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 الملخص

 وتمثلت مشكلة البحث في تناولت هذه الدراسة موضوع البیوع المعاصرة الضارة بصحة اإلنسان،
ٕع؟ واظهار مدى استیعاب القوانین ما األحكام الشرعیة المتعلقة بهذه البیو :ّاإلجابة على أسئلة أهمها

  .الفلسطینیة لهذه المشكلة، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي

 في مقدمة، وأربعة فصول، وخاتمة، تناولت في الفصل األول منها البیوع  الرسالةوقد جاءت
عمة منتهیة الصالحیة، واألطألطعمة، مثل بیع كل من األطعمة المعاصرة الضارة المتعلقة با

ًالمعلبة المحتویة على مواد حافظة ومضافات غذائیة، وكذلك بیع األطعمة المعدلة وراثیا، حیث  ّ
ها، ثم بینت الحكم الشرعي َّقمت بتعریف هذه البیوع، ومن ثم بیان األضرار الناجمة عن تناول

ّ بیع المعسل، وتناولت في الفصل الثاني، البیوع المعاصرة الضارة المتعلقة باألشربة، مثل، لبیعها
َّوبیع مشروبات الطاقة، وقمت بتعریف هذه البیوع، ومن ثم بیان األضرار الناجمة عن شربها، ثم 

وتناولت في الفصل الثالث، البیوع المعاصرة الضارة المتعلقة باأللعاب، ، بینت الحكم الشرعي لبیعها
َّتعریف هذه البیوع، ومن ثم بیان كبیع األلعاب الناریة، وبیع األلعاب الكهربائیة الخطیرة، وقمت ب
وفي الفصل الرابع، تحدثت عن ، األضرار الناجمة عن استخدامها، ثم بینت الحكم الشرعي لبیعها

ّالبیوع المعاصرة الضارة المتعلقة باألدویة ومساحیق التجمیل، كبیع المنشطات الجنسیة المصنعة، 
َّ ثم بیان األضرار الناجمة عن استخدامها، وبیع مساحیق التجمیل، وقمت بتعریف هذه البیوع، ومن

   .ثم بینت الحكم الشرعي لبیعها

ًإن األطعمة المعدلة وراثیا : هم النتائج والتوصیات، ومن أهمهاثم جاءت الخاتمة، وتناولت فیها أ
مباحة لعدم ثبوت الضرر من تناولها، مشروبات الطاقة مباحة من حیث األصل، إال إذا اشتملت 

  .ُأو تجاوزت الحد المسموح به فإنها تحظر وتمنععلى محرم، 
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  مقدمة

ُالحمد هللا حمدا ال ینفد، أفضل ما ینبغي أن یحمد، وصلى اهللا ّ ْ ُْ ْ ُ ْ على محمد، وعلى آله وصحبه ومن ً
ْتعبد، أما بعد ّ:  

ٌفإن اهللا تعالى أنزل تشریعا لیكون دستورا للبشریة جمعاء، وهذا التشریع الرباني صالح لكل  َّ ُ ً ً ٍزمان ّ
ٌومكان، وهذا ال یعني بالضرورة أن كل ما یستجد في عصرنا له نص یبین حكمه الشرعي، ِ ّ َّ  وذلك ّ

ٍأن النصَّ متناه ّ  ا مفهوم نصوصهٍ واألحداث غیر متناهیة، وحكمة الشریعة اإلسالمیة تقوم علىّ
  التي لم تكن–ّتجدة ُوهنا یأتي دور الفقهاء والعلماء في إدراج تلك الحوادث المس  العامة،اوقواعده

 تحت - وال أصحابه رضوان اهللا علیهم أجمعین وال التابعین من بعدهم�في عصر رسولنا محمد 
  .تلك القواعد العامة

ٍ من هذا القبیل؛ فهي بحاجة إلى أهل فقه إلعطائها الحكم الشرعي وتعتبر قضیة البیوع المعاصرة ِ
  .المتفق مع روح ومقاصد الشریعة وقواعدها

لتتناول " البیوع المعاصرة الضارة بصحة اإلنسان"ا جاءت هذه الرسالة تحت عنوان ومن هن
ًموضوعا خاصا من موضوعات البیوع   .ا یتعلق به من أحكام شرعیة، وبیان م المعاصرةً

  سبب اختیار الموضوع

بتوفیق اهللا ") دراسة فقهیة"البیوع المعاصرة الضارة بصحة اإلنسان (موضوع لقد قمت باختیار 
، وبعد دراسة الموضوع واإلطالع - حفظه اهللا– وفضله وبإشارة من فضیلة الدكتور جمال الكیالني

على أبعاده وجدت أنه من الموضوعات الجدیرة باالهتمام والبحث والدراسة، ویتوافق مع میولي 
  .مجال البیوعورغباتي في 

عام من الموضوعات  بشكل ّ المستجدةّكما أن هذا الموضوع بشكل خاص، وموضوعات البیوع
لعالم بعضها الجدیرة بالبحث والدراسة في العصر الذي نعیش، وزادت أهمیتها بعد انفتاح دول ا

البیوع تلك ا، وبالتالي كثرة التساؤالت حول شرعیة على بعض، وتبادل كثیر من المبیعات بینه
  .المنتشرة
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ٌفرأیت أن الكتابة في هذا الباب أمر مهم وضروري، لمالمسته َ ّ  للواقع، وكثرة التساؤالت في هذا ُ
 مع جهل كثیر منهم بما هو جائز وما هو غیر جائز، وفي ،ًالمجال، ولوقوعه كثیرا في حیاة الناس

ًحدود إطالعي لم أجد أحدا كتب بشكل مستقل في هذا الموضوع الذي اخترت ْ.  

ًلهذا كله كان من المناسب أن أكتب في هذا الموضوع، سائال العلي القدیر  توفیقي إلى الصواب َ
  .والحق المبین، إنه ولي ذلك ومواله

  البحثأهمیة 

  .َّ فقهیة معاصرة مستجدةإعطاء حكم شرعي في مسائل. 1

 المتعلقة بموضوع البحث  المتناثرة من المسائلٍ وتجمیع عدد،تقدیم دراسة علمیة جدیدة شاملة. 2
  .في كتاب واحد للتسهیل على طالب العلموتوحیدها 

التي تؤثر على   الضارة المعاصرةساعدة بنشر الوعي الدیني في محاربة بعض المبیعاتلما. 3
ّجل ِّ، في ظل غیاب الوازع الدیني في حیاة كثیر من الباعة الذین یقتصر صحة اإلنسان وجسمه ُ

  .بغیة الحصول على المالهم، بغض النظر عن ضررها همهم على الترویج لسلع

  .ٌمي وأنه دین صالح لكل زمان ومكانإظهار عظمة الشرع اإلسال. 4

  مشكلة البحث

  ؟ما مدى األضرار الناجمة عن استعمال بعض المبیعات على صحة اإلنسان. 1

  ما األحكام الشرعیة المتعلقة بهذه البیوع؟. 2

  ّا المبیعات في الحد من انتشارها؟ما مدى تأثیر تحریم هذ .3

ّد من ظاهرة بیعات المنتشرة واإلقالع عنها، والحما مدى تقبل الناس لحكم التحریم لبعض الم .4
  ّبیع األشیاء الضارة؟

  .لقوانین الفلسطینیة لهذه المشكلةإظهار مدى استیعاب ا .5

  



 3

  الدراسات السابقة

ًد كتابا أو رسالة علمیة بحثت خالل مطالعتي للدراسات المتعلقة بموضوع البحث لم أج ً   الموضوعْ
بحوث مقارنة في الشریعة اإلسالمیة عن البیوع  ":ین، األولببشكل دقیق موسع، باستثناء كتا

، للدكتور رمضان حافظ "ّباألنساب، وحكم بیع الدم والتبرع به-بالعقل-بالدین- الضارة باألموال
  .م2006دار السالم، : ، مصر2عبد الرحمن، ط

  .ه1431ز إشبیلیا، كنو:بدین بن الشیخ بن أزوین، الریاضلزین العا" النوازل في األشربة"والثاني، 

ًعضا من  برة بصحة اإلنسان، لكنهما لم یتضمناً جملة من البیوع الضارة والمعاصان الكتابوقد عالج
  .وهو ما حاولت هذه الدراسة استدراكه وتفصیل الكالم فیه البیوع المعاصرة الضارة،

 على المنتشرةوالفتاوى ومن خالل بحثي عن بعض البیوع المعاصرة الضارة وجدت بعض األبحاث 
  : التي تعالج بعض القضایا، مثلاإلنترنت

  .ً، نقال عن موقع مجلة البحوث اإلسالمیة على االنترنتًلة وراثیااألطعمة المعد: المصلح، خالد
ًحكم تجارة المعسل بیعا وشراء: عفانة، حسام الدین   .، نقال عن موقع طریق اإلسالم على االنترنتً

 التي سألقي علیها الضوء بتفصیل عند الحدیث عن كل نوع فتاوى والإلى غیر ذلك من األبحاث
  .من تلك البیوع المعاصرة الضارة على حدة

   البحثمنهج

  :، وهي على النحو اآلتياتبعت في بحثي المنهج الوصفي التحلیلي

في توفیر المادة العلمیة التي لها صلة ة والمراجع المعتمدة الرجوع إلى المصادر الرئیس. 1
وكذلك قمت بالرجوع إلى الكتب  ،ضوع وتوثیقها، وذلك بالرجوع إلى الكتب الفقهیة القدیمةبالمو

ٕات من موضوع رسالتي، والى األبحاث والفتاوى التي یئالمعاصرة التي كتبت في بعض الجزالفقهیة 
  .لها صلة بالموضوع

  .دراسة المادة التي تم جمعها وتحلیلها وترتیبها وفق خطة البحث. 2
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اع األسلوب العلمي في كتابة األبحاث، بما یتفق مع الخطة المتبعة في كتابة الرسائل تبإ. 3
  :العلمیة، وذلك بتوثیقها وعزوها إلى مصادرها األصلیة، بحیث تشمل

  .رقم اآلیة في الهامشو ،ذكر اسم السورةو ،عزو اآلیات القرآنیة -أ

في لى األحادیث إال ما كان صول، وحكمت عقمت بتخریج األحادیث في الهامش حسب األ - ب
  .الصحیحین أو في أحدهما، فاكتفیت بالعزو إلیهما

  .وضع عالمات الترقیم والتشكیل كما تقتضي األبحاث العلمیة - ت

ًقائمة المراجع مرتبة ألفبائیاترتیب  - ث إن -  حسب اسم الشهرة للمؤلف، ثم اسمه الثالثي، ثم المحققّ
ِن وجدتأ-وجد، ثم عدد المجلدات، ثم الطبعة ِإن وجد-، ثم التاریخ-ُ ُ.  

  خطة البحث

  : في أربعة فصول وذلك كما یأتي - إضافة للمقدمة والخاتمة– البحث جاءوقد 

   المتعلقة باألطعمة بصحة اإلنسانالبیوع المعاصرة الضارة: الفصل األول

   األطعمة منتهیة الصالحیة: المبحث األول

  ة على مواد حافظة ومضافات غذائیةالمحتوی واألطعمة المعلبة: المبحث الثاني

ًاألطعمة المعدلة وراثیا: المبحث الثالث ّ  

  المتعلقة باألشربة بصحة اإلنسان البیوع المعاصرة الضارة: الفصل الثاني

  ّ بیع المعسل:المبحث األول

  بیع مشروبات الطاقة: المبحث الثاني

  قة باأللعاب المتعل بصحة اإلنسان البیوع المعاصرة الضارة:الفصل الثالث

  بیع األلعاب الناریة: المبحث األول

  بیع األلعاب الكهربائیة الخطیرة: المبحث الثاني
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   المتعلقة باألدویة ومساحیق التجمیل بصحة اإلنسان البیوع المعاصرة الضارة:الفصل الرابع

  ّالمنشطات الجنسیة المصنعةبیع : المبحث االول

  .بیع مساحیق التجمیل: المبحث الثاني
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  الفصل التمهیدي
  

  أهمیة المحافظة على النفس اإلنسانیة وسالمتها من األمراض: المبحث األول

تناولت الحدیث في هذا افصل عن أهمیة المحافظة علـى الـنفس البـشریة وسـالمتها مـن 
األمــراض، ثــم تحــدثت عــن مفهــوم الــضرر وآثــاره وضــوابطه والقواعــد الخاصــة بالموازنــة 

  : وذلك في مبحثین كما یأتين المنفعةبینه وبی

  
   أهمیة المحافظة على النفس اإلنسانیة: األولالفرع 

 حفظ النفس البشریة من الضروریات الخمس التي نادت بها الشرائع السماویة، والتي ال بد من یعد
ِالمحافظة علیها في قیام مصالح الدین والدنیا، بحیث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنیا عل ى استقامة، ُِ

بل على فساد وتهارج وفوت حیاة في الدنیا، وفي األخرى فوت النجاة والنعیم والرجوع بالخسران 
  .)1(المبین

طلب اإلسالم البعد عن كل ما فیه هالك محقق للجسم، أو خطر محدق، أو ضرر لذلك فقد و
لحفظ الحیاة، وبذل منتظر، وحرم كل ما یضر بالجسم، أو یوهنه، أو یضعفه، واتخذ جمیع الوسائل 

م لحم الخنـزیر والمیتة ّحرفدن، الطاقة في صیانتها وسالمتها، والعنایة بكمال الصفات، وكمال الب
  .)2(والدم، لضررها بالجسم وفساد تركیبها

 وبیع ،ًومن هذه الوسائل منعه جملة من البیوع المعاصرة الضارة كاألطعمة التي انتهت صالحیتها
ٌه، وغیر ذلك من األطعمة واألشربة األخرى، التي وان لم یأت نص صریح المعسل وكل ما یلحق ب ِ ْ ٕ

في حرمة تناولها وشربها، إال أن في تناولها وشربها منافاة لما جاء به اإلسالم من حفظ األبدان؛ 

                                                             
دار ابن : مج، القاهرة7، سلمان آل حسن بن مشهور عبیدة بوأ: ، تحقیقالموافقات: الشاطبي، إبراهیم بن موسى بن محمد) (1

  ).18-2/17(م، 1997- ه1417ّعفان، 
ه، 1423اإلسالمیة، وزارة األوقاف والشؤون : ، قطرحقوق اإلنسان محور مقاصد الشریعة: الریسوني، أحمد وآخرون) (2

  100ص
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ٌوذلك أن الجسد ملك هللا وال یحق لإلنسان ال ّتصرف فیه إال فیما أذن له الشرع، وفیما یأتي من ّ
  . ذلكفصول بیان

ّوبناء على ذلك، یتضح أن لإلسالم قواعد لكل النوازل وما یستجد من أحداث، حتى في أنواع  ً
  .األطعمة واألشربة التي لم تكن معروفة، كل ذلك في سبیل المحافظة على النفس البشریة

  

  صحة والسالمة من األمراضأهمیة ال:  الثانيالفرع

 أنعم اهللا تعالى بها على البشریة جمعاء، وهي في نظر ّ بأن الصحة تعد من أكبر النعم التيال شك
ّاإلسالم من أعظم النعم وأجلها، حیث جاءت نصوص القرآن الكریم والسنة النبویة المشرفة ِّ  

ُمبینة ألهمیة الصحة وعدت ذلك من النعم التي یغبن فیها الناس، فقال رسول اهللا  ِنعمتان: "�ّ َ َ ْ ِ 
ٌمغبون ُ ْ َفیهما َ ِ ٌكثیر ِ ِ ِالناس َنِم َ ُالصحة: َّ َّ ُوالفراغ ِّ ََ َ")1(.  

ًكما جاءت نصوص الشریعة كذلك منوهة بما یكفل الحفاظ على صحة اإلنسان وسالمته من 
األمراض، من خالل المطالبة بالنظافة والطهارة، واالعتدال في الطعام والشراب، وكذلك من خالل 

ٍإباحتها لكثیر من األطعمة واألشربة وتحریمها لبعض  منها، كحرمة أكل لحم الخنزیر والمیتة، ٍ
وحرمة شرب الخمر، وغیر ذلك من األطعمة واألشربة والمنتجات التي تعبث بصحة اإلنسان 

  .)2(ُوالمجتمع ككل وتودي به إلى المهالك

ّوال یعد ذلك المنع بأي حال من األحوال مزاجا وهوى، وانما ألن اهللا سبحانه وتعالى خلق عباده  ٕ ً ً ٍ
ًیه بقاؤهم، فأباح لهم مما خلق كل ما یكون سببا في بقائهم واستمرارهم بمهمة وخلق ما ف

                                                             
  ).6412(ال عیش إال عیش اآلخرة، حدیث رقم : ، باب:أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب) (1
التدابیر الشرعیة لحفظ النفس : ً، نقال عند الكیالني، جمال زید)1/149(الطب النبوي والعلم الحدیث، : النسیمي، محمد) (2

  198م، ص2010-ه1431ة القاسمي، أكادیمی: ، باقة الغربیةفي الفقه اإلسالمي
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ًاالستخالف، وحرم علیهم كل ما یكون سببا في مرضهم أو فنائهم، فمن استعمل صحته فیما أمر  ّ
  .)1(اهللا به فهو المغبوط، ومن استعمل صحته فیما نهى اهللا عنه فهو المغبون

ألمور التي سیسأل عنها العبد یوم  على الصحة أو العبث بها، من اوجعل الشارع الحكیم المحافظة

 األبدان صحة:  النعیم: "قال ابن عباس" ثم لتسألن یومئذ عن النعیم"القیامة، فقد قال تعالى 
  .)2(منهم بذلك أعلم وهو استعملوها؟ فیما العباد اهللا یسأل واألبصار، واألسماع

نسان أن یحافظ على صحته لتسلم من األمراض، بأن یشتري ًوبناء على ذلك، فإنه یجب على اإل
  .ما ینفعه من المنتجات من غیر إسراف وال تقتیر

  

مفهوم الضرر وآثاره وضوابطه والقواعد الخاصة بالموازنة بینه وبین : المبحث الثاني
   المنفعة 

  وأثره في التحریم ًتعریف الضرر لغة واصطالحا: الفرع األول
  
 شدة أو  وضیقوفقر حال سوء من كان ما كلهو ضد النفع وخالفه، وهو : غة الضرر في الل-
 النفع ضد كان وما ّرُض فهو بدن في وشدة وفقر حال سوء كان ما كل: "، قال األزهريبدن في
  .)3("َضرر فهو
  .)4("مطلقا بالغیر مفسدة إلحاق: " الضرر في االصطالح-

                                                             
 عبد فؤاد محمد: وأحادیثه وأبوابه كتبه رقمفتح الباري شرح صحیح البخاري، : ابن حجر، أحمد بن علي: بتصرف، ینظر) (1

ه، 1379دار المعرفة، : مج، بیروت13، الخطیب الدین محب: طبعه على وأشرف وصححه بإخراجه قام، الباقي
)11/230(  

، )5/598(ه، 1414دار الكلم الطیب، -دار ابن كثیر: مج، بیروت6، فتح القدیر: مد بن علي بن محمدالشوكاني، مح) (2
م، 1992-ه1412المكتبة العصریة، : مج، صیدا15، فتح البیان في مقاصد القرآن: ّالقنوجي، محمد صدیق خان بن حسن

)15/369.(  
؛ الزبیدي، )4/482(ه، 1414دار صادر، : ، بیروت3مج، ط15، لسان العرب: ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي) (3

؛ الفیومي، أحمد بن محمد )12/384(ت، .دار الهدایة، د: مج، اإلسكندریة40، تاج العروس: محمد بن محمد بن عبد الرزاق
  )2/360(ت، .المكتبة العلمیة، د: مج، بیروت2، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر: بن علي

المكتبة التجاریة : مج، مصر6، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر:  الرؤوف بن علي بن زین العابدینالمناوي، عبد) (4
  )6/431(ه، 1456الكبرى، 
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ّم الضرر معلوم شرعا وعقال، وقد دل على ذلك ، وتحری)1(واألصل في المضار التحریم والمنع ً ً
  .ّالكتاب والسنة والمعقول

  القرآن الكریم: ًأوال

 +* ( & ') % $ # " !M :قوله تعالى

-, / .0 1 2 3 4 5 6L)2(.  

  وجه الداللة

ًوال تمسكوهن ضرارا لتعتدوا"قوله تعالى   فقد -بالزوجة–ّأي لتظلموهن، ومن یفعل ذلك اإلضرار " ّ
ّسه، بأن یجعل نفسه معرضة لعذاب اهللا، ألن إتیان ما نهى اهللا عنه تعرض لعذاب اهللا، ظلم نف ّّ ًْ

ًحیث إن الرجل كان یطلق زوجته ویتركها حتى یقرب انقضاء أجلها ثم یراجعها إضرارا بها فنهى  ّ
  .)3(اهللا عن ذلك

ّالسنة النبویة المشرفة: ًثانیا ّ  

ْعن َعبادة َ َ َ ِبن ُ امت ْ ِالصَّ ِ  :َرسول ََّأن ُ ِالله َ َقضى � َّ َضرر َال َْأن َ َ َضرار ََوال َ َ ِ
)4(.  

  وجه الداللة

 عن الكف لطلب النهي ألن عنه النهي على دل ذاته نفى إذا ألنه الضرر تحریم علىدل الحدیث 
 وشرعا عقال معلوم الضرر وتحریم الملزوم، في الالزم فاستعمل الفعل ذات عدم منه یلزم وهو الفعل

                                                             
  )1/220(ت، .عالم الكتب، د: مج، الریاض4، الفروق: القرافي، أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن) (1
 231سورة البقرة، آیة رقم ) (2
؛ الزجاج، إبراهیم )1/152(ت،.دار الكتب العلمیة، د: مج، بیروت3، بحر العلوم: بن أحمدالسمرقندي، نصر بن محمد ) (3

م، 1988-ه1408عالم الكتب،: بیروت مج،5،شلبي عبده الجلیل عبد: ، تحقیقٕمعاني القرآن واعرابه: بن السري بن سهل
)1/309.(  

األحكام، : ها؛ أخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب، وهذا اإلسناد ضعیف، لكن للحدیث شواهد كثیرة یصح بصحیح لغیره )(4
   =؛ وأخرجه)2758(؛ وأخرجه مالك في الموطأ، حدیث رقم )2340(من بنى في حقه ما یضر بصاحبه، حدیث رقم : باب
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 الحدود إقامة مثل وذلك المفسدة، على تربو التي للمصلحة رعایة إباحته على الشرع دل ما إال
  .)1(ونحوها

  المعقول: ًثالثا

ِال شك في أن تحریم الضرر مقرر في العقول والفطر السلیمة، قال أبو الحسین البصري ّ   معلوم: "ّ

 الضرر دفع: " الرازي، وقال الفخر)2("المنافع اجتالب وحسن المضار من التحرز وجوب بالعقل
  .)3 (الشرع في كذلك األمر یكون أن فوجب العقول في مستحسن

 في كلها، الشریعة في منعه مبثوث والضرار الضرر فإن: "ًوقال اإلمام الشاطبي مقررا لهذا المعنى

 ' )M/.-,L)4(،M: ، كقوله تعالىكلیات وقواعد ،تجزئیا وقائع

) *L)5(،M¶µ ¹ ̧L)6( ،واألموال النفوس على التعدي عن النهي ومنه 

 الجنایة تحته ویدخل، ضرار أو رإضرا المعنى في هو ما وكل والظلم، الغصب وعن واألعراض،
  .)7("كش وال فیه مراء ال الشریعة في العموم غایة في معنى فهو المال؛ أو النسل أو العقل أو النفس

                                                             

؛ وأخرجه الطبراني في المعجم )11384(؛ وأخرجه البیهقي في سننه، حدیث رقم )2867(أحمد في مسنده، حدیث رقم = 
، )2345(؛ والحاكم في المستدرك، حدیث رقم )3079(؛ وأخرجه الدارقطني في سننه، حدیث رقم )1387(ث رقم الكبیر، حدی

 الحدیث وقد صحح على شرط مسلم ولم یخرجاه، وسكت الذهبي على تصحیح الحاكم، هذا حدیث صحیح اإلسناد: وقال
 في جامع العلوم ّوقواه الحافظ ابن رجب، )6/431(أیضا الحافظ العالئي كما نقل ذلك عنه المناوي في فیض القدیر، 

 ابن، وصححه )2/211( كما نقل ذلك ابن رجب في جامع العلوم والحكم، ّوحسنه أبو عمرو بن الصالح، )2/207(والحكم، 
 في إرواء وصححه األلباني ؛)1/106(في األربعین النوویة، النووري ّ، وحسنه )2/438( في خالصة البدر المنیر، الملقن

ّإن :  في التمهید، وقالضعفه ابن عبد البر، وقد )3/430( في تحقیقه على سنن ابن ماجة، واألرنؤوط، )3/408(لغلیل، ا
ٕهذا خبر ال یصح، وانما جاء :  في المحلى، وقالوضعفه ابن حزم، )20/158(هذا الحدیث ال یستند إلى وجه صحیح، 

 ).7/85(ًمرسال، 
  )2/122(ت، .د دار الحدیث،: مج، مصر2، سبل السالم:  صالحمحمد بن إسماعیل بنالصنعاني، ) (1
دار الكتب : مج، بیروت2، المیس خلیل: ، تحقیقالمعتمد في أصول الفقه: أبو الحسین البصري، محمد بن علي الطیب) (2

  )2/106(ه، 1403العلمیة، 
  ه،1420اء التراث العربي، دار إحی: ، بیروت3، ط32، مجمفاتیح الغیب: الرازي، محمد بن عمر بن الحسن) (3
)11/317(  

  231سورة البقرة، آیة رقم) (4
  6سورة الطالق، آیة رقم) (5
  233سورة البقرة، آیة رقم) (6
  )186-3/185(، الموافقاتالشاطبي، ) 7(
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ّومن هنا أصل العلماء القاعدة المهمة التي تعد إحدى ال ُ قواعد الخمس التي یدور علیها التشریع ّ
، الوقوع بعد إزالتهیجب و وقوعه، منع یجب لضررأي أن ا". ُالضرر یزال"وهي قاعدة . اإلسالمي

  .)1("رضرا وال ضرر ال"الحدیث الشریف  من استنبطت أنها القاعدة هذه وأصل

  آثار الضرر: الفرع الثاني

   الضرر في أحكام البیوعأثر: ًأوال

ّما سبق عالقة الضرر بالتحریم، ومما هو مقرر شرعا أن ما حرمه الشارع ال یجوز التعامل ّتبین م ّ ً
  :البیوع، واألدلة على ذلك كثیرة، أهمها: فیه بأي نوع من أنواع المعامالت المالیة، ومنها

ِعن جابر بن عبد الله : ًأوال َّ ِ ْ ْ َْ َ َِ َِِأنه ،ُ ُسمع رسول الله صلى اهللا: َّ َ ََّ ِ َّ َِ ُ ُ علیه وسلم، یقولََ ُ َ ََ َّ َِ َ ِعام الفتح َْ ْ َ َ َ  

َوهو بمكة َّ َ ِ َ ِإن الله ورسوله حرم بیع الخمر، والمیتة والخنزیر واَألصنام«: َُ َ ْ َ َ َ َِ ِ ِْ َِ ِ ََّ ْ َْ َ َْ َ َ ُ ََ َّ َ ُ َّ َ، فقیل»ِ ِیا رسول الله، : َِ َّ َ ُ َ َ
ََأرَأیت شحوم المیتة، فإنها یطلى بها السُّفن، و ُ ُ ُُ َ َ َ َِ َِْ َّ َ ُِ َ ْ َْ ُیدهن بها الجلود، ویستصبح بها الناس؟َ َّ َ َِ ِ ُِ َ ُ ُ ُْ َْ َْ ُ ُ َ  

َفقال ٌال، هو حرام«: ََ َ َ َ ُ َ، ثم قال رسول الله صلى اهللا علیه وسلم عند ذلك»َ ُ َ َِ ِ َّ ِ َّ ِ ََّ ََ ْ َ َ َ َُ ْ َ ُ َ َّقاتل الله الیهود إن «: َُّ ِ َ ُ َ ُ َّ َ ََ  
ُالله لما حرم شحومها جملوه، ثم باعوه، ُُ َ َ ُ َ ََُّ ُ ََ َ َ ُ َ َّ َّ ُ فَأكلوا ثمنهَّ َ َ َ ُ َ َ«)2(،)3(  

  :وجه الداللة

 وأنه ال یتغیر حكمه بتغیر هیئته وتبدل المحرم إلى والوسائل الحیل إبطال على دلیل �قوله 
  .)4(دلیل خصه ما إال الكلیة هذه من یخرج فال حرام، فبیعه العباد على اهللا حرمه ما كل وأن ،اسمه

                                                             
 -ه1427دار الفكر، : مج، دمشق2، القواعد الفقهیة وتطبیقاتها في المذاهب األربعة: الزحیلي، محمد مصطفى) (1

  ).1/210(م، 2006
، وأخرجه مسلم في صحیحه، )2236(بیع المیتة واألصنام، حدیث رقم : البیوع، باب: أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب) (2

  .)1581(تحریم بیع الخمر والمیتة والخنزیر واألصنام، حدیث رقم: المساقاة، باب: كتاب
 محمد الشوكاني،: و السراج الذي یشتعل منه الضوء، ینظرستفعال من المصباح، وه ا:ویستصبح بها الناس، االستصباح) (3

  .)5/169 (م،1993-ه1413دار الحدیث، : مج، مصر8، الصبابطي الدین عصام: ، تحقیقنیل األوطار :بن علي
  .)5/169 (،نیل األوطار :الشوكاني) (4
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ْعن: ًاثانی َابن َ َعمر ْ َ ُ ، َقال ُسولَر َ ِالله ُ َّصلى َّ ِعلیه ُاهللا َ َْ َََّوسلم َ َلعن«: َ َ ُالله َ َالخمر، َّ ْ َ َوشاربها، ْ َ ِ َ َ 
َوساقیها، َِ َ َوبائعها، َ َ ِ َ َومبتاعها، َ َُ َ ْ َوعاصرها، َ َ ِ َ َومعتصرها، َ َ ُِ َ ْ َوحاملها، َ َ ِ َ َوالمحمولة َ َ ُ َْ ْ ِإلیه َ َِْ«)1(.  

  وجه الداللة

ُدل الحدیث على أنه یحرم بیع المسكر َ  النهيوهذا دلیل على : ، قال شیخ اإلسالم زكریا األنصاريّ
، )2(وآكلها بائعها ویعزر الحشیشة بیع یحرم هّأن ُالشیخ منه خذوَأ ،منه وهذا الحرام إلى التسبب في

  .ًویتعدى األمر كذلك إلى غیر الشیشة فیحرم بیع المعسل وكل ما یلحق ضررا باإلنسان

ُأصل الفقهاء على ذلك : ًثالثا   "الوسائل تتبع المقاصد في أحكامها"قاعدة ّ

  أسبابها وطرقهاكانت ،إلیها فضيُت وطرق طرق وأسبابب إال إلیها یتوصل ال المقاصد كانتلما 
 إلى إفضائها بحسبفي حرمتها وحظرها   المعاصي والمحرماتفوسائل بها، معتبرة لها تابعة

 إلى إفضائها بحسب فیها واإلذن ي إباحتهاف والقربات الطاعات ووسائل بها، وارتباطاتها غایاتها
  .)3(غایتها

  أثر الضرر في بطالن البیوع وفسادها: ًثانیا

  : الفرق بین الباطل والفاسد-

 ففاسد لوصفه أو لعینه إما  عنهمنهیا كان ما كلّیرى جمهور الفقهاء أن البطالن والفساد مترادفان ف
ا لم یشرع بالكلیة فهو الباطل كبیع الخمر والخنزیر، م: ّ، بینما فرق أبو حنیفة، حیث قال)4(وباطل

                                                             
: ، صححه األلباني، ینظر)3674(العنب یعصر للخمر، حدیث رقم: ، باب:أخرجه أبو داود في سننه، كتاب. صحیح) (1

ت، .المكتب اإلسالمي للطباعة والنشر، د: مج، بیروت2، صحیح الجامع الصغیر وزیادته: األلباني، محمد ناصر الدین
)2/907.( 

  ).5/267(، فیض القدیر: المناوي) (2
مج، 4، إبراهیم السالم عبد محمد: ، تحقیقإعالم الموقعین عن رب العالمین: ابن القیم، محمد بن أبي بكر بن أیوب) (3

 ).3/108(م، 1991-ه1411دار الكتب العلمیة، : بیروت
-ه1416دار الكتب العلمیة، : مج، بیروت3، اإلبهاج في شرح المنهاج: علي بن عبد الكافي بن علي: السبكي) (4

مج، 8جبرین وآخرون، عبد الرحمن ال. د: ، تحقیقالتحبیر شرح التحریر: ؛ المرداوي، علي بن سلیمان)1/68(م، 1995
  ).3/1111(م، 2000 -ه1421مكتبة الرشید، : الریاض
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، كعقد الربا، فإنه مشروع من حیث أنه الفاسد هو محرم وصف على الشتماله عمنو أصله شرع وما
  .)1(بیع، وممنوع من حیث أنه عقد ربا

ًوالذي یظهر أن البیوع التي محلها یلحق ضررا باإلنسان هي بیوع باطلة عند الحنفیة والجمه ُ ور ّ
ًعلى حد سواء، وذلك بالقیاس على إبطال الحنفیة للبیع الذي یكون المبیع فیه خمرا أو خنزیرا ً ّ.  

ًوبناء على ذلك فإن البیوع التي محلها یلحق ضررا باإلنسان وص ُحته ال یبنى علیها أي أثر شرعي، ّ

ًویكون العائد المالي الناتج عنها محرما شرعا لقول رسول اهللا  ً ّوان اهللا "�ّ ً إذا حرم شیئا حرم ٕ ّ
، والمال الناتج عن ذلك هو مال حرام یجب التخلص منه في الطرق الشرعیة للتخلص من )2(ثمنه

  .المال الحرام

  ًوابط الضرر المفضي إلى التحریم شرعاض: الفرع الثالث

عي ٕوانما یتعلق الحكم الشر. إن األشیاء التي تتعلق بها حیاة اإلنسان ال تخلو من ضرر أو منفعة
ٕبما یغلب منهما، فإذا غلبت المنفعة اقتضى ذلك اإلباحة، واذا غلب الضرر أفضى ذلك إلى 

ویسألونك عن الخمر والمیسر قل فیهما إثم كبیر ومنافع : "وقد قال اهللا تعالى في الخمر. التحریم
  ". ٕللناس واثمهما أكبر من نفعهما

ٕض كذلك، وانما قامت الدنیا على ویقرر الشاطبي أن المفاسد ال تتمحض والمصالح ال تتمح
  . )3(اختالط المنافع والمضار والمفاسد والمصالح

ًوبالتالي تمس الحاجة إلى معرفة الضوابط أو القواعد التي من خاللها یعد الضرر مفضیا إلى  ُ ُّ ُ
حیث إن ما . وهو موضوع مهم بالنسبة لنا في هذه الرسالة. ٍالتحریم أو غیر بالغ مبلغ التحریم

 صل إلیه فیها من أحكام بالحل أو الحرمة ینبغي أن یقوم على أسس صحیحة وأصولسنتو
ًواضحة، ما دام أن شیئا في هذه الدنیا من المأكوالت والمشروبات وغیرها ال یخلو من نفع أو 

                                                             
 محمد إبراهیم. د: ، تحقیقّتحقیق المراد في أن النهي یقتضي الفساد: العالئي، خلیل بن كیكلدي بن عبد اهللا: ینظر) (1

  72ت، ص.دار الكتب الثقافیة، د: ، الكویتالسلفیتي
 في ثمن :، بابالبیوع:، وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب)2964(ده، حدیث رقم أخرجه أحمد في مسن. إسناده صحیح) (2

، وصحح إسناده كذلك شعیب )3/301(َّ، صحح إسناده أحمد شاكر في تحقیقه لمسند أحمد)3488(،حدیث رقمالخمر والمیتة
  ).5/352(األرنؤوط في تحقیقه لسنن أبي داود

  )3/74(الشاطبي، الموافقات، . بتصرف) (3
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  . ضرر
ّفما حد الضرر المحرم؟ وما أهم القواعد المتعلقة بذلك؟ هذا ما عني األصولیون وفقهاء القواعد 

وهي ضوابط استخلصناها من . ُوهو ما نوجزه في الضوابط اآلتیة للضرر المحرم. رعیة ببیانهالش
  . كالم العلماء في ذلك

  )1(أن یكون الضرر بغیر حق: الضابط األول

  .حق بغیر وضرر بحق، ضرر: نوعین إلى  تجاه اآلخرینالضرر ینقسم

 وهو یطبقه، أن اإلنسان على یجب لب ًشرعا ممنوع غیروهذا النوع من الضرر : بحق ضرر: ًأوال
 وكذلك السارق، على ضرر فهذا السارق، ید كقطع بجریمته أو بجریرته اإلنسان یبلغ الذي الضرر

  .بحق الضرر: یسمى الضرر وهذا بالقاتل، الحق ضرر فهذا للقاتل القتل

  زالته ودفعه،ً ممنوع شرعا، بل یجب على اإلنسان إالضرر وهذا النوع من: حق بغیر ضرر: ًثانیا

ال  (القاعدة هذه تعنیه الذي هو وهذاٍوهو الضرر الذي یكون فیه تعد على أموال وأعراض الغیر، 
  .)2(ریعز أو علیه ویعاقب بل صاحبه، یأثم محرم الضرر هذا إن: وتقول )ضرر وال ضرار

ًأن یكون الضرر متحققا ال موهوما: الضابط الثاني ً:  

ًا یكون قد وقع بالفعل، أو سیقع حتما، وهذا األخیر ما یسمى هو م: المقصود بالضرر المتحقق
  ومحدث: "بالضرر المستقبل، وقد أشار إلى هذا الضابط صاحب كتاب تحفة الحكام حیث قال

 الناظم فاحترز: "، قال في البهجة شرح التحفة)3(ُما فیه للجار ضرر محقق یمنع من غیر نظر
  .)4("المستقبل في أو الحال في الوقوع ققلمح شامل والمحقق المحتمل، من بالمحقق

                                                             
نقال عن موقع المكتبة الشاملة اإللكتروني ) 6/10(، القواعد الفقهیة بین األصالة والتوجیهعبد الغفار، محمد حسن، ) (1

   .http://shamela.ws/browse.php/book-37692#page-87م، 12/7/2015التالي بتاریخ
  15، سبق بیان الموقع صالقواعد الفقهیة بین األصالة والتوجیهبد الغفار، محمد حسن، ع) (2
دار : ، القاهرةمحمد السالم عبد محمد: ، تحقیقتحفة الحكام في نكت العقود واألحكام: القیسي، محمد بن محمد بن محمد) (3

  )1/103(م، 2011-ه1432اآلفاق العربیة، 
، شاهین القادر عبد محمد: وصححه ضبطه: ، تحقیقالبهجة في شرح التحفة: م بن عليالتسولي، علي بن عبد السال) (4

  ).2/556(م، 1998-ه1418دار الكتب العلمیة، : بیروت
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 منه المنع یجب الحال، ثاني في الضرر إلى یفضي وما: "ّوقد أكد على مثل ذلك ابن قدامة فقال
  .)1("ابتدائه في

ّأما الضرر الموهوم فإنه غیر معتبر شرعا، ومن ثم فال یمنع منه، وذلك أن قاعدة الشریعة  ال عبرة "ً
  .)2("ّللتوهم

ّ البیوع التي تندرج تحت هذا الضابط، بیع المنتجات الفاسدة؛ وذلك أن الضرر الذي ومن أمثلة
ٌیحدث جراء تناولها أو استخدامها هو ضرر محقق سواء في الحاضر أو المستقبل ّ.  

ًأما بالنسبة لبعض البیوع التي یكون الضرر الناجم جراء تناولها أو استخدامها موهوما كبیع 
ًیا، فإنه ال یلتفت إلیه إال إذا كان حدوث الضرر متحققا في الحاضر أو في األطعمة المعدلة وراث ًُ

  .المستقبل

ًأن یكون الضرر بینا؛ أي فاحشا ال یسیرا، ظاهرا ال مشكال: الضابط الثالث ً ً ً ّ:  

ّویعني هذا الضابط أن الشارع الحنیف ینظر إلى مقدار الضرر الواقع، أو الناجم عن بیع أي منتج 
ُت، فإذا كان الضرر یسیرا وقلیال، فإنه ال ینظر إلیه على أنه ضرر معتبر، وبالتالي فال من المنتجا ً ً

  .یؤثر على حكم البیع

ًأما إذا كان الضرر فاحشا ظاهرا، فإنه یكون معتبرا شرعا، وبالتالي یكون مؤثرا على حكم البیع  ً ً ً ً
 ّالناجم جراء شربه فاحشّألي عقد من عقود البیع، ومثل ذلك بیع المعسل، حیث إن الضرر 

  .)3(ویؤدي إلى هالك اإلنسان

  )4(ًأن ال یكون الضرر نادرا: الضابط الرابع

ّفإن كان الضرر نادرا، فهو على أصله من اإلذن، ألن المصلحة إذا كانت غالبة، فال اعتبار  ً
األغذیة التي ، كأكل )5(بالنادر في انخرامها، إذ ال توجد في العادة مصلحة عاریة عن المفسدة جملة

                                                             
  .)4/374 (م،1968-ه1388مكتبة القاهرة، : مج، القاهرة10، المغني: ، عبد اهللا بن أحمد بن محمدابن قدامه) (1
  .)1/73(م، 1991-ه1411دار الجیل، : مج، لبنان4،  مجلة األحكامدرر الحكام في شرح: حیدر، علي) (2
  741م، ص1997-ه1418دار ابن عفان، : ، القاهرةالضرر في الفقه اإلسالمي: أحمد: موافي. د. بتصرف) (3
  )3/54(، الموافقات :الشاطبي) (4
  )3/74(المرجع السابق، ) (5
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ًغالبها أن ال تضر أحدا، فإن مثل هذا الضرر والمفسدة ال ینظر إلیه على أنه ضرر معتبر،  ّ
  .وبالتالي ال یؤثر في حكم البیع

ُ قسم اإلمام الشاطبي في كتابه الموافقات الفعل حسب ما یفضي إلیه من ضرر إلى أربعة أقسام، - ّ
  : وهي كاآلتي

 باب خلف البئر كحفرً إلى المفسدة قطعیا، ویعني بذلك القطع العادي، ما یكون أداؤه: القسم األول
  .)1(ّبد بال فیه الداخل یقع بحیث الظالم، في الدار

ّیرى الشاطبي أن توخي الفاعل لذلك الفعل على ذلك الوجه مع العلم بالمضرة، ال بد فیه من أحد  ُّ ّ ّ
ٕاما قصد إلى نفس اإلضرار وهو ممنوع أمرین، إما تقصیر في النظر المأمور به وذلك ممنوع، و

 ضمان ویضمن بفعله، متعدیا فیعد فعله إذا لكن الفعل، ذلك من ممنوعا یكون أن فیلزمًأیضا، 
 یعد وال نازلة، بكل یلیق ما على واألموال النفوس بحسب الضمان في وینظر الجملة، على المتعدي
  .)2(للتعدي قصده یتحقق لم إذا ،البتة له قاصدا

 أحد وقوع إلى غالبا یؤدي ال بموضع البئر كحفرًما یكون أداؤه إلى المفسدة نادرا، : م الثانيالقس
  .)3(أحدا تضر ال أن اغالبه التي األغذیة وأكل فیه،

ٍویرى الشاطبي أن هذا القسم من أقسام الذرائع باق على أصله من اإلذن،   كانت إذا المصلحة ألنّ
 جملة؛ المفسدة عن یةارع مصلحة العادة في توجد ال إذ نخرامها،ا في بالندور اعتبار فال غالبة؛

 إجراء المفسدة ندور یعتبر ولم المصلحة، غلبة الشرع مجاري في اعتبر إنما الشارع أن إال
 دفع أو المصلحة جلب إلى القاصد قصد هنا یعد وال الوجود، في العادیات مجرى للشرعیات

 الضرر، وقوع إلى قصدا وال النظر، في تقصیرا - ذلك عن المضرة بندور معرفته مع-  المفسدة
  .)4(المشروعیة أصل على باق إذا فالعمل

 واألموال الدماء في بالشهادة كالقضاء ؛توجد هكذا المشروعات ضوابط أن ذلك على والدلیل
 عدم إمكان مع المحدودة، المسافة في القصر ٕواباحة والغلط، والوهم الكذب إمكان مع والفروج،

                                                             
  )55-3/54(، الموافقات: الشاطبي) (1
  )73-3/72 (سابق،مرجع الال) (2
  )3/54(، المرجع السابق،) (3
  )74-3/72(، مرجع السابقال) 4(
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 ربالخ إعمال وكذلك الشاقة، الصنائع ذوي إلى بالنسبة الحضر في ومنعه المترفه، كالملك شقةالم
 فلم نادر؛ ذلك لكن وجوه، من فیها والخطأ إخالفها إمكان مع التكالیف، في الجزئیة واألقیسة دالواح

  .)1(الغالبة المصلحة واعتبرت یعتبر،

 الخمار، من والعنب الحرب، أهل من السالح كبیعًبا، ما یكون أداؤه إلى المفسدة غال: القسم الثالث
  .)2(وما یغش به ممن شأنه الغش

ّویرى الشاطبي أن هذا القسم من أقسام الذرائع ممنوع، واعتبار الظن هو األرجح، وذلك أن الظن ّ ّ  

ّفي األحكام العملیة جار مجرى العلم، ویعد كذلك هذا النوع داخ وان ل في التعاون على اإلثم والعدٍ
  .المنهي عنه

 من الجواز فاألصل إلیه القصد مقام یقوم ال والضرر بالمفسدة الظن أن القسم هذا من والحاصل
 من مفسدة تسبب المصلحة كانت لما أنه إال ة،الخارجی اللوازم عن النظر وقطع الدفع، أو الجلب

 إال یقصد لم المتسبب فإن األصل، جهة من ال الجهة هذه من منع التعاون؛ باب من أو الحیل باب
 وهو ،للتقصیر] مظنة أو للقصد [مظنة أنه جهة فمن المتعدي؛ محمل حمل فإن نفسه، مصلحة
 إلى القصد نفس مقام الشيء مظنة تقوم هل فیه؛ الخالف وقع ولذلك ،ولاأل القسم من رتبة أخفض

 على لإلنسان قدرة ال فإنه إسقاطها؛ نظر وأما الحظوظ، إثبات نظر هذا ال؟ أم الشيء، ذلك
  .)3(عادة عنه االنفكاك

ًما یكون أداؤه إلى المفسدة كثیرا ال غالبا، وذلك كمسائل بیوع اآلجال: القسم الرابع ً)4(.  

 صحة من األصل على الحمل فیه واألصلّویرى الشاطبي أن هذا القسم موضع نظر والتباس، 
 احتمال إال هنا لیس إذ منتفیان؛ ةالمفسد بوقوع والظن العلم وألن وغیره، الشافعي كمذهب اإلذن
 للمفسدة القصد واحتمال اآلخر، على الجانبین أحد ترجح قرینة وال وعدمه الوقوع بین مجرد

                                                             
  )75-3/74(، الموافقات: الشاطبي) (1
  )55-3/54 (المرجع السابق،) (2
  )77-3/75(، المرجع السابق) (3
  )3/55(، المرجع السابق) (4
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 كونها عن وغیرها الغفلة من العوارض لوجود یقتضیه، وال القصد نفس مقام یقوم ال واإلضرار
  .)1(موجودة غیر أو موجودة

 ألنه والظن؛ العلم في كما قاصدا وال مقصرا هنا الدافع أو بالجال یعد أن یصح ال فإنه وأیضا؛
 كذلك؛ كان ٕواذا منهما، لواحد القصد عدم على حمله من أولى إلیهما القصد على حمله لیس

 وقوعا، القصد كثرة على بناء الذرائع سد في اعتبره مالكا أن إال جدا، قوي فیه المأذون فالتسبب
 الوقوع كثرة وهو هنا مجال له لكن الباطنة، األمور من ألنه سهنف في ینضبط ال القصد أن وذلك

 ألنها الكثرة تعتبر كذلك التخلف؛ صح ٕوان المظنة اعتبرت فكما ذلك؛ مظنة هو أو لوجودا في
  .القصد مجال

 به واالزدجار للزجر، مشروع فإنه الخمر؛ كحد كثیرا؛ فواتها كون مع لعلة الحكم یشرع فقد وأیضا؛
 عن اإلنسان عصمة فاألصل األصل؛ خالف على هو بما الحكم في الكثرة فاعتبرنا بغال ال كثیر

 الزجر، لحكمة هنالك األصل عن فخرج اإلذن، مسألتنا في األصل أن كما ٕوایالمه، به اإلضرار
  .)2(الممنوع إلى الذریعة سد لحكمة اإلباحة، من هنا األصل عن وخروج

  زنة بین الضرر والمنفعةالقواعد الخاصة بالموا: الفرع الرابع

لقد عني العلماء بتقعید قواعد فقهیة في الضرر تقوم على أساس الموازنة بین المصالح والمفاسد، 
  : ومن أهمها

  ُالضرر ال یزال بمثله: ًأوال

ّ، وذلك أن الضرر مهما كان یجب إزالته، إال أن إزالته "ُالضرر یزال"قاعدة ل ًقیدا تعتبر القاعدة هذه ّ
  .)3( بإحداث ضرر مثله، وال بأكثر منه بطریق األولىال تكون

  

                                                             
  )79-3/77(، الموافقات: الشاطبي) (1
  )79-3/77(، المرجع السابق،) (2
-ه1416مؤسسة الرسالة، : ، بیروت4، طالوجیز في إیضاح قواعد الفقه الكلیة:  البورنو، محمد صدقي بن أحمد)(3

   259م، ص1996
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  الضرر األشد یزال بالضرر األخف: ًثانیا

 إزالته، فإذا لم یجب والضرر آثاره، وفي ذاته، في یتفاوت ٕوانما واحدة، درجة على لیس الضرر إن
 هذه فتأتي أحدهما، ارتكاب من َّبد وال بعض، من أشد بعضه وكانًنتمكن من إزالته نهائیا، 

  .)1(األخف الضرر بارتكاب ویتجنب ویرفع یزال األشد الضرر: القاعدة

  یتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام: ًثالثا

  ،باألدنى یزال األعلى فإن اآلخر یماثل ال كان إذا الضررین أحد أن القاعدة هذه بمنطوق استفید

  .)2(خراآل وعموم أحدهما لخصوصقد یكون  الضررین بین المماثلة وعدم

  درء المفاسد أولى من جلب المصالح: ًرابعا

 المصلحة، جلب من أولى المفسدة درء كان مصلحة، وجلب مفسدة درء بین دار إذا األمر أن یعني
 العلیا فدرء األخرى، من ًافساد أكثر إحداهما وكانت مفسدتین، إحدى درء بین ًأیضا األمر دار ٕواذا

  .)3(العلم أولو علیه واتفق عاقل، كل یقبله ضحوا وهذا غیرها، درء من أولى منهما

  

 

  

  

  

  

                                                             
  )1/219(، القواعد الفقهیة وتطبیقاتها في المذاهب األربعة: الزحیلي) (1
  197صم، 1989-ه1409دار القلم، : ، دمشقشرح القواعد الفقهیة: الزرقا، أحمد بن محمد) (2
، 2مج، ط4، حماد ونزیه الزحیلي محمد: ، تحقیقمختصر التحریر شرح الكوكب المنیر: الفتوحي، محمد بن أحمد) (3

  )4/447(ه، 1418مكتبة العبیكان، : الریاض
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  الفصل األول

 المتعلقة باألطعمة، وفیه ثالثة  بصحة اإلنسانلمعاصرة الضارةالبیوع ا
  مباحث

  منتهیة الصالحیةعمة بیع األط: المبحث األول

 على مـواد حافظـة ومـضافات بیع األطعمة المعلبة المحتویة: المبحث الثاني
  غذائیة

ًبیع األطعمة المعدلة وراثیا :بحث الثالثالم َ ّ   
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 المبحث األول

  منتهیة الصالحیةبیع األطعمة 

  الصالحیةمنتهیة تعریف األطعمة : المطلب األول

، ومن  وسالمته المتطلبات األساسیة لضمان صحة اإلنسانىحدُّتعد سالمة األغذیة واألشربة إ
َهي عبارة عن المدة بین تاریخ صنع المنتج  تم ابتكار ما یعرف بفترة الصالحیة، وذلكأجل 

  .)1(َالمستهلك وبین تاریخ انتهاء صالحیته

  :ّبأنهامنتهیة الصالحیة  على ذلك یمكن تعریف األطعمة ًوبناء

ّالتي تجاوزت مدة تاریخ صالحیتها، فإن ذلك یعني َعبارة عن تلك المنتجات من األطعمة واألشربة 
  .)2( بصحة اإلنسان تلحقإلى أضراریؤدي استعمالها و، دةقد أصبحت فاس المنتجات هذهّأن 

  منتهیة الصالحیة األطعمة األضرار الناجمة عن تناول: المطلب الثاني

نتح عنه یو، منتهیة الصالحیةًشیوعا لمستهلكي المنتجات  الضرر األكثر  التسمم الغذائيّدعُی
 ،آالم في المعدةوان، واإلسهال الحاد،  القيء، وارتفاع في درجة الحرارة، والغثیعوارض عدیدة مثل

 كما ،صداعالتشنجات والو ،تشوش في الرؤیةالو ،قّالتعرو ،جلدیةالحكة الو ،التعبو ،فقدان الشهیةو
ستمر أن تمن الممكن و ،از العصبي لدى البعض ویسبب الشللیصیب التسمم الغذائي الجه

  .)3(یامألى عشرة إ من یومین العوارض السابقة

  ، تداول أي منتج غیر صالح)18،19( وزارة الصحة الفلسطینیة كما في المادتین وقد حظرت

                                                             
لتالي  تم نشره على موقع الطبي اإللكتروني ا"انتهاء صالحیة المواد الغذائیة، أین الضرر؟"مقالة بعنوان : نعمة، أنور. د )(1

-الضرر-این-الغذائیة-المواد-صالحیة-انتهاء/تغذیة/طبیة-مقاالت/http://www.altibbi.comم، 24/8/2011 بتاریخ
473.   

م، 13/7/2015: لموقع اإللكتروني التالي بتاریخموقع ویكیبیدیا، تم نقله عن ا: ینظر .بتصرف) (2
https://ar.wikipedia.org/wiki/الصالحیة_فترة .   

 التالي ، تم نشره على موقعه اإللكتروني"مخاطر تناول األطعمة المنتهیة الصالحیة"موقع فلسطین الیوم، مقالة بعنوان  )(3
-األطعمة-تناول- مخاطر/http://www.palestinetoday.net/health/alternativemedicineم، 27/1/2015بتاریخ 
   .الصالحیة-المنتهیة
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    إذا كانت مدة صالحیتهالمنتج غیر صالح لالستهالك البشري، ویكون لالستهالك البشري
ّمنتهیة وفقا للتاریخ المدون علیه

)1(.  

  منتهیة الصالحیةاألطعمة حكم بیع : المطلب الثالث

؛ فاهللا سبحانه وتعالى ما منع )2(الحرمة الضارة األشیاء وفي اإلباحة، فعةالنا األشیاء في األصل
 مصلحة لهم، وحمایة ألجسادهم من الضرر ًا أو شرابا عن عباده إال كان في ذلك المنعطعام

 ًمنتهیة الصالحیة حرام شرعا لیس لذاتها بل لما آلت إلیه بیع المنتجات ّإن  لذلك،)3(واألذى والتلف
ًفإنه یحرم شرعا بیع تلكتهاء صالحیتها، وبالتالي من ضرر بان ُ  ّ ذلك داريكما قرر، تالمنتجا ُ

  :لألدلة اآلتیة ،)4(، وكذلك الدكتور حسام الدین عفانةاإلفتاء الفلسطینیة ودار اإلفتاء األردنیة

   القرآن الكریم:ًأوال

 M9 : ; < = > ? @ A B C :قوله تعالى

D E F GL)5(.  

  وجه الداللة

  والسرقة والرشوة كالربا المال لجمع حرمةمال الطرق أي ب"ال تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل"تعالى قوله 

                                                             
م، 9/3/2015: ًم، نقال عن موقعها اإللكتروني التالي بتاریخ2014، لسنة )20(الصحة العامة رقموزارة الصحة، قانون  )(1

http://www.moh.ps/?lang=0&page=4&id=49.   
 - ه1420دار الكتب العلمیة، : ت، بیرونهایة السول شرح منهاج الوصول: اإلسنوي، عبد الرحیم بن الحسن بن علي) (2

  360م، ص1999
  135، صالتدابیر الشرعیة لحفظ النفس في الفقه اإلسالمي: الكیالني) (3
التقید  حكم بیع األطعمة المنتهیة الصالحیة؟ وهل ینبغي: "القدس، فتوى بعنوان-فلسطین/موقع دار اإلفتاء الفلسطینیة) (4

  م،13/3/2015: ًقال عن موقعها اإللكتروني التالي بتاریخ، ن485: ، رقم الفتوى"بتاریخ اإلنتهاء؟
http://www.darifta.org/fatawa2014/showfatwa.php?subfatwa ؛ موقع دار اإلفتاء األردنیة، فتوى بعنوان 

: ، تم نشر الفتوى على الموقع اإللكتروني التالي بتاریخ2769: ، رقم الفتوى"لى ذلكبیع األغذیة الفاسدة وما یترتب ع"
31/1/2013 ،http://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=2769#.VazWjKRViko ؛ عفانة، حسام الدین 

   ).380-4/378(ه، 1427مكتبة دندیس، : مج، الخلیل14، فتاوى یسألونك: بن موسى
  29سورة النساء، آیة رقم) (5
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 ال التي األسالیب من  ذلكوغیر اآلثم، واالحتكار والتدلیس والغش والتزویر والنصب والغصب
  .)1(، ومن هذه الطرق بیع األطعمة المنتهیة الصالحیةقانون یبیحها وال شریعة تبیحها

ّ السنة النبویة المشرفة:ًانیاث ّ  

ْعن -أ َعبادة َ َ َ ِبن ُ امت ْ ِالصَّ ِ  :َرسول ََّأن ُ ِالله َ َقضى � َّ َضرر َال َْأن َ َ َضرار ََوال َ َ ِ
)2(.  

  وجه الداللة

  لطلب النهي ألن ؛عنه النهي على دل ذاته نفى إذا ألنه الضرر تحریم على  الشریفالحدیثّدل 
 معلوم الضرر وتحریم الملزوم، في الالزم فاستعمل الفعل ذات عدم منه یلزم وهو ،الفعل عن الكف
  .)3(المفسدة على تربو التي للمصلحة رعایة إباحته على الشرع دل ما إال ،ًوشرعا ًعقال

 أو طریق في بالناس َّأضر ما«: فقال ؟»ِّوالضرار َّالضرر «ما - رحمه اهللا-  أنس بن لمالك وقیل
  .)4(ذلك غیر أو بیع

ما أضر بالناس في بیع، یشمل البیوع المعاصرة الضارة المنتشرة بین الناس،  - رحمه اهللا- وقوله
  .األطعمة المنتهیة الصالحیةبیع ومنها 

ْعن - ب َهریرة َِأبي َ َ َْ َرسول ََّأن ُ ُ َّصلى ِاهللا َ ِعلیه ُاهللا َ َْ َََّوسلم َ َّمر َ َعلى َ َِصبرة َ ْ ُ
ٍطعام (*) َ َفَأدخل َ ََ ُیده ْ َ َفیها، َ ِ 

ْالتََفن َُأصابعه َ ُ ًبلال َِ َفقال ََ َهذا َما«: ََ َصاحب َیا َ ِ ِالطعام؟ َ َ َقال »َّ َُأصابته َ َْ ُالسَّماء َ َرسول َیا َ ُ َقال ِاهللا، َ َ: 
ََأفال« ُجعلته َ ََ ْ َفوق َ ْ ِالطعام َ َ ْكي َّ ُیراه َ ُالناس، ََ ْمن َّ َّغش َ َفلیس َ ِّمني ََْ ِ«) 5(.  

  

                                                             
  )3/1656(دار الفكر العربي، : مج، القاهرة10، زهرة التفاسیر: أبو زهرة، محمد بن أحمد بن مصطفى) (1
  9، سبق تخریجه صصحیح لغیره )(2
  ).2/122(، سبل السالم: الصنعاني )(3
 التتمة -  األرنؤوط القادر عبد: تحقیق ، جامع األصول في أحادیث الرسول:  األثیر، مجد الدین بن محمد بن محمدابن) (4

  ).6/644(ه، 1392-ه1389مكتبة الحلواني وآخرون، : مج، الناشر12، عیون بشیر تحقیق

  )4/441(، لسان العرب: ابن منظور: ینظر. الطعام المجتمع كالكومة: ُ الصبرة(*)
، حدیث "ّمن غشنا فلیس منا: "قول النبي صلى اهللا علیه وسلم: اإلیمان، باب: أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب )(5
  ).101(رقم
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  وجه الداللة

 ؛�الرديء تحت الطعام الطیب الجید هو من قبیل الغش الذي نهى عنه ّإن وضع الطعام الفاسد 
ُفهو من أقبح األوصاف القاطعة لرحم اإلسالم، التي توجب أن یكون المسلم للمسلم كالبنیان ِ ُ 

ًالمرصوص یشد بعضه بعضا، ومن قطع رحم اإل َسالم خشي علیه الخروج من جمع المسلمینّ ِ  وعن ُ

ّمن غشنا فلیس منا: "�ل رسول اهللا هدیهم وطریقتهم، ولذلك قا  تحریم على دلیل والحدیث، )1("ّ
  .)2(" عقال فاعله مذموم شرعا تحریمه على مجمع وهو الغش

ُوقد وضع اإلسالم أصوال وضوابط لما یحل ویحرم من المعامالت ومن هذه الضوابط ً   تحریم كل: ُ
 زماننا في التجارة واألعمال  التي تقع فيوالخداع الغش صورّمعاملة فیها غش وخداع، ومن 

ً، وبخاصة إذا كان هناك تالعبا بتاریخ الصالحیة )3(المنتهیة الصالحیةالمنتجات المختلفة بیع 
  .ًوتعمدا لتغییره بتأخیر تاریخه

  اإلجماع :ثالثا

ٌ نهى عن الخدیعة، والمخادع آثم بمخادعته أخاه المسلم في البیع�ّأجمع العلماء أن النبي  ِ  

  .� رسول اهللا ا نهى عنهّإن الغش هو من قبیل الخدیعة التي، وبال شك ف)4(وغیره

    المعقول:ًرابعا

ُمن غیر المقبول التذرع بوجود فترة صالحیة بعد التاریخ المحدد لنهایتها، فلو ترك األمر لمثل هذا  ّ
  .)5(التهاون، لفلتت األمور من عقالها

                                                             
، 4مج، ط8، شیحا مأمون خلیل: بها عتنى، ادلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین: البكري، محمد علي بن محمد) (1

  ).8/423(م، 2004 -ه1425دار المعرفة، : بیروت
  ).2/39(، سبل السالم: الصنعاني) (2
 42م، ص2005-ه1426دار الطیب، -المكتبة العلمیة: ، الناشرفقه التاجر المسلم: عفانة، حسام الدین بن موسى) (3
: الناشرمج، 2، الصعیدي فوزي حسن: المحقق، االقناع في مسائل اإلجماع: ابن القطان، علي بن محمد بن عبد الملك) (4

  ).2/236(م، 2004 -ه1424، والنشر لطباعةل الحدیثة الفاروق
5
" التقید بتاریخ اإلنتهاء؟ حكم بیع األطعمة المنتهیة الصالحیة؟ وهل ینبغي: "فتوى بعنوان: موقع دار اإلفتاء الفلسطینیة )(

  22سبق بیان الموقع ص
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  واستدلوا بالقاعدة: ًخامسا

  )1(ُ الضرر یزال-

 لقواعد اإحدىهي   القاعدةوهذه للوجوب، الفقهاء كالم في األخبار ألن ٕازالته،رفعه و یجب لضررا
 استنبطت أنها القاعدة هذه وأصل، الوقوع بعد إزالته ووجوب وقوعه، حظر من الضرر،المتعلقة 

تجات ، ومن خالل سرد األضرار الناجمة عن استهالك المن)2("رضرا وال ضرر ال"القاعدة األم  من
ًالفاسدة، فإنه ال بد من منع بیع المنتجات الفاسدة رفعا للضرر وتجنبا لوقوعه ً.  

ًبناء على ذلك یتضح حرمة بیع األطعمة منتهیة الصالحیة، وبالتالي یكون بیعها باطال كما قررنا  ً
ً یلحق الضرر باإلنسان یعد بیعه باطال عند الفقهاء كما في بیع الّفي التمهید؛ حیث إن ما خمر، ّ

ویعد المال الناتج عن ذلك هو مال حرام یجب التخلص منه في الطرق الشرعیة للتخلص من المال 
  .الحرام

 م،2005عام ) 27(البائع لتلك السلعة، فقد جاء في قانون حمایة المستهلك المادة رقموفیما یتعلق ب
  :ّما نصه

 ، یعاقب...اریخ صالحیتها، كل من عرض أو باع سلعة تموینیة فاسدة أو تالفة، أو تالعب بت"
بالسجن لمدة ال تزید عن عشر سنوات، أو بغرامة مالیة ال تتجاوز عشرة آالف دینار أردني، أو ما 

  .)3("ًیعادلها بالعملة المتداولة قانونا، أو بكلتا العقوبتین، مع إتالف البضاعة الفاسدة

  

  

  

  
                                                             

  83م، ص1990-ه1411دار الكتب العلمیة، : ، بیروتاألشباه والنظائر: ، عبد الرحمن بن أبي بكرالسیوطي) (1
  )1/210(، القواعد الفقهیة وتطبیقاتها في المذاهب األربعة: الزحیلي) (2
، تم نشره 27م، المادة 2005لسنة ) 21(، قانون حمایة المستهلك رقممنظومة القضاء والتشریع في فلسطینالمقتفي، ) (3

  . http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=15136م، 1/11/2005: على موقعه اإللكتروني التالي بتاریخ
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  المبحث الثاني

  غذائیةحافظة ومضافات مواد  على المحتویةبیع األطعمة المعلبة 

ّ، وبالتالي فإنه ال بد  على مواد حافظة ومضافات غذائیةتحتوي كثیر من األطعمة الجاهزة والمعلبة ُ
على تلك األطعمة وبالتالي على صحة اإلنسان، ت من معرفة أثر تلك المواد الحافظة والمضافا

  .للحكم بجواز أو حظر بیع تلك األطعمة من وجهة نظر الشرع

  غذائیةتعریف األطعمة المعلبة والمواد الحافظة والمضافات ال: ب األولالمطل

   المعلبة)األغذیة (تعریف األطعمة: ًأوال

مواد ملونة أو مواد منكهة بقصد إطالة عمر  و أأضیفت لها مادة حافظةهي عبارة عن أغذیة "
  .)1("األغذیة لفترة أطول

  تعریف المواد الحافظة: ًثانیا

 تؤدي وبالتالي الدقیقة الحیة الكائنات بواسطة األغذیة تحلل یقافإ أو لتثبیط فتضا مواد أي هي"
من ، وهي السورییك وحمض الصودیوم بنزوات :أمثلتها ومن ،للغذاء التخزینیة الفترة إطالة إلى

  .)2("أقسام المواد المضافة

  -:)3( هما تنقسم المواد الحافظة إلى قسمین-

  ّشمل مواد كالسكر، الملح، التوابل، وغیرها، وتستخدم في مجالت: مواد حافظة طبیعیة: ًأوال
  .التصنیع الغذائي في صناعة العصائر، الشراب، الصلصات والمخلالت

  

                                                             
ٌاألغذیة المعلبة خطر على الصحة"موقع الفجر، مقالة بعنوان ) (1 -2- 19ً، نقال عن موقعه اإللكتروني التالي بتاریخ "َّ

2015 ،http://www.al-fadjr.com/ar/special/ete/187872.html . 
-ه1431المكتبة العلمیة، ودار الطیب للطباعة والنشر، : أبو دیس-مج، القدس19، یسألونك: عفانة، حسام الدین) (2

  ).15/238(م، 2010
  53-52المرجع السابق، ص) (3
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  )1(مواد حافظة كیمیائیة: ًثانیا

  -:وتنقسم المواد الحافظة الكیمیائیة إلى قسمین

  .لكبریتثاني أكسید ا حامض البوریك، وتشمل: مواد كیمیائیة غیر عضویة .1

 الستریك، وحامض السوربیك، وحامض البنزویك تشمل حامض: مواد حافظة كیمیائیة عضویة. 2
  .وغیرهاومشتقاته، 

  غذائیةتعریف المضافات ال: ًثالثا

 من مكونات ًا أساسیًاِّهي أي مادة ال تستهلك بذاتها كغذاء، وال تعتبر مكون": المادة المضافة
ّ، فإن إضافتها للمنتج )سواء لها قیمة غذائیة من عدمه( الغذائیة الغذاء، وبصرف النظر عن قیمتها

ًفي التصنیع واإلعداد والمعاملة والتعبئة والتغلیف والتخزین والنقل، وأیضا (ذو فوائد تكنولوجیة عالیة 
، هذه الفوائد تؤدي إلى تحسین )ّفي الخواص الحسیة التي تشمل المظهر والطعم والرائحة والقوام

  .)2("منتج المضافة إلیهّخواص ال

 المحتویة على مواد حافظة تناول األطعمة المعلبةاألضرار الناجمة عن : المطلب الثاني
  )3(غذائیةمضافات و

 كیف ولكن ،طبیعیة حافظة مواد فهناك ؛ًضارة حافظة مواد على تحتوي تيال ةطعماأل كل لیست

  الرمز؟ هذا یعني وماذا ؟)E( ةعالم یجد عندما علیها یتعرف نأ للمستهلك

 التجاري اسمها یختلف وقد ًومعقدا، ًطویال ًعلمیا ًاسما الغذائي المنتج إلى المضافة المواد تحمل

 ؛المستهلكین من العظمى للغالبیة ًمهما التجاري أو العلمي االسم یكون ال قدو ،آلخر بلد من
                                                             

مجموعة النیل : ، القاهرةالمواد المضافة لألغذیة اإلیجابیات والسلبیات: دة، هناء محمدحمی: الجدیلي، عفاف عبد الرحمن) (1
  57-54م، ص2003العربیة، 

؛ 4الدار العربیة للنشر والتوزیع، ص: ، الناشرالمواد الحافظة والمضافة في الصناعات الغذائیة: جعفر، عبد اهللا محمد) (2
-جامعة الملك سعود: ، الریاضٕاستعماالتها وایجابیاتها وسلبیاتها..لألغذیةالمواد المضافة : الساعد، علي كامل یوسف

 2م، ص2007-ه1428النشر العلمي والمطابع، 
، تم نشره على موقع المرسال اإللكتروني "أضرار المواد الحافظة في األطعمة السریعة والمعلبة"مقالة بعنوان : قدري، ریم) (3

المواد : الجدیلي، عفاف عبد الرحمن:  ؛ ینظرhttp://www.almrsal.com/post/25020م، 2/7/2013التالي بتاریخ 
   52المضافة لألغذیة، ص
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 اتفق فقد ولذلك بینها، انینوالقو األنظمة توحید على األوروبیة الدول عملت ،أوروبا في ًفمثال

 للمنتجات بإضافتها یصرح التي المواد أسماء توحید على األوروبي االتحاد ولُد في تصونّالمخ

 مصنعة، مواد أم طبیعیة مواد المضافة المواد هذه أكانت سواء علیها التعرف ولسهولة الغذائیة،

 من المضافة المادة إجازة ىعل یدل )E( ففحر ؛معینة أرقام لیهای ثم )E( حرف بوضع وذلك

 سلبیة، آثار أي یحدث ال یهعل المتفق بالتركیز ٕواضافتها لسالمتها، األوروبي االتحاد دول جمیع

 على فیدل الرقم أما بصحته، إضرار دون حیاته طوال ًیومیا الفرد یتناوله ما یمثل التركیز هذاو

  .المضافة المادة نوع

  )1( لألطعمة المعلبةالمواد الحافظةإضافة األضرار الناجمة عن : الفرع األول

  لهذه األطعمةالصحیةد فوائال ذلك تقلوك ، المحتویة على مواد حافظةنوعیة األطعمةجودة  تقل .1
 .وخاصة في معظم الفواكه أو الخضار، %40ًبنسبة تصل أحیانا 

ألكل منها بكثرة ؛ بحیث یكون اإلنسان عند اسبة الكثافة داخل المواد الحافظةالزیادة في ن .2
ًمعرضا   . أكثر من الذي یستهلك المواد الطازجةوزنهزیادة في ل ّ

 .طفح الجلديلالمواد الحافظة تمنع حصانة الجسم من البكتیریا المسببة ل .3

 . مقاومة األضرار من الفیروسات أو جمیع المكروباتعن ً عاجزا الجسمجعلالمواد الحافظة ت .4

 لذلك، وقد تزید كلما ىكحد أدن% 20ة عن المأكوالت الطازجة بنسبة تقل نكهة المواد الحافظ .5
 . المواد الحافظة في المعلبات المصنوعةتزاد

 وذلك عند استعمال المواد ، لألطعمةنات أو الفوائد الصحیةّالمكووتلف  فسادالسرعة في  .6
 .مثل الحلیب واأللبان ومشتقاتها، الحافظة

وتسبب الحساسیة جراء تناولهم أطعمة تحتوي على مواد حافظة، زیادة خطر إصابة األطفال ب .7
ًألدمغة األطفال أضرارا ال تقل خطورة عن األضرار التي یسببها الرصاص الموجود في البنزین ً.  

                                                             
إسالم / ، للدكتور ولید البدوي، تم نشره على موقع االستشارات"ما هي أخطار المواد الحافظة"مقالة بعنوان : البدوي، ولید) (1
  م،25/5/2014یب اإللكتروني التالي بتاریخ و

http://consult.islamweb.net/consult/index.php?page=Details&id=2215998.   
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  )1( لألطعمة المعلبةغذائیةالمضافات الاألضرار الناجمة عن إضافة : الفرع الثاني

شراف هیئات إتحت  یتم بشكل عشوائي؛ بل یتم استخدامها إن استخدام المواد واأللوان المضافة ال
ولعمل ذلك تقوم هذه ، قلیمیة ودولیة لضمان أمن وسالمة المستهلكٕاحكومیة و ولجان ومنظمات

لوان بعد العدید من الدراسات والبحوث العلمیة صدار مواصفات المضافات الغذائیة واألإاللجان ب
  .التقییم المخاطر الناتجة من استهالكه

صدار التشریعات ٕاشراف وباإل) FDA (ففي الوالیات المتحدة األمیركیة تقوم هیئة الغذاء والدواء
وتم تعدیل النظام  ،م1983لوان والمواد المضافة والبطاقة والمكونات منذ عام الخاصة بمضافات األ

فات على استخدام المضا )FDA(ء یتطلب موافقة هیئة الغذاء والدوابحیث ، م1985عام في 
  . الغذائیة

خدمت ضمن الضوابط التقنیة ُذا استإكما توجد مجموعة من المضافات الغذائیة تعتبر آمنة صحیا 
 والمعادن والعدید من  والتوابل والفیتامینات والخل والبهاراتمثل السكر والملح، والشروط الصحیة

 . لموثق أنها آمنة صحیاذا ثبت بالتحلیل العلمي اإ ،خرى التي تضاف إلى القائمةالمركبات األ

 ویوجد ،ً صحیانها آمنةأ للتأكد من مستمربمراجعة هذه القائمة بشكل  وتقوم هیئة الغذاء والدواء
ذا ثبت بالتحلیل العلمي الموثق إ استخدام أي مادة منع على ّالذي ینص (قانون یسمى فقرة دیلیني

قوم بتسجیل جمیع المعلومات والشكاوى الذي ی (ویوجد نظام المتابعة العكسي، )نها تسبب السرطانأ
جراءات الالزمة في حالة وجود  ثم اتخاذ اإل،الخاصة من المستهلكین ومراجعتها والتأكد من صحتها

  . ) خطر على العامةّيأ

  و مجلس تشریعي من دول السوق األوروبیةأ فقد تكونت لجنة ،أما في السوق األوروبیة المشتركة
  . تخدام المضافات الغذائیة یقوم بتنظیم اس،المشتركة

 ثم تقدیم المواد المسموح باستخدامها داخل ،عضاء بتقییم ودراسة المضافات الغذائیةوتقوم الدول األ
   .كل دولة، ولدى موافقة اللجنة على هذه المواد یسمح باستخدامها بین الدول

                                                             

، تم نشره على موقع جریدة الشرق األوسط "ا وسیئاتهاالمضافات الغذائیة حسناته"مقالة بعنوان :  الناصر، علي صالح(1)
  م،21/8/2000: اإللكتروني التالي بتاریخ

http://archive.aawsat.com/details.asp?article=70597&issueno=7937#.VUj6bI5Viko.   
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  ؟أین تكمن خطورة المضافات الغذائیة -

ّ، فإن للمضافات الغذائیة بعض التأثیرات  والتشریعات السابقةعلى الرغم من كل هذه االحتیاطات
ٕاسهال، و ّ حمى وصداع، تقيء تتراوح ما بین حساسیة مفرطة، دون بعضعلى بعض األشخاص

مثل  من األغذیة المحتویة على بعض هذه المضافات الغذائیة، وذلك نتیجة لتناول كمیات كبیرة
وعلى الرغم من وجود مثل هذه ، )E 102(ن ، والتارتازای)E 110(أصفر غروب الشمس 

ّأهمیة المضافات الغذائیة، وعموما فإن خطورة هذه المضافات ًالمخاوف إال أنها ال تنفي أبدا  ً
  :الغذائیة على صحة المستهلك تتأثر بعاملین

ّمقدار تركیز المادة المضافة في الغذاء، وفي هذا الصدد فإن منظمة الصحة العالمیة قد : األول
 ثابتة وملزمة لكل الدول بالتركیز األدنى الممكن استخدامه من هذه المضافات َضعت جداولو

  .ًلنوعیات األغذیة المختلفة، على أن ال تزید نسب وجود هذه المواد عن الحد المسموح به دولیا

من ّ فبتجاوز هذا الحد وبمعدالت أعلى ، لتناول المادة المضافة المسموح بهالحد األقصى: الثاني
المسموح به، فإنها تتراكم في الجسم اإلنساني وقد تحدث بعض األضرار الصحیة، وهذا یتوقف 

  .)1(على مقدار ما یتناوله المستهلك من أغذیة محتویة على مثل هذه المواد الكیمیائیة

  غذائیة على مواد حافظة ومضافات علبة المحتویة بیع األطعمة المحكم: المطلب الثالث

  ِة المعلبة المحتویة على مواد حافظة ومضافات غذائیة من األطعمة المعاصرةتعتبر األطعم
ِا من البحث العلمي لحداثتها، ْالمستجدة التي لم تنل حظ َِ َ   ّوبما أن األصل في األطعمة واألشربة هوً

ًالحل، فإن كل طعام وشراب مستجد ومعاصر ال ضرر فیه على صحة اإلنسان یكون مباحا ِ ّ)2(.  

   التسرع بإصدار فتوىمضافات الكیمیائیة، ینبغي عدمیث عن المواد الحافظة والوعند الحد
ّتحرم أي طعام لمجرد أن ّ ّ ُأضیف إلیه مواد حافظة؛ إذ إن المواد الحافظة لیست كلها فیها ضرر، هُ

ْفمنها الطبیعي ومنها الصناعي، أو لمجرد أن ُأضیف إلیه مضافات كیمیائیة، إال إذا ثبت بالفعل 

                                                             
ً، نقال عن موقعه اإللكتروني التالي بتاریخ "المضافات الغذائیة بین الرفض والقبول"موقع عالم اإلسالم، مقالة بعنوان ) (1

21/2/2015 ،http://www.islamology.com/mainarabic/sahah/094/094.htm .  
  م،22/2/2015ً، نقال عن موقع اإللكتروني التالي بتاریخ الموسوعة الفقهیة: موقع الدرر السنیة) (2

http://www.dorar.net/enc/feqhia/1266 .  
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بل الجهات المختصة العالمیة والمحلیة ضرر تلك اإلضافات والمواد الحافظة على صحة من ق
  .اإلنسان

َّ على ذلك، یمكن القول بأن بیع األطعمة المعلبة المحتویة على مواد حافظة ومضافات ًوبناء ّ
  :)1( اآلتیتینًقد یكون حالال، وذلك في الفرعینًكیمیائیة قد یكون حراما و

ً محرم شرعا أو  ما هوكم المواد الحافظة والمضافات الغذائیة إذا احتوت علىح: الفرع األول
  ّتجاوزت الحد المسموح به من الجهات المختصة

ّإذا كانت المواد الحافظة والمضافات الغذائیة المضافة إلى األطعمة المعلبة قد تجاوزت الحد 
د الحافظة أو الموا–ها المسموح به من قبل الجهات المختصة، أو كانت تحتوي في مصادر

ً على ما هو محرم شرعا، كالخمر، وشحم الخنزیر، فإن بیع تلك األطعمة -المضافات الغذائیة ّ
ًیكون محرما لألدلة اآلتیة ّ:  

  القرآن الكریم: ًأوال

 M9 : ; < = > ? @ A Bتعالىقوله 

DC E F GH I J KL M N O P  QL)2(.  

  وجه الداللة

 ومن، ... الشرع، في یحل ال الذي بالحرام یعني، "موالكم بینكم بالباطلال تأكلوا أ: "قوله تعالى"
األطعمة المحتویة على مواد حافظة ومضافات : ، ومنها)3("الشرع عنها نهى التي البیوعات الباطل

ُكیمیائیة التي تلحق أضرارا بمتناولیها إذا ما تجاوزت الحد المسموح به؛ فهي وان لم یحرم الشارع  ِّ ُ ْ ٕ ً ِ ُ
ّصورتها وشكلها، إال أن تحریمها یتفقُحكیم ال َ  مع قواعده الشرعیة العامة التي تتضمن رفع الضرر َ

َّعن مستهلكي هذه األطعمة قیاسا على غیرها من البیوع الضارة المحرمة َُّ ً.  

                                                             
، تم نشرها على "حتوي على مواد حافظةحكم تناول وتصنیع األطعمة التي ت"موقع إسالم ویب، فتوى بعنوان : ینظر) (1

  م،11/1/2001موقعه اإللكتروني التالي بتاریخ 
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=6640.  

  29سورة النساء، آیة رقم) (2
َّالقنوجي) (3   ).3/93(، فتح البیان في مقاصد القرآن: ِ
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  ّالسنة النبویة المشرفة: ًثانیا

ْعن - َعبادة َ َ َ ِبن ُ امت ْ ِالصَّ َرسول ََّأن: � ِ ُ ِالله َ َّصلى َّ ِعلیه ُاهللا َ َْ َََّوسلم َ َقضى َ َضرر َال َْأن َ َ  ََوال َ
َضرار َ ِ

)1(.  

  وجه الداللة

 أشد اإلضرار وتنكر الضرر، تقر ال الشریعة أن وهي الشریعة، قواعد من قاعدة الحدیث هذا یعد"
َألطعمة واألشربة وغیرها من السلع األخرى الضارة بصحة ا تحریم ذلك على ترتبی، و)2("وأشد ِ

 وسواء ،ولده أو ماله أو نفسه في سواء المسلم بأخیه یضر ال أن إنسان كل على فیجب ن،اإلنسا
  .)3(نفعه بسبب ضرر یلحقه لم إذا الغیر نفع في یسعى أن علیه بل باطنا، أو ظاهرا

  
ًحكم المواد الحافظة والمضافات الغذائیة إذا لم تحتو على ما هو محرم شرعا أو لم : الفرع الثاني ِ

  ّالحد المسموح به من الجهات المختصةتتجاوز 

ّإذا لم تتجاوز المواد الحافظة والمضافات الغذائیة المضافة إلى األطعمة المعلبة الحد المسموح به 
ًمن قبل الجهات المختصة؛ أي لم تحتو على كمیات كبیرة تحدث أضرارا على المدى البعید،  ِ ُ ولم ِ

فات الكیمیائیة مما هو محرم من األطعمة كشحم  مصادر تلك المواد الحافظة والمضاتكن كذلك
ًالخنزیر أو األشربة كالكحول، وغیرهما من المحرمات، فإنه ال مانع شرعا من استعمال تلك المواد  ّ ّ

  :عمالها جاز بیعها، لألدلة اآلتیةٕالحافظة والمضافة، واذا جاز است

  القرآن الكریم: ًأوال

  .)MN O P Q R S T U V WL)4 :قوله تعالى -أ

                                                             
  9قدم تخریجه ص، تصحیح لغیره )(1
  327دار الثریا للنشر والتوزیع، ص: ، الناشرشرح األربعین النوویة: العثیمین، محمد بن صالح بن محمد) (2
األحادیث األربعین النوویة مع ما زاد علیها ابن رجب وعلیها الشرح المحسن، عبد اهللا بن صالح، ". بتصرف یسیر") (3

  64م، ص1984 -ه1404لجامعة اإلسالمیة، ا: ، المدینة المنورة3، طالمفید الموجز
  47سورة یوسف، آیة رقم) (4
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  وجه الداللة

، )1("ّلئال یتسوس، ولیكون أبقى في حفظه من الفساد والتلف" فذروه في سنبله"ّأن قوله تعالى "
تها، ویحفظها من ّوبالتالي فإن وضع مواد حافظة في األطعمة یعمل على إطالة مدة صالحی

  . جاز بیعهإعلى ذلك یجوز استعمالها ضمن المسموح به، واذا جاز استعمالهاًالفساد، وبناء 

  .)M7 8 9 : ;<L)2 قوله تعالى - ب

  وجه الداللة

 على وقع ما منه وحرم والعمل، القصد صحة على العوض فیه یقع الذي المطلق البیعَّأحل  اهللاّأن "
 خالیة  على مواد حافظة ومضافات غذائیةّ، وال شك أن بیع األطعمة التي تحتوي)3("الباطل وجه

ًوال تلحق بمتناولها أي ضرر جائز شرعا، وهو من قبیل البیع المطلق ّفي مصادرها من المحرمات،  ٌ
  .الذي أباحه اهللا تعالى

  استدلوا بالقاعدةو: ًثانیا

  )4(األصل في األطعمة واألشربة اإلباحة

 األطعمة أبواب في المختلفة الفقه كتب في ما تتبع لمن ویتبین: "جاء في الموسوعة الفقهیة الكویتیة
 األطعمة لتحریم وأن خاص، لدلیل إال التحریم إلى یصار وال الحل، األطعمة في صلاأل أن وغیرها

                                                             
، 2مج، ط20، أطفیش ٕوابراهیم البردوني أحمد: تحقیق، الجامع ألحكام القرآن: القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر) (1

  )9/203(م، 1964-ه1384دار الكتب المصریة، : القاهرة
  275سورة البقرة، آیة رقم ) (2
مج، 4، عطا القادر عبد محمد: علیه َّوعلق أحادیثه وخرج أصوله اجع، رأحكام القرآن: عربي، محمد بن عبد اهللابن ال) (3
  ).1/321(م، 2003 -ه1424دار الكتب العلمیة، : ، بیروت3ط
؛ وزارة األوقاف )4/2623(دار الفكر، : ، دمشق4مج، ط10، الفقه اإلسالمي وأدلته: الزحیلي، وهبه بن مصطفى) (4

مج، تم طباعة هذه األجزاء بطبعات مختلفة وبدور نشر مختلفة، من 45، الموسوعة الفقهیة الكویتیة: والشؤون اإلسالمیة
مختصر الفقه اإلسالمي في ضوء القرآن : ؛ التویجري، محمد بن إبراهیم بن عبد اهللا)125-5/124(ه،1427 -ه1404
  ).1/863(م، 2010 -ه1431ء المجتمع، دار أصدا: ، المملكة العربیة السعودیة11، طّوالسنة
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ومقاصدها   بقواعدها العامةمتصلة الشریعة في عدیدة عامة أسبابا - حیوانیة غیر ولو - عام بوجه
  .)1("في إقامة الحیاة اإلنسانیة على الطریق األفضل

 مواد حافظة ومضافات األطعمة المعلبة المضاف إلیه من تناول اًفإنه ال مانع شرعاًبناء على ذلك 
 إذا تیقن عدم ضرر هذه المواد والمضافات بصحة اإلنسان، وأنها ال تحتوي على ما هو غذائیة

  .محرم كدهن الخنزیر والكحول التي یسكر كثیرها

ُ كان یحرم تناول تلك األطعمة المشتملة على مواد حافظة أو ملونة ثبتٕواذا ها أو  ضرر بالفعلَ
ّ، وذلك أن اهللا إذا حرم االنتفاع بشيء حرم االعتیاض عن ً یكون حراما وتداولها فإن بیعها،حرمتها
ّوبالتالي یكون بیعها باطال كما قررنا في التمهید؛ حیث إن ما یلحق الضرر باإلنسان ، )2(منفعته ً

ًیعد بیعه باطال عند الفقهاء كما في بیع الخمر، ویعد المال الناتج عن  ذلك هو مال حرام یجب ّ
  .التخلص منه في الطرق الشرعیة للتخلص من المال الحرام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  ).125-5/124(، الموسوعة الفقهیة الكویتیة: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة) (1
  ).2/829(، القواعد الفقهیة وتطبیقاتها في المذاهب األربعة: الزحیلي) (2
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  المبحث الثالث

ًبیع األطعمة المعدلة وراثیا َ ّ 

  ًالمعدلة وراثیا) األغذیة( تعریف األطعمة:المطلب األول

َهي األطعمة التي ُأجري علیها عملیات تعدیل في الصفات الوراثیة ألصولها، سواء " الحیوانیة أو ِ
النباتیة، من خالل إضافات انتقائیة للمادة الوراثیة؛ ألجل زیادة إنتاجها، أو رفع صفاتها النوعیة، أو 

  .)1("ّالتخلص من الصفات السلبیة، أو االرتقاء بقیمتها الغذائیة

  )2(ًتناول األطعمة المعدلة وراثیا األضرار الناجمة عن :المطلب الثاني

ّختصون بتصنیع الغذاء المعدل وراثیا، بأن المُعي العلماء المّید ً ًنتجات المعدلة وراثیا المّ ً حالیا وجودةّ
 من قبل لموافقة علیه، وهذا تم اتناولها حیثمن ًصحیا في األسواق من ذرة وأرز وغیره، هي آمنة 

  . منظمة الصحة والغذاء العالمیة

ال ّإال أن ذلك  ،ًلألغذیة المعدلة وراثیا التأثیر السلبي ن عوعلى الرغم من عدم وجود أدلة كافیة
؛ حیث  سلبي على المدى الطویلاالستخدام، فهناك احتمال لوجود تأثیرمن حیث یعني أنها آمنة 

ُإنه یعزى لها ظهور سالالت بكتیریة مقاومة للمضادات الحیویة ّ .  

ًن األغذیة المعدلة وراثیا أضافت حال واعدا لمشكلة فیه أ ّمما ال شكو � َ المجاعات والفقر مع الزیادة ّ
المطردة في عدد السكان، خاصة تلك التي أصبحت ذات قیمة غذائیة أكبر وتتحمل الظروف 

ّ، إال أن ذلك مخالف لطبیعة خلقتها تكالیف قلیلةقادرین على زراعتها بالبیئیة الصعبة، مما یجعلنا 
ِالتي خلقت علیها، لذلك البد من وجود ضوابط أخالقیة عند إنت   بالصورة األمثل، اجها حتى تظهرُ

                                                             
ًاألطعمة المعدلة وراثیا : المصلح، خالد بن عبد اهللا) (1 الرئاسة العامة للبحوث "لبحوث اإلسالمیة ا: ة، السعودی"رؤیة شرعیة"ّ

طعامنا المهندس : نوتنجهام، ستیفن: ؛ ینظر6، ص97ه، ع1433، "العلمیة واإلفتاء، األمانة العامة لهیئة كبار العلماء
  28-27م، ص2002دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، : أحمد مستجیر، الناشر: ، ترجمةًوراثیا

 بتاریخ  على الرابط اإللكتروني التالي، تم االطالع علیه"ًاألطعمة المعدلة وراثیا"علوم بالعربیة، مقال بعنوان موقع مجلة ال) (2
9/2/2015 ،http://sciarab.org/?p=921 أهمیة: دحض األكاذیب"موقع مؤسسة قطر، مقالة بعنوان : ینظر كذلك؛ 

ًات المعدلة وراثیاتناول الخضرو ، 31/8/2013، تم نشره على موقعه اإللكتروني التالي بتاریخ ّ
http://www.qf.org.qa/page?a=814&lang=ar-QA.  
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  .)1(ّوتحقق ذلك ال ینفي أن للمستهلك حریة معرفة طبیعة طعامه وحریة االختیار

ًدلة وراثیا تشكل ضررا ّوال ترى منظمة الغذاء والدواء األمریكیة أي دلیل علمي یثبت أن األغذیة المع
ُ، بل ترى المنظمة أن هذه األغذیة مفیدة في زیادة على الصحة اإلنتاج وفي رفع القیمة الغذائیة ّ

   .للمحاصیل الزراعیة

 لجزم إال أنه ال یمكن ا،ًومع أن العلم لم یستطع ربط األغذیة المعدلة وراثیا بأي مخاطر صحیة
  . معدالت اإلصابة باألمراض زیادةولة عنؤأنها لیست مسب

العالم تطالب الجهات  إال أن جمعیات حمایة المستهلك في ،وبالرغم من عدم حدوث أخطار صحیة
الصحیة بضرورة توفیر ملصقات على عبوات األغذیة المعدلة وراثیا إلعطاء المستهلك حریة 

ّ والى حد اآلن ال یوجد،)2(االختیار  أي دراسات علمیة مؤكدة، وال مخاطر مؤكدة من تناول ٕ
  .)3(ّاألطعمة المعدلة الوراثیة

  ًثیا حكم بیع األطعمة المعدلة ورا:المطلب الثالث

ّإن األصل في األطعمة واألشربة الحل ِ ّال ینقل عن هذا األصل إال بحجة ودلیل، وقد سبق أن و، )4(ّ ّ ُ
ًصناعة األطعمة المعدلة وراثیا تواجه انتقادات، وتستند في أغلبها إلى أن هناك أضرارا ًّ  محتملة، ّ

ٌ أحد من كبار منتجي  العواقب، ولیس هناكمونة التقنیة، فهي غیر مأهًوأخطارا متوقعة من هذ
ًالمواد المعدلة وراثیا یستطیع ضمان عدم وجود ضرر في المزروعات المعدلة وراثیا، أو عدم وجود ًَّ ّ ّ  

  

                                                             
: دحض األكاذیب"ة قطر، مقالة بعنوان موقع مؤسس؛ "ًاألطعمة المعدلة وراثیا"موقع مجلة العلوم بالعربیة، مقال بعنوان ) (1

ًالخضروات المعدلة وراثیا أهمیة تناول   35سبق بیان الموقع في ص. "ّ
ًاألغذیة المعدلة وراثیا"رسالة الجامعة، مقالة بعنوان صحیفة موقع : عبد الكریم، محمد أحمد طه) (2  صحیفة ً، نقال عن موقع"ّ

  . http://rs.ksu.edu.sa/18234.html، 22/2/2015 اإللكتروني التالي بتاریخ رسالة الجامعة
للنساء فقط، تاریخ : ، في برنامج"ًمخاطر األغذیة المعدلة وراثیا على صحة األسرة"الملكاوي، حنان وآخرون، حلقة بعنوان ) (3

  :ً، نقال الجزیرة على الرابط اآلتي6/4/2005: بث الحلقة

http://www.aljazeera.net/programs/forwomenalone/2005/4/6/على-ًوراثیا-المعدلة-األغذیة-مخاطر-
  .لكاوي وهالة عیسى وكارال مراد حبیب وهذا ما أشارت إلیه الدكتورة حنان م .األسرة-صحة

  )4/2623(، الفقه اإلسالمي وأدلتهالزحیلي، ) (4
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  .)1(ًمخاطر في إدخال منتجات محظور استهالكها بشریا في الشبكة الغذائیة

ّومثل هذا ال یقوى أن یكون مستندا للقول بعدم جواز بیع األطعمة المعدلة ورا ّثیا، فإن ضررها ً ً
  .)2(ًوخطرها لم یثبت، فضال على أن تكون مضارها أرجح من منافعها

ّ المستهلك على علم بأن األطعمة قد عدلت وراثیا، فإن األصل المستصحب في هذا النوع ٕواذا كان ً ِّ ُ َ
  :من األطعمة هو جواز بیعها واالتجار بها لألدلة اآلتیة

   القرآن الكریم:ًأوال

  )MU V W X Y ZL)3  :قوله تعالى

  وجه الداللة

ّ على أن اهللا أحل لعباده الطیبات؛ والطیبات هي األمور المستحسنة في ذاتها، اآلیة الكریمةّدلت " ّ
، والطیبات في حكم الشریعة )4("َمن أطعمة طیبة مریئة، هنیئة، ال تفسد األجسام وال تضر العقول

ًعمة المعدلة وراثیا لم یثبت ضررهاّ، وبما أن األط)5(كالبیع وما خال كسبه عن سحت ّ  
 تي هذا األساس من قبیل الطیبات البالفعل، وكل ما لحقها هو عبارة عن توقعات فقط، فتكون على

ُّ اهللا تعالى، والحل ال یقتصر فقط على الطعام المأكول بل یتعداه إلى عملیة بیعهاأحله ِ.  

  

                                                             
ًشدید حول المنتجات المعدلة وراثیا في مؤتمر دولي في كوااللمبور جدل"جریدة الشرق األوسط، مقالة بعنوان ) (1 ، تم نشره "ّ

  م،24/2/2004على موقعه اإللكتروني التالي بتاریخ 
http://archive.aawsat.com/details.asp?article=219461&issueno=9219#.VOn_uXysWEN.   

رئاسة العامة للبحوث العلمیة ً، نقال عن موقع ال97، ع"ًاألطعمة المعدلة وراثیا رؤیة شرعیة"الفوزان، صالح، مقالة بعنوان ) (2
  ،22/2/2015واإلفتاء اإللكتروني التالي بتاریخ 

http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?View=Page&PageID=13695&PageNo=1&Boo
kID=2 .  

  157سورة األعراف، آیة رقم ) (3
  )6/2972(، زهرة التفاسیر: ةأبو زهر) (4
ً، نقال عن موقع المكتبة الشاملة على الرابط اإللكتروني التالي بتاریخ تفسیر القرآن الكریم: المقدم، محمد أحمد إسماعیل) 5(

22/2/2015 ،http://shamela.ws/browse.php/book-37041/page-1119#page-1133 .  
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   اآلثار:ًثانیا

ِعن ابن عباس ِ ،ّلجاهلیه یأكلون أشیاء ویتركون أشیاء تقذرا، فبعث اهللا عز ُكان أهل ا":  قال َ َ ََ ًَ ُّ ُ ُ ّ

َّوجل نبیه  ٌ وأنزل كتابه، وأحل حالله وحرم حرامه، فما أحل فهو حالل، وما حرم فهو حرام، ،�ّ َ َ َ َ َ َ ََ َّ ٌَّ َّ ََّ َ
ٌْوما سكت عنه فهو عفو، وتال َ َ َ ًقل ال َأجد في ما ُأوحي إلي محرم{: َ ُ ََّ َ َّ ََِ َ ِ ِ ُ ِ ْ   .)1("إلى آخر اآلیة} اُ

  وجه الداللة

، یتفق مع آیات القرآن الكریم التي استدللت بها "ّ، فما أحل فهو حالل...وأحل حالله،  "قوله 
ًعلى أن اهللا أباح الطیبات لعباده بیعا وشراء، ومن هذه الطیبات ً ِ ًاألطعمة المعدلة وراثیا؛ وذلك : ّ

َ من وجود أضرار عند استخدامها، ولبیان البائع أن ذلك المنتج َِلعدم التیقن من قبل الهیئات العالمیة ّ
ًقد عدل وراثیا ِّ ُ.  

  واستدلوا بالقواعد اآلتیة :ًثالثا

  .)2(األصل في العقود والمعامالت الصحة حتى یقوم دلیل على البطالن والتحریم :قاعدة

ّدلت القاعدة الفقهیة على أن كل شرط وعقد ومعاملة سكت عنها الشرع" ّ ، فإنه ال یجوز القول ّ
ٕبتحریمها، فإنه سكت عنها رحمة منه من غیر نسیان واهمال، فكیف وقد صرحت النصوص بأنها 

ّ، ومقتضى ذلك أن بیع األطعمة المعدلة وراثیا من العقود )3("على اإلباحة فیما عدا ما حرمه؟ ّ
ِّوالمعامالت والبیوع المستحدثة، وبما أن الشارع سكت عنها ولم یحرم ّ ها، ولم یثبت ضررها كذلك، َ

  .فهي على األصل العام وهو اإلباحة

                                                             
: ، ینظر)3800(ما لم یذكر تحریمه، حدیث رقم : األطعمة، باب: أخرجه أبو داود في سننه، كتاب. صحیح اإلسناد) (1

ًنقال عن المكتبة الشاملة على الموقع اإللكتروني ). 1/2(، صحیح وضعیف سنن أبي داود: األلباني، محمد ناصر الدین
   .http://shamela.ws/browse.php/book-1755#page-3800، 22/2/2015التالي بتاریخ 

  ).1/259(، إعالم الموقعین عن رب العالمین: ابن قیم الجوزیة) (2
  )260-1/259(المرجع السابق، ) (3
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  )1(األصل في األطعمة هو الحل: قاعدة

 أنه حالل، حتى یدل الدلیل  قدیم أو معاصرّعلى أن األصل في أي طعامالفقهیة ّدلت القاعدة 
ّبحیث لو اختلف العلماء في حل أو حرمة تناول وبیع طعام ما، فإ، حرمتهي على الشرع ّن من ِ

  .)2(یقول بالحل قد استدل باألصل العام وهو اإلباحة

ّ هنا على حرمة أكل األطعمة المعدلة وراثیا لعدم التیقن من حدوث أي ضرر جراء تناولها، َوال دلیل
ًوبما أنه ال ضرر ینجم عن تناولها، فإن بیعها یكون مباحا وجائزا شرعا ً ً ّ.  

  
  )3(ّالیقین ال یزول بالشك: قاعدة

   وهو عدم وجود ضرر عند تناول األطعمة–ّالقاعدة الفقهیة إلى أن األمر المتیقن بثبوته تشیر 
، وال یحكم -  وهو احتمالیة وجود الضرر في المستقبل– ال یرتفع بمجرد طروء الشك -ًالمعدلة وراثیا

 إذا بزواله بمجرد الشك؛ ألن األمر الیقیني ال یعقل أن یزیله ما هو أضعف منه، وال یعارضه إال
 وهذا ،)أي بالظن(ُكان مثله أو أقوى، فالیقین ال یرفع حكمه بالشك أي بالتردد باستواء أو رجحان 

  .)4(ما یؤیده العقل؛ ألن األصل بقاء المتحقق

  

  

  

                                                             
 -ه1418دار الكتب العلمیة، : مج، بیروت8؛ المبدع في شرح المقنع: ابن مفلح، إبراهیم بن محمد بن عبد اهللا) (1

عالم الكتب، : مج، الناشر3، شرح منتهي اإلیرادات: ؛ البهوتي، منصور بن یونس بن صالح الدین)8/3(م، 1997
  ).3/407(م، 1993 -ه1414

ً، نقال عن موقع )398/3(ج، وعدد الدروس هو عدد األجزاء، 416، شرح زاد المستقنع: لشنقیطي، بن محمد المختارا) (2
-http://shamela.ws/browse.php/book، 23/2/2015المكتبة الشاملة على الموقع اإللكتروني التالي بتاریخ 

7696#page-6813.   
: الشیخ زكریا عمیرات، بیروت: ، وضع حواشیه وخرج أحادیثهاألشباه والنظائر: ابن نجیم، زین الدین بن إبراهیم بن محمد) (3

  79، صشرح القواعد الفقهیة: ؛ الزرقا47م، ص1999 -ه1419دار الكتب العلمیة، 
  ).1/97(، لمذاهب األربعةالقواعد الفقهیة وتطبیقاتها في ا: الزحیلي) (4
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  الفصل الثاني

  ، وفیه مبحثان المتعلقة باألشربة بصحة اإلنسانالبیوع المعاصرة الضارة

  ِّبیع المعسل: المبحث األول

  بیع مشروبات الطاقة: بحث الثانيالم
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 األولالمبحث 

 ّالمعسلبیع 

  ّعسلتعریف الم: المطلب األول

ٌمادة عسلیة تحتوي على تبغ"المعسل هو  ما  ویوضع داخلشیشة، ، وهو مخصص لل)2( وجلسرین)1(ٌ
، ویحتوي المعسل )3("على شكل فنجان، ویوضع أعلى منه ورقة سلوفان) فخار(یسمى بالحجر 

  :)4(بع مكونات هيعلى س

 . المتخمرة والمكبوسة لفترات التبغأوراق. 1

 .نشارة خشب خشن. 2

 .مصاصة قصب السكر بعد فرمها ووضعها في مكان التجهیز. 3

 .عسل أسود تالف أو محروق لرخص ثمنه. 4

، )التفاح، فراولة، بطیخ، شیكوالتة(بنكهات مختلفة مثل ) مواد كیمیائیة(مكسبات طعم ورائحة . 5
ًوأحیانا یضعون بدال منها مربیات منتهیة الصالحیة أو فواكه   . إلعطائها المذاق الطبیعيفاسدةً

  .ًالجلسرین مما یجعله شدید الرطوبة ال یحترق بشكل مستمر تلقائیا. 6

                                                             
ًنبات حولي مر الطعم من الفصیلة الباذنجانیة، یجفف ثم یتعاطى تدخینا وسعوطا ومضغا، ویكثر استعماله في : التبغ) (1 ً ُ ّ ُ

دار : مج، الریاض4، معجم اللغة العربیة المعاصرة: أحمد مختار عبد الحمید: عمر. د: ینظر. صناعة السیجار والسیجارة
  )1/283(م، 2008-ه1429 عالم الكتب،

ِجلسرین) 2( معجم : عمر: ُهو سائل لزج عدیم اللون، حلو الطعم، یمتزج بالماء، ویستخدم في أغراض طبیة متعددة، ینظر: ِ
  )1/385(اللغة العربیة المعاصرة، 

ًحكم تجارة المعسل بیعا وشراء"عفانة، حسام الدین، فتوى بعنوان ) (3 : سالم التالي بتاریخ، تم نشره على موقع طریق اإل"ً
   .المعسل-تجارة-حكم/http://ar.islamway.net/fatwa/42473م، 26/4/2013
ًحكم تجارة المعسل بیعا وشراء"فتوى بعنوان : عفانة) (4 جیلة األر"مقالة بعنوان : صندقجي، حسن محمد: ؛ ینظر كذلك"ً

م، 1/11/2011: ، تم نشره على موقع الطبي اإللكتروني التالي بتاریخ"ًأضرارها تفوق أضرار السجائر كثیرا فاحذروها
http://www.altibbi.com/511-فاحذروها-كثیرا- السجائر-اضرار-تفوق-اضرارها-االرجیلة/دمانا/طبیة-مقاالت .  
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، وتخلط كل تلك المكونات وتقلب وتترك للتخمیر وینتج عن ذلك )مواد سامة(فطریات العفن . 7
  .ةفطریات العفن السام

 .ّصبغات لتلوین مزیج المعسل. 8

اوله والبرتقال واللیمون والمعسل له أنواع كثیرة حسب الطعم فهناك التفاح والخوخ والكریز والفر
  ، ومنها ما هو مخلوط من)فخفخینا(والكاكا والعنب أو فواكه مخلوطة مع بعضها ة والعلك

  .)1(نوعین أو أكثر وغیرها كثیر

   المعسلالناجمة عن شرباألضرار :  الثانيالمطلب

قد یكون شائعا بین الناس أن تدخین الشیشة أو األرجیلة أقل خطرا وضررا بالمقارنة مع تدخین 
السجائر، ولكن الحقیقة الثابتة هي أن الشیشة الواحدة ضررها أضعاف الضرر الناتج عن تدخین 

 ، الدعایات وشركات التبغالمغلوطة التي تروجها لذلك ینبغي أن ال ننخدع بالمعلومات، السجائر
تختلف في أشكالها ومكوناتها، ولكن ال تختلف أبدا في ضررها  وهنالك أنواع مختلفة من الشیش

  :، وتتنوع هذه األضرار إلى صحیة ومادیة واجتماعیة وذلك فیما یأتي)2(وأذاها

  األضرار الصحیة  :الفرع األول

  سیجارة الحتوائها كمیة هائلة منار مائة مضرجیلة واحدة یعادلأ تدخین ّ أنٌ طبيٌ بحثّأكد
  .)3(السموم

 حیث أثبتت التجارب أن تدخین ،جاء ذلك في بحث شارك فیه عدد من أطباء مستشفى حیفا
وازدیاد نبض القلب  یدمر الجسم جراء ارتفاع ضغط الدم لمدة نصف ساعة من شأنه أن الشیشة

  .وهبوط عمل الرئتین وخفض نسبة األكسجین في الدم

                                                             
ًحكم تجارة المعسل بیعا وشراء"فتوى بعنوان : عفانة) (1   41سبق بیان الموقع في ص". ً
، تم نقله عن موقعه "ال یخدعونك كل أنواع التدخین قاتلة"مقالة بعنوان :  موقع مجمع األمل للصحة النفسیة بالریاض)(2

   .http://www.alamal.med.sa/med_article30.shtmlم، 20/4/2015: كتروني التالي بتاریخاإلل
 اإللكتروني التالي نت. الجزیرةتم نشره على موقع ،"النرجیلة الواحدة تعادل مائة سیجارة"مقالة بعنوان : عواودة، ودیع) (3
-تعادل-الواحدة-النرجیلة/http://www.aljazeera.net/news/healthmedicine/2011/1/7م، 7/1/2011: تاریخب

   .سیجارة-مائة
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ائر، بینما تعادل  سج10  تعادل نسبة القطران فیهًانرجیلة واحد یظهر البحث أیضا أن تدخین رأسو
   سیجارة، فضال عن أن تدخین النرجیلة یعد أكثر خطورة من السجائر 100 نحو هنسبة السموم فی

  .)1( 26ألنه ال یمر عبر مصفاة بعكس السجائر، مما یتسبب بارتفاع كمیة السموم في الدم بنسبة

  أن للتدخین وخاصة النرجیلة ویؤكد أخصائي األمراض الباطنیة والرئتین الدكتور محمد یونس
 آثارا سلبیة متعددة، منها التهاب في اللثة والحلق وتسوس األسنان واالنسداد الرئوي الذي یعتبر

 .)2("انتحارا بطیئا"

أثبتت أنها تحتوي " : النرجیلةدراسة قام بها المعهد األلماني االتحادي بهدف تقدیر مخاطروفي 
باإلضافة إلى ذلك ، ًأیضا على نسبة من القار وأكسید الكربون األحادي الناتج عن حرق الفحم

 هذه المواد ،یمتص الجسم أثناء تدخین النرجیلة مواد مثل الزرنیخ والنیكل والكروم بكثافة عالیة
  . )3("تدمر وظائف الرئة وتسهل إصابتها بالسرطان

 مادة كیماویة 70ضاف الخبراء العاملون بمركز أبحاث السرطان في جامعة هایدلبرج أن كذلك أ
ًیعتقد األطباء أنها مسببة للسرطان، لیس فقط لسرطان الرئة ولكن أیضا  ،تنتج عن تدخین النرجیلة

  .)4(سرطان الفم وتجویف الفم، باإلضافة إلى البثور واألورام المختلفة التي تسببها في الشفاه

 ،)Journal of Periodontology(ثبتت دراسة سویدیة جدیدة نشرت في صحیفة طب الفم وقد أ
ضرار الشیشة  أّنأ، والسجائر "رجیلةاأل"لشیشة ا مراض اللثة وعادات تدخینأفحصت العالقة بین 

لى عدة إصا تم تقسیمهم شخ 262 دراسة فحصت هذه ال،یضاأسنان تنسحب على صحة الفم واأل
صحة الفم و مراض اللثةأحیث تم فحص ، مجموعات من مدخني الشیشة ومدخني السجائر

  .والتسوس

على بخمس مرات أمراض اللثة لدى مدخني الشیشة أسنان و خطر تسوس األّنأائج ظهرت النتأو
ربع مرات ألى بأعبالمقارنة مع غیر المدخنین، في حین انه لدى مدخني السجائر كان الخطر 

                                                             
  42، سبق بیان الموقع في صاحدة تعادل مائة سیجارةالنرجیلة الو" مقالة بعنوان :عواودة، ودیع) (1
  .تم بیان الموقع في الهامش السابق. النرجیلة الواحدة تعادل مائة سیجارة" مقالة بعنوان :عواودة، ودیع) (2
ي  اإللكترونDW تم نشره على موقع ،"ّمادة مسببة للسرطان تختبئ في دخان النرجیلة سبعون"مقالة بعنوان : كرم، سمر) (3

   a-1894809-1/النرجیلة-دخان- في-تختبئ-للسرطان-مسببة-مادة-سبعون/www.dw.deم، 8/2/2006: التالي بتاریخ
 .تم بیان الموقع في الهامش السابق".  النرجیلةّسبعون مادة مسببة للسرطان تختبئ في دخان"مقالة بعنوان سمر كرم، ) (4
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جریت الدراسة من قبل فریق من الباحثین من معهد كارولینسكا أوقد . بالمقارنة مع غیر المدخنین
  .)1(دویفي ستوكهولم، الس

 مدخن 105، تم فحص بول أكثر من San Diegoوفي دراسة أمریكیة قام بها باحثون في جامعة 
للشیشة، فكانت نسبة األحماض الضارة في بول مدخني الشیشة أعلى أربع مرات من غیر 
ّالمدخنین، وتعد طریقة عمل الشیشة المعتمدة على حرق الفحم لتسخین التبغ وتولید الدخان، هي 

ب في رأي العلماء، الحتواء دخان الشیشة على مادة توكسین البنزین، وهي وراء اإلنبعاثات السب
 .)2(السامة والمسرطنة

  :)3(ومن األضرار الناجمة كذلك عن شرب الشیشة

فلدى مدخني الشیشة تم العثور على مستویات عالیة من : جهزة حیویة في الجسمأضرار باإل .1
نسجة الجسم وبذلك ألى إوكسجین مدادات األبإهو غاز یضر و ،الدمفي ) CO(كسید الكربون أول أ

  .یضر باللیاقة البدنیةووعیة الدمویة، مراض القلب واألأصابة بیزید من خطر اإل

 صابةم معرضون لخطر اإلُهَخر، فآلى إمدخنو الشیشة عادة ما یتناقلون الشیشة من فم  .2
  .ثرة الوحیدات العدوائیة، وغیرهامراض المعدیة، مثل هربس الشفاه، السل، كباأل

  صابعأمراض الجلد، التي تظهر على أوكزیما، صابة باألمدخنو الشیشة معرضون لخطر اإل .3
  .نسانن تدخین الشیشة قد یضر بنظام تخثر الدم في جسم اإلأكما ، الید التي تمسك الشیشة

  

                                                             
، تم نشره على موقعه اإللكتروني التالي "أضرار الشیشة عدیدة وهي لیست وسیلة ترفیه"موقع ویب طب، مقالة بعنوان ) (1

-وسیلة-لیست-وهي-عدیدة-الشیشة- أضرار/http://www.webteb.com/article-14319م، 13/5/2014: بتاریخ
   .ترفیه

، تم نشره على موقعها اإللكتروني "ّدراسة جدیدة تثبت أن الشیشة أخطر من السجائر"نت، فیدیو بعنوان .موقع العربیة) (2
-جدیدة-دراسة/http://www.alarabiya.net/ar/alarabiya-today/2014/11/26م، 26/11/2014: التالي بتاریخ

   .السجائر-من-أخطر-الشیشة-أن-تثبت
: ؛ ینظر كذلك43 بیان الموقع في ص؛ تم"أضرار الشیشة عدیدة وهي لیست وسیلة ترفیه"موقع ویب طب، مقالة بعنوان ) (3

، تم نشره على موقع جریدة "الشیشة تزید احتمال اإلصابة بسرطان الرئة وأمراض اللثة"مقالة بعنوان : باهمام، أحمد سالم
   .http://www.alriyadh.com/827161م، 18/4/2013: الریاض اإللكترونیة التالي بتاریخ
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  :نساء الحوامل وعلى الطفل الرضیعتأثیر الشیشة والتدخین على ال

   وبین انخفاض وزن المولود،النساء الحواملوجدت عالقة بین تدخین الشیشة لدى  .1
  . )1(ن یؤثر سلبا على تطور الطفل وعلى حالته الصحیةأالوزن عند الوالدة یمكن  وانخفاض

ّ بالتنفس لدى أغلب موالید النساء الحوامل اللواتي كن یدخن الشیشة ًاّ أنه یحدث ضیقدِجُكما و .2 ِّ َ ُ َّ ُ
  .)2(ّأثناء حملهن

 ً أما بالنسبة لتأثیر تدخین األم على الطفل الرضیع، فإن ذلك یجعله عرضة لكثیر من األمراض،.3
التهاب والتهاب األذن الوسطى، والتهاب الحنجرة، والتهاب الجیوب، والرشح، والغثیان، : منها
  .)3(الرئة

سبب تأثیر النیكوتین المنقص یقلل التدخین كذلك من كمیة الحلیب عند األم المرضع، ب. 4
  .)4(للبروالكتین وهو هرمون الحلیب، ویغیر التدخین كذلك من تركیب حلیب األم وطعمه

  األضرار المادیة: الفرع الثاني

ًقد تكون األضرار المادیة صغیرة لهؤالء األشخاص المقتدرین مادیا، لكنها حتما لن تكون صغیرة  ً
 حساب ه لعلبة المعسل ومستلزمات شربه علىن شراؤحاب الدخل المحدود، بل سیكوعلى أص

َمصروفه إن كان شابا أعزب ّ ً ال یعمل، أو على حساب مصروف من یعولهم إن كان متزوجا، ْ ْ
  .)5(ٍوعلى حساب شراء ما یفیدهم من أشربة وأطعمة

  ّ، فإن إجمالي اإلنفاق السنوي على التدخین2010حسب اإلحصائیات الفلسطینیة الرسمیة لعام و

                                                             
  44، سبق بیان الموقع في ص"أضرار الشیشة عدیدة وهي لیست وسیلة ترفیه"موقع ویب طب، مقالة بعنوان ) (1
  .المرجع السابق) (2
، تم نشره على موقع عیادة طب األطفال اإللكتروني "تدخین األم خالل الرضاعة الطبیعیة"غزال، رضوان، مقالة بعنوان ) (3

   .http://www.childclinic.net/ccs/details-113.htmlم، 13/3/2010: التالي بتاریخ
  45تم بیان الموقع في ص". تدخین األم خالل الرضاعة الطبیعیة"غزال، رضوان، مقالة بعنوان ) (4
، تم نشره على موقع الطبي "ین وانعكاساته على صحة المجتمعأضرار التدخ"مقالة بعنوان : عیسى، ماجد. بتصرف) (5

-وانعكاساته-التدخین-اضرار/ادمان/طبیة-مقاالت/http://www.altibbi.comم، 26/1/2009: اإللكتروني التالي بتاریخ
   .16-المجتمع-صحة-على
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  .)1( ملیون دوالر450من قبل اُألسر الفلسطینیة یصل إلى ما ال یقل عن 

 )2(األضرار االجتماعیة :الفرع الثالث

  هم إلى التسولؤالمال للحصول على السجائر أو لجو إلى سرقة  المراهقینلجوء بعض األطفال .1
  .)3( السجائرسل أوشراء علبة المع السیئة فقط للوصول إلى  والتصرفاتأو ممارسة بعض العادات

  . مرافقة أصحاب السوء، وما یرافق ذلك من كالم سيء وفاحش وبذيء.2

ًولذلك نسمع أن كثیرا من الدول قد اتجهت إلى حظر شرب المعسل والدخان في الجامعات  ّ
  . من أضرار سلبیة على البیئة والمجتمع ككل ذلكوالمطارات واألماكن والحدائق العامة لما یسببه

  ّعسلحكم بیع الم: لثالثالمطلب ا

، لكن األشیاء التي یكون )4(ّ أن األصل في األشیاء اإلباحة- رحمهم اهللا تعالى– لقد قرر األصولیون
ّ، ولما كان المعسل َّاألشیاء النافعة ال األشیاء الضارةاألصل في تناولها وشربها هو اإلباحة هي 

 ، عالوة على األضرار المادیةلى الوفاةًیرا من األضرار الصحیة الخطیرة التي تؤدي إیسبب كث
 المتفق هو - )5(كما هو الحال بالنسبة للدخان- ه َّن تحریم شربه ومن ثم بیعه وشراؤواالجتماعیة، كا

  -:، والدراسات العلمیة الحدیثة، لألدلة اآلتیةمع الشریعة

  

  
                                                             

، تم اإلطالع علیها على موقع "اآلثار االقتصادیة للتدخین في فلسطین وسبل مواجهتها"مقالة بعنوان : شنار، حازم) (1
  م،1/5/2015: جمعیة حمایة المستهلك الفلسطیني اإللكتروني التالي بتاریخ

http://www.pcp.ps/atemplate.php?id=254.   
  م،8/12/2014: ، تم نشره على موقعه اإللكتروني التالي بتاریخ"أضرار المعسل"موقع موضوع، مقالة بعنوان ) (2

http://mawdoo3.com/المعسل-اضرار .  
: ، تم نشره على موقع موضوع اإللكتروني التالي بتاریخ"أضرار التدخینما هي "مقالة بعنوان : الجمال، محمد) (3
   .التدخین-اضرار-هي-ما/http://mawdoo3.comم، 4/11/2014
م، 1994- ه1414الكتبي، دار : مج، الناشر8، البحر المحیط في أصول الفقه: الزركشي، محمد بن عبد اهللا بن بهادر) (4
  60م، ص1990-ه1411دار الكتب العلمیة، : ، الناشراألشباه والنظائر: ؛ السیوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر)8/10(

اختلف الفقهاء المتأخرون في حكم التدخین، فذهب بعضهم إلى التحریم، وذهب بعضهم إلى الكراهة، وذهب بعضهم إلى ) (5
ّ نابعا من اختالفهم في األدلة بل في تحقیق المناط؛ فمنهم من أثبت أن له عدة منافع في زعمهاإلباحة، وهذا االختالف لیس ً =  
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   القرآن الكریم:ًأوال

  )M¿ À Á ÂÃ Ä Å Æ Ç ÈL)1 :قوله تعالى - أ

  لةوجه الدال 

ْالخلق على يّالتعداهللا تعالى عن  نهى  یجب وظلم معصیة فكل وأعراضهم، وأموالهم دمائهم في َ
ّ، ومما ال شك فیه أن بیع المعسل والمتاجرة )2(تركه على غیره إعانة ثم عنه، نفسه كف العبد على ّ

لویث هواء ع أموالهم، وتی، وتضیٕ صحتهم واهالكهافیه، هو إعانة لمن یشربون المعسل على تدمیر
ُبیئتهم، واذا كان األمر كذلك فإنه یحرم بیع المعسل وشراؤه ٕ.  

  )MU V W X Y ZL)3  :قوله تعالى - ب

  وجه الداللة
َحرم اهللا تعالى على عباده الخبائث، وهي كل ما یستخبثه الطبع أو تستقذره النفس ّ
 هي، وقیل )4(

ت الدراسات والتجارب العلمیة الحدیثة ، وقد أثبت)5(األجسام تضر التي ذاتها في الخبیثة األشیاء
على ذلك الضرر المترتب، ًعسل بجسم اإلنسان وصحته، وبناء حجم الضرر الكبیر الذي یلحقه الم

                                                             

ّومنهم من أثبت أن له مضار قلیلة تقابلها منافع موازیة لها، ومنهم لم یثبت له أي منافع، ولكن نفى عنه الضرر وهكذا، أي = 
، "التبغ"م وانطلقت البحوث والدراسات العلمیة في تحلیل مادة الدخان أنهم لم یكونوا مجمعین على ضرره، لكن لما تطور العل

ًوجدت أنه یسبب أضرارا مدمرة للجسم، منها ّسرطان اللثة والفم والرئة، ویؤدي إلى اإلدمان، والى الموت كذلك، وذلك أن : ّ ٕ
ًالعالم یشهد سنویا وفاة ستة مالیین شخص سنویا بسبب التدخین، كان القول بتحریم ا لدخان وبیعه وشرائه هو األقرب للشرع ً

ینظر . ًوللمنطق وللصواب، وال یختلف عاقل فضال عن فقیه بحرمة تدخینه في وقتنا المعاصر ألضراره التي ثبتت وتحققت
م، 2009-ه1430دار القلم للنشر والتوزیع، : ، القاهرة11مج، ط4، فتاوى معاصرة: القرضاوي، یوسف: بالتفصیل

مایو، /أیار: ، تم نشره على موقعه اإللكتروني التالي بتاریخ"التبغ"المنظمة الصحیة العالمیة، : لكوكذ). 1/654-669(
 .http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/arم، 2014

  2سورة المائدة، آیة رقم) (1
 معال بن الرحمن عبد: ، تحقیقتیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اهللالسعدي، ) (2

  ).219ص(م، 200-ه1420مؤسسة الرسالة، : ، الناشراللویحق
  157سورة األعراف، آیة رقم) (3
  .)5/35 (،فتح البیان في مقاصد القرآن: القنوجي) (4
  ).6/2972(، رزهرة التفاسی: أبو زهرة) (5
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ّفإن المعسل یعد من قبیل الخبائث التي حرم اهللا تعالى شربها، واذا حرم شربها، فال بد ُّ ُُ ٕ ّ ّ  
  .من تحریم الوسیلة المؤدیة إلى شربها وهي بیعها

ّالسنة النبویة المشر :ًنیااث   فةّ

امت-أ ِعن عبادة بن الصَّ ِ ِ ْ َْ َ َ ُ َِأن رسول الله: �َ َّ َ ُ َ َصلى اهللا علیه وسلم قضى َأن ال ضرر وال  َّ ََ ََ َ َُ َ َْ َْ َ َّ ِ ََّ ََ
َضرار َ ِ

)1(.  
  وجه الداللة

نه ّ، ولیس المراد نفي وقوعه وال إمكانه، فدل على أالضرر نفي علىالنبوي الشریف  الحدیث دل"
ً، وبما أن المعسل یلحق أضرارا بالغة شدیدة )2("ٕلنفي الجواز، وان انتفى الجواز ثبت تحریم الضرر ّ

بمن یشربه، مثل سرطان اللثة والرئة والفم، وغیرها من األضرار األخرى التي أشارت إلیها الدراسات 
ًالعلمیة الحدیثة، فإن بیع المعسل یكون حراما للضرر الذي یلحقه بمن یشر   .بهّ

َلعن"  :قال وسلم علیه اهللا صلى النبي أن ،� عباس ابن عن - ت َ َالیهود، ُاهللا َ ُ َحرم َْ ِّ ِِعلیهم ُ َْ َ 
ُالشحوم، ُ َفباعوها، ُّ ُ ُفَأكلوا ََ َ ََأثمانها، َ ََ َّوان ْ َإذا َاهللا َِٕ َحرم ِ َّ َعلى َ ٍقوم َ ْ ًْشیئا، َ َحرم َ َّ ْعلیهم َ ِ َْ ُثمنه َ َ َ َ" )3(.  

  وجه الداللة
  العباد على اهللا حرمه ما كل وأن المحرم، إلى والوسائل الحیل إبطالث الشریف على ّدل الحدی

ِّ، وقد حرم شرب المعسل لتحقق وجود أضرار كثیرة في شربه، واذا حرم )4(ثمنه لتحریم حرام فبیعه  ُِّ ُٕ ٍ
  .شربه فبیعه حرام لتحریم ثمنه

   واستدلوا بالقاعدة:ًثالثا
  )5(نعّاألصل في المضار التحریم والم

 باالستقذار أو ،والتریاق كالتراب بالبدن باإلضرار ٕواما ،سكارباإل إما التناول حرمة الفقه أهل ضبط
وما یقوم مقامه – انَخُّالد هذا في ثبت إن وبالجملةًا، طاهر كان فیما كله وهذا ،والبزاق كالمخاط

                                                             
  9سبق تخریجه ص. صحیح لغیره) (1
  ).3/166(، اإلبهاج في شرح المنهاج: السبكي) (2
  13سبق تخریجه ص. إسناده صحیح) (3
  .)5/169(، نیل األوطار: الشوكاني) (4
  .)1/220(، الفروق: القرافي) (5
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ّ، وقد ثبت أن المعسل )1(ُیفتى بتحریمه ٌأضرار -كالمعسل ك الدخان في مادة التبغ الذي یشار–ّ
 له أضرار كثیرة تؤدي إلى سرطان الكبد واللثة والفم وغیرها من -وغیرها من المكونات الضارة

عسل المنع مال  على ذلك یكون األصل في شربًألخرى، بل إلى الموت كذلك، بناءاألضرار ا
ُوالتحریم، واذا حرم شربه حرم بیعه ُ ٕ.  

  من القواعد الفقهیة والفتاوىٌحادیث النبویة الصحیحة وبعضواألهذه جملة من اآلیات القرآنیة 
  .الشرعیة في تحریم شرب المعسل وبیعه وشرائه

ًواذا حرم بیع المعسل، فإن بیعها یكون باطال  ّ ُ ّكما قررنا في التمهید؛ حیث إن ما یلحق الضرر ٕ
ًباإلنسان یعد بیعه باطال عند الفقهاء كما في بیع الخمر والخنزیر، ویع د المال الناتج عن ذلك هو ّ

  .مال حرام یجب التخلص منه في الطرق الشرعیة للتخلص من المال الحرام

ٍواذا كان األمر كذلك فال بد من اإلقالع عن بیعه، وأن یتقي البائع اهللا فیما یبیع من سلع، ولیعلم  َ ِ َ ُ َّ ُ ٕ
ٍه من بیع محرم أم بیع ّأنه سیحاسب أمام اهللا یوم القیامة عن ماله من أین اكتسبه، هل اكتسب

ّحالل؛ إذ إنه لو اتفق الباعة كلهم على عدم بیع المعسل، لما لوث دخانه الهواء، ولما رأینا الشباب  ّ
  .یشربونه في الطرقات والمقاهي المغلقة والحدائق العامة

َِوانه لمن المحزن والمبكي أن نرى توجهات غربیة من قبل  ْ ع كافة أنواإلى حظر " غیر المسلمین"ٕ
) المعسل(السجائر والتبغ التي تحمل نكهة النعناع أو أیة نكهات أخرى، بما یمكن أن یطال الشیشة 

 ن المعسل ویتباهونٌ، في وقت ما زال فیه كثیر من الشباب والشابات المسلمین یشربو)2(ًأیضا
  .ُّ والرقي التحضر مظاهر منّبشربه، معتبرین أن ذلك

  

  

                                                             
  ).1/220(، الفروق: القرافي) (1
محمد عایش، تم نشره :كتبه" ًقریبا" المعسل"اد األوروبي یحظر التبغ ذا النكهات واالتح"نت، مقالة بعنوان .موقع العربیة) (2

  م،10/10/2013: نت اإللكتروني التالي بتاریخ.على موقع العربیة
http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/2013/10/10/المعسل-و-النكهات-ذو-التبغ-یحظر-األوروبي-االتحاد-

   .ًقریبا
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  الثانيالمبحث 

 طاقةبیع مشروبات ال

  ةتعریف مشروبات الطاق: المطلب األول

ًال شك أن تناول مشروبات الطاقة في المجتمع الفلسطیني آخذ في التزاید، خصوصا بعد انتشار  ٌ ِ ّ ّ
ّالعدید من مشروبات الطاقة تحت مسمیات مختلفة، حیث إن الدعایات المنتشرة تشجع المواطنین  ّ–

ّ بد من دراسة هذه المشروبات والوقوف على  على تناولها، ومن هنا ال- خصوصا المراهقین ُ
ََّأضرارها، ومن ثم بیان الحكم ال   .بیعهاشرعي المتعلق بِ

هو عبارة عن مشروب یحتوي على كمیة كبیرة من الكافیین والتاورین وبعض ":  مشروب الطاقة-
 مبدأ عملها یعتمد ّوبالتالي فإن، )2(جوارانا، )1(درینیفإ: استخدامها، مثلبالمنهبات األخرى المسموح 

لهذه المنبهات، حیث ) تختلف من شخص آلخر(على مدى استجابة الجهاز العصبي لإلنسان 
تؤدي هذه المنبهات إلى تحفیز القلب على الخفقان بشكل أكبر، مما یؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، 

ّألن المادة المنبهة تعمل على زیادة إدرار البول(وكذلك إلى جفاف في الجسم  ّ(")3(.  

  :)4(واهم ما تحتویه هذه المشروبات هو

  .حماض الدهنیة والدهونبعض األ -

  سكریات بسیطة كالسكروز والفركتوز -
                                                             

. یستخدم كمنبه وموسع للقصبات الهوائیة. في التشابكات العصبیة رینالیناألد مركب له قدرة على زیادة إفراز: إفیدرین) (1
 التالي تم نقله عن الموقع اإللكترونيموقع ویكیبدیا، : ینظر. لزیادة التحمل في ألعاب البطولة كمنشط ویستخدمها الریاضیون

  إفیدرین/https://ar.wikipedia.org/wiki م،13/7/2015: بتاریخ
نبات أصل من منطقة األمازون البرازیلیة، تتمیز بذرتها بتركیز عالي لمادة الكافیین، ویستعمل هذا النبات كمحفز : جوارانا) (2

: له عن الموقع اإللكتروني التالي بتاریخموقع ویكبیدیا، تم نق: ینظر. ًلقدرات المخ نظرا لتركیز الكافیین العالي فیه
   .جوارانا/https://ar.wikipedia.org/wikiم، 13/7/2015
؛ عفانة، إبراهیم عبد اهللا 88م، ص2011 فلسطین، -، رام اهللادلیل التثقیف الصحي المدرسيوزارة الصحة الفلسطینیة، ) (3
شركة الجمال للطباعة واالستثمار، حقوق الطبع محفوظة لوزارة التربیة : ، رام اهللاسیاسة التغذیة في المدارس: آخرونو

  36والتعلیم العالي، ص
: ، تم نشره على موقعه اإللكتروني التالي بتاریخ"ما هي مشروبات الطاقة وما هي أضرارها"موقع ویب طب، مقالة بعنوان ) (4
    .اضرارها-هي-وما-الطاقة-مشروبات-هي-ما/http://www.webteb.com/articlesم، 6/3/2014
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  ).B12(  12 ب ،)B6 (6، ب )B2 (2مثل ب   لفیتامیناتا -

  .العدید من المعادن مثل الصودیوم والكالسیوم والفوسفور  -

   مشروبات الطاقةاألضرار الناجمة عن شرب: المطلب الثاني

 مدى التأثیر -ستأتي خالل الحدیث عن أضرار مشروبات الطاقة– لقد أثبتت العدید من الدراسات
تقلیل شرب هذه المشروبات قدر اإلمكان، لما لها  ّطیر لمشروبات الطاقة، وبأنه یجبالسلبي والخ

الدورة الدمویة، وأنها قد تؤدي والهضمي والجهاز العصبي كفة من ضرر على أجهزة الجسم المختل
ّإلى اإلدمان إذا ما زادت عن حدها، باإلضافة إلى  ا كونهّكونها مشروبات منبهة أكثر من ْ

  .)1(هاتوالمنب  نسب عالیة من الكافیین  مشروبات تمد الجسم بالطاقة والسعرات نتیجة احتوائها على

ّویختلف تأثر األشخاص بالمنبهات من شخص آلخر، وفیما یلي سأبین أكثر المضار المتعلقة 
 .)2( عن الحد المسموحإذا ما زاد تناولهابمشروبات الطاقة 

  )3(يمي وذلك من خالل ما یأتبالجهاز الهض  مشروبات الطاقة مضرة: ًأوال

فرازات الجهاز الهضمي، وزیادة اإل   نسبة الكافیین العالیة تؤدي إلى خلل في هرمونات.1
ر المعدة والمريء واإلثني عشر، ات والتهابات في جدفي المعدة، مما قد یؤدي إلى تقرحا  الحمضیة

بالتالي سهولة عودة الطعام واألحماض من المعدة  ،ضعف صمام المريءإلى وقد یؤدي مع الوقت 
  . مما قد یؤدي إلى الحموضة وتقرح المريء،عكسیا إلى المريء

، مشاكل في النومو، عصبیةلاو نفعالواال، توترال فیین الزائد عن الحاجة قد یسببّوبالتالي فإن الكا
  . في ضغط الدمًاضربات القلب وارتفاعفي زیادة و، ًئاغثیان وقیو

                                                             
  50، سبق بیان الموقع في ص"ما هي مشروبات الطاقة وما هي أضرارها"موقع ویب طب، مقالة بعنوان ) (1
  50، سبق بیان الموقع في ص"ما هي مشروبات الطاقة وما هي أضرارها" مقالة بعنوان موقع ویب طب،) (2
صالح : ؛ ینظر كذلك88، صدلیل التثقیف الصحي المدرسيوزارة الصحة الفلسطینیة، : المرجع السابق؛ ینظر كذلك) (3

، تم نشره على موقع كل یوم معلومة "تجنب االعتماد على مشروبات الطاقة عند الحاجة للسهر"مقالة بعنوان : الدین، أماني
  http://www.dailymedicalinfo.com/articles/a-1205م، 22/1/2014: طبیة اإللكتروني التالي بتاریخ
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لى إ صة السكریات الصناعیة قد یؤدي احتواء مشروبات الطاقة على كمیة سكر عالیة وخا.2
   كثرةّأنكما ، لى عسر الهضمإمما قد یؤدي ) B( تدمیر بعض الفیتامینات وخاصة فیتامین

   .سهاللى اإلإصناعیة تؤدي المحلیات ال

 ،لى حدوث زیادة الوزن والسمنةإها على نسبة عالیة من السكر والكربوهیدرات قد یؤدي ؤاحتوا: ًثانیا
  .مراض القلب والضغط أمراض المزمنة من سكري وكولسترول وحد المسببات لألأمما قد یجعلها 

 بحاثثبتت بعض األأ حیث ،وع الثانيصابة بمرض السكري النقد تؤدي مشروبات الطاقة لإل: ًثالثا
  .نسولیننسجة لهرمون األستجابة األا في خفض  هذه المشروباتدور

دمان على الكافیین وكل المشروبات التي تحوي نسان اإلنه یمكن لإلأفمن المعروف ؛ دماناإل: ًرابعا
  .الكافیین ومن ضمنها مشروبات الطاقة

لى زیادة معدل ضربات إ حیث یؤدي مشروب الطاقة ؛مضرة بصحة القلبهذه المشروبات : ًخامسا
 مشروبات الطاقة تسبب تقلصات قویة في عضلة ّأنهرت دراسة جدیدة أظ الدم، كما القلب وضغط

صابة ودي بهم لإلُی وقد ،مراض القلبأتفاقم الخطر وخاصة عند المصابین بی ْنأالقلب، ویمكن 
  .بالسكتة القلبیة

 نتیجة احتوائها ،صابة بهشاشة العظام على المدى القصیردي لإلقد تؤهذه المشروبات : ًسادسا
  .حماض الفسفوریةاأل على بعض

 ،سنانكل طبقة المینا الخارجیة لألتآثر وأ نتیجة ت،سنانقد تسبب تسوس األهذه المشروبات : ًسابعا
  .)1(الفوسفوریك والكاربونیك:حماض مثل حتوائها على بعض األبسبب ا

  و للصداع أنواع مشروبات الطاقة قد تكون سببا للصداع الشدید أ بعض ّبأنجد  و،داعُالص: ًثامنا
  نتیجةلى الصداع الشدید إ یؤدي ْنأ فعدد كبیر جدا من مشروبات الطاقة یمكن ،النصفي

  .النسحاب الكافیین من الجسم

                                                             
: ؛ ینظر كذلك49سبق بیان الموقع في ص، "ما هي مشروبات الطاقة وما هي أضرارها"موقع ویب طب، مقالة بعنوان ) (1

  88، صدلیل التثقیف الصحي المدرسيوزارة الصحة الفلسطینیة، 
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  زیادة عند كیدالتأ فب، نتیجة لكمیة المنبهات والكافیین العالیة،ثناء النومأرق والقلق األ: ًتاسعا
 والقلق وعدم القدرة على ،لى فقدان القدرة على التركیزإمشروبات الطاقة سیؤدي ذلك استهالك 

  .النوم
 من الكافیین من مشروبات الطاقة قد یكون الكثیرحیث  ،العصبیةسلوك العدواني والتوتر وال: ًعاشرا
 لى العصبیةإة، وقد یؤدي یالعاطفالناحیة النفسیة والناحیة عصاب وعلى  على األٍ سلبيٍثیرأذا ت

  .وزیادة نسبة السلوك العدواني

 التقیؤلى التقیؤ، وكثرة إ قد یؤدي ذلك  بكثرةذا ما تم تناول مشروبات الطاقةإ: التقیؤ: حادي عشر
  .سنان وقرحة المريءكل الحمضي لألآقد تسبب الجفاف والت

 مما قد یؤدي ،وبات الطاقةشخاص من بعض مكونات مشرالحساسیة لدى بعض األ: ثاني عشر
  .و انقباض الشعب الهوائیة وتضیقها وبالتالي صعوبة في التنفسأ ،لى حكة بسیطةإ

 مما قد یؤدي ،تعتبر مشروبات الطاقة مدرة للبول بسبب محتواها من مادة الكافیین: ثالث عشر
یتعرقون  أو من یبذلون المجهود و،في بعض الحاالت إلى جفاف شدید وخاصة لدى الریاضیین

  .)1( بكثرة

ِیرى األطباء المختصون أن تناول مشروبات الطاقة ال بد أن یتقید بجملة من القیود حتى ال تحدث  ٍُ ّ ُ ّ
  :)2(، وهذه القیود هيا بالغة بمن یشربونهًاأضرار

  . ومرضى السكريل مرضى ضغط الدم، ومرضى القلب والشرایین،َبِعدم شربها من ق: ًأوال

  .َِمن قبل كبار السن، واألطفال دون سن الثامنة عشرةعدم شربها  :ًثانیا

  . وكذلك المرضعاتلنساء الحوامل خاصة في األشهر األولى من الحملاَِعدم شربها من قبل : ًثالثا
                                                             

وزارة : ؛ ینظر كذلك49، تم بیان الموقع في ص"ما هي مشروبات الطاقة وما هي أضرارها"موقع ویب طب، مقالة بعنوان ) (1
  88، صدلیل التثقیف الصحي المدرسيالصحة الفلسطینیة، 

، تم نشره على موقع الطبي "مشروبات الطاقة بین الفائدة والخطر"مناصرة، جبرین محمود عیسى، مقالة بعنوان ال) (2
-مشروبات/الریاضة- و-الصحة/طبیة-مقاالت/http://www.altibbi.comم، 6/11/2014: اإللكتروني التالي بتاریخ

، تم نشره على موقعه "مشروبات الطاقة وأضرارها" ؛ موقع صفحة الیوم، مقالة بعنوان 384-والخطر-الفائدة-بین-الطاقة
-واضرارها- الطاقة-مشروبات/http://page2day.com/archives/41745م، 24/12:2014: اإللكتروني التالي بتاریخ

  51صتم بیان الموقع ". تجنب االعتماد على مشروبات الطاقة عند الحاجة للسهر"مقالة بعنوان : صالح الدین؛  2
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ألنها تعمل على زیادة ضربات ؛ لریاضیین خاصة أثناء ممارسة الریاضةاَِعدم شربها من قبل : ًرابعا
   وتعرض الجسم للعالمات المذكورة ،س عمل التمارین الریاضیةالقلب ورفع ضغط الدم وهو نف

الرتفاع ضغط  بضغط أكبر من المطلوب قد یؤدي ألزمات قلبیه أو جلطات أو مضاعفات شدیدة
  .الدم

األشخاص الذین یعانون من حساسیة مادة الكافیین أو بعض مكونات َِعدم شربها من قبل : ًخامسا
  .)1(هذه المشروبات

م اإلفراط في شرب أكثر من عبوة واحدة في الیوم من مشروبات الطاقة، الحتواء عد: ًساساد
 مللیجرام 300 - 200مشروبات الطاقة على كمیات وفیرة من الكافیین، ویرى األطباء أن شرب 

  .من الكافیین الموجود في مشروبات الطاقة هو آمن، بشرط أن ال تزید عن النسبة المذكورة 

حادي لتقییم المخاطر في برلین من أن اإلفراط في تناول مشروبات الطاقة قد حذر المعهد االتفقد 
والفشل  تترتب علیه عواقب صحیة وخیمة، مثل اضطرابات نظم القلب والتشنجات العضلیة

   .)2(الكلوي

، وحظرت بیعه في أي الصیدلیات في وقد حددت بعض الدول ومنها فرنسا بیع مشروبات الطاقة
واسترالیا  ًحیث منعت بیعه تماما، مثل كندا  فیما ذهبت بعض الدول أبعد من ذلك،–مكان آخر، 

   .)3(والنرویج ومالیزیا وتایالند

                                                             
: ني التالي بتاریخ، تم نشره على موقع فلسطین الیوم اإللكترو"مشروبات الطاقة"مقالة بعنوان : سعادة، مادلین) (1
-المراهقین-صحة-تهدد-الطاقة-مشروبات/http://www.palestinetoday.net/health/pagenewsم، 4/4/2015
، سبق بیان "مشروبات الطاقة وأضرارها" ؛ موقع صفحة الیوم، مقالة بعنوان أعوام-6- العمر-تقلل-كافیینال- من-ملغم-50و

، تم بیان الموقع "تجنب االعتماد على مشروبات الطاقة عند الحاجة للسهر"صالح الدین، مقالة بعنوان ؛ 53الموقع في ص
  51في ص

: ، تم نشره على موقعه اإللكتروني التالي بتاریخ"اقة قد تؤدي للفشل الكلويمشروبات الط"نت، مقالة بعنوان .موقع الجزیرة (2)
-تؤدي-قد-الطاقة-مشروبات/http://www.aljazeera.net/news/healthmedicine/2014/2/6م، 6/2/2014

   . الكلوي-للفشل
موقع صحیفة رسالة  ؛53، سبق بیان الموقع في ص"مشروبات الطاقة وأضرارها"موقع صفحة الیوم، مقالة بعنوان ) (3

، تم نقله عن موقع الصحیفة اإللكتروني التالي "ضحایاه خطر داهم یبحث عن..مشروبات الطاقة"الجامعة، مقالة بعنوان 
   .http://rs.ksu.edu.sa/100718.htmlم، 25/4/2015: بتاریخ
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 ّحثون كندیون أن مشروبات الطاقة الالبریطانیة عن تقریر قام به با" دیلي میل"وقد كشفت صحیفة 
ّتساهم في تعزیز القدرات العقلیة أو الصحة البدنیة كما یعتقد الكثیرون، وأن الفوائد الصحیة 

  .)1(المزعومة ال تقوم على أي أساس علمي

ً یتضح مما سبق، أن مشروبات الطاقة ال تلحق أضرارا إال بمن یعانون من أمراض القلب - ُ ّ
، وبالنساء الحوامل والمرضعات، واألطفال دون سن المراهقة، والریاضیین قبل والضغط والسكري

 مللیجم من الكافیین، وأما 300وأثناء ممارستهم للریاضة، وكذلك بمن یشربون كمیات كبیرة تتعدى 
  .(*)غیر ذلك فإنه ال یترتب علیها أضرار

 من قبل األشخاص البالغین، وغیر ًا مباحوبالتالي فإنه ال بد أن یكون شربها باعتدال وبدون إسراف
 واألفضل تناول المشروبات الطبیعیة التي تفید ًر سلبیا بمكونات مشروباتالمصابین بأمراض تتأث

ها اّالجسم فإن ذلك هو الطریقة الصحیحة لنشاط الجسم وطاقته؛ حیث أعلنت دراسة حدیثة أجر
ندورة یتفوق في فوائده على بیر ال عصّأنفریق طبي من مختبر الكیمیاء العامة في الیونان، 

، وغیرها من )2(مشروبات الطاقة في مساعدة الجسم على االنتعاش بعد ممارسة التمارین الریاضیة
  .العصائر األخرى التي تنشط الجسم وتزوده بالطاقة

  حكم بیع مشروبات الطاقة: المطلب الثالث

 في حاالت ب مشروبات الطاقةّلقد اتضح في المطلب السابق األضرار التي تحدث جراء شر
ً، واتضح أن هذا األضرار ترتبط ارتباطا وظروف معینة  ال بذات تلك ًوثیقا بالمستهلك نفسهّ

ِّالمشروبات، وهذا إذا ما راعت الشركات المصدرة لتلك المشروبات كمیة الكافیین المسموح بوضعها 
  . أو خمرفي أنبوبة مشروب الطاقة، ولم تشتمل تلك المشروبات على كحول

                                                             
، تم نشره على موقع "مشروبات الطاقة مضیعة للمال وال تعزز الصحة: باحثون كندیون"مقالة بعنوان :  إبراهیم، إسالم)(1

-باحثون/http://www.youm7.com/story/2015/1/14م، 14/1/2015: الیوم السابع اإللكتروني التالي بتاریخ
   .2026385/الصحة-تعزز-وال-للمال-مضیعة-الطاقة-مشروبات--كندیون
ضرر بفئة من الناس دون أخرى، حتى یتسنى تجنبها من قبل ال بد من وضع على مشروبات الطاقة ما یدل على أنها ت(*) 

  .من تضرهم، أو اتخاذ أي وسیلة مناسبة تحول بینهم وبین شرب هذه المشروبات
، تم نشره على موقعه اإللكتروني التالي "بدیل مشروب الطاقة: فوائد عصیر البندورة"موقع فلسطین الیوم، مقالة بعنوان ) (2

   .الطاقة- مشروب-بدیل-البندورة-عصیر-فوائد/http://paltoday.ps/ar/post/161103م، 25/2/2013: بتاریخ
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ّواذا تم صنع مشروب الطاقة وفق األطر السلیمة كمیة  سواء في–ًالتي ال تلحق ضررا بمن یشربها  ٕ
ِّالكافیین أو نوعیة المشروب وخلوه مما هو مسكر ، فإن هذه المشروبات تكون على األصل العام -ِّ

 وبالتالي  الطاقة المعاصرین اختلفوا في جواز شرب مشروباتّوهو اإلباحة، إال أن بعض الفقهاء
  -:بیعها على قولین

ِّاإلباحة، وذلك إذا خلت من الكحول المسكرات، وكانت كمیة الكافیین الموجودة في : القول األول

، )1( البوطيالدكتور محمد توفیق رمضان: ن قال بهذا القولماألنبوبة في حدود المسموح به، وم
  -:لألدلة اآلتیة

  القرآن الكریم: ًأوال

8 7 M3 4 5 6 7 8 9 : ; < =L)2(  

  وجه الداللة

ّ، ومن المعلوم أن )3(أي المستلذات من األطعمة واألشربة" والطیبات من الرزق"قوله تعالى 
ِّمشروبات الطاقة ال تشتمل على مواد محرمة باألصالة كالمواد المسكرة أو المخدرة، أو المیتة أو  ّ

  المواد سم، وعلیه فهي داخلة في عمومٕالخنزیر، وانما تشتمل على مواد منبهة ومنشطة للج
  .)4(الطیبة المباحة

  القیاس: ًثانیا

  قد اختلف الفقهاء القدامى فيِّوالقهوة، ونحوها من المنبهات؛ و الشاي  تشبه مشروبات الطاقةّأن

                                                             
: التالي بتاریخ، تم نشره على موقع نسیم الشام اإللكتروني "حكم مشروبات الطاقة"فتوى بعنوان : رمضان، محمد توفیق) (1

م، 15/4/2014
http://www.naseemalsham.com/ar/Pages.php?page=readFatwa&pg_id=45841&back=6134.   

  32سورة األعراف، آیة رقم) (2
؛ )8/345(م، 1990، للكتاب العامة المصریة الهیئة: مج، الناشر12، سیر المنارتف: رضا، محمد رشید بن علي) (3

 )9/488. (ه1405مؤسسة سجل العرب، : مج، الناشر11، الموسوعة القرآنیة: األبیاري، إبراهیم بن إسماعیل
ه، 1431ا للنشر والتوزیع، دار كنوز إشبیلی: ، الریاضالنوازل في األشربة: الشنقیطي، زین العابدین بن الشیخ بن أزوین) (4

  167ص
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ّقهوة البن عند ظهورها، ثم استقر اإلجماع بعد ذلك على جوازها حكم  رحمه، یقول ابن عابدین )1(ّ
 أنها عندهم ترجح جماعة -أي قهوة البن– فحرمها العاشر، القرن أول في العلماء اختلفو" :اهللا

  .)2("ذلك على بعدهم اإلجماع وانعقد مباحة، أنها إلى واألكثرون ، ...مضرة،

  واستدلوا بالقاعدة: ًثالثا

  )3(األصل في األشربة اإلباحة: من هذه القواعد قاعدة

  من نبع أو السماء من نزل ما فكل، اإلباحة واألطعمة ألشربةا في األصل أن على العلماء اتفق
، وال یتوقف األمر على هذه األشربة فحسب، بل )4(حالل فهو والزهر التمر من عصر أو األرض،

ًیشمل كل شراب ال یسكر وال یخدر وال یلحق ضررا بمن یشربه، ومن هذه األشربة المباحة 
  .بها، من الضرر أو السكر أو التخدیرِّمشروبات الطاقة، لخلوها مما یمنع شر

  ّ أن األضرار التي قد تسببها مشروبات الطاقة لیست ناتجة عن هذه المشروبات في حد- :ًرابعا
ًذاتها، بقدر ما هي ناتجة عن إساءة استخدامها، ولذلك فإن شربها باعتدال وتوسط ال یلحق ضررا  ّ

  .)5(بمن یشربها

، )6(موقع اسالم ویب، والدكتور حسام الدین عفانة  ذهبالقولٕ، والى هذا التحریم: القول الثاني
  :وذلك لألدلة اآلتیة

  

                                                             
  166، صالنوازل في األشربة: الشنقیطي) (1
م، 1992 -ه1412دار الفكر، : ، بیروت2مج، ط6، المختار الدررد المحتار على : محمد أمین بن عمر: ابن عابدین) (2
)6 /461(.  

، الموسوعة الفقهیة الكویتیة: میة؛ وزارة األوقاف والشئون اإلسال)4/2623(، الفقه اإلسالمي وأدلته: الزحیلي) (3
)5/124-125.(  

  ).2624-4/2623(، الفقه اإلسالمي وأدلته: الزحیلي) (4
  168، صالنوازل في األشربة: الشنقیطي) 5(

-المكتبة العلمیة: القدس/ مكتبة دندیس: الضفة الغربیة: مج، الناشر14، فتاوى یسألونك: عفانة، حسام الدین بن موسى) (6
، تم نشر الفتوى على موقع "ما حكم شرب مشروبات الطاقة"؛ موقع إسالم ویب، فتوى بعنوان )201- 13/197(،دار الطیب

  م،30/4/2007: إسالم ویب اإللكتروني التالي بتاریخ
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=95457.   
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  -:القرآن الكریم: ًأوال

  )Mt u v w xL)1:قوله تعالى

  وجه الداللة

ُیده ألقى من یهلككم؛ألن مما تقربوا الأي " َ َقرب فقد الشيء إلى َ   وتأكید،في الزجر مبالغة وهذا منه، َُ
  ّ، وكذلك فإن مشروبات )2("باالنتهاء أولى فمباشرته ُومقاربته مشارفته نع وقع إذا النهي ألن

  .)3(ًالطاقة تلحق أضرارا بصحة من یشربها وتؤدي به إلى الهالك والمخاطر الشدیدة

  ّالسنة النبویة الشریفة: ًثانیا

ْعن - َعبادة َ َ َ ِبن ُ امت ْ ِالصَّ َرسول ََّأن: � ِ ُ ِالله َ َّصلى َّ ِعلیه ُاهللا َ َْ َََّوسلم َ َقضى َ َضرر َال َْأن َ َ  ََوال َ
َضرار َ ِ

)4(.  

  وجه الداللة

 ّ، وقد تبین)5 (مضرة فیه جارك وعلى منفعة فیه لك الذيٌفي الحدیث الشریف نهي عن الضرر 
ٕأن هناك أضرارا بالغة تحدث جراء شرب مشروبات الطاقة بشكل مفرط، واذاًسابقا  ِ ْ ُ ّ ً ّ  

 شروبات الطاقة كراهة شدیدة، وبالتالي كراهیة بیعها لما تسببهُكان األمر كذلك، فإنه یكره شرب م
ٍمن أذى وأضرار بمن یشربها ً)6(.  

                                                             
  195سورة البقرة، آیة رقم) (1
عمادة البحث : مج، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة25، التفسیر البسیط: الواحدي، علي بن أحمد بن محمد) (2

  .)3/632 (ه،1430العلمي، 
  )201-13/197(، فتاوى یسألونك: عفانة،) (3
  9، تقدم تخریجه صصحیح لغیره )(4
  .)20/158(، لتمهید لما في الموطأ من المعاني واألسانیدا: بن عبد البرا) (5
، "ما حكم شرب مشروبات الطاقة"؛ موقع إسالم ویب، فتوى بعنوان )201-13/197(، فتاوى یسألونك: عفانة: ینظر) (6

  57سبق بیان الموقع ص
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ُأن مشروبات الطاقة تؤدي إلى اإلدمان، وبالتالي فإنه یكره شربها، واذا كره شربها فإنه یكره : ًثالثا ِ ُ ٕ ّ
  .)1(بیعها

  الترجیح

الراجح الذي شرب وبیع تلك المشروبات هو ح  الذي یبیّابقین، أن القولیتضح من خالل القولین الس
 التي جاءت  بناء على األصل العام في األشیاء اإلباحةیتالءم مع منظومة هذا الدین الحنیف

بإباحة كل ما ظهر من مشروب ما لم یكن فیه ما هو محرم وال ما هو مسكر وال ما فیه ضرر بالغ 
باإلنسان البالغ  ً تسبب ضررا ال-ًّه طبیا المسموح بوفقمشروبات الطاقة وعلى صحة اإلنسان، 

ّالسلیم، بالتالي یكون بیعها صحیحا، وذلك أن األضرار الناجمة عن شربها تكون في حاالت معینة ً.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  )202-13/201(، سألونكفتاوى یعفانة، : ینظر) (1



 60

  

  

  

  الفصل الثالث

   المتعلقة باأللعاب، وفیه مبحثان بصحة اإلنسانلمعاصرة الضارةالبیوع ا

  )المفرقعات(األلعاب الناریة بیع : المبحث األول

  بیع األلعاب الكهربائیة الخطیر: المبحث الثاني
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  المبحث األول

  )المفرقعات(األلعاب الناریة بیع 

   تعریف األلعاب الناریة:المطلب األول

هي المواد المتفجرة التي تستخدم ألغراض الترفیه والتسلیة، وهي عبارة عن عبوات محكمة بغالف 
 وهي بألوان ،)البارود والسیلیلون (:مثل، والبالستیكیة ومعبأة بمواد متفجرةوراق الكرتونیة من األ

صوات أ وینبعث منها شرر ناري و، ومنها المثلثة واالسطوانیة،منها الدائریة، شكال مختلفةأحجام وأو
  .)1("مدویة

   األلعاب الناریة األضرار الناجمة عن استخدام:المطلب الثاني

ًاأللعاب الناریة والمفرقعات یعد سلوكا سلبیا یسود بعض المجتمعات لما ّإن شیوع ظاهرة استخدام  ّ
، لیس على صحة مستخدمها فحسب، بل على صحة المجتمع أضراریترتب على استخدامها من 

ككل، وتنقسم األضرار الناجمة عن استخدام تلك األلعاب إلى أضرار جسدیة ومادیة وصحیة 
  :)2(واجتماعیة، كما یأتي

 وتؤدي إلى حروق وتمزق  األعینصیبلإلصابة التي قد تمثل التعرض  :الجسدیة ألضرارا: ًأوال
ًفي الجفن، أو حتى انفصال في الشبكیة، وقد یؤدي إلى فقدان كلي للبصر، عالوة على اإلصابات 

  .یديصابع واألاأل التي قد تصیب

                                                             
، تم نشره على موقع "المفرقعات ظاهرة سلبیة ولها أضرار على الممتلكات وصحة البیئة"مقالة بعنوان : عاصي، نسیم) (1

   . http://bokra.net/mobile/?mod=articles&ID=1084978م، 12/8/2010: بكرا اإللكتروني التالي بتاریخ
2
؛ سبق بیان الموقع في الهامش السابق؛ المفرقعات ظاهرة سلبیة لها أضرار على الممتلكات وصحة البیئة: عاصي:ینظر )(

: ، تم نشره على موقع سكاي نیوز عربیة التالي بتاریخ"األلعاب الناریة إثارة محفوفة بالمخاطر"مقالة بعنوان : حوامدة، محمد
مقالة بعنوان :  ؛ توقة، صالح فضلhttp://www.skynewsarabia.com/web/article/377553م، 7/8/2013
ه، 17/9/1430: ، تم نشره على موقع المسلم اإللكتروني التالي بتاریخ"الناریة في رمضان أبناؤنا واأللعاب"

http://www.almoslim.net/node/117296.   



 62

 أنفع شیاء أخرىأمن شراء هي أیضا مضیعة للمال فیما ال یفید، بدال  :لیةالمااألضرار : ًثانیا
  .)1(أفضل وأوفرو

، وهذا التلوث ذو آثار )2(لناریة من أسباب التلوث الكیماوي األلعاب اّدتع :بیئیةال األضرار: ًثالثا
، فالرائحة المنبعثة من احتراق هذه األلعاب تؤدي إلى العدید من األضرار، ًّخطیرة جدا على البیئة

ة التي قد تنتج عن انفجار األلعاب الناریة إذا كانت مخزنة بطریقة باإلضافة إلى األضرار الكارثی
  .)3(خاطئة على سبیل المثال

  ، وتتمثل فیما یأتياألضرار االجتماعیة: ًرابعا

ینجم عن ذلك نشوب خالفات بین ، وتثیر القلق بین الجیران خاصة عند إصابة بعض األبناء -أ
ائم قتل بسبب المزاح بین الشباب في استعمال تلك ّوأدت في بعض األحیان إلى وقوع جر ،الناس

  .المفرقعات واأللعاب الناریة

 النائمین الذین یستیقظون على أصوات هذه المفرقعات بما یسبب لهم  والشیوخترویع األطفال - ب
  .الهلع والخوف

  حدإلىتعرض حیاة الذین یعانون من أمراض مزمنة كالضغط والقلب للخطر الذي قد یصل  - ت
  .)4(مفاجئة ناجمة عن انفجار هذه األلعاب وفاة نتیجة لتعرضهم لصدمةال

                                                             
مقالة بعنوان : ؛ حوامدة"المفرقعات ظاهرة سلبیة لها أضرار على الممتلكات وصحة البیئة"مقالة بعنوان : عاصي: ینظر) (1
سبق بیان المواقع في  ". الناریة في رمضان ناؤنا واأللعابأب"مقالة بعنوان : ؛ توقة"األلعاب الناریة إثارة محفوفة بالمخاطر"

  61ص
ّهو التلوث بالمواد الكیمیائیة المصنعة، سواء تلك التي تستخدم ألغراض خاصة كمواد التنظیف، أو تلك : التلوث الكیمیائي) (2 ّ

ائیة أو أن تنتشر في الهواء مما یسبب ُالتي تنتج كمخلفات جانبیة لعملیة لصناعة، وهذه المواد یمكن أن تلقي في المجاري الم
ًتلوثا ، 13/7/2015: موقع ویكیبیدیا، تم نقله عن موقع اإللكتروني التالي بتاریخ: ینظر. ّ

https://ar.wikipedia.org/wiki/تلوث.   
  .المرجع السابق) (3
مقالة بعنوان : ؛ حوامدة"المفرقعات ظاهرة سلبیة لها أضرار على الممتلكات وصحة البیئة"مقالة بعنوان : عاصي: ینظر )(4
سبق بیان المواقع في  ". الناریة في رمضان أبناؤنا واأللعاب"مقالة بعنوان : ؛ توقة"األلعاب الناریة إثارة محفوفة بالمخاطر"

  61ص
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 ّ إزعاج طالب الجامعات والكلیات والمعاهد والمدارس وكذلك القراء، عن القیام بمهامهم التي- ث
  .ّیمارسونها جراء تلك األصوات المرتفعة من األلعاب الناریة والمفرقعات

 الصحة وزارة دعت فقد ،األضرار هذه إلى یشیر ما ینیةالفلسط الصحة لوزارة تقریر في جاءوقد 
 الجهود تكثیف إلى والشرطة، التجاریة، والغرف البلدیات، ومنها المعنیة الجهات جمیع الفلسطینیة

 المحال في بیعها أو عرضها بعدم والتكفل والمفرقعات، الناریة األلعاب استیراد منع أجل من
 ألي التعرض من أعینهم وتجنیب فلسطین، أطفال وسالمة حةص على ًحفاظا واألسواق، التجاریة
  . إصابات

 وصلت التي الحاالت إجمالي ّأن غزة، في العیون مستشفى عن إحصائیة الصحة وزارة ونقلت
) 119 (بلغت السعید، الفطر وعید ،)م2003سنة  (الماضي رمضان شهر فترة خالل للمستشفى

  . والبنادق العالیة السرعات ذات واآلالت والمفرقعات، ناریةال األلعاب استخدام نتیجة كانت إصابة،

 ،)م2003سنة  (الماضي رمضان شهر خالل للمستشفى أدخلت التي الحاالت عدد أن وأضافت
 ثالث بینها من حالة،) 43 (بلغ لجفون لسطحیة وحروق ،العین خدش مثل متوسطة إصابات من

 الخلفیة أو األمامیة الغرفة في نزیف مثل ةعاجل جراحة عملیات إجراء استدعت خطیرة حاالت
 الشبكیة في انفصال أو داخلها نزیف حدوث أو ،العین لمقلة قطع أو غریب جسم دخول أو للعین،

 للخارج تحویلها یتم وأخرى دقیقة، جراحیة عملیات إجراء إلى تحتاج الحاالت هذه وجمیع وغیرها،
 التي لبسیطة االحاالت عدد أما عینیه، إحدى أو بصره یفقد من وهناك اإلصابة، وخطورة شدة من
 15 إلى عام من أعمارهم تتراوح طفالأ من اإلصابات وجمیع حالة) 76 (بلغ فقد استقبالها تم

  .)1(عام

  ةحكم بیع األلعاب الناری :المطلب الثالث

سلیة  من وسائل الت اإلباحة؛ وذلك أنها تعد-نواعهاعلى اختالف أ–ّإن األصل في بیع األلعاب 
 ُوالترفیه والترویح عن النفس، ویعد بیع األلعاب الناریة من تلك األلعاب المباحة، لكن لما نجم عن

                                                             
، تم "ً تطالب بمنع استیراد األلعاب الناریة حفاظا على عیون األطفالوزارة الصحة الفلسطینیة"دنیا الوطن، مقالة بعنوان ) (1

  ،16/10/2014: نشره على موقعه اإللكتروني التالي بتاریخ
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2004/10/16/11332.html .  
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  ّبیع واستعمال هذا النوع من األلعاب أضرار عدة، أدى ذلك إلى اختالف الفقهاء المعاصرین حول
  :الحكم الشرعي لبیع األلعاب الناریة، كما یأتي

  مجلس اإلفتاء: ًبیع األلعاب الناریة مطلقا، وممن قال بهذا القول عدم جوازیرى : القول األول
 والشیخ سلیمان الماجد، والشیخ أحمد شریف  والشیخ حسام الدین عفانة،األعلى في فلسطین،

  .)1(النعسان

  :یأتيواستدلوا بما 

  القرآن الكریم: ًأوال

  .)MÍ Î Ï Ð ÒÑ Ó Ô Õ Ö ×L)2 :قوله تعالى -أ

                                                             
مجلس اإلفتاء األعلى یدعو إلى منع المفرقعات واأللعاب "موقع مجلس اإلفتاء األعلى في فلسطین، مقالة بعنوان ) (1

  م،2/7/2012: ، تم نشره على موقعه اإللكتروني التالي بتاریخ"الناریة
http://www.darifta.org/news/shownew.php?title=اإلفتاء األعلى یدعو إلى منع المفرقعات واأللعاب مجلس 

  تم نشره على موقعه اإللكتروني التاليما حكم األلعاب الناریة، بیعها وشراؤها واللعب بها، : "؛ الماجد، سلیمان. الناریة 
فتوى : ّ ؛ النعسان؛ أحمدhttp://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=3297م، 9/3/2015: بتاریخ

 ًالتي تحدث أصواتا مرعبة والتي توقع الضرر في) الخرز(ما هو الحكم الشرعي في بیع المفرقعات الناریة ومسدس "بعنوان 
م، 8/9/2010: ، تم نشره على موقعه اإللكتروني التالي بتاریخ"طفال؟الذي قد یفقأ عین األ) الخرز(ًوخاصة مسدس  األطفال

http://naasan.net/index.php?page=97v100t118v105n115n111u114s121h&op=100a105k115g
112s108w97e121m95b97n100w118k105d115j111h114f121t95t100m101l116d97p105n108a

115k&id=51g50w56y55u11/143(، فتاوى یسألونك:  ؛ عفانة.(  
ه، تولى 1405ه، خریج كلیة الشریعة عام1380ناصر الماجد، موالید هو سلیمان بن عبد اهللا بن : الشیخ سلیمان الماجد -

موقع مجلس الشورى، تم اإلطالع على موقعه اإللكتروني التالي بتاریخ : ینظر. القضاء في محكمة الریاض العامة
م، 13/7/2015

http://www.shura.gov.sa/wps/wcm/connect/shuraarabic/internet/CV/Sulaiman+Bin+Naser+Al-
Majed.   

ه، تخرج من كلیة الشریعة في جامعة دمشق، ثم التحق 1374من موالید منطقة الباب عام : الشیخ أحمد شریف النعسان -
ِّد تخرجه، ثم عین مدرس محافظة في دار اإلفتاء والتدریس الدیني في حلببالتدریس في الثانویات الشرعیة بع موقع : ینظر. ُ

م، 13/7/2015الشیخ النعسان، تم اإلطالع على موقعه اإللكتروني التالي بتاریخ 
http://www.naasan.net/index.php?page=97w114a116t105j99j108s101b&op=100r105w115f11
2j108z97s121u95v97s114p116m105g99a108b101e95h100w101z116o97p105j108o115o&id

=50r55r.   
  77صص، آیة رقمسورة الق) (2
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  وجه الداللة

  بأي نوع من أنواع الفساد،األرض في تفسد ْأن اله ا، معن"األرض في الفساد تبغ وال"عالى  تقوله
 تفسد وال للفساد، فتقطعه شجر على تأت وال ًباطال الناس أموال تأكل وال ًظلما األرواح تزهق وال

  ًعطوفا ًراب كن بل ،ودین مذهب كأنه الفساد تنشر والوال تنشر الفساد  ،وآبارها میاهها الناس على
ْفلتكن ، أي)1(ًمتصدقا ًمحسنا ًحسنا تزیده ْأن تستطع لم فإذا حولك، من الكون مع ًمؤدبا ُ ْ  من َّأقل فال ُ

   .)2(تفسده ْأن دو هو كما تدعه ْأن

  )M¿ À Á ÃÂ Ä Å Æ Ç  ÉÈL)3  :قوله تعالى - ب

  وجه الداللة

 یعاني شتى، وصور العدوان لكونا فيوالعدوان  الفساد منع ضمانو الكون مارةِع في اآلیة ضمان
ّعدوان یضر به إنسانا بأن یأخذ حقهمنها  ،بعنف وتهزه المجتمع منها َ ً ً، أو أن یبیعه شیئا یضره )4(ٌ

ُفي نفسه وماله، ولذلك یحرم   على حیاة المشتري وحیاة اآلخرین ٍبیع تلك األلعاب لما فیها من تعدَ
  .اموممتلكاتهم، وكل ما یفضي إلى الحرام فهو حر

ّالسنة النبویة المشرفة: ًثانیا ّ ّ  

ْعن ِعبد َ ْ ِالرحمن َ َ ْ ِبن َّ َلیلى َِأبي ْ َقال َْ ََحدثنا: َ َّ َُأصحاب َ َ ِرسول ْ ُ َّصلى ِاهللا َ ِعلیه ُاهللا َ َْ َََّوسلم، َ َُْأنهم َ ُكانوا َّ َ 
َیسیرون َُ َمع ِ ِرسول َ ُ َّصلى ِاهللا َ ِعلیه ُاهللا َ َْ َََّوسلم َ ٍمسیر، ِفي َ ِ َفنام َ ٌرجل ََ ُ ُْمنهم، َ ْ َفانطلق ِ ََْ ُْبعضهم َ ُ ٍنبل َِإلى َْ َْ 

                                                             
، تم النقل عن )155/5(، )ًوالجزء یعادال درسا(ج 357، تفسیر القرآن الكریم: الكتاني، محمد المنتصر باهللا بن محمد) (1

-http://shamela.ws/browse.php/book-7705#pageم، 11/3/2015:موقع الشاملة اإللكتروني التالي بتاریخ
1058.   

  ).11020، 18(م، 1997 أكتوبر، 6/مطابع أخبار الیوم: مج، الناشر20، تفسیر الشعراوي: محمد متولي:  الشعراوي)(2

  2سورة المائدة، آیة رقم) (3
  )2911-5/2910(، تفسیر الشعراوي: الشعراوي: ینظر) (4
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ُمعه َ َفَأخذها، َ َ َ َّفلما َ َاستیقظ ََ َ َْ ُالرجل ْ ُ َفزع، َّ َفضحك َِ َِ ُالقوم، َ ْ َ َفقال ْ ْیضحككم؟ َما: " ََ ُ ُ ِ ْ ُفقالوا ، "ُ   ََّأنا َِّإال َال،: ََ
ََأخذنا ْ َنبل َ َهذا َْ َففزع، َ َفقال ََِ ُرسول ََ ُ َّصلى ِاهللا َ ِعلیه ُاهللا َ َْ َََّوسلم َ ُّیحل َال: "َ ِ ٍِلمسلم َ ِْ َیروع َْأن ُ ِّ ًمسلما َُ ُِ ْ")1(.  

  وجه الداللة

شراء  فال یجوز، )2(حاالمز على سبیل ولو المسلم ترویعّدل الحدیث النبوي الشریف على عدم جواز 
  التيمن باب أولى أن ال یجوز بیع تلك األلعاب أللعاب التي فیها ترویع للناس، وتلك ا

  .ترویع اآلخرینفي ًكان بیعها سببا 

 ما كل یحفظ أن رشده إیناس من تقدم ما مع یعتبر: "ّ ما نصه جاء في شرح منتهى اإلیراداتوقد 
  .)3("ونحوه علیه للتفرج یشتریه نفط كحرق ،فیه فائدة ال فیما صرفه عن یده في

َّحیث عد : ّ فقط لیتفرج علیه من السفه، ومثل ذلك إنفاق المال فیما ال فائدة فیه كحرق النفط یشتریهُ
ّشراء األلعاب الناریة للتفرج علیها، وبناء على ذلك فإنه یجب على اإلنسان أن ینفق ماله فیما فیه 

  .فائدة ونفع

  واستدلوا بالقواعد اآلتیة: ًثالثا

َالوسائل -أ ِ َ َ ُتتبع ْ َالمقاصد ََِّ ِ َ َ ََأحكامها ِفي ْ ِ َ ْ)4(  

والعكس صحیح؛ وذلك أنها   أفضت إلى أفضل المقاصد فهي أفضل الوسائلّ أن الوسیلة إذاوفیها
 األصل أنه مباح، -كما تقدم–، فبیع األلعاب )5(تعتبر أسوأ الوسائل إذا أفضت إلى أسوأ المقاصد

–وباآلخرین وبالبیئة، كانت الوسیلة  إلحاق الضرر بنفسه: لكن لما أفضى إلى أسوأ المقاصد وهو
  . الذي أفضت إلیه-الضرر–صد  محرمة للمق-البیع

                                                             
من یأخذ : اآلداب، باب: ؛ أخرجه أبو داود في سننه، كتاب)23064(رقم ؛ أخرجه أحمد في مسنده، حدیث صحیح) (1

صحیح : تحقیق شعیب األرنؤوط لمسند اإلمام أحمد وسنن أبي داود، وینظر: ، ینظر)5004(الشيء على المزاح، حدیث رقم 
  ).7658(، حدیث رقم )2/1268(الجامع الصغیر وزیادته لأللباني، 

  ).5/279(، نیل األوطار: الشوكاني) (2
  ).2/174(، شرح منتهى اإلیرادات: البهوتي) (3
 وعلق راجعه، قواعد األحكام في مصالح األنام: عز الدین عبد العزیز: ؛ ابن عبد السالم)3/111(، الفروق: القرافي) (4

  ).1/53(م، 1991 - ه1414مكتبة الكلیات األزهریة، : مج، القاهرة2، سعد الرؤوف عبد طه: علیه
  ).54- 1/53(، قواعد األحكام في مصالح األنام: د السالمابن عب) (5
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ُدرء - ب ْ ِالمفاسد َ ِ َ َ ََأولى ْ ْمن ْ ِجلب ِ ْ ِالمصالح َ ِ َ َ ْ
)1(:-  

 وذلك مغلوبة؛ المفسدة تكون أن إال الغالب، في مقدم المفسدة فدفع ومصلحة، مفسدة تعارضت إذا
 من هیاتالمن على یترتب لما المأمورات، بفعل اعتنائه من أشد المنهیات بترك عارالش اعتناء ألن

  .)2(النهي في الشارع لحكمة المنافي الضرر

ًومن المعلوم أن بیع األلعاب الناریة والمفرقعات والمتاجرة بها یحقق أرباحا لبائعیها، لكن لما كانت  ُ ّ ّ
تتعارض مع ما جاءت به الشریعة  -عن طریق بیع األلعاب الناریة–وسیلة تحقیق هذه األرباح 

عایاها ورفع الضرر عنهم، كان درء  والحیاة الكریمة ألفرادها وراإلسالمیة من توفیر المعیشة
  .المفسدة وهو الضرر أولى من جلب المصلحة وهو الربح

 تداول أو بیع أوّ، وحذر من إلى منع المفرقعات الناریةوقد دعا مجلس اإلفتاء األعلى في فلسطین 
 هذه الظاهرة ّنأاعتبر المجلس في مختلف المناسبات، و" المفرقعات"استعمال األلعاب الناریة 

  .)3(أصبحت تؤرق الكبار والصغار على حد سواء

:  األلعاب الناریة وفق ضوابط وشروط معینة، وممن قال بهذا القولجواز بیعیرى : القول الثاني
  .)4(موقع إسالم ویبر صالح الفوزان، والدكتو

  

  

  

                                                             
  78، صاألشباه والنظائر: ؛ ابن نجیم87، صاألشباه والنظائر: السیوطي) (1
مؤسسة : ، بیروت4، طالوجیز في إیضاح قواعد الفقه الكلیة: أبو الحارث الغزي، محمد صدقي بن أحمد بن محمد) (2

  256م، ص1996 -ه1416الرسالة، 
مجلس اإلفتاء األعلى یدعو إلى منع المفرقعات واأللعاب "قع مجلس اإلفتاء األعلى في فلسطین، مقالة بعنوان مو )(3

  63سبق بیان الموقع ص". الناریة
ً، نقال "؟ما حكم بیع األلعاب الناریة، وهل المال الداخل منها فیه إثم"فتوى بعنوان : الفوزان، صالح بن فوزان بن عبد اهللا) (4

 ؛ موقع إسالم http://www.alfawzan.af.org.sa/node/14748م، 9/3/2015: عه اإللكتروني التالي بتاریخعن موق
م، 26/5/2001: ، تم نشره على موقعه اإللكتروني التالي بتاریخ"ما حكم شراء األلعاب الناریة واللعب بها"ویب فتوى بعنوان 

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=8322.   
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  :أتيواستدلوا بما ی

  القرآن الكریم: ًأوال
  )M7 8 9 : ;<L)1 :قوله تعالى -

  وجه الداللة

 من ، واأللعاب الناریة)2 (بالبیع التجارة في األرباح لكم أحلّأي أن اهللا " وأحل اهللا البیع"قوله تعالى 
  ّالبیوع التي أحل اهللا الربح فیها، إذا كان ال ینجم عن استخدامها أي أضرار، مادیة، أو

  .ىصحیة، أو جسدیة، أو اجتماعیة، أو أي أضرار أخر

  )3(المعقول: ًثانیا

ّأن الغرض من هذه األلعاب هو التسلیة المباحة وحسب، وطالما أن ذلك كان ضمن المعقول -أ ّ 
  .من غیر إسراف وال تبذیر فال حرج في بیعها

و اجتماعیة، إذا تم  جسدیة أو مادیة أو نفسیة أٌ بالضرورة أن یترتب علیها أضرارلیس - ب
كاألعیاد  وظروف معینة مناسبة، كالمناسبات السعیدة،مكنة معینة، استعمالها بطریقة مأمونة، وأ

  .واألفراح، وغیرها من المناسبات األخرى التي ألجلها یفرح ویسعد أفراد المجتمع

: ًمثل األشیاء األخرى التي قد یعتریها ضرر رغم وجود النفع فیها، فمثالاأللعاب الناریة تعد  - ت
 في طهي الطعام وتسخین المیاه، واستعماله كوسیلة من وسائل بیع اسطوانات الغاز رغم أهمیته

َإصابات الحرق، التي تتعرض لها : ّالتدفئة، إال أنه قد ینجم عن استعماله بعض المضار، ومن ذلك
ّكثیر من ربات البیوت جراء لمس لهب الغاز لوجوههن وبقیة أجزاء أجسامهن أثناء طهي الطعام،  ّّ

هل نقول فهو أخطر من ذلك وهو موت بعض أفراد األسرة بسبب الحرق،  یتعدى األمر إلى ما وقد
ًفي هذه الحالة أن بیع اسطوانات الغاز محرم شرعا؟ ٌ ّ ّ  

                                                             
  275سورة البقرة، اآلیة رقم)(1
مج، 4، شاهین علي محمد: تصحیح، لباب التأویل في معاني التنزیل: مالخازن، عالء الدین علي بن محمد بن إبراهی) (2

  ).1/209(ه، 1415دار الكتب العلمیة، : بیروت
 :ًنقال عن موقعه اإللكتروني التالي بتاریخ، "ما حكم األلعاب الناریة"ملتقى أهل الحدیث، مقالة بعنوان : ینظر) (3

   .http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=24016، م11/3/2015
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یعني تربیة الصبیان على الجرأة والجسارة " بشروط معینة" القول بجواز بیع هذه األلعاب - ث
ً، بدال من إنشاء جیل جبان، والشجاعة واإلقدام، وهذا مقصد شرعي من مقاصد الشریعة اإلسالمیة

یمیل إلى الرخاوة والنعومة، وال یستخدم إال األلعاب التي ال تطلب حركة، مثل األلعاب الحاسوبیة 
  .  رغم ما یعتریها من مخاطر إال أنها تربي على الشجاعة-الناریة–والجواالت، وهذا األلعاب 

  -:)1(عاب وشرائها ومن الضوابط والشروط التي وضعوها لجواز بیع هذه األل-

 . الحذر الشدید من أذیة المسلمین عن طریق هذه األصوات: ًأوال

الحذر من أذیة اإلنسان لنفسه، فیكون الطفل إذا لعب بمثل هذه األلعاب بمحضر ولي أمره : ًثانیا
 . اآلخرین وقربه حتى ال یؤذي

في -  في األماكن المكشوفة  یكون هذاشيء من الحرائق، وأنبأال تتسبب مثل هذه األلعاب : ًثالثا
إزعاجهم في  بر على الناس في ممتلكاتهم، وال أو في أماكن مكشوفة، ال یكون فیها تأثی-ًالبر مثال

  .منامهم

  الترجیح

، فقد كان أصحاب القول األول حریصین على حمایة البیئة من ّیتضح مما سبق قوة أدلة الفریقین
ًیهم أي مخاطر، فضال على أنها إضاعة لألموال، بینما التلوث، والمجتمع وأفراده من أن تمتد إل

  .ًء على شروط وضوابط معینة وضعوهاّنلحظ أن أصحاب القول الثاني عندما أجازوها كان ذلك بنا

 حرمة بیع ما أفتت به دار اإلفتاء الفلسطینیة وغیرها وهو -واهللا أعلم–والذي یظهر للباحث 
ّاأللعاب الناریة؛ وذلك أن الناس في  الغالب ال یتقیدون بالشروط السابقة التي وضعها أصحاب ّ

وبالتالي یكون بیعها ، القول الثاني، ویلحقون الضرر المعنوي والمادي بأنفسهم وبغیرهم من الناس
ًباطال كما قررنا في التمهید؛ حیث إن ما یلحق الضرر باإلنسان یعد بیعه باطال عند الفقهاء كما  ًّ ّ

، ویعد المال الناتج عن ذلك هو مال حرام یجب التخلص منه في الطرق في بیع الخمر والخنزیر
  .الشرعیة للتخلص من المال الحرام

  
                                                             

، تم نقله عن موقعه "حكم بیع وشراء واستعمال األلعاب والمفرقعات الناریة"موقع اإلسالم سؤال وجواب، فتوى بعنوان ) (1
   .http://islamqa.info/ar/169780م، 12/3/2015: اإللكتروني التالي بتاریخ
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  المبحث الثاني

  الكهربائیة الخطیرةلعاب األبیع 

  الكهربائیة الخطیرةتعریف األلعاب : المطلب األول

حیث فس البشریة، ترویح والترفیه عن النهي تلك األلعاب الخطیرة التي یتم تصمیمها بغرض ال
ٕتوفر تلك األلعاب عوامل جذب واثارة من حیث تصمیمها وصورتها وطریقة عملها لكثیر من  َ ُّ

  .)1(الناس، وتهدف في العادة إلى تلبیة احتیاجات المراهقین والبالغین

  -:)2(ویمكن تقسیم هذه األلعاب إلى قسمین

 من حیث أمور السالمة متقنةولكنها  یها، علْدَتْعَعلى الالعب ألنه لم ی ألعاب مخیفة أو صعبة - 1
ًانتشارا في مدن  وهذه هي أكثر األلعاب، س لهاِ على المماررةواألمان، فال یوجد لها آثار خط

  .لعبة السیارات الكهربائیةو، )دوالب المالهي(عجلة فیریس : ، مثلاأللعاب والمالهي

 الموت، وسأتكلم في ت، أو سفینةمثل قطار المو، حقیقیة على اإلنسان  ب فیها خطورةألعا - 2
  . عن ضوابط استخدامهاالمطلب الرابع

   الخطیرةم األلعاب الكهربائیةاألضرار الناجمة عن استخدا: المطلب الثاني

ّلقد انتشرت في كثیر من المالهي الترفیهیة أنواع وأصناف شتى من األلعاب الترفیهیة، سواء  ٌ ٌ
تخدام تلك األلعاب من قبل الناس ینجم أضرار أو مخاطر، الكهربائیة منها أو الالسلكیة، ومع اس

  :منها

ّوفاة بعض الحاالت جراء السقوط من علو، بسبب عدم تماسكه أو إتباع اإلجراءات المناسبة: ًأوال ُ ّ 
صیانة لها؛ أو إذا كان مستخدمها من ذوي القلوب اللتلك اللعبة، أو إذا حدث عطب وخلل فني لقلة 

  .قطار الموت، أو سفینة الموت، وغیرها:  الحاالت األخرى، ومن هذه األلعابالضعیفة، وغیرها من
                                                             

  م،28/2/2015موقع ویكیبیدیا، تم نقله عن موقعه اإللكتروني التالي بتاریخ : ّبتصرف، ینظر) (1
http://ar.wikipedia.org/wiki/ترفیهیة_مدینة .   

ً، نقال عن موقع الدلیل الفقهي اإللكتروني التالي بتاریخ "األلعاب المؤذیة والخطیرة"مقالة بعنوان : همام، فهد بن یوسفبا) (2
28/2/2015 ،http://www.fikhguide.com/tourist/tourist/256.   
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ّحدوث إصابات في شبكیة العین، أو بتسرب من النخاع الشوكي جراء استخدام تلك األلعاب : ًثانیا
  .)1(الخطیرة

ّإصابة بعض مستخدمیها بتجلطات في الدماغ؛ ذلك أن بعض األلعاب الترفیهیة الخطیرة، : ًثالثا
ٍمثل العربات التي تشتهر بسرعتها وبصعودها الرتفاعات شاهقة  انفجار أوردة شدیدة، قد تسبب ٍ

  .على سطح المخ

 منطبیب بریطاني عن تحذیر ل  لدیهافي تقریر شبكة ال بي بي سي البریطانیة تقد كشفو
اء  ركوب بعض األلعاب في حدائق المالهي الترفیهیة، وججراءالمخاطر التي یمكن أن تنجم 

  .تحذیره بعد أن تبین إصابة شابة بریطانیة بتجلطات في الدماغ

ویعتقد أن الحركات المفاجئة التي تقوم بها العربات أثناء مرورها على الممرات الحلزونیة بسرعة 
وینجم عن هذه الجلطات الدماغیة السطحیة ، شدیدة قد تسببت في انفجار أوردة على سطح المخ

في القدرات الذهنیة، وحدوث قيء متكرر، ویندر أن یصاب بها صعوبة في المشي، وتغیر 
  .)2(الشباب

  كهربائیة الخطیرةحكم بیع األلعاب ال: المطلب الثالث

ُبما أن الحل هو األصل في األشیاء َّ ِ ٌ؛ فإن هذا یعني أن بیع األلعاب الكهربائیة الخطیرة مباح)3(ّ ّ ّ 
ْشرعا، ما دامت آمنة من حیث صیانتها؛ إذ إنه   كانت ِلیس كل ما هو خطیر یكون غیر آمن، فإذاً

لألدلة  ، وبالتالي جواز بیعها،"بشروط"یجوز استخدامها تها تلك األلعاب آمنة من حیث صیان
  :اآلتیة

                                                             
، قواعد السالمة، "ذكرى األحداث المأساویة شبح یهدد مرتادي المدن الترفیهیة"قالة بعنوان م: الصبر، عامر. ّبتصرف) (1

  م،8/7/2006تم نشره على موقع صحیفة الیوم اإللكتروني التالي بتاریخ 
http://www.alyaum.com/article/2403246.   

، 28/2/2015ً، نقال عن موقعه اإللكتروني التالي بتاریخ "المالهي خطر على الدماغ" سي، مقالة بعنوان موقع بي بي) (2
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_598000/598656.stm.   

؛ الماردیني، محمد بن )7/3(دار الفكر، : مج، الناشر10، فتح القدیر: الدین محمد بن عبد الواحدابن الهمام، كمال ) (3
مكتبة : ، الریاض3، طالنملة بن محمد علي بن الكریم عبد: ، تحقیقاألنجم الزهرات على حل ألفاظ الورقات: عثمان بن علي

  236م، ص1999الرشید، 
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  القرآن الكریم: ًأوال

  )M ́µ ¶  ̧¹ º » ¼L)1 : تعالىقوله

  وجه الداللة

 للتطرب فرسه وركوبه ،أهله الرجل عبةمال كنحو فیه إثم ال ما وهو ،مباحا یكون ما منه اللعبّن أ
 مباحا كان ذكروه الذي اللعب أن على داللة اآلیة وفي ،ًامحظور یكون ما ومنه ذلك، ونحو والتفرج

  .)2("علیهم السالم علیه یعقوب ألنكره ذلك لوال
َّ، واذا حل لعب األلعا)3("سالمته تغلب لحاذق خطر لعب كل یحل وكذا: "المختار الدرجاء في  َ ب ٕ

ّ، فیستلزم من ذلك حل بیع جمیع األلعاب التي یركبهالحاذق تغلب سالمتهالكهربائیة الخطیرة  ِ.  
 على ذلك یجوز اللعب باأللعاب الكهربائیة الخطیرة، وذلك أنها تعد من قبیل اللعب المباح، ًبناء

ًلكن بشرط أن تكون سلیمة التركیب والمواصفات وال تلحق ضررا بالغا بمن یستعملها ٕ، واذا جاز ً
  .اللعب بها جاز بیعها لمدن المالهي والترفیه

  )M7 8 9 : ;<L)4 : تعالىولهق

  وجه الداللة
 ، )5( البیوعّ إال ما خصه الدلیل من تحریم بعضالظاهر عموم البیع،" وأحل اهللا البیع"قوله تعالى 

لضرر، خصوصا إذا كان  وقوع العدم تیقنبیع األلعاب الكهربائیة من قبیل األلعاب المباحة؛  ّعدوی
  .یركبها ذا صفات معینة من القوة والمهارة والجرأة، وكانت تلك األلعاب آمنة من

                                                             
  12سورة یوسف، آیة رقم) (1
دار الكتب العلمیة، : مج، بیروت3، شاهین علي محمد السالم عبد: ، تحقیقأحكام القرآن: أحمد بن عليالجصاص، ) (2

  )3/217(م، 1995-ه1415
  ).6/404(، رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدین) (3
  275سورة البقرة، اآلیة رقم) (4
دار : مج، بیروت10، جمیل محمد صدقي: ، تحقیقالبحر المحیط في التفسیر: ّ ابن حیان، محمد بن یوسف بن علي)(5

  ).2/708(ه، 1420الفكر، 
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ّ، وبما أن )1(هما جاز اللعب به جازت المتاجرة فیه، وما منع اللعب به منعت المتاجرة فی: ًاثانی
ّبتلك األلعاب جائز بشروط معینة، فإن بیعها والمتاجرة بها جائز اللعب ٌ.  

  )2( الكهربائیة الخطیرةاأللعابضوابط استخدام : لمطلب الرابعا
إذ ال یجوز ألصحاب القلوب الضعیفة ویملك من قوة القلب الكثیر، ًأن یكون الالعب جریئا، . 1

 .ِأن یستعملوا تلك األلعاب، لما قد یصیبهم من مخاطر
ًشبه نادر، فإن ظن ظنا ضعیفا عوالخطأ  أن تكون السالمة غالبة. 2 دم السالمة، أو شك فیها ً

:  اإللقاء بأیدینا فیها لقوله تعالىوقد نهانا الشارع عنیحرم اللعب حینئذ ألنه یؤدي إلى التهلكة، 

Mt u v w xL)3(.  
ُ ومستمر، وأن تشرف الجهات المختصة على تلك المالهي صیانة تلك األلعاب بشكل دائم. 3

  .بشكل مستمر، لتفادي وقوع أي أضرار غیر متوقعة
  

   التي وضعها الدفاع المدني الفلسطیني فیما یخص مدنومن اشتراطات الوقایة والسالمة
  :)4(األلعاب الكهربائیة وغیرها، ما یأتي

  
  تزوید جمیع اآلالت واألجهزة واألجزاء المیكانیكیة المتحركة بأغطیة واقیة تمنع اتصال أي. 1

  .غیر المقصود كما یجب أخذ الحیطة لمنع التشغیل العرضي ،شخص بها
  

ـــاع  .2 ــد ) م1.5(إحاطـــــة األجهـــــزة واأللعـــــاب المتحركـــــة بـــــسیاج بارتفــ   )م2(متـــــر ونـــــصف وعلـــــى بعـــ
ًمتـرین مـن األجــزاء المتحركـة، وفــي حالـة اســتخدام الـشبك الــسلكي لهـذا الغــرض، فإنـه یمنــع منعـا باتــا ً  

 كــون الــسلك مــناســتخدام األســالك الــشائكة فــي أي موقــع فــي مدینــة األلعــاب أو المالهــي، علــى أن ی

                                                             
  ، تم نشره على موقعه اإللكتروني التالي بتاریخ"ما جاز اللعب به جازت المتاجرة به" موقع إسالم ویب، )(1

م، 17/1/2002
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&lang=&Option=FatwaId&Id=12782   

  76، سبق بیان الموقع في ص"األلعاب المؤذیة والخطیرة"مقالة بعنوان : بتصرف؛ باهمام) (2
  195سورة البقرة، آیة رقم) (3
ً، نقال "اشتراطات الوقایة والسالمة في المسابح والمنتزهات ومدن األلعاب"الة بعنوان موقع الدفاع المدني الفلسطیني، مق) (4

- اشتراطات/http://www.pcd.ps/new/?q=arabic/content، 11/3/2015: عن موقعه اإللكتروني التالي بتاریخ
   .األلعاب-ومدن-والنتزهات-المسابح-في-والسالمة-الوقایة
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 تــسمح بالــدخول مــن خاللهــا أو بمــرور أي جــزء مــن أجـــزاء والالتــي ال یمكــن تــسلقها األنــواع القویــة 
  .الجسم، وأن تقام على أیدي فنیین للتأكد من قوة تحملها ومتانتها

 اع والمـــواد المطابقـــة للمواصـــفات، التـــي تزویـــد جمیـــع األلعـــاب المتحركـــة بأحزمـــة أمـــان مـــن األنـــو.3
  .ئمة لعمر مستخدم اللعبة وتحمیه من خطر السقوطتكون مال

 تزوید جمیـع األلعـاب بلوحـات تبـین الحـد األدنـى والحـد األقـصى، الـذي ال یجـوز تجـاوزه، ألعمـار .4
  .مستخدمي اللعبة

وضـع لوحــات تحذیریــة توضــح خطــورة األلعــاب المتحركــة التــي تــسبب الــدوار أو التغییــر المفــاجئ . 5
  .دمویة، لمنع كبار السن ومرضى القلب واألمراض المماثلة باستخدامهافي الضغط أو الدورة ال

 أن تكـون العربــات واأللعـاب التــي تعمـل محركاتهــا بـاالحتراق الــداخلي ثنائیـة الــشوط وتعمـل بوقــود .6
  .مخلوط

  . أن تكون سعة خزان وقود العربة محدودة بحیث ال تزید على ثالثة لیترات.7

  . أو المركبة على ثالثة أمیال في الساعة أن ال تزید سرعة العربة.8

ــد مــــن .9 ــیانتها دوریــــا للتأكــ ــومي وصــ ً إخــــضاع جمیــــع األلعــــاب الكهربائیــــة والمیكانیكیــــة للفحــــص الیــ
  .ٕسالمتها واثبات ذلك في دفتر السالمة
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  الفصل الرابع

 ومساحیق  المتعلقة باألدویة بصحة اإلنسانلمعاصرة الضارةالبیوع ا
  یه مبحثان، وفالتجمیل

  ّبیع المنشطات الجنسیة المصنعة: المبحث األول

  )المكیاج(بیع مساحیق التجمیل : المبحث الثاني
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  المبحث األول

 ّالمصنعةبیع المنشطات الجنسیة 

  تعریف المنشطات الجنسیة: المطلب األول

غریزة الجنسیة، هي عبارة عن مواد تستخدم لمعالجة الضعف الجنسي؛ حیث إنها تقوم بتنشیط ال
  -:، ویمكن تقسیم المنشطات الجنسیة إلى قسمین)1(ومعالجة ضعف االنتصاب

ّمثل بعض العصائر كعصیر الرمان، الذي یفید في إشعال مشاعر : منشطات جنسیة طبیعیة: ًأوال
ِّالحب واعادة الحیاة العاطفیة إلى رونقها، ومثل بعض المكسرات كالكاجو، واللوز، التي تؤدي إلى  ٕ
زیادة الهرمونات عند الرجل والمرأة، والعسل كذلك، حیث یزید من قدرة الرجل الجنسیة، ویرفع من 

  .)2(مستوى اإلخصاب عنده

مثل عقار الفیاغرا وغیره من الحبوب المعدة لهذا الغرض، وهذه : ّمنشطات جنسیة مصنعة: ًثانیا
  .)3(المنشطات هي التي سأتناول الحدیث عنها في هذا المبحث

  : بأنهراعقار الفیاجمكن تعریف وی

لضعف  الفیاغرا لعالج حاالت اقار عذؤخ، ویفیزر مستحضر طبي أنتجته شركة العقاقیر العالمیة"
ّاري لتركیبة كیمیائیة وتسمى هو االسم التج، ویعتبر عقار الفیاغرا أو العجز الجنسي لدى الرجال ّ

  .)4(" ویبدو أن االسم فیاغرا قد طغى على االسم العلمي،"سیلدینافیل"

  
                                                             

، تم نشره على الموقع اإللكتروني التالي للجامعة "المنشطات الجنسیة وآلیة عملها: "شویدح، أحمد ذیاب: ینظر) (1
-األیام/http://sharea.iugaza.edu.psم، 10/7/2007: كلیة الشریعة والقانون بتاریخ/غزة-اإلسالمیة
   .عملها-وآلیة- الجنسیة-المنشطات/م2007-06-27- والفقه-الطب-بین-الجنسیة-المنشطات/الدراسیة

، تم نشره على الموقع اإللكتروني التالي "المنشطات الجنسیة في الفقه اإلسالمي: "أبو هربید، شاكر: ینظر. ّبتصرف) (2
-األیام/http://sharea.iugaza.edu.psم، 10/7/2007: كلیة الشریعة والقانون بتاریخ/غزة-للجامعة اإلسالمیة

   .اإلسالمي-الفقه-في- الجنسیة-المنشطات/م2007-06-27- والفقه-الطب-بین-الجنسیة-المنشطات/الدراسیة
  .المرجع السابق) (3
  م،10/3/2015: موقع ویكیبیدیا، تم نقله عن موقعه اإللكتروني التالي بتاریخ) (4

http://ar.wikipedia.org/wiki/سیلدینافیل.   
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  ّة المصنعةتناول المنشطات الجنسی الناجمة عن األضرار: المطلب الثاني

عف الجنسي للرجال، ّمما حققته المنشطات الجنسیة المصنعة المنتشرة في عالج الضعلى الرغم 
في عدم وجود ّ یعانون من مشاكل جنسیة، إال أن ذلك ال ینمن األمل الوحید والمرجو لدحیث إنها تع

فقد أكد  محل دراسة الكثیرین من العلماء المختصین، ، وذلك أنها تعدأضرار جراء تناولها
ً بعض أنواع المنشطات الجنسیة تؤثر سلبیا على ّمتخصصون في أمراض الخصوبة والعقم أن

  .)1(المنویة وربما الخصوبة لدى الذكوروظائف الحیوانات 

  ّومما شاع وانتشر من هذه المنشطات المنشطة في زماننا عقار الفیاغرا، حیث إن استعماله من
  .)2(ًقبل البعض دون استشارة وفحص ألحق بهم أضرارا بالغة

 في ندوة ت في مستشفى زاید العسكري في اإلماراّوقد ذكر الدكتور عبد اهللا النعیمي أخصائي القلب
  : عن المنشطات الجنسیة

ّأن األصحاء الذین ال یعانون من مرض یحبذ لهم استشارة الطبیب ولو لوقت قصیر، وأما الذین " ّ
ّیعانون من األمراض خاصة أمراض انسداد الشرایین، فال بد من مراجعة الطبیب أوال؛ ألن كثیرا  ً

 بشدة مع الفیاغرا، فیقوم الفیاغرا بمنع هذا الدواء ، وهذا الدواء یتفاعل"الناتیرایت"منهم یتناول دواء 
  ّمن التحلیل في جسم المریض، فنجد أن هذا الدواء یتضاعف إلى درجة عشرة أضعاف في

  .)3("قد یؤدي إلى نزول الضغط الشدید، وقد یؤدي إلى الموتبعض األحیان مما 

 المئات بمشاكل في اإلبصار، عن إصابةم 2007سنة قد كشفت إدارة الغذاء واألدویة األمریكیة و
بأن تلك  جزم ویؤكد إلى أنه لیس هناك ما یوضحة، ميیمكن إرجاعها ألمراض القلب والسكر

  .)4(راج الفیاي تعاطبسببالحاالت قد نجمت 

                                                             
المنشطات الجنسیة تؤثر سلبا على الحیوانات المنویة والخصوبة عند : علماء طب"سبتمبر؛ مقالة بعنوان 26صحیفة ) (1

  م،19/6/2008 بتاریخ ، تم نشره على موقعه اإللكتروني التالي"الرجال
http://www.26sep.net/news_details.php?sid=42927.   

  76، سبق بیان الموقع في صالمنشطات الجنسیة في الفقه اإلسالمي: شویدح) (2
  . المرجع السابق)(3
المنشطات الجنسیة تؤثر سلبا على الحیوانات المنویة والخصوبة : علماء طب"ان سبتمبر؛ مقالة بعنو26موقع صحیفة ) (4

  77، سبق بیان الموقع في صعند الرجال
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  قد تدمر الحیوان المنوي، وعلى ذلك ینبه الجنسیة هذا المنشطاتّوتشیر التجارب المعملیة إلى أن
 إلى التزام الحذر، حیث تبین للباحثین في جامعة ًمن الشباب التماسا للمتعة العلماء من یتعاطونه

ًفي بلفاست، أن الحیوان المنوي الذي یتعرض للفیاجرا یكون أكثر نشاطا، لكن في الوقت  كوین
 آللیة الحیوان المنوي في اختراق جدار البویضة خالل عملیة ًا منهكًایحدث إسراع نفسه

  .)1(التخصیب

  لدراسة التي أجراها فریق من العلماء في جامعة إلینویس األمریكیة قد أثارت مزیدا منوكانت ا
  دت أن الفیاجرا تسبب اإلصابة بجلطات الدمّالجدل حول تأثیرات هذا العقار المثیر، حیث أك

  .)2( الرجال إضافة لصداع مزعجبعضوالسكتات الدماغیة لدى 

جرا یضاعف من مشكالت االختناق وضیق التنفس أثناء  تناول الفیاّوهناك دراسة علمیة تؤكد أن
، فتبین ًالثالثة والخمسین عاماالنوم، وذلك من خالل عینة عشوائیة من الرجال تصل أعمارهم إلى 

 مؤخرة الحلق لتغلق المسارات الهوائیة خالل ي هناك مشكالت تنجم بسبب تراخي األنسجة فّأن
 %14ا الفیاجرا الختناقات بنسبة رض الرجال الذین تناولوالنوم، كما توصلت الدراسة أیضا إلى تع

دمان على تناول العالج سوف یؤثر على قدرة  اإلّنفإ وكذلكالذین لم یتناولوها، ًمقارنة بأولئك 
  .)3( الزوجیة بدون مساعدات طبیةامهالرجل الطبیعیة بأداء مه

 ،وآخر شخص بین تتباین جانبیة راضعأ یرافقه قد الجنسیة یاتّالمقو تناول ّأن الباحثون ذكر وقد
 االستخدام أما، الجسم في السوائل باحتباسو وباآلم في البطن،،  بالصداع، وباإلسهالوتتمثل
  .)4(الحیویة ُالمضادات من لعدید المقاومة البكتیریا ظهور فیرافقه الحیویة للمضادات طِالمفر

                                                             
1
المنشطات الجنسیة تؤثر سلبا على الحیوانات المنویة والخصوبة : علماء طب"سبتمبر؛ مقالة بعنوان 26موقع صحیفة  )(

  77، سبق بیان الموقع في ص"عند الرجال
، تم نشره على موقع جریدة الرأي األردنیة "اآلثار الجانبیة الستخدام حبوب الفیاجرا"مقالة بعنوان : ام، كمیل موسىفر) (2

   .http://www.alrai.com/article/630599.htmlم، 6/2/2014اإللكتروني التالي بتاریخ 
  .ابقالمرجع الس) (3
: ، تم نشره على موقعه اإللكتروني التالي بتاریخ"تحذیر من المنشطات الجنسیة وأضرارها"موقع الطبي، مقالة بعنوان ) (4

   5080-واعراضها-الجنسیة-المنشطات-من-تحذیر/عامة-صحة/طبیة-اخبار/http://www.altibbi.comم،28/1/2014



 79

 الدورة في عام بهبوطالشعور  ذلك،ك األعراض هذه بین من ّأن قطب هبة الدكتورة ذكرت وقد
  .قلبیة بأزمات اإلصابة أو القلب، ضربات في ارتفاع مع التنفس في ضیق، باإلضافة إلى الدمویة

 ال قد يالت المغشوشة أو األصلیة غیر المنشطات تناول خطورة من قطب هبة الدكتورة ّوحذرت
 بعض يف تصل وقد اإلنسان، صحة على ضار بشكل تؤثر قد كما الفعالة، المادة على يتحتو

 .)1(ةالوفا إلى األحیان

 في وخطیرة جانبیة ًأعراضا تحدث قد ّالمصنعة الجنسیة المنشطات ّأن یتضح سبق، ما علىًبناء 
 :وهي ،معینة حاالت

  على جانیة ًآثارا یترك قد ذلك ّفإن المختص؛ الطبیب استشارة بدون استخدامها تم إذا. 1
 .الدمویة واألوعیة القلب كأمراض معینة، أمراض من یعاني انك إذا ًخصوصا مستخدمها،

 یبحث أنه األمر في ما وغایة جنسي، ضعف وال عجز أي من یعاني ال مستخدمها كان إذا. 2
 معالجة تصنیعها من الهدف ّالمصنعة المنشطات هذه ّإن حیث واالستمتاع؛ اللذة من ٍمزید عن

 تلك استعمال فإن عجز، أو ضعف أي من یعاني ال الشخص ذلك كان وطالما االنتصاب، ضعف
 .صحته على سلبي بشكل ًحتما سیؤثر المنشطات

 الطبیعیة الرجل قدرة على یؤثر سوف مستمر، وبشكل المنشطات هذه من كبیرة كمیات تناول. 3
 .طبیة مساعدات بدون الزوجیة امهمه بأداء

 في الضعف لمعالجة ّالفعالة المادة وجود إلى تفتقر حیث مغشوشة؛ المنشطات تلك كانت إذا. 4
  .مكوناتها

 ولم ،معینة أوقات وفي قلیلة بكمیات إلیه بحاجة هو من -ّالفعال– المنشط ذلك استخدم إذا لكن
 األعراض تكون ٍحینئذ الدمویة، األوعیة أو القلب أمراض من یعاني أو ّالسن، في ًكبیرا یكن

 .األخرى األدویة كحال حالها نادرة، أو ًجدا قلیلة استخدامها عن الناتجة الجانبیة

 

 

                                                             
: ، تم نشره على موقع الیوم السابع اإللكتروني التالي بتاریخ"ما هي أضرار المنشطات الجنسیة"مقالة بعنوان : إمام، فاطمة) (1

   .713529/الجنسیة؟-المنشطات-أضرار-ما/http://www.youm7.com/story/2012/6/23م، 23/6/2012
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 ّالمصنعة الجنسیة المنشطات بیع حكم: الثالث المطلب

  لمن یعانون من– استعمال المنشطات الجنسیة وسیلة إیجابیة عند ممارسة العالقة الزوجیة ُّیعد

یة  استعمال تلك المنشطات الجنسًألمر كذلك فال مانع شرعا منٕ، واذا كان ا-ضعف وعجز جنسي
ًالمصنعة طالما أنها لم تكن ضارة ومغشوشة، وطالما  ً    فيوافقت وزارة الصحة على بیعهاّ

ًالصیدلیات، واذا جاز استعمالها، فال مانع شرعا من بیعها لألدلة اآلتیة ٕ:  

   القرآن الكریم:ًأوال

  )M¾ ¿ À Á Â Ã Ä ÅL)1:قوله تعالى

  وجه الداللة

ألشباحكم  قوتا الظاهر في به تنتفعون جمیعا رضاأل في استقر ما ألجلكم خلق الذي هوأي "
  .)2("واالعتبار بالتفكر الباطن في به وتنتفعون لنفوسكم، ومتعة ،ألبدانكم ودواء ،)جسامكمأل(

َومن المعلوم أن تلك المنشطات هي من قبیل األدویة التي علم اهللا تعالى اإلنسان صناعتها لتكون  ُ ّ
في –ٕ عجز جنسي، واذا ثبت عدم ضرر تلك المنشطات ًدواء ناجعا لمن یعاني من ضعف أو

خلق لكم ما "، فإنها تكون على األصل العام وهو اإلباحة، المستنبط من قوله تعالى -حاالت معینة
  ".ًفي األرض جمیعا

ّ السنة النبویة المشرفة:ًثانیا ّ  

ْعن - ٍقیس ُِّأم َ ِبنت َْ ٍمحصن، ِْ َ ْ ْقالت ِ َ ُسمعت": َ ْ ِ َّالنبي َ َّصل َِّ ِعلیه ُاهللا ىَ َْ َََّوسلم َ ُیقول َ ُ ْعلیكم: "َ ُ َْ َبهذا َ َ ِالعود ِ ُ 
ِّالهندي، ِ ْ َّفإن ِ ِفیه َِ َسبعة ِ َ ٍَأشفیة َْ َِ ُیستعط: ْ َ َ ْ ِبه ُ َمن ِ َِالعذرة، ِ ْ ُّویلد ُ َُ ِبه َ ْمن ِ ِذات ِ ِالجنب َ ْ َ")3()4(.  

                                                             
  29سورة البقرة، آیة رقم) (1
أحمد عبد اهللا القرشي رسالن، : ، تحقیقالبحر المدید في تفسیر القرآن المجید: ابن عجیبة، أحمد بن محمد بن المهدي) (2

  ).1/92 (ه،1419قاهرة، ال: ّالدكتور حسن عباس زكي: الناشر
 مسلم في ، وأخرجه)5692(، حدیث رقم  السعوط بالقسط الهندي والبحري:، باب:أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب) (3

  ).2214(، حدیث رقم التداوي بالعود الهندي وهو الكست:، باب الطب:صحیحه، كتاب
ِیستعط به من العذرة"قوله ) (4 ُ َُ َ  الالم بفتح اللهاة سقوط ویسمى الحلق وجعهي : األنف، والعذرةهو اإلقطار في : ، السعوط"ُ

ِویلد به من ذات الجنب: وقوله. وجعها والمراد الحلق أقصى في التي اللحمة َ ُُّ ُأي یسقى به في أحد شقي الفم من األلم : َ
أحمد بن محمد بن أبي : القسطالني: انظر. ًالعارض في نواحي الجنب عن ریاح غلیظة تحتقن بین الصفاقات فتحدث وجعا

  ).367، 8/377(ه، 1323المطبعة الكبرى األمیریة، : ، مصر7مج، ط10، البخاري إرشاد الساري لشرح صحیحبكر، 
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  وجه الداللة
  ویحرك، ...،  البول والطمثیدر أنه ):العود الهندي (القسط منافع منّأن   المختصوناألطباء ّبین

ِ أرشدنا إلى استعمال ذلك الدواء، الذي ذكر من�ٕ، واذا كان )1(الجماع شهوة  حركیفوائده أنه  ُ
  .الفیاغرا: ّشهوة الجماع، فإن ذلك یشمل كل دواء یحقق تلك الغایة بدون أي أضرار، ومنها

  على جواز استعمال الرجل" ألحكام القرآنالجامع " في تفسیره -رحمه اهللا–نص اإلمام القرطبيوقد 
ًلألدویة المقویة للغریزة الجنسیة إن كان متزوجا، فقال ْ:-   

ه باه في تزید التي األدویة من أخذ مضجعها في حقها إقامة عن عجزا نفسه من الرجل رأى ٕوان"
  .)2("یعفها حتى شهوته وتقوي ،)مائه(

  واستدلوا بالقاعدة: ًرابعا
  )3(ء اإلباحةاألصل في األشیا

ّسخر ما بكل ینتفع أن لإلنسان ّأنتدل القاعدة الفقهیة على "  على دلیل یدل لم ما الدنیا هذه في له ُ
ّاألدویة المصنعة التي ینتفع اإلنسان بها، وعلى وجه الخصوص الفیاغرا : ، ومن ذلك)4("تحریمه

  .التي ینتفع بها اإلنسان لمعالجة الضعف الجنسي ومشاكل االنتصاب
  

 على المؤسسات الصحیة أو الصیدلیات صرف العقاقیر وزارة الصحة الفلسطینیةوقد حظرت 
الطبیة التي تستوجب وصفة طبیبة مثل الفیاغرا وغیرها، إال بموجب وصفة طبیة صادرة من طبیب 

  تثنى من ذلك مواد اإلسعاف األوليّمرخص له بمزاولة مهنة الطب في فلسطین، ویس
 دینار أردني أو ما یعادلها من) 250-100(اقب بغرامة مالیة من وكل من یخالف ذلك یع

  .)5( العمالت الرسمیة
  

                                                             
  ).10/148(، فتح الباري شرح صحیح البخاري: ابن حجر) (1
  .)3/124(، الجامع ألحكام القرآن: القرطبي) (2
  60، صاألشباه والنظائر: السیوطي) (3
 البحث عمادة: مج، المدینة المنورة2، القواعد والضوابط الفقهیة المتضمنة للتیسیر: طیف، عبد الرحمن بن صالحالل) (4

  )1/159(م، 2003-ه1423، اإلسالمیة بالجامعة العلمي
: ریخ غزة بتا-ً، نقال عن موقع الجامعة اإلسالمیةتداول المنشطات الجنسیة من الناحیة القانونیة: سامة، أالبلعاوي) (5

-06-27-والفقه-الطب-بین-الجنسیة-المنشطات/الدراسیة-األیام/http://sharea.iugaza.edu.psم،27/6/2007
   .القانونیة-الناحیة-من-الجنسیة-المنشطات-تداول/م2007
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  المبحث الثاني

  )المكیاج(بیع مساحیق التجمیل 

  )المكیاج( تعریف مساحیق التجمیل :المطلب األول

ّهي مجموعة ما تستعمله المرأة من مواد من محمرات الشفاه طالء األظافر، ومكیاج و،  والخدودّ
  .)1(إظهار رونق وجمال وألوجه والعیون، وغیرها من المواد األخرى؛ لغرض إخفاء عیب ا

   مساحیق التجمیلاألضرار الناجمة عن استخدام: المطلب الثاني

، نظرا ألن ذلك كیاج أمر خطیر للغایةحدیثة أن اإلفراط في استخدام المأكدت دراسات علمیة 
  - :ما یأتي، حسب أمراض خطیرة منهابیمكن أن یتسبب 

  )2(جر المكیااضرأ :ًأوال

  . وجفافه وتشققه یؤدي إلى ضمور الجلد وتجعده -

  .ٕاصابته بالحساسیة واإلكزیماه و یؤدي إلى التهاب الجلد وتهیج-

  . یؤدي إلي تغیر في لون الجلد-

  .لد مما قد ینتج عنه بعض األورام قد تؤدي هذه المواد إلى تغیر في تركیب خالیا الج-

 مات الجلد وظهور بعض الحبوب التيالكریمات التي تستعمل كأساس إلى إغالق مسا تؤدي -
  .تشبه حب الشباب

  .)3( كما یؤدي المكیاج إلى تهییج حب الشباب لدى المصابین به، وعدم استجابته للعالج-

                                                             
  ).3/2116، 1/617(، معجم اللغة العربیة المعاصرة: عمر. بتصرف) (1
مج، 4، )ناصر الدین األلباني وآخرون:فضیلة الشیخ(، مع تعلیقات فقهیة معاصرة صحیح فقه السنة: ّسید سالم، كمال )(2

دار المسلم للنشر والتوزیع، : ، الریاض2، طزینة المرأة المسلمة: لفوزان؛ ا)3/61(م، 2003المكتبة التوفیقیة، : القاهرة
، تم نشره على موقعه "ما هي أضرار مستحضرات التجمیل"بوابة الفجر، مقالة بعنوان : ، ینظر كذلك48ه، ص1414

   .http://www.elfagr.org/575989م، 9/4/2014: اإللكتروني التالي بتاریخ
  .  المرجع السابق)(3
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  )1(أحمر الشفایفأضرار  :ًثانیا

  .الشفتینویؤدي إلى التهاب وتهیج  ، یؤدي إلى جفاف الشفتین وتشققهما-

 األورام  كما قد ینتج عنها بعض، یؤدي االستعمال المتكرر له إلى اإلكزیما والحساسیة بالشفتین-
  .بالشفتین

 لشفتین مما یؤدي إلى زیادة اللون تؤدي المادة الملونة إلى امتصاص اإلشعاعات وتركیزها حول ا-
  . یستعملن أحمر الشفایفات الالتيواسمرار الشفتین حول الفم، وهذه شكوى كثیر من السید

  بعض هذه المواد إلى أضرار بالغة عند اختالطه بالطعام والشراب قد یؤدي امتصاص-
  .)2(بالجسم

  األضرار المتعلقة بالعیون: ًثالثا

  ):استشاریة أمراض العیون(وتقول الدكتورة نادیة عبد الحمید صالح 

  ضرار بالعیون، وتساقط تؤدي إلى اإل على كیماویات حارقةّإن مستحضرات تجمیل العیون تحتوي"
ّالرموش، والتهابات ودمامل بالجفون، مع ظهور األكیاس الدهنیة بها، كذلك تؤدي هذه 

ن مرهقتین وذابلتین، مع ظهور الهاالت اجفون، وتبدو العینّالمستحضرات إلى ترهل في جلد ال
  .)3("السوداء حول جفون العیون

ُإن المواد التي تدهن بها الرمو ش الطبیعیة یقول عنها األطباء أنها مكونة من أمالح النیكل، أو ّ
  .)4(أنواع مطاط صناعي، وهما یؤدیان إلى التهاب الجفون، وتساقط الرموش الطبیعیة

ً فورا عند استخدامها، بل تلحق تلك -تلك األضرار–ورغم وجود هذه األضرار، إال أنها ال تحدث 
  .ًضرارا بمستخدمیها مع كثرة االستعمال واالستخدامالمساحیق أ

                                                             
  48، صزینة المرأة المسلمة: الفوزان؛ )3/61( ،صحیح فقه السنة: ّسید سالم) (1
  .المرجع السابق) (2
  ).3/63(، صحیح فقه السنة: سید سالم) (3
  41ً، نقال عن المجلة الزراعیة، العدد)3/64(، صحیح فقه السنة: سید سالم) (4
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ّوال یتوقف األمر على األضرار فحسب؛ بل وصل األمر إلى إدخال أجنة بشریة حیة في صناعة 
  ّتلك المستحضرات والمساحیق، فقد كشفت صحیفة یوغسالفیة أن األجنة البشریة تستعمل في إجراء

  .)1(میلالتجارب العلمیة، وفي تحضیر مستحضرات التج

وقد أثبتت بعض األبحاث الحدیثة التي أجرتها شركات مساحیق التجمیل الكبرى في دول أوروبا 
الغربیة وأمریكا، الفائدة القصوى ألنسجة أجنة اإلنسان في صناعة مساحیق التجمیل، وهنا بدأت 

بعض جریمة من نوع آخر اشتركت فیها عدة إطراف، إحداها مافیا تجارة أعضاء بعد أن تخصص 
، ففیها یتعاون "الجریمة المقننة"أفرادها في سرقة األجنة، ویمكن أن یطلق على هذه الجریمة اسم 

ًرجال العصابات مع األطباء في إجهاض الجنین وسحبه، وحفظه في أوعیة خاصة تمهیدا لبیعه 
ذي لشركات إنتاج الصابون الخاص بجمال البشرة، وشركات إنتاج المساحیق والكریمات التي تغ

 .)2(البشرة

ًوال یتوقف األمر على استخدام أجنة بشریة فحسب، بل وصل األمر إلى أمور مستقذرة أیضا، فقد  ّ
ُأجبرت إحدى الشركات الهندیة المتخصصة في إنتاج مستحضرات التجمیل، على سحب كریمات 

ّللوجه من إنتاجها، بعد أن علم الزبائن أن هذه المادة من الصراصیر، وقد اعترف ت الشركة ِْ
  .)3(باستعمالها الصراصیر المطحونة، إلضافة البروتین إلى كریمات الوجه

ّ، فإن ذلك بعض مساحیق التجمیل في  وبعض المواد المحرمة والنجسةومع وجود األضرار السابقة
ً في كافة مساحیق التجمیل مطلقا؛ فهناك مساحیق تجمیل طبیعیة أو غالب دهاال یعني البتة وجو

ُ، وال تلحق بمستخدمیها أي أضرار تذكر، كما هو الحال بالنسبة ّ وصحیة ومباحةطبیعیةمكوناتها  ُ
أو الحیویة؛ إذ إنها تخضع لشروط معینة حددتها الدول " بایو"لتركیبات التجمیل التي تحمل شعار 

ّمن المكونات الطبیعیة، من نبات  % 95المنتجة لها، إذ یجب أن تحتوي على ما ال یقل عن  ّ

                                                             
، تم نشره على موقع اإلسالم الیوم "ّأدوات التجمیل تصنع من األجنة وینفق علیها ملیارات"مقالة بعنوان : راءأحمد، إس) (1

   https://www.islamtoday.net/nawafeth/artshow-46-142682.htmم،4/12/201: اإللكتروني التالي بتاریخ
، تم رفع الملف عن موقع الدكتور الرسمي على الرابط زینة المرأة بین الطب والشرع: المسند، محمد بن عبد العزیز) (2

: التالي
http://www.islamlight.net/almesnad/index.php?option=com_remository&Itemid=7&limit=10&limit

start=1010-9، ص  
  84، سق بیان الموقع في ص"ّأدوات التجمیل تصنع من األجنة وینفق علیها ملیارات" مقالة بعنوان :أحمد) (3
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ّت أساسیة، تستخرج بشروط محددة، وبحد أقصى یبلغ وزیو ّ ُ ّمن المكونات االصطناعیة % 5ّ ّ
)1( ،

المساحیق األخرى التي ال یترتب على استخدامها أي أضرار ال في المستقبل القریب وال  وغیرها من
  .البعید

  )المكیاج(حكم بیع مساحیق التجمیل : المطلب الثالث

كل خاص بش–) المكیاج( ومساحیق التجمیل - بشكل عام– ّإن األصل في مستحضرات التجمیل
 من  زوجها أوُ من قبیل الزینة التي أباح اهللا تعالى للمرأة استخدامها أمامدّاإلباحة، إذ إن ذلك یع

مواد التي تدخل ّهو محرم علیها، لكن لما تنوعت مساحیق التجمیل من حیث أشكالها ومحتویاتها وال
استخدام بعضها دون بعض، وكذلك  بالغة فوریة عند ٌك أضرار بعد ذلرتفي تصنیعها، وظه

ال بد من توضیح الحكم  في محتویات بعضها دون بعض، كان  مواد نجسة أو محرمةترظه
الشرعي في استعمال تلك المساحیق، ومن ثم الحكم بجواز أو حرمة بیع تلك المساحیق، وذلك كما 

  :یأتي

 ومن هؤالء ًمال تلك المساحیق مطلقا،قول بحرمة استعذهب بعض العلماء إلى ال: القول األول
  :یأتي لما ،)2(الشیخ األلباني: العلماء

َ عن ابن عمر- ُ ٍمن تشبه بقوم فهو منهم: -َّصلى اهللا علیه وسلم-ُقال رسول اهللا :  قال،� ِ َّ َ َ َ
)3(.  

  

                                                             
، تم نقله عن موقعه اإللكتروني "یل الصدیقة للبیئةمستحضرات التجم فوائد"مجلة الجمیلة، مقالة بعنوان : ّبتصرف؛ ینظر) (1

   ./http://www.aljamila.com/node/839م، 18/3/2015: التالي بتاریخ
2
ُما حكم استعمال أدوات التجمیل للنساء وما حكم بیعها"األلباني، ناصر الدین، فتوى بعنوان  )( االطالع علیه على ، تم "ِّ

  م،2/4/2015موقع سحاب اإللكتروني التالي بتاریخ 
http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=134804.   

، صححه ابن حبان). 5114(نده، حدیث رقم؛ وأخرجه أحمد في مس)6/144(أخرجه أبو داود في سننه، . ّإسناده جید) (3
في تخریج صححه العراقي ؛ و)1/269( في اقتضاء الصراط المستقیم تیمیة ّوجود إسناده ابن؛ )2/240(كشف الخفاء: ینظر

 في إرواء الغلیل في صححه األلباني و،؛)10/271( ابن حجر في فتح الباري،ّحسن إسناده؛ و)1/318(أحادیث األحیاء، 
 في ّوضعفه السخاوي في تحقیقه لمسند اإلمام أحمد؛ وصحح سنده أحمد شاكر؛ )5/109(دیث منار السبیل، تخریج أحا

 تحقیقه لسنن أبي وضعفه شعیب األرنؤوط؛ )1/182(، السیوطي في الدرر المنتثرة وضعفه؛ )1/639(المقاصد الحسنة، 
  ).6/144(داود، 
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  وجه الداللة

 یختصون به من ملبوس أو ّأن من تشبه بالفساق أو بالكفار أو بالمبتدعة في أي شيء مماأي "
  .)1("مركوب أو هیئة كان منهم

ّ ال یجوز؛ ألن ذلك - ًبناء على هذا القول– ّوبالتالي فإن استخدام مساحیق التجمیل المعروفة الیوم
  .)2(من عادات الكافرات أو الفاسقات من المسلمات، وما لم یجز استعماله ال یجوز بیعه

الشیخ محمد علي : ، ومن هؤالء العلماء إلى التفصیلذهب أصحاب هذا القول: القول الثاني
  :كاآلتي جازوا بیعها في حاالت دون حاالت؛ وذلك أنهم أ )3(فركوس

  ّإذا كانت تلك المساحیق مصنوعة من مواد غیر محرمة أو نجسة، أو: الحالة األولى
ه الحالة في هذفإنه  استخدمت بشكل یومي ومستمر، فیما لومصنوعة من مواد كیماویة ضارة 

  :، لألدلة اآلتیةجاز بیعهإیجوز استعمال تلك المساحیق، واذا جاز استعمال تلك المساحیق 

   القرآن الكریم:أوال

  )M3 4 5 6 7 8 9 : ; < =L)4 :قوله تعالى

  وجه الداللة

ّیدل على أن جمیع أنواع الزینة مباح مأذون فیه إال ما خصه " قل من حرم زینة اهللا"قوله تعالى "
ا یسمى بالمكیاج، ، ومنها مساحیق التجمیل أو م)5("لیل، فیدخل تحت الزینة جمیع أنواع التزیینالد

ٌعلى جواز بیع تلك المساحیق؛ ألن البیع مبني على جواز االستعمال، فإذا جاز  ٌوفي ذلك دلیل
ْاالستعمال جاز البیع واذا لم یجز االستعمال لم یجز البیع ْ ٕ.  

                                                             
  )646/ 2(، سبل السالم: الصنعاني) (1
ُما حكم استعمال أدوات التجمیل للنساء وما حكم بیعها"ني، فتوى بعنوان األلبا) (2   92سبق بیان الموقع في ص، "ِّ
  53م، ص2009- ه1430، 15، ع3الجزائر، مج: دار الفضیلة. مجلة اإلصالح. فتاوى شرعیة: فركوس، محمد علي) (3
  32سورة األعراف، آیة رقم) (4
محمد : ، تحقیقأنوار التنزیل وأسرار التأویل:  البیضاوي، عبد اهللا بن عمر بن محمد؛)230/ 14( ،مفاتیح الغیب: يالراز) (5

  ).11/ 3(ه، 1418دار إحیاء التراث العربي، : مج، بیروت5عبد الرحمن المرعشلي، 
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  ّلمشرفةیة اّ السنة النبو:ًثانیا

َعن عمران بن حصین، قال َ ٍ ِْ ْ َْ ُ َ ََ ْ َقال لي النبي صلى الله علیه وسلم: ِ َّ ِ َّ َّ َِ ََ َْ َ ُ ُّ َِّ َ ََإن خیر طیب الرجل ما ظهر«: َ َ ََ ِ ُ َّ ِ ِ ْ َ َّ ِ 
َریحه وخفي لونه، وخیر طیب النساء ما  َِ ِ َِ ِّ ِِ ْ َ ََ َُ ُ ُُ ْ َ ُظهر لونه وخفي ریحهَ ُُ ِ َ ِ َ َ َُ ْ َ َ َ)1(.  

  وجه الداللة

 دیث الشریف على أنه ینبغي للرجال أن یتطیبوا بما له ریح وال یظهر له لون كالمسكیدل الح"
ّوالعنبر والعطر والعود وأنه یكره لهم التطیب بما له لون كالزباد والعنبر ونحوه، وأن النساء بالعكس 

  .ّهر له ریح، إذا خرجن من بیوتهنّ؛ أي یجوز لهن أن یتطیبن بما له لون وال یظ)2("من ذلك

كون و، - أي المكیاج– یبیح للمرأة أن تستخدم الطیب الذي له لون - َّإن صح–والحدیث الشریف 
  بمن تستخدمه،تعلقًستخدامه شرعا یّذلك الطیب به رائحة طیبة ومفتنة، فإن الحكم بجواز أو منع ا

 إذا ّفال شك في جواز ذلك، لكن مون علیهافإن استخدمته في بیتها أمام زوجها أو من یحر
ُ خارج بیتها فإن ذلك یحرم علیهاائحةًاستخدمت طیبا به لون ور ّ .  

ًواذا جاز للمرأة أن تستخدم طیبا ملونا  ِّ ً ِ ُ ال یخلو من رائحة أمام محارمها، وحرم علیها أن - مكیاج–ٕ َ ِ
ًتستخدم طیبا ملونا ال یخلو من رائحة أمام غیر المحرمین  ِّ ب ً، فإنه ال مانع شرعا من بیع الطیعلیهاً

ِبالمستخدم ال  وحرمة وجواز االستخدام تتعلق من رائحة أم ال، یخلوِّالذي یلون الوجه سواء كان 

  .بالبائع

  )3(إذا كانت تلك المساحیق مصنوعة من: الحالة الثانیة

ّأجنة بشریة أو مخلفات عملیات الوالدة والبقایا العضویة للجنین، كالحبل السري، والمشیمة،: ًأوال ّ 
  .لما في ذلك من اعتداء على العنصر البشري استخدامها وال بیعها؛ فإنه ال یجوز

                                                             
؛ )2788(حدیث رقمما جاء في طیب الرجال والنساء، : األدب، باب: كتابأخرجه الترمذي في سننه، . إسناده ضعیف) (1
ما یكره من ذكر الرجل : النكاح،باب:  وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب؛)10977(أخرجه اإلمام احمد في مسنده، حدیث رقمو

  ).2174(ما یكون من إصابته أهله، حدیث رقم 
 )1/166(، نیل األوطار: الشوكاني) (2
  53ص، فتاوى شرعیة: فركوس) (3
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ِّأجنة حیوانیة، كالخنزیر وأنواع المیتة، فإنه ال یجوز استعمالها وال بیعها؛ لعموم علة نجاستها، : ًثانیا ّ
  . بعض الكحول، كما لو ُأضیف إلیهاك ال یصح بیع ما یحرم االنتفاعوكذل

ًاویة ضارة ضررا فوریا بالبشرة أو العین، أو تحدث أضررا جلدیةمصنوعة من مواد كیم: ًثالثا ً ً  
وجه في  وریةٍبالوجه بشكل عام، فال یجوز حینئذ استعمالها وال بیعها لما تسببه من أضرار ف

  .اإلنسان بشكل عام

ُ وبالتالي یحرم بیعها مساحیق التجمیل یحرم استعمال الثانیةهذه الحالةفي 
  :، لألدلة اآلتیة)1(

ُ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، َأنه-أ َ ُ َ َ ََّ َ ُ َْ َّ ِ ِ َّ َِ ْ ْ ِْ ِ ُسمع رسول الله صلى اهللا علیه وسلم، یقول: ِ َُ َ ََ َّ ِ َّ ِ َّ َِ َ ُ ََ َْ ُ َ َعام  َ َ
َالفتح وهو بمكة َّ َ ِ َ َُ ِ ْ َإن الله ورسوله حرم بیع الخمر، والمیتة والخنزیر واَألصن«: َ ْ َ َ َ َِ ِ ِْ َِ ِ ََّ ْ َْ َ َْ َ َ ُ ََ َّ َ ُ َّ َ، فقیل»ِامِ َیا رسول : َِ ُ َ َ

ُالله، َأرَأیت شحوم المیتة، فإنها یطلى بها السُّفن، ویدهن بها الجلود، ویستصبح بها الناس؟ َّ ََّ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ُِ َ ُ ُ ُ ُ ُ ُْ َْ ْ ََ َُ ُ ََ ْ ُْ ْ َ ُِ ِ ََّ َ  
َفقال ٌال، هو حرام«: ََ َ َ َُ ْ، ثم قال رسول الله صلى اهللا علیه وسلم عن»َ ِ َّ ِ َّ ِ ََّ َ َ َُ َْ َ ُ َُ َ َ َد ذلكَُّ َِ َقاتل الله الیهود إن الله «: َ َ َُّ ََّّ ِ َ ُ َ ََ

ُلما حرم شحومها جملوه، ثم باعوه، فَأكلوا ثمنه ُ َ َ ُ ََ َ َ َ ََ ُُ ُ ََ َ ُُ َُّ َ َّ َّ«)2(.  

  وجه الداللة

ثم باعوه فأكلوا ثمنه، ظاهر  "أي أذابوه"ّقاتل اهللا الیهود إن اهللا لما حرم شحومها جملوه : � قوله"
ٕلبیع الذي ترتب علیه أكل الثمن، واذا كان التحریم للبیع جاز االنتفاع بشحوم في توجه النهي إلى ا

 كحرمة أكل المیتة غیر أكل اآلدمي ودهن بدنه فیحرمانالمیتة واألدهان المتنجسة في كل شيء 
ِّفي مكوناتها دهن  على ذلك یحرم بیع مساحیق التجمیل التي استخدم ً، وبناء)3 ("والترطب بالنجاسة

  .یستخدمها اإلنسان في دهن بدنه ووجههر، والخنزی

                                                             
  53، صفتاوى شرعیة: فركوس) (1
، وأخرجه مسلم في صحیحه، )2236(بیع المیتة واألصنام، حدیث رقم : البیوع، باب: اري في صحیحه، كتابأخرجه البخ) (2

  .)1581(تحریم بیع الخمر والمیتة والخنزیر واألصنام، حدیث رقم: المساقاة، باب: كتاب
  )2/5 (،سبل السالم: الصنعاني) (3
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  ّویرى الدكتور وهبة الزحیلي أن المراهم والكریمات ومواد التجمیل التي یدخل في تركیبها شحم
 إذا تحققت فیها استحالة الشم وانقالب عینه، وبالتالي یجوز بیعها، إالالخنزیر ال یجوز استعمالها 

  .)1(أما إذا لم یتحقق ذلك فهي نجسة

امت - ب ِعن عبادة بن الصَّ ِ ِ ْ َْ َ َ ُ َ  :َِأن رسول الله َّ َ ُ َ َصلى اهللا علیه وسلم قضى َأن ال ضرر وال  َّ ََ ََ َ َُ َ َْ َْ َ َّ ِ ََّ ََ
َضرار َ ِ

)2(.  

  وجه الداللة

ّأن  ّ، وقد تبین)3("ٌفي الحدیث الشریف نهي عن الضرر الذي لك فیه منفعة وعلى جارك فیه مضرة"
 رغم األرباح التي یحققها– وفوریةًحق بمستخدمها أضرارا بالغة ًهناك أنواعا من المساحیق تل

ً، واذا كان األمر كذلك، فإنه یحرم بیع تلك المساحیق لما تسببه من أذى -التاجر من وراء بیعها ُ َ ٕ
  .ٍوضرر بمستخدمها

  الراجح

؛ الراجحهو ) المكیاج(ّمن خالل ما سبق یتضح أن القول بجواز بیع تلك المساحیق التجمیلیة 
ً یعد من زینة المرأة المعتبرة شرعا، ّ، وألن المكیاجها المجیزونّة القویة والتفصیالت التي فصللألدل

ٌبشرط أن ال یدخل في صناعتها شيء محرم اإلباحة ، التي األصل فیها وهو من مستلزمات النساء ْ
  .ٌّأو ضار بصحة المرأة

ّلمساحیق ومن ثم عدم جواز بیعها، ألن في أما بالنسبة للقول األول وهو عدم جواز استعمال تلك ا َّ
ٌذلك تشبها بالكفار أو الغرب، فهو قول غیر منضبط، فلیس كل تشبه بالغرب مذموم، بل التشبه  ً

  .المذموم هو ما خالف الدین والفطرة والعقل السلیم، وما عدا ذلك یحتاج إلى تدقیق أكثر

  

  
                                                             

  )7/5265 (،الفقه اإلسالمي وأدلته: الزحیلي) (1
  9یح لغیره، سبق تخریجه صصح) (2
  ).20/158(، التمهید لما في الموطأ من المعاني واألسانید :ابن عبد البر) (3
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  النتائج والتوصیاتالخاتمة وتضمنت أهم 

 الـــذي تـــتم بنعمتـــه الـــصالحات، والـــصالة والـــسالم علـــى حامـــل خـــاتم الرســـاالت، وعلـــى آلـــه الحمـــد هللا
  .وصحبه وسلم

فــي نهایــة هــذه الدراســة ال بــد أن أشــیر إلــى أهــم النتــائج والتوصــیات التــي توصــلت إلیهــا، وهــي علــى 
  :النحو اآلتي

  النتائج: ًأوال

االلتـزام بالحــد شــرط وبیعهـا ت غذائیــة  تنـاول األطعمــة المحتویـة علــى مـواد حافظــة ومـضافایجـوز .1
  . المسموح به وعدم اشتمالها على محرم

ًطعمة المعدلة وراثیا ألّإن ا .2   .لعدم ثبوت الضرر من تناولهامباحة َّ

  .ُ مضر بالصحة والشرع على منع الضرر والضرار ووجوب إزالتهلمعسل شرب ا.3

ــث األصــــل، إال إممــــشروبات الطاقــــة  .4 ــن حیــ ـــتذا باحــــة مــ  الحــــدتجــــاوزت ملت علــــى محــــرم، أو اشـ
   .ُفإنها تحظر وتمنعالمسموح به 

 استعمال األلعاب الكهربائیة مظهر مـن مظـاهر الترفیـه، فـإذا ُأخـذ بعـین االعتبـار شـروط الـسالمة .5
ّتبقى مباحة حسب األصل العام، واال فإن خطرها وضررها یؤذن بمنعها ٕ.   

ًع الــصحي لمتناولهــا وبالكمیــة المتناولــة، وبنــاء علــى ّإن تنــاول المنــشطات الجنــسیة یــرتبط بالوضــ .6 َ ُ
  .ذلك یقرر حكمها من حیث الحظر أو اإلباحة

 بـــشكل مؤقـــت وغیــر مـــستمر، یحقـــق بعـــض المـــصالح المطلوبـــة، اســتعمال مـــساحیق التجمیـــلّإن  .7
ّولهذا ال تعد محظورة إال إذا ترتب علیها ضرر، عند ذلك یلزم رفع الضرر ُ.   
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  -صیاتالتو: ًثانیا

علــى التجــار مراعــاة األحكــام الــشرعیة فــي عملهــم والوقــوف علــى مــصالح النــاس وعــدم اإلضــرار  .1
  . بهم

بهـــدف إلـــى تحمـــل مـــسؤولیتها تجـــاه الجیـــل   المؤســـسات فـــي المجتمـــع،ّ كافـــةضـــرورة أن تتعـــاون .2
  . التوعیة بأهمیة حفظ النفس من األضرار والمحرمات

تعـــالج المـــسائل المتعلقـــة بـــالبیوع الـــضارة، بهـــدف تحقـــق مـــصالح ّســـن التـــشریعات والقـــوانین التـــي . 5
  . ٕالناس ومنع والحاق الضرر بهم

بــشكل دومــي ویــومي، واالقتــصار علــى اســتخدامها  عــدم اإلكثــار فــي اســتعمال مــساحیق التجمیــل. 6
  .ّ، ألن ذلك یؤثر على البشرة في المستقبل وداخل المنزل وبشكل محدودفي المناسبات
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  ائمة المصادر والمراجعق
  

مؤســـسة ســـجل العـــرب، : مـــج، الناشـــر11، الموســـوعة القرآنیـــة: األبیــاري، إبـــراهیم بـــن إســـماعیل. 1

  .ه1405

عبـد : تحقیـق  ،جـامع األصـول فـي أحادیـث الرسـول: ابن األثیر، مجد الدین بن محمد بن محمد. 2

-ه1389بـة الحلـواني وآخـرون، مكت: مج، الناشـر12 التتمة تحقیق بشیر عیون، -القادر األرنؤوط 

  .ه1392

ــدین.3 ــسبیل:  األلبــاني، محمــد ناصــر ال زهیــر : ، إشــرافإرواء الغلیــل فــي تخــریج أحادیــث منــار ال

  .م1985-ه1405المكتب اإلسالمي، : ، بیروت2مج، ط9الشاویش، 

، ةسلسلة األحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها الـسیئ فـي األمـ: األلباني، محمد ناصر الـدین. 4\

  .م1992-ه1412دار المعارف، : مج، الریاض14

ــب : مــــج، بیــــروت2، صــــحیح الجــــامع الــــصغیر وزیادتــــه: األلبــــاني، محمــــد ناصــــر الــــدین. 5 المكتــ

  .ت.المي للطباعة والنشر، داإلس

دار : ، بیــروتنهایــة الــسول شــرح منهــاج الوصــول: اإلســنوي، عبــد الــرحیم بــن الحــسن بــن علــي. 6

  .م1999 -ه1420الكتب العلمیة، 

 صــلى اهللا رســول أمـور مــن المختــصر الـصحیح المــسند الجــامع: البخـاري، محمـد بــن إسـماعیل. 7

دار طــوق : مـج، الناشــر9، الناصــر ناصـر بــن زهیـر محمــد: ، تحقیـقوأیامــه وســننه وســلم علیـه اهللا

  .ه1422النجاة، 

خلیـــل : ، اعتنــى بهــادلیــل الفــالحین لطــرق ریــاض الــصالحین:  البكــري، محمــد علــي بــن محمــد.8

  .م2004 -ه1425دار المعرفة، : ، بیروت4مج، ط8مأمون شیحا، 
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عـــالم : مــج، الناشــر3، شـــرح منتهــي اإلیـــرادات: البهــوتي، منــصور بــن یـــونس بــن صــالح الــدین. 9

  .م1993 -ه1414الكتب، 

: ، بیـــروت4، طالـــوجیز فـــي إیـــضاح قواعـــد الفقـــه الكلیـــة: البورنـــو، محمـــد صـــدقي بـــن أحمـــد. 10

  .م1996-ه1416مؤسسة الرسالة، 

ــوار التنزیــل وأســرار التأویــل: البیــضاوي، عبــد اهللا بــن عمــر بــن محمــد .11 محمــد عبــد : ، تحقیــقأن

  .ه1418دار إحیاء التراث العربي، : مج، بیروت5الرحمن المرعشلي، 

مـج، 10محمد عبـد القـادر عطـا، : ، المحققالسنن الكبرى: البیهقي، أحمد بن الحسین بن علي .12

  .م2003-ه1424ر الكتب العلمیة، دا: ، بیروت3ط

مـــج، 6، معــروف عـــواد بــشار: ، تحقیــقســنن الترمـــذي:  الترمــذي، محمــد بـــن عیــسى بــن ســـورة.13

  .م1998دار الغرب اإلسالمي، : بیروت

: ضـبطه وصـححه: ، تحقیـقالبهجـة فـي شـرح التحفـة: التسولي، علي بن عبد السالم بن علـي. 14

  .م1998-ه1418لكتب العلمیة، دار ا: محمد عبد القادر شاهین، بیروت

، ّمختـصر الفقـه اإلسـالمي فـي ضـوء القـرآن والـسنة: التویجري، محمد بن إبـراهیم بـن عبـد اهللا .15

  .م2010 -ه1431دار أصداء المجتمع، : ، المملكة العربیة السعودیة11ط

ة أصـحاب  لمخالفـاقتـضاء الـصراط المـستقیم :، أحمد بن عبد الحلیم بـن عبـد الـسالمابن تیمیة .16

ــب، : ، بیــــروت7مــــج، ط2، العقــــل الكــــریم عبــــد ناصــــر: ، تحقیــــقالجحــــیم -ه1419دار عــــالم الكتــ

  .م1999

المـــواد المـــضافة لألغذیـــة اإلیجابیـــات : حمیـــدة، هنـــاء محمـــد: الجـــدیلي، عفـــاف عبـــد الـــرحمن .17

  .م2003مجموعة النیل العربیة، : ، القاهرةوالسلبیات
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ــ:  الجــصاص، أحمــد بــن علــي.18 مــج، 3، شــاهین علــي محمــد الــسالم عبــد: ، تحقیــقرآنأحكــام الق

  م1995-ه1415دار الكتب العلمیة، : بیروت

الـــدار : ر، الناشــالمــواد الحافظــة والمـــضافة فــي الــصناعات الغذائیــة: جعفــر، عبــد اهللا محمــد .19

  ت.، دالعربیة للنشر والتوزیع

، ضاح قواعـد الفقـه الكلیـةالوجیز في إی: أبو الحارث الغزي، محمد صدقي بن أحمد بن محمد .20

  .م1996 -ه1416ؤسسة الرسالة، م: ، بیروت4ط

مــصطفى عبــد : ، تحقیــقالمــستدرك علــى الــصحیحین: الحــاكم، محمــد بــن عبــد اهللا بــن محمــد .21

ــــــا،  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــادر عطـــ ــــ ـــــ ـــــ ـــروت4القـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــج، بیــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــة، : مـ ـــــ ـــــ ـــــ ــب العلمیـــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ   .م1990-ه1411دار الكتــــ

ــاري شــرح صــحیح البخــاري:  ابــن حجــر، أحمــد بــن علــي.22 ــتح الب : وأحادیثــه وأبوابــه كتبــه رقــم، ف

مــج، 13، الخطیـب الـدین محـب: طبعــه علـى وأشـرف وصـححه بإخراجـه قــام، البـاقي عبـد فـؤاد محمـد

  .ه1379دار المعرفة، : بیروت

ــعید،  .23 ــد بـــن سـ ــن أحمـ ـــن حـــزم، علـــي بـ ـــروت،مـــج،12، المحلـــى باآلثـــاراب   ت.، ددر الفكــــر:  بی

خلیـــل : ، تحقیـــقمـــد فـــي أصـــول الفقـــهالمعت: أبـــو الحـــسین البـــصري، محمـــد بـــن علـــي الطیـــب .24

  .ه1403دار الكتب العلمیة، : مج، بیروت2المیس، 

  ،األحكام الشرعیة في ضوء المستجدات الطبیة والبیولوجیة العضویة: حمد، جهاد حمد .25

  .ت.، ددار المعرفة: بیروت

حمـد محمـد أ: ، المحقـقمـسند اإلمـام أحمـد بـن حنبـل: ابن حنبـل، أبـو عبـد اهللا أحمـد بـن محمـد. 26

  .م1995-ه1416دار الحدیث، : مج، القاهرة8شاكر، 
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ــو عبـــد اهللا أحمـــد بـــن محمـــد. 27  شـــعیب: ، تحقیـــقمـــسند اإلمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل: ابـــن حنبـــل، أبـ

: مــج، الناشــر45، التركــي المحــسن عبــد بــن اهللا عبــد د: إشــراف، وآخــرون مرشــد، عــادل - األرنــؤوط

  .م2001-ه1421مؤسسة الرسالة، 

 محمــد صــدقي: ، تحقیــقالبحــر المحــیط فــي التفــسیر: ان، محمــد بــن یوســف بــن علــيّابــن حیــ. 28

  .ه1420دار الفكر، : ج، بیروتم10، جمیل

-ه1411دار الجیـــل، : مـــج، لبنـــان4، درر الحكـــام فـــي شـــرح مجلـــة األحكـــام: حیـــدر، علـــي .29

  .م1991

: تــصحیح، التنزیــللبــاب التأویـل فــي معـاني : الخـازن، عـالء الــدین علـي بــن محمـد بـن إبــراهیم .30

  .ه1415دار الكتب العلمیة، : مج، بیروت4، شاهین علي محمد

شـعیب : ، حققـه وضـبط نـصه وعلـق علیـهسنن الـدارقطني: الدارقطني، علي بن عمر بن أحمـد .31

مؤســسة : مــج، بیــروت5األرنــؤوط، حــسن عبــد المــنعم شــلبي، عبــد اللطیــف حــرز اهللا، أحمــد برهــوم، 

  .م2004-ه1424الرسالة، 

محمــد محیــي الــدین عبــد : ، تحقیــقســنن أبــي داودأبــو داود، ســلیمان بــن األشــعث بــن إســحاق،  .32

  .ت.دالمكتبة العصریة، :  صیدامج،4الحمید، 

َّمحمـد - األرنـؤوط َشـعیب: ، تحقیـقسـنن أبـي داود:  أبو داود، سلیمان بن األشعث بن إسـحاق.33 َ 

  .م2009-ه1430ة، دار الرسالة العالمی: مج، الناشر7، بللي قره ِكامل

دار إحیــاء التــراث : ، بیــروت3، ط32، مــجمفــاتیح الغیــب: الــرازي، محمــد بــن عمــر بــن الحــسن .34

  .ه1420العربي، 

 إبـراهیم -شـعیب األرنـاؤوط : ، تحقیـقجـامع العلـوم والحكـم: ابـن رجـب، عبـد الـرحمن بـن أحمـد .35

  .م2001 -ه1422مؤسسة الرسالة، : ، بیروت7مج، ط2باجس، 
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، للكتــاب العامـة المـصریة الهیئـة: مـج، الناشـر12، تفـسیر المنـار: ، محمـد رشـید بـن علـي رضـا.36

  .م1990

وزارة األوقـــاف : ، قطـــرحقـــوق اإلنـــسان محـــور مقاصـــد الـــشریعة:  الریـــسوني، أحمـــد وآخـــرون.37

  .ه1423والشؤون اإلسالمیة، 

دار الهدایــة، : ریةمــج، اإلســكند40، تــاج العــروس: الزبیــدي، محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرزاق .38

  .ت.د

ـــن الـــسري بـــن ســـهل .39 ــاج، إبـــراهیم ب ـــاني القـــرآن واعرابـــه: الزجـ ـــد الجلیـــل عبـــده : ، تحقیـــقٕمع عب

  .م1988-ه1408عالم الكتب،: بیروت مج،5شلبي،

:  دمــشقمـج،2، القواعـد الفقهیـة وتطبیقاتهـا فـي المـذاهب األربعـة: الزحیلـي، محمـد مـصطفى .40

  .م2006 -ه1427دار الفكر، 

دار الفكــر المعاصـــر، : ، دمـــشق2مــج، ط30، التفـــسیر المنیـــر: الزحیلــي، وهبــة بـــن مــصطفى. 41

  .ه1418

  ت.ددار الفكـر، : ، دمـشق4مـج، ط10، الفقـه اإلسـالمي وأدلتـه: الزحیلي، وهبـة بـن مـصطفى .42

مــصطفى أحمـد الزرقــا، : ، صــححه وعلـق علیـهشـرح القواعــد الفقهیـة: الزرقـا، أحمـد بــن محمـد .43

  .م1989 -ه1409دار القلم، : ، دمشق2ط

دار : مـج، الناشـر8، البحـر المحـیط فـي أصـول الفقـه: الزركشي، محمد بن عبد اهللا بـن بهـادر .44

  .م1994-ه1414الكتبي، 

دار الفكــر العربــي، : اشــرمــج، الن10، زهــرة التفاســیر: أبــو زهــرة، محمــد بــن أحمــد بــن مــصطفى .45

  .ت.د
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، ٕاســتعماالتها وایجابیاتهــا وســلبیاتها..المــضافة لألغذیــةالمــواد : الــساعد، علــي كامــل یوســف .46

  .م2007-1428شر العلمي والمطابع، الن-جامعة الملك سعود: الریاض

دار الكتـب : مـج، بیـروت3، اإلبهاج في شرح المنهـاج: السبكي، علي بن عبد الكافي بن علـي .47

  .م1995-ه1416العلمیة، 

، الخـشت عثمـان محمـد: ، تحقیقالمقاصد الحسنة: د السخاوي، محمد بن عبد الرحمن بن محم.48

  .م1985-ه1405 الكتاب العربي، دار: بیروت

، تیـسیر الكـریم الـرحمن فـي تفـسیر كـالم المنـان:  السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اهللا.49

  .م200-ه1420مؤسسة الرسالة، : ، الناشراللویحق معال بن الرحمن عبد: تحقیق

 .ت.دار الكتـب العلمیـة، د: مـج، بیـروت3، بحـر العلـوم: ر بن محمد بن أحمـدالسمرقندي، نص .50

ناصـر الـدین :فـضیلة الـشیخ(، مـع تعلیقـات فقهیـة معاصـرة صحیح فقه السنة: ّسید سالم، كمـال. 51

  .م2003المكتبة التوفیقیة، : مج، القاهرة4، )األلباني وآخرون

ــسیوطي. 52 ـــرحمن بـــــن أبـــــي بكـــــر: الـــ ــب العلمیـــــة، : ، الناشـــــرلنظـــــائراألشـــــباه وا: عبـــــد الــ دار الكتـــ

  .م1990 -ه1411

 لـدكتورا:  تحقیـق،ة فـي األحادیـث المـشتهرةالدرر المنتثـر: السیوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر. 53

  .ت.عمادة شؤون المكتبات، د:  سعود، جامعة الملكالصباغ لطفي بن محمد

 آل حــسن بــن مــشهور عبیــدة بــوأ: ، تحقیــقالموافقــات: الــشاطبي، إبــراهیم بــن موســى بــن محمــد. 54

  .م1997-ه1417ّدار ابن عفان، : مج، الناشر7، سلمان

  .م1997مطابع أخبار الیوم، : مج، الناشر20، تفسیر الشعراوي: محمد متولي: الشعراوي. 55

دار الكلــم -دار ابــن كثیــر: مــج، بیــروت6، فــتح القــدیر: الــشوكاني، محمــد بــن علــي بــن محمــد. 56

  .ه1414الطیب، 
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مــج، 8، الـصبابطي الـدین عــصام: ، تحقیـقنیــل األوطـار: الـشوكاني، محمـد بـن علــي بـن محمـد. 57

  .م1993 -ه1413دار الحدیث، : مصر

  .ت. ددار الحـدیث،: مـج، الناشـر2، سـبل الـسالم: الـصنعاني، محمـد بـن إسـماعیل بـن صـالح .58

ــوز :  الریـــاض،النـــوازل فـــي األشـــربة:  الـــشنقیطي، زیـــن العابـــدین بـــن الـــشیخ بـــن أزویـــن.59 دار كنـ

  .ه1431إشبیلیا للنشر والتوزیع، 

حمـدي بـن عبـد المجیـد الـسلفي، : ، تحقیـقالمعجم الكبیر: الطبراني، سلیمان بن أحمد بن أیـوب .60

  .م1994 -ه1415 مكتبة ابن تیمیة، :، القاهرة2مج، ط25

مــج، 6، مختــاررد المحتــار علــى الــدر ال ابــن عابــدین، محمــد أمــین بــن عمــر بــن عبــد العزیــز، .61

  .م1992 -ه1412دار الفكر، : ، بیروت2ط

، التمهیـد لمـا فـي الموطـأ مـن المعـاني واألسـانید: ابن عبد البر، یوسف بن عبد اهللا بن محمـد .62

وزارة عمـوم األوقـاف : مج، المغـرب24محمد عبد الكبیر البكري، -مصطفى بن أحمد العلوي: تحقیق

  .ه1387والشؤون اإلسالمیة، 

: علیـه وعلـق راجعـه، قواعد األحكام في مصالح األنـام: عز الدین عبد العزیز: بد السالم ابن ع.63

ــــــه ــــد طــ ــــ ـــرؤوف عب ـــــ ــــــعد ال ـــــاهرة2، ســ ـــ ــج، الق ـــــ ــــــة، : مـ ــــات األزهریــ ــــ ــــة الكلی   .م1991 -ه1414مكتبــــ

ـــین النوویـــة: العثیمـــین، محمـــد بـــن صـــالح بـــن محمـــد .64  الثریـــا للنـــشر دار: ، الناشـــرشـــرح األربع

  .ت.دوالتوزیع، 

 أحمـد بـن الحمیـد عبـد: تحقیـق، كـشف الخفـاء: جلوني، إسماعیل بـن محمـد بـن عبـد الهـادي الع.65

  .م200-ه1420المكتبة العصریة، : مج، الناشر2 ،هنداوي بن یوسف بن

: ، تحقیــقالبحــر المدیــد فــي تفــسیر القــرآن المجیــد:  ابــن عجیبــة، أحمــد بــن محمــد بــن المهــدي.66

  .ه1419 القاهرة، -ّالدكتور حسن عباس زكي: أحمد عبد اهللا القرشي رسالن، الناشر
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 فـي األسـفار، فـي األسـفار حمل عن المغني:  العراقي، عبد الرحیم بن الحسین بن عبد الرحمن.67

  .م2005-ه1426دار ابن حزم، : ، بیروتاألخبار من اإلحیاء في ما تخریج

محمـد : َّادیثـه وعلـق علیـه، راجـع أصـوله وخـرج أحأحكام القرآن: ابن العربي، محمد بن عبد اهللا .68

  .م2003 -ه1424دار الكتب العلمیة، : ، بیروت3مج، ط4عبد القادر عطا، 

ـــدین بـــن موســـى.69 ــج، الناشـــر14، فتـــاوى یـــسألونك:  عفانـــة، حـــسام ال مكتبـــة : الـــضفة الغربیـــة: مـ

  .ت.دار الطیب، د-المكتبة العلمیة: لقدسا/ دندیس

دار الطیــب، -المكتبــة العلمیــة: ، الناشــرر المــسلمفقــه التــاج: عفانــة، حــسام الــدین بــن موســى .70

  .م2005-ه1426

ــب : أبـــو دیـــس-مـــج، القـــدس19، یـــسألونك: عفانـــة، حـــسام الـــدین .71 ـــة العلمیـــة، ودار الطیــ المكتب

  .م2010-ه1431للطباعة والنشر، 

  سیاسة التغذیة في: ، محمد الریماوي، خلود ناصر، ماجد البطرانعفانة، إبراهیم عبد اهللا .72

شـركة الجمــال للطباعــة واالســتثمار، حقــوق الطبـع محفوظــة لــوزارة التربیــة والتعلــیم : ، رام اهللامــدارسال

  .ت.، دالعالي

عـالم : مـج، الناشـر4، المعاصـرة العربیـة اللغـة معجـم: أحمد مختـار عبـد الحمیـد وآخـرون: عمر.73

  .م2008-ه1429الكتب، 

: ، تحقیـقّالمـراد فـي أن النهـي یقتـضي الفـسادتحقیق : العالئي، خلیل بن كیكلدي بن عبـد اهللا .74

  .ت.دار الكتب الثقافیة، د: إبراهیم محمد السلفیتي، الكویت. د

ــر: الفتــوحي، محمــد بــن أحمــد .75 ــر شــرح الكوكــب المنی محمــد الزحیلــي : ، تحقیــقمختــصر التحری

  .ه1418مكتبة العبیكان، : ، الریاض2مج، ط4ونزیه حماد، 
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، 15، ع3الجزائــر، مــج: دار الفــضیلة. مجلــة اإلصــالح. وى شــرعیةفتــا: فركــوس، محمــد علــي .76

  .م2009-ه1430

  .ه1414دار المسلم للنشر والتوزیع، : ، الریاض2، طزینة المرأة المسلمة: الفوزان .77

: مـج، بیـروت2، المصباح المنیر فـي غریـب الـشرح الكبیـر: الفیومي، أحمد بن محمد بن علي .78

  .ت.المكتبة العلمیة، د

-ه1388مكتبـة القــاهرة، : مـج، القــاهرة10، المغنــي: ابـن قدامـه، عبــد اهللا بـن أحمــد بـن محمـد .79

  .م1968

  .بـال: عـالم الكتـب، تـاریخ: مـج، الناشـر4، الفـروق:  القرافـي، أحمـد بـن إدریـس بـن عبـد الـرحمن.80

ــاوى معاصــرة:  القرضــاوي، یوســف.81 دار : الكویــت-، القــاهرة11مــج، ط4، مــن هــدي اإلســالم فت

  .م2009-ه1430القلم، 

ٕأحمـد البردونـي وابـراهیم : ، تحقیـقالجامع ألحكام القرآن: القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر .82

  .م1964-ه1384دار الكتب المصریة، : ، القاهرة2مج، ط20أطفیش، 

مــج، 10، البخــاري إرشــاد الــساري لــشرح صــحیحأحمــد بــن محمــد بــن أبــي بكــر، :  القــسطالني.83

  .ه1323لمطبعة الكبرى األمیریة، ا: ، مصر7ط

حـسن فـوزي : ، المحقـقاإلقناع في مسائل اإلجماع: ابن القطان، علي بن محمد بن عبد الملـك .84

ــــصعیدي،  ـــــ ـــ ـــــر2ال ـــــ ــــــج، الناشــ ـــــ ـــشر، : مـ ـــــ ــــــة والنــــ ـــــ ــــة للطباعـ ـــــ ـــ ــــــاروق الحدیث ـــــ   .م2004 -ه1424الفـ

: ، تحقیــقمینإعــالم المــوقعین عــن رب العــال: ابــن قــیم الجوزیــة، محمــد بــن أبــي بكــر بــن أیــوب .85

ــــراهیم،  ـــــ ـــــسالم إبـ ــــد الـــــ ـــــ ـــد عبـ ــــ ـــروت4محمـــ ـــــ ــــج، بیــ ــــ ــــــة، : مــ ـــب العلمیــــ ـــــ   .م1991 -ه1411دار الكتــ

ــان فــي مقاصــد القــرآن: َِّالقنــوجي، محمــد صــدیق خــان بــن حــسن بــن علــي .86 ــتح البی مــج، 15، ف

  .م1992 -ه1412المكتبة العصریة، : صیدا



 101

محمــد : ، تحقیــقد واألحكــامتحفــة الحكــام فــي نكــت العقــو: القیـسي، محمــد بــن محمــد بـن محمــد .87

  .م2011-ه1432دار اآلفاق العربیة، : عبد السالم محمد، القاهرة

: ، باقـــة الغربیـــةالتـــدابیر الـــشرعیة لحفـــظ الـــنفس فـــي الفقـــه اإلســـالمي: الكیالنـــي، جمـــال زیـــد .88

  .م2010 -ه1431أكادیمیة القواسمي، 

مـــج، 2، ة المتـــضمنة للتیـــسیرالقواعـــد والـــضوابط الفقهیـــ:  اللطیـــف، عبـــد الـــرحمن بـــن صـــالح.89

  م2003-ه1423، اإلسالمیة بالجامعة العلمي البحث عمادة: المدینة المنورة

َّمحمــد -عــادل مرشــد-شــعیب األرنــؤوط: ، تحقیــقســنن ابــن ماجــه: ابــن ماجــه، محمــد بــن یزیــد .90

ّعبد اللطیف حرز اهللا، -كامل قره بللي   .م2009-ه1430دار الرسالة العالمیة، : مج، الناشر5َ

 عبـد: ، تحقیـقاألنجـم الزهـرات علـى حـل ألفـاظ الورقـات:  الماردیني، محمد بن عثمان بـن علـي.91

  .م1999مكتبة الرشید، : ، الریاض3، طالنملة بن محمد علي بن الكریم

: مـــج، أبـــو ظبـــي8محمـــد مـــصطفى األعظمـــي، : ، تحقیـــقالموطـــأ: ابـــن مالـــك، مالـــك بـــن أنـــس .92

  .م2004-ه1425ألعمال الخیریة واإلنسانیة، مؤسسة زاید بن سلطان آل نهیان ل

األحادیث األربعـین النوویـة مـع مـا زاد علیهـا ابـن رجـب وعلیهـا المحسن، عبد اهللا بن صالح،  .93

  .م1984 -ه1404الجامعة اإلسالمیة، : ، المدینة المنورة3، طالمفید الشرح الموجز

. عبــد الــرحمن الجبــرین، و د. د: ق، تحقیــالتحبیــر شــرح التحریــر: المــرداوي، علــي بــن ســلیمان .94

ـــي، و د ـــوض القرنــــ ـــــسراح، . عــــ ــــد الــ ــــاض8أحمـــ ـــج، الریـــ ــید، : مــــ ــــ ـــــــة الرشــ   .م2000 -ه1421مكتب

المـسند الـصحیح المختـصر بنقـل العـدل عـن العـدل إلـى رســول اهللا : مـسلم، مـسلم بـن الحجـاج .95

لتــراث العربــي، ار إحیــاء اد: مــج، بیــروت5محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، : ، تحقیــقصــلى اهللا علیــه وســلم

  .ت.د



 102

ــد اهللا .96 ــد بــن عب ــا : المــصلح، خال ــة وراثی ًاألطعمــة المعدل ــة شــرعیة"ّ لبحــوث ا: ، دار النــشر"رؤی

 ه،1433، "الرئاســة العامــة للبحــوث العلمیــة واإلفتــاء، األمانــة العامــة لهیئــة كبــار العلمــاء"اإلســالمیة 

  97ع

دار الكتـب : مـج، بیـروت8؛  شـرح المقنـعالمبـدع فـي: ابن مفلح، إبراهیم بن محمد بن عبد اهللا .97

  .م1997 -ه1418العلمیة، 

مكتبـة الرشـد للنـشر : مـج، الناشـر2، خالصة البدر المنیـر: ابن الملقن، عمر بن علي بن أحمد .98

  .م1989 -ه1410والتوزیع، 

مـج، 6، ر شـرح الجـامع الـصغیرفـیض القـدی: المناوي، عبد الرؤوف بن تاج العـارفین بـن علـي .99

  .ه1356 المكتبة التجاریة الكبرى، :مصر

ــسان العــرب: ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم بــن علــي .100 دار صــادر، : ، بیــروت3مــج، ط15، ل

  .ه1414

  .م1997-ه1418دار ابــن عفـــان، : ، القـــاهرةالـــضرر فــي الفقـــه اإلســالمي: أحمــد: مــوافي .101

: ، وضـع حواشـیه وخـرج أحادیثـهاألشـباه والنظـائر: ابن نجیم، زین الدین بن إبراهیم بن محمـد .102

  .م1999 -ه1419دار الكتب العلمیة، : الشیخ زكریا عمیرات، بیروت

دار نهـــضة : أحمـــد مـــستجیر، الناشـــر: ، ترجمـــةًطعامنـــا المهنـــدس وراثیـــا: نوتنجهـــام، ســـتیفن .103

  .م2002مصر للطباعة والنشر والتوزیع، 

دار المنهــــاج للنــــشر : ، بیــــروتویــــةاألربعــــون النو: النـــووي، محیــــي الــــدین یحیــــى بــــن شــــرف .104

  م2009-ه1430والتوزیع، 

ــدیر:  ابــن الهمــام، كمــال الــدین محمــد بــن عبــد الواحــد.105 ــتح الق دار الفكــر، : مــج، الناشــر10، ف

  .ت.د
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مج، جامعة اإلمـام محمـد بـن سـعود 25، التفسیر البسیط:  الواحدي، علي بن أحمد بن محمد.106

  .ه1430عمادة البحث العلمي، : اإلسالمیة

مــج، 23-مــج1(مــج، 45، الموســوعة الفقهیــة الكویتیــة: وزارة األوقــاف والــشئون اإلســالمیة .107 

مـج، 45 -مـج39/ مطـابع دار الـصفوة: ، مـصر1مـج، ط38 -مـج24/ دار السالسل: ، الكویت2ط

  . ه1427 -ه1404) ، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة2ط

  م2011 فلــــسطین، -، رام اهللاقیــــف الــــصحي المدرســــيدلیــــل التث وزارة الـــصحة الفلــــسطینیة، .108

  

  قائمة المصادر اإللكترونیة

، تم نشره "ّأدوات التجمیل تصنع من األجنة وینفق علیها ملیارات"مقالة بعنوان : أحمد، إسراء. 1

م، 4/12/2010: على موقع اإلسالم الیوم اإللكتروني التالي بتاریخ

https://www.islamtoday.net/nawafeth/artshow-46-142682.htm.   

مركز نور اإلسالم : ، اإلسكندریةصحیح وضعیف سنن أبي داود: األلباني، محمد ناصر الدین. 2

 بتاریخ ًنقال عن المكتبة الشاملة على الموقع اإللكتروني التالي. ألبحاث القرآن والسنة

22/2/2015 ،http://shamela.ws/browse.php/book-1755#page-3800.   

ُما حكم استعمال أدوات التجمیل للنساء وما حكم بیعها"األلباني، ناصر الدین، فتوى بعنوان . 3 ِّ" ،

م، 2/4/2015سحاب اإللكتروني التالي بتاریخ تم االطالع علیه على موقع 

http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=134804.   

مشروبات الطاقة مضیعة للمال وال تعزز : باحثون كندیون"مقالة بعنوان : إبراهیم، إسالم. 4

م، 14/1/2015: ، تم نشره على موقع الیوم السابع اإللكتروني التالي بتاریخ"الصحة

http://www.youm7.com/story/2015/1/14/الطاقة-مشروبات--كندیون-باحثون -
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   .2026385/الصحة-تعزز- وال-للمال-عةمضی

حكم بیع وشراء واستعمال األلعاب والمفرقعات " موقع اإلسالم سؤال وجواب، فتوى بعنوان .5

 م،12/3/2015: ، تم نقله عن موقعه اإللكتروني التالي بتاریخ"الناریة

http://islamqa.info/ar/169780.   

، "حكم تناول وتصنیع األطعمة التي تحتوي على مواد حافظة" موقع إسالم ویب، فتوى بعنوان .6

م، 11/1/2001تم نشرها على موقعه اإللكتروني التالي بتاریخ 

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=Fatw

aId&Id=6640.   

، تم نشره على موقعه اإللكتروني "ما جاز اللعب به جازت المتاجرة به" موقع إسالم ویب، .7

م، 17/1/2002: التالي بتاریخ

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&lang=&Optio

n=FatwaId&Id=12782.   

، تم نشره على "ما حكم شراء األلعاب الناریة واللعب بها"فتوى بعنوان   موقع إسالم ویب،.8

م، 26/5/2001: موقعه اإللكتروني التالي بتاریخ

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=Fatw

aId&Id=8322.   

، تم نشر الفتوى على موقع "ما حكم شرب مشروبات الطاقة"موقع إسالم ویب، فتوى بعنوان . 9

م، 30/4/2007: تروني التالي بتاریخإسالم ویب اإللك

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=Fatw

aId&Id=95457.   
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، تم نشره على موقع الیوم "منشطات الجنسیةما هي أضرار ال"مقالة بعنوان : إمام، فاطمة. 10

  السابع اإللكتروني 

-أضرار-ما/http://www.youm7.com/story/2012/6/23م، 23/6/2012: التالي بتاریخ

   .713529/الجنسیة؟-المنشطات

الشیشة تزید احتمال اإلصابة بسرطان الرئة وأمراض "مقالة بعنوان  :أحمد سالمباهمام، . 11

م، 18/4/2013: ، تم نشره على موقع جریدة الریاض اإللكترونیة التالي بتاریخ"اللثة

http://www.alriyadh.com/827161.   

ً، نقال عن موقع الدلیل "األلعاب المؤذیة والخطیرة"ة بعنوان مقال: باهمام، فهد بن یوسف. 12

، 28/2/2015الفقهي اإللكتروني التالي بتاریخ 

http://www.fikhguide.com/tourist/tourist/256.   

تم نشره  ، للدكتور ولید البدوي،"د الحافظةما هي أخطار الموا"مقالة بعنوان : البدوي، ولید. 13

  .م25/5/2014قسم االستشارات بتاریخ /على موقع إسالم ویب اإللكتروني التالي

http://consult.islamweb.net/consult/index.php?page=Details&id=2215998 

ً، نقال عن موقع الجامعة تداول المنشطات الجنسیة من الناحیة القانونیة: سامة، أالبلعاوي. 14

- األیام/http://sharea.iugaza.edu.ps .م،27/6/2007:  غزة بتاریخ-اإلسالمیة

-الجنسیة-المنشطات-تداول/م2007- 06-27-والفقه-الطب-بین-الجنسیة-المنشطات/الدراسیة

   .القانونیة-الناحیة- من

، تم نشره على موقعه "ما هي أضرار مستحضرات التجمیل"بوابة الفجر، مقالة بعنوان . 15

   .http://www.elfagr.org/575989م، 9/4/2014: ي بتاریخاإللكتروني التال
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ً، نقال عن موقعه اإللكتروني "المالهي خطر على الدماغ"موقع بي بي سي، مقالة بعنوان . 16
، 28/2/2015التالي بتاریخ 

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_598000/598656.stm.   
صالح فضل : ، بقلم"الناریة في رمضان أبناؤنا واأللعاب"مقالة بعنوان : وقة، صالح فضلت. 17

ه، 17/9/1430: توقة، تم نشره على موقع المسلم اإللكتروني التالي بتاریخ
http://www.almoslim.net/node/117296.   

، تم نشره على "مشروبات الطاقة قد تؤدي للفشل الكلوي"نت، مقالة بعنوان .موقع الجزیرة. 18
م، 6/2/2014: موقعه اإللكتروني التالي بتاریخ

http://www.aljazeera.net/news/healthmedicine/2014/2/6/قد-الطاقة- مشروبات-
   .الكلوي-للفشل-تؤدي
، تم نشره على موقع موضوع "ما هي أضرار التدخین"مقالة بعنوان : الجمال، محمد. 19

   .التدخین-اضرار-هي-ما/http://mawdoo3.comم، 4/11/2014: اإللكتروني التالي بتاریخ
، تم نقله عن موقعه "مستحضرات التجمیل الصدیقة للبیئة فوائد"مجلة الجمیلة، مقالة بعنوان . 20

   ./http://www.aljamila.com/node/839م، 18/3/2015: اإللكتروني التالي بتاریخ
تم نشره على موقع " األلعاب الناریة إثارة محفوفة بالمخاطر"مقالة بعنوان : حوامدة، محمد. 21

م، 7/8/2013: سكاي نیوز عربیة التالي بتاریخ
http://www.skynewsarabia.com/web/article/377553   

حكم بیع األطعمة المنتهیة : "القدس، فتوى بعنوان-فلسطین/موقع دار اإلفتاء الفلسطینیة. 22
ً، نقال عن موقعها اإللكتروني 485: ، رقم الفتوى"التقید بتاریخ اإلنتهاء؟ الصالحیة؟ وهل ینبغي

م، 13/3/2015: التالي بتاریخ
http://www.darifta.org/fatawa2014/showfatwa.php?subfatwa.   

ً، نقال عن موقع اإللكتروني التالي بتاریخ الموسوعة الفقهیة: موقع الدرر السنیة. 23

22/2/2015 ،http://www.dorar.net/enc/feqhia/1266.   
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اشتراطات الوقایة والسالمة في المسابح "موقع الدفاع المدني الفلسطیني، مقالة بعنوان . 24

، 11/3/2015: ً، نقال عن موقعه اإللكتروني التالي بتاریخ"والمنتزهات ومدن األلعاب

http://www.pcd.ps/new/?q=arabic/content/في- والسالمة-الوقایة-اشتراطات-

   .األلعاب-ومدن-والنتزهات-المسابح

وزارة الصحة الفلسطینیة تطالب بمنع استیراد األلعاب الناریة "دنیا الوطن، مقالة بعنوان . 25

، 16/10/2014: ، تم نشره على موقعه اإللكتروني التالي بتاریخ" عیون األطفالًحفاظا على

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2004/10/16/11332.html.   

، تم نشره على موقع نسیم الشام "بات الطاقةحكم مشرو"فتوى بعنوان : رمضان، محمد توفیق. 26

م، 15/4/2014: اإللكتروني التالي بتاریخ

http://www.naseemalsham.com/ar/Pages.php?page=readFatwa&pg_id=4

5841&back=6134.   

، تم نشره على موقع فلسطین الیوم "مشروبات الطاقة"مقالة بعنوان : عادة، مادلینس. 27

م، 4/4/2015: اإللكتروني التالي بتاریخ

http://www.palestinetoday.net/health/pagenews/صحة-تهدد-الطاقة-مشروبات-

   .أعوام-6-العمر- تقلل-الكافیین-من- ملغم-50و-المراهقین

ًشدید حول المنتجات المعدلة وراثیا في مؤتمر  جدل"جریدة الشرق األوسط، مقالة بعنوان . 28 ّ

م، 24/2/2004تاریخ ، تم نشره على موقعه اإللكتروني التالي ب"دولي في كوااللمبور

http://archive.aawsat.com/details.asp?article=219461&issueno=9219#.V

On_uXysWEN.   
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، تم "فلسطین وسبل مواجهتهااآلثار االقتصادیة للتدخین في "مقالة بعنوان : شنار، حازم .29

: اإلطالع علیها على موقع جمعیة حمایة المستهلك الفلسطیني اإللكتروني التالي بتاریخ

   .http://www.pcp.ps/atemplate.php?id=254م، 1/5/2015

ج، وعدد الدروس هو عدد األجزاء، 416، نعشرح زاد المستق: الشنقیطي، بن محمد المختار. 30

، 23/2/2015ً، نقال عن موقع المكتبة الشاملة على الموقع اإللكتروني التالي بتاریخ )398/3(

http://shamela.ws/browse.php/book-7696#page-6813.   

 تم نشره على الموقع اإللكتروني المنشطات الجنسیة وآلیة عملها: "مد ذیابشویدح، أح. 31

م، 10/7/2007: كلیة الشریعة والقانون بتاریخ/غزة-التالي للجامعة اإلسالمیة

http://sharea.iugaza.edu.ps/والفقه-الطب- بین-الجنسیة-المنشطات/الدراسیة-األیام-

   .عملها-وآلیة-الجنسیة-المنشطات/م27-06-2007

، "ذكرى األحداث المأساویة شبح یهدد مرتادي المدن الترفیهیة"مقالة بعنوان : الصبر، عامر. 32
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Abstract 
The study  came in an introduction, four chapters, and a conclusion. 

the first chapter dealt of the contemporary sales-related foods, such as 

selling all of expired foods, canned foods containing preservatives and 

additives, as well as the sale of genetically modified foods, where I  define 

these sales , and then the discuss the damage caused by them, then showed 

the jurisdiction of the sale. Chapter two dealt with in II, contemporary sales 

harmful relating drinks, such as the sale shish molasses, and sale of energy 

drinks, and I  declare these sales, and the damage caused by drinking it.  in 

the third chapter, I discussed the harmful contemporary sales-related toys, 

such as the sale of fireworks, selling dangerous electrical games, i define 

these sales, and then the statement of the damage caused by their use, then 

showed the jurisdiction of the sale, and in the fourth chapter, I discussed  

the contemporary sales harmful medicines, cosmetics, such as the sale of 

manufactured sexual stimulants, and sale of cosmetics, and I discussed the 

damage caused by their use, then showed the jurisdiction of the sale. 

In the conclusion, I discussed the most important results and 

recommendations, followed by the list of sources and references.  As most 

important  that genetically modified foods are permissible for lack of 

damage they make, energy drinks are permissible in terms of origin, unless 

it included Muharram, or exceeds their limits, as  they will  be prohibited 

and prevented. 
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