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 رــــــهيىة الًحرو

 رئيسـًا  علي سامل مجعةد.  -

 عضـوًا  د. أنور عمر أبوشينة  -

 عضـوًا د. أمحد مرحييل حرويش  -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كلية  جامعة المرقب /تصدر عن  ة  سنوينصف  مجلة علمية ثق افية محكمة  ال    
المعنية    ةالخمس، وتنشر بها البحوث والدراسات األكاديمياآلداب  

بالمشكالت والقضايا المجتمعية المعاصرة في مختلف تخصصات العلوم  
 االنسانية. 

فقط،  راء أصحابياآتعبر عف كردت في ىذا العدد التي كالكتابات كافة اآلراء كاألفكار  -
  كال تعكس بالضركرة رام ىيئة تحرير المجمة كال تتحمؿ المجمة اية مسؤلية اتجاىيا.

 تُوّجه جميع المراسالد إلى العنوان اآلتي:

 العلوم االنسبنيخ  هيئخ تحرير مجلخ 

 داة الخمس جبمعخ المرقت مكتت المجلخ ثكليخ اآل

 ( 04004)ص.ة الخمس /ليجيب 

 (ىد. عل 44892180984000)هبتف 

 د. انور(  44892180042004أو ) -(د .احمذ 44892180080100 ) 

  journal.alkhomes@gmail.com    الجريذ االلكتروني:

 6journal.alkhomes@gmail.com على الفيس ثوك المجلخ صفحخ

mailto:journal.alkhomes@gmail.com
mailto:journal.alkhomes@gmail.com
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 قواعد ومعايير النشر

سـ بكضكح المنيجية كدقة تيتـ المجمة بنشر الدراسات كالبحكث األصيمة التي تت-
التكثيؽ في حقكؿ الدراسات المتخصصة في المغة العربية كاالنجميزية كالدراسات 
االسبلمية كالشعر كاألدب كالتاريخ كالجغرافيا كالفمسفة كعمـ االجتماع كالتربية كعمـ 

 النفس كما يتصؿ بيا مف حقكؿ المعرفة.

ندكات العممية المقامة داخؿ ترحب المجمة بنشر التقارير عف المؤتمرات كال-
 الجامعة عمى أف ال يزيد عدد الصفحات عف خمس صفحات مطبكعة.

نشر البحكث كالنصكص المحققة كالمترجمة كمراجعات الكتب المتعمقة بالعمـك -
اإلنسانية كاالجتماعية كنشر البحكث كالدراسات العممية النقدية اليادفة إلى تقدـ 

 .المعرفة العممية كاإلنسانية

ترحب المجمة بعركض الكتب عمى أال يتجاكز تاريخ إصدارىا ثبلثة أعكاـ كال -
يزيد حجـ العرض عف صفحتيف مطبكعتيف كأف يذكر الباحث في عرضو 

عدد -مكاف كتاريخ النشر -عنكاف الكتاب -المعمكمات التالية )اسـ المؤلؼ كامبلن 
البيانات السالفة  تكتب -نبذة مختصرة عف مضمكنو -اسـ الناشر-صفحات الكتاب

 الذكر بمغة الكتاب(.

 ضوابط عامة لممجمة

يجب أف يتسـ البحث باألسمكب العممي النزيو اليادؼ كيحتكل عمى مقكمات  ػػػػ
 كمعايير المنيجية العممية في اعداد البحكث.

ييشترط في البحكث المقدمة لممجمة أف تككف أصيمة كلـ يسبؽ أف نشرت أك  -
أخرل أك أية جية ناشرة اخرة. كأف  يتعيد الباحث بذلؾ قدمت لمنشر في مجمة 

خطيا عند تقديـ البحث، كتقديـ إقراران بأنو سيمتـز بكافة الشركط كالضكابط المقررة 
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 –في المجمة، كما أنو ال يجكز يككف البحث فصبل أك جزءان مف رسالة )ماجستير 
 دكتكراه( منشكرة، أك كتاب منشكر.

العربية كيمكف أف تقبؿ بحكثا باإلنجميزية أك بأية لغة أخرل، لغة المجمة ىي  ػػػػػػ 
 ػػػػبعد مكافقة ىيئة التحرير.

تحتفظ ىيئة التحرير بحقيا في عدـ نشر أم بحث كتيعدُّ قراراتيا نيائية، كتبمغ  -
الباحث باعتذارىا فقط اذا لـ يتقرر نشر البحث، كيصبح البحث بعد قبكلو حقا 

 النقؿ منو إال بإشارة إلى المجمة. محفكظا لممجمة كال يجكز

ال يحؽ لمباحث إعادة نشر بحثو في أية مجمة عممية أخرل بعد نشره في مجمة -
 الكمية ، كما ال يحؽ لو طمب استرجاعو سكاء قيبؿى لمنشر أـ لـ يقبؿ.

تخضع جميع الدراسات كالبحكث كالمقاالت الكاردة إلى المجمة لمفحص العممي، -
ميف مختصيف ) محكـ كاحد لكؿ بحث( تختارىـ ىيئة التحرير بعرضيا عمى ميحكّْ 

عمى نحك سرم لتقدير مدل صبلحية البحث لمنشر، كيمكف اف يرسؿ الى محكـ 
 اخر كذلؾ حسب تقدير ىيئة التحرير.

يبدم المقيـ رأيو في مدل صبلحية البحث لمنشر في تقرير مستقؿ مدعمان  -
ييـ عف شير مف تاريخ إرساؿ البحث إليو، بالمبررات عمى أف ال تتأخر نتائج التق

 كيرسؿ قرار المحكميف النيائي لمباحث كيككف القرار إما:

 قبول البحث دون تعديالت. *

عادة عرضو عمى المحكم.*  قبول البحث بعد تعديالت وا 

 رفض البحث.*

تقـك ىيئة تحرير المجمة بإخطار الباحثيف بآراء المحكميف كمقترحاتيـ إذ كاف -
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أك البحث في حاؿ يسمح بالتعديؿ كالتصحيح، كفي حالة كجكد تعديبلت  المقاؿ
طمبيا المقيـ كبعد مكافقة الييئة عمى قبكؿ البحث لمنشر قبكالن مشركطان بإجراء 
التعديبلت يطمب مف الباحث األخذ بالتعديبلت في فترة ال تتجاكز أسبكعيف مف 

عمى المحكـ، ككيفية األخذ  تاريخ استبلمو لمبحث، كيقدـ تقريران يبيف فيو رده
 بالمبلحظات كالتعديبلت المطمكبة.

ترسؿ البحكث المقبكلة لمنشر إلى المدقؽ المغكم كمف حؽ المدقؽ المغكم أف -
 يرفض البحث الذم تتجاكز أخطاؤه المغكية الحد المقبكؿ.

تنشر البحكث كفؽ أسبقية كصكليا إلى المجمة مف المحكـ، عمى أف تككف  -
 شركط السالفة الذكر.مستكفية ال

الباحث مسئكؿ بالكامؿ عف صحة النقؿ مف المراجع المستخدمة كما أف ىيئة -
 تحرير المجمة غير مسئكلة عف أية سرقة عممية تتـ في ىذه البحكث.

(  مختصرة قدر اإلمكاف تتضمف االسـ (cvترفؽ مع البحث السيرة عممية  -
يؽ، كجامعتو ككميتو كقسمو، كأىـ الثبلثي لمباحث كدرجتو العممية كنخصصو الدق

 مؤلفاتو، كالبريد االلكتركني كالياتؼ ليسيؿ االتصاؿ بو.

 يخضع ترتيب البحكث في المجمة لمعايير فنية تراىا ىيئة التحرير. -

تقدـ البحكث الى مكتب المجمة الكائف بمقر الكمية، اك ترسؿ إلى بريد المجمة -
 اإللكتركني.

طريؽ البريد االلكتركني اك صندكؽ البريد يتـ اببلغ  اذا تـ ارساؿ البحث عف- 
 الباحث بكصكؿ بحثو كاستبلمو.

يترتب عمى الباحث، في حالة سحبو لبحثو اك إبداء رغبتو في عدـ متابعة  -
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 إجراءات التحكيـ كالنشر، دفع الرسـك التي خصصت لممقيميف.

 شروط تفصيمية لمنشر في المجمة

بالمغتيف العربية كاإلنجميزية. كيجب أف يككف  عنكاف البحث: يكتب العنكاف-
العنكاف مختصرا قدر اإلمكاف كيعبر عف ىدؼ البحث بكضكح كيتبع المنيجية 

 العممية مف حيث اإلحاطة كاالستقصاء كأسمكب البحث العممي.

يذكر الباحث عمى الصفحة األكلى مف البحث اسمو كدرجتو العممية كالجامعة  -
 ة التي يعمؿ بيا. اك المؤسسة األكاديمي

 أف يككف البحث مصكغان بإحدل الطريقتيف اآلتيتيف:_-

:البحكث الميدانية: يكرد الباحث مقدمة يبيف فييا طبيعة البحث كمبرراتو كمدل 1
الحاجة إليو، ثـ يحدد مشكمة البحث، كيجب أف يتضمف البحث الكممات المفتاحية 

و، ككيفية تحميؿ بياناتو، ثـ )مصطمحات البحث(، ثـ يعرض طريقة البحث كأدكات
 يعرض نتائج البحث كمناقشتيا كالتكصيات المنبثقة عنيا، كأخيران قائمة المراجع.

:البحكث النظرية التحميمية: يكرد الباحث مقدمة يميد فييا لمشكمة البحث مبينان 2
غنائيا بالجديد، ثـ يقسـ  فييا أىميتو كقيمتو في اإلضافة إلى العمـك كالمعارؼ كا 

لعرض بعد ذلؾ إلى أقساـ عمى درجة مف االستقبلؿ فيما بينيا، بحيث يعرض في ا
كؿ منيا فكرة مستقمة ضمف إطار المكضكع الكمي ترتبط بما سبقيا كتميد لما 

 يمييا، ثـ يختـ المكضكع بخبلصة شاممة لو، كأخيران يثبت قائمة المراجع.

( A4حد مف الكرقة)يقدـ الباحث ثبلث نسخ كرقية مف البحث، كعمى كجو كا-
كاحدة منيا يكتب عمييا اسـ الباحث كدرجتو العممية، كالنسخ األخرل تقدـ كيكتب 

( باستخداـ البرنامج Cdعمييا عنكاف البحث فقط، كنسخة الكتركنية عمى)
 (.MS Wordالحاسكبي)
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صفحة بما في  30صفحة كال تزيد عف 20يجب أال تقؿ صفحات البحث عف  -
 األشكاؿ كالجداكؿ كقائمة المراجع .ذلؾ صفحات الرسـك ك 

( كممة 150يرفؽ مع البحث ممخصاف )بالمغة العربية كاالنجميزية( في حدكد )-
لكؿ منيما، كعمى كرقتيف منفصمتيف بحيث يكتب في أعمى الصفحة عنكاف البحث 

 كال يتجاكز الصفحة الكاحدة لكؿ ممخص.

 2.5كف اليكامش األخرل سـ مف جية التجميد بينما تك 3ييترؾ ىامش مقداره -
سـ، المسافة بيف األسطر مسافة كنصؼ،  يككف نكع الخط المستخدـ في المتف 

Times New Roman 12  لمغة االنجميزية ك مسافة ك نصؼ بخط
Simplified Arabic 14 .لؤلبحاث بالمغة العربية 

في حالة كجكد جداكؿ كأشكاؿ كصكر في البحث يكتب رقـ كعنكاف الجدكؿ أك -
لشكؿ كالصكرة في األعمى بحيث يككف مكجزان لممحتكل كتكتب الحكاشي في ا

األسفؿ بشكؿ مختصر كما يشترط لتنظيـ الجداكؿ اتباع نظاـ الجداكؿ المعترؼ بو 
 .12في جياز الحاسكب كيككف الخط بحجـ 

يجب أف ترقـ الصفحات ترقيمان متسمسبلن بما في ذلؾ الجداكؿ كاألشكاؿ كالصكر -
 كقائمة المراجع .كالمكحات 

 : طريقة التوثيق

ييشار إلى المصادر كالمراجع في متف البحث بأرقاـ متسمسمة تكضع بيف قكسيف -
(، كيككف ثبكتيا في أسفؿ صفحات البحث، 3(، )2(، )1إلى األعمى ىكذا: )

يؽ متسمسمة مكضكعة بيف قكسيف في أسفؿ كؿ صفحة، فإذا كتككف أرقاـ التكث
( فإف الصفحة 6كانت أرقاـ التكثيؽ في الصفحة األكلى مثبلن قد انتيت عند الرقـ )

 (. 1التالية ستبدأ بالرقـ )

http://www.wise.edu.jo/index.php/2014-12-24-08-21-20
http://www.wise.edu.jo/index.php/2014-12-24-08-21-20
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 كيككف تكثيؽ المصادر كالمراجع عمى النحك اآلتي:-

تكبا بالبنط الغامؽ، اكال :الكتب المطبكعة: اسـ المؤلؼ ثـ لقبو، كاسـ الكتاب مك
 -كاسـ المحقؽ أك المترجـ، كالطبعة، كالناشر، كمكاف النشػر، كسنتو، كرقـ المجمد 

كالصفحة. مثاؿ: أبك عثماف عمرك بف بحر الجاحظ،  -إف تعددت المجمدات
، مصطفى البابي الحمبي، 2الحيكاف. تحقيؽ كشرح: عبد السبلـ محمد ىاركف، ط

ار إلى المصدر عند كركده مرة ثانية عمى . كيش40،ص3ـ،ج1965القاىرة، 
 النحك اآلتي: الجاحظ، الحيكاف، ج، ص.

ثانيا: الكتب المخطكطة: اسـ المؤلؼ كلقبو، كاسـ الكتاب مكتكبا بالبنط الغامؽ،  
كاسـ المخطكط مكتكبا بالبنط الغامؽ، كمكاف المخطكط، كرقمو، كرقـ المكحة أك 

الفضؿ المأثكر مف سيرة السمطاف الممؾ  الصفحة. مثاؿ: شافع بف عمي الكناني،
(، كرقة 424المنصكر. مخطكط مكتبة البكدلياف باكسفكرد، مجمكعة مارش رقـ )

50. 

ثالثا: الدكريات: اسـ كاتب المقالة، عنكاف المقالة مكضكعان بيف عبلمتي تنصيص 
الصفحة،  "، كاسـ الدكرية مكتكبان بالبنط الغامؽ، رقـ المجمد كالعدد كالسنة، كرقـ  "

مدخؿ"، مجمة جامعة  -مثاؿ: جرار، صبلح: "عناية السيكطي بالتراث األندلسي
ـ، 1995ى/ 1415القاىرة لمبحكث كالدراسات، المجمد العاشر، العدد الثاني، سنة 

 .179ص

تكتب اآليات القرآنية بيف قكسيف  -رابعا: اآليات القرآنية كاالحاديث النبكية:  
مع اإلشارة إلى السكرة كرقـ اآلية. كتثبت األحاديث   ﴾مزىريف بالخط العثماني﴿ 

 بعد تخريجيا مف مظانيا.» « النبكية بيف قكسيف مزدكجيف 

مبلحظة: ال تكافؽ ىيئة التحرير عمى تكرار نفس االسـ )اسـ الباحث( في عدديف 
متتاليف كذلؾ لفتح المجاؿ اماـ جميع  منشر.لاعضاء ىيئة التدريس 
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 موقف الشريعة اإلسالمية من استخدام مشتقات الخنزير

 في المواد االستيالكية

 .1*د. عبد العزيز عبد المولى عمي 

ـ ال ـى كنيى عنو ، كجعؿ أمكرنا مشتبياتو ال الحمد  الذم أحؿَّ الحبلؿى كأمر بو ، كحرَّ حرا
يعمميٌف كثير مف الناس ، أحمده عمى جميع آالئو كأشكره ، كأستغفره كأتكب إليو ، كأسألو 
المزيد مف فضمو ، كأصمي كأسمـ عمى البشير النذير ، الذم بٌمغ الرسالة ، كنصح خيرى 

 النصح لؤلمة ، كعمى آلو كصحبو أجمعيف .

جاءت الشريعة اإلسبلمية كاممة تامة ، شممٍت حياة المسمـ في  أما بعد : فقد  
قامتو ، كبٌيف رسكلنا محمد  صمى ا عميو  –عباداتو كسمككو ، كأكمو كشربو ، كظعنو كا 

 حبلليا كحراميا، ككؿ ما يحتاجو المؤمف في معاشو كمعاده . –كسمـ 

ؿ الشريعة الغراء  يفقيكف كسار المسممكف زمننا طكيبلن عمى ىذا المنيج القكيـ ، في ظ
 أمكر دينيـ مف حبلؿ كحراـ .

ثـ اختمط المسممكف في ىذا الزماف بغيرىـ مف األمـ ، كنتج عف ىذا االختبلط أمكر كثيرة 
منيا : التشبُّوي بيـ في المأكؿ كالممبس كالعادات ، كدخكؿي كثير مف كارداًت األمـ األخرل 

ناتييا ، بؿ يتمقاىا كؿُّ  إلى الببلد اإلسبلمية ، كتمؾ الكارداتي  ال يعمـ مصدريىا ، كال مككّْ
 ككأنيا الخيري كمو . –إال مف رحـ ا  –بيت مسمـ 

كمف بيف ىذه الكاردات غير المراقبة صحةن كال شرعنا ما يصؿ إلى ببلدنا مف مشتقات 
د الخنزير عمى ىيئة أدكية كأغذية ، كلدخكؿ ىذه المشتقات أضرار بالغة عمى صحة الفر 

كمنيا قمة  -كما سيأتي–كالمجتمع ، كمف بينيا أمراض التي يصعب عبلجيا ، كىي كثيرة 

                                                 
 جامعة الزيتكنة، كمية اآلداب كالعمـك ترىكنة -* 1
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الحياء كالغيرة ، كفي ىذا البحث عرض ألحكاـ دخكؿ مثؿ ىذه المشتقات في األدكية 
 كاألغذية كغيرىما.

كقد يككف ىذا الكبلـ ألٌكؿ سماعو ضربنا مف الخياؿ ، كلكف بعد البحث كالتأمؿ كالنظر 
األدلة ككاقع حياة المسمميف اليـك ، فإف المرء يصؿ إلى فكرة مفادىا أف ىذا ىك الكاقع في 

المرير ، كأنو الصدمة الكبرل لدل أمة تعتقد أنيا تجتنب الخنزير بالكيمّْيًة ، بؿ كتنًفري عند 
سماع اسمو ، فضبلن عف عدـ التفكير في أكمو أصبلن كفيما يمي دراسة ألحكاـ دخكؿ مثؿ 

 لمشتقات في المكاد االستيبلكية .ىذه ا

مف خبلؿ البحث كالدراسة كاالطبلع لـ أجد مف درس ىذا المكضكع  الدراسات السابقة :
نما ىي إشارة ، مثؿ : دراسة أمجد خاف ، الباحث في معيد األغذية بباريس .   بتكسع ، كا 

 خطة البحث :

 مقدمة .

 الخنزير ، كالحكمة مف تحريمو . المبحث األول :

 أضرار الخنزير. لمبحث الثاني :ا

 مشتقات لحـ الخنزير كاستعماالتيا . المبحث الثالث :

 كلقد اتبعتي فيو المنيج الكصفي التحميمي . منيج البحث :

ا لكجيو الكريـ ، كأف ينفع بو . ني أسأؿ ا تعالى أف يجعمو خالصن  كا 

 المبحث األول : الخنزير، والحكمة من تحريمو

معركؼ بأكؿ  حيكاف خبيث كىك ،(1)م : بكسر الخاء المعجمة جمعو خنازيرالخنزير البر 
 .(3)،كالخنزير نجس كمو (2)كال يغار عمى أنثاه ،العذرة
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ـى المَّوي تىعىالىى لىٍحـى أما حكـ أكؿ لحمو ، فإف  رَّ ًلذىًلؾى لىمَّا حى الخنزير محـر عمى الجممة ، كى
ٍممى  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ٹ ٹ چ ًتًو اٍلًخٍنًزيًر، كىافى تىٍحًريمنا ًلجي

پ      ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ   ڃ    ڦڦ  ڦ  ڤٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ

  ڎچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چڃ  ڃ

ذىكىرى لىٍحـى ، (4) چک  ک  ک  گ    کڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ
ذا اٍلًخٍنًزيًر؛ أًلىنَّ  سىاًئًر أىٍجزىاًئًو، كاً  دىًمًو كى مىى تىٍحًريـً شىٍحًمًو كى قىٍد أىٍجمىعيكا عى كًدًه، كى ـي مىٍقصي وي ميٍعظى

ـى  في لحـ الخنزير كىك مىٍنعه شامؿ جميع األجزاء. فاف تحريـ لحـ الخنزير جعمنا التَّحري
ائر أجزائو، يتناكؿ جممتو كذلؾ ، كقد نص ا عمى تحريـ لحـ الخنزير ، فدخؿ فيو س

فإطبلؽ لفظ المحـ يتناكلو بدليؿ أف ا تعالى لما حـر لحـ الخنزير تناكؿ جميع أجزائو ، 
أما لحـ الخنزير فبل ريب في تحريمو، ككذلؾ بقية أجزائو، كىذا التحريـ ال يقتصر عمى 

اف ككنو حيا ، بؿ إذا مات الخنزير فإنو حراـ  ألنو ما حـر لحمو لـ تعمؿ الذكاة فيو فك
ـى يىٍشمىؿي ذلؾ أك  (5)أشد مف الميتة ،  ٍكـً لىٍحًمًو ًإمَّا تىٍغًميبنا، أىٍك أىفَّ المٍَّح ؿي شىٍحميوي ًفي حي يىٍدخي كى

نما ذكر ا  ، كا  بطريؽ القياس، كقد أجمعت األمة عمى أف الخنزير بجميع أجزائو محـر
 تعالى لحمو  ؛ ألف معظـ االنتفاع متعمؽ بو.

ـى كمف حكـ ا ت   رَّ ٍنوي ًبميبىاحو ًمٍف ًجٍنًسًو ، فىًإنَّوي حى ـى شىٍيئنا ًإالَّ كىأىٍغنىى عى رَّ عالى أنو مىا حى
ًريرى كىأىبىاحى اٍلقيٍطفى  ـى اٍلحى رَّ ـى اٍلًخٍنًزيًر كىأىبىاحى لىٍحـى اإلبؿ ، كىحى ـى لىٍح رَّ الزنى كىأىبىاحى النّْكىاحى ، كىحى

ـى اٍلغىارى  رَّ ـى التَّعىدّْمى كىاٍلغىمىبىةى كىأىبىاحى اٍلًجيىادى كىاٍلًكتَّافى ، كىحى رَّ ةى كىأىبىاحى اٍلغىًنيمىةى ، كىحى
(6). 

 الحكمة من تحريمو :
ـى لحكـ عديدة، لعؿَّ أىمَّيا ما يمي : رّْ  الخنزير حي
المقصكد مف ىذا أف الخنزير يؤثر بذاتو فيمف أوال : ما في طبع الخنزير من االنتياب : 

ى ذلؾ الدكتكر" فيميب تكمز" خبير أمراض الدـ بمندف،كىك غير مسمـ أف يأكمو ، كأكد عم
الخنزير ينقؿ صفاتو لكؿ مف يتناكؿ لحمو، كيسبب مع الكقت أمراضا عقمية  كبدنية، 
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كأخرل تناسمية مدمرة، كنحف نعرض شيادتو لنؤكد أف القرآف الكريـ بمنيجو الطبي الذم 
سبابو ىك خير ألؼ مرة مف كؿ دعاكل الغرب يمنع المرض، كيقطع الطريؽ عميو بمنع أ

كابتكاراتيـ في عالـ العبلج الذم دائما ما يتطمب الكثير مف الماؿ دكف ضماف كاؼ 
بإيجابية النتائج، كميما حاكؿ الغرب تجميؿ صكرة الخنزير بإمداد المزارع التي يربى فييا 

كؿ ىذا لف ينفي أبدا  بأحدث سبؿ العناية كالنظافة باستخداـ التقنيات الحديثة؛ فإف
الحقائؽ الدامغة التي اكتشفيا عمماؤىـ أنفسيـ عف الديداف كاألمراض التي يحتكييا جسـ 

 الخنزير دكف غيره مف الحيكاف ميما ألبسكه تاج الرفعة كالشرؼ. 
َرِر،ثانيا : َما ِفي الخنزير  ا ُيْسَتْقَذُر َأْيًضا، ِمَن الضَّ ٍف كىافى ا َوَكْوُنُو ِممَّ ٍسًتٍقذىاريهي لىٍيسى كىاً 

رىٍغبىًتوي ًفييىا ًتوي ًلٍمقىاذيكرىاًت كى مى زى اصّّ ًبميبلى ، بىٍؿ ىيكى خى ٍيتىًة كىالدَّـً ًلذىاًتًو كىاٍلمى
كلكف عند الضركرة ، (7)

ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ٹ ٹ چ أكؿ لحـ الخنزير بما يسد بو الرمؽ ؛  جاز

ڻ  ۀ   ۀ    ڻں  ں  ڻ     ڻ ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ     ڳک  گ  گ  گ  گ    ڳ  ڳ

 .(8) چہ  ہ  
إف مف طبيعة الخنزير عدـ الغيرة عمى  ثالثًا : ما في طبعو من عدم غيرتو عمى أنثاه :

 .(9) أنثاه، كمف يكثر مف أكمو فإنو تنتقؿ إليو تمؾ الغريزة
ب كالسؤاؿ البدىي ىؿ يدخؿ الخنزير فعبلن في األدكية ؟ كالجكاحكم التداوي بالخنزير ، 

عف ىذا السؤاؿ يحتاج إلى مجمكعة مف المتخصصيف في الطب، كغيره لبياف ذلؾ ، ىنا 
 عرض لبعض األحكاـ الفقيية المتعمقة بذلؾ .

األدكية التي اشتممت تركيباتيا عمى شيء مف شحـ الخنزير، أك بعض أجزائو التي يحـر 
مف ذلؾ التداكم أكميا ، ال يجكز تناكليا؛ ألف كؿ شيء ممنكع شرعنا فيو مضرة ، ك 

باألدكية الخبيثة ، كالخمر ، فإف ىذا ال يجكز ؛ ألف الخمر أـ الخبائث  كقد نيى النبي 
عف التداكم بيا ، كأخبر أنيا داء كليست بدكاء ، ككذلؾ  -صمى ا عميو كسمـ  -

التداكم بشحـ الخنزير ، فإنو حراـ ال يجكز ، كقد نص األحناؼ عمى جكاز التداكم 
يتة مطمقا إذا كانت يابسة، كاستثنكا مف ذلؾ عظـ الخنزير لحرمة االنتفاع بو ، بعظاـ الم
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ا.  كعظـ ما ال ييؤكؿ لحمو ، كىذا شامؿ لمحـ الخنزير أيضن
فالخنزير كمو حراـ لحمو كشحمو كالتعامؿ بو مف بيع كشراء ، ككؿ شيء فيو محـر 

 . (10)كنجس ، كلـ يجعؿ ا تعالى شفاء األمة فيما حـر عمييا 
 نظرية االستحالة :

ذىب بعض أىؿ العمـ إلى أف االستحالة ميطىيّْرة، كىي أف تتحكؿ صفات النجاسة إلى 
 صفات أخرل ، كتتحكؿ النجاسة إلى مادة أخرل، فإنو يحكـ بطيارتيا حينئذ.

كمف ذلؾ ما يعرؼ بالجبلتيف المصنكع مف شحـك الخنزير، كيدخؿ في صناعة بعض 
 .(11)المنتجات الغذائية 
 آخر شيء إلى كاألدىاف الشحـك تستحيؿ أف حاؿ في حبلال تصير ىذه المنتجات قد

 األمر كاف فإف  صفتيما تكتسب كال كاألدىاف، الشحـك اسـ المادة تأخذ ىذه فبل ، غيرىما
 مف معتبر كىك ، " االستحالة " العمماء يسميو ما كىك ، حكميما ال تأخذ فإنيا كذلؾ

 نجسا كاف كما ، محرمَّا يصير فإنو : خبيثا نجسا كصار حبلال يباط فما كاف ، الجيتيف
 . حبلال مباحا يصير فإنو  طيبا حبلال خبيثان كصار

ا الصابكف  طاىرنا يصير الميتة أك الخنزير شحـ استحالة مف ينيتج الذم كمثاؿ ذلؾ أيضن
كاف المذكى ذكاة الحي ميتة أنفحة بفعؿ المنعقد ، كالجبف استعمالو االستحالة كيجكز بتمؾ

 تركيبيا في يدخؿ التي التجميؿ كمكاد كالكريمات تناكلو ، كالمراىـ كيجكز طاىر، شرعية
 أما ، عينو كانقبلب الشحـ استحالة فييا تحققت إذا إال يجكز استعماليا ال الخنزير شحـ
 .(12) نجسة ذلؾ ، فيي يتحقؽ لـ إذا

 ير :أقوال العمماء في حكم التداوي بمشتقات الخنز 

السؤاؿ الذم يطرح نفسو : ىؿ يجكز لممسمميف أف يستخرجكا أدكية مف أعضاء  
الذم يعطى عف طريؽ الحقف ، يستخرج مف  -مثبل –الحيكانات لممنتجات ؟ فاألنسكليف 

أنسجة الخنازير ، ىؿ يجكز لمطبيب المسمـ أف يستخدمو لعبلج المرضى مف المسمميف 
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 كغير المسمميف؟

أف يككف مما يؤكؿ األولى :  المستخرج مف الحيكاف لو ثبلثي أحكاؿ : الدكاء والجواب :
أف يككف مما يؤكؿ لحمو كلـ يذؾَّ ، فبل  والثانية :لحمو ، كقد ذكي ، فالتداكم بو مباح ، 

،  ال  والثالثة :يجكز التداكم بو ؛ ألنو ميتة ،  أف يككف مما ال يؤكؿ لحمو كىذا محـر
 .(13)ؿ لمحـ الخنزير يجكز التداكم بو ؛ كىذا شام

 إف : تقكؿ المنشكرات بعض كجدنا -ا رحمو -العثيميف صالح بف محمد الشيخ سئؿ
 . ؟ رأيكـ فما ، الخنزير شحـ مف يصنع الصابكف بعض

ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ  ؛ األرض في لنا ا خمؽ ما كؿ في  الحؿ األصؿ أف أرل: فأجاب

ې  ې  ې     ۉٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ چ چ 

 : غيرىا أك ، لنجاستو حراـ أف ىذا أحد ادعَّى فإذا ،(14) چائ  ې  ى  ى  
 : قاؿ فإذا ، لو أصؿ ال فيذا : ما يقياؿ ككؿ ، األكىاـ بكؿ نصدؽ أف كأما ، الدليؿ فعميو
 شحـ معظميا أف ثبت فإذا ، ىات اإلثبات : لو قمنا : خنزير شحـ مف الصابكنة ىذه إف

 .(15)تجنبو عمينا كجب :دىنو أك خنزير

أكد باحث سعكدم كجكد أدكية يدخؿ في دخول مشتقات الخنزير في بعض األدوية: 
 . (16)تصنيعيا مشتقات مف الخنزير

كاستشيد رئيس قسـ أمراض سرطاف الدـ في مدينة الممؾ عبد العزيز الطبية لمحرس 
مف  الكطني بالرياض الدكتكر أحمد العسكر بدكاء "الييباريف" ، كىك أحد األدكية المصنعة

 مشتقات الخنزير. 

كقاؿ بأنو كجد أف استخداـ مشتقات الخنزير يقمؿ مف اإلصابة بالحساسية عند اإلنساف 
  (17)أكثر مف تمؾ المشتقات المستخرجة مف األبقار
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 حكم تناول األدوية  والمواد االستيالكية المضاف إلييا الخنزير ومشتقاتو :

غذاء كغيره ؛ ألنو قد تككف الضركرة ىي مف تختمؼ حاجة الناس إلى الدكاء عنيا إلى ال
 دعتو لتناكؿ الدكاء ، كلكف الغذاء ليس كالدكاء .

إف اإلنساف قد يترؾ تناكؿ بعض األطعمة ، إما لغبلء ثمنيا ، أك بعدىا عنو  أك حساسية 
جسمو منيا ، كلكنو إذا عمـ أف دكاءن بعينو سيككف سببنا في شفائو ، فإنو سيبذؿ الغالي 

 س في سبيؿ الكصكؿ إليو ، كىذا عكس الغذاء تماما .كالنفي

كالمسمـ منضبط بالشرع ، مأمكر بأكامره منتوو عف نكاىيو ، فما كاف شرعنا حبلال ، فيك 
لنا ، كما كاف حراما ، فيك الحراـ الذم نيانا ا  –جؿ كعبل  –الحبلؿ الذم ارتضاه ا 

 عنو .

ؿ في العديد مف الصناعات االستيبلكية ، كالكاقع أف بعض مشتقات الخنزير قد تدخ
كالمكاد الغذائية ، كمعاجيف األسناف ، كالحمكيات ، كالشيككالتة ، كغيرىا ، كسأعرض 

 مكقؼ الشريعة اإلسبلمية مف ذلؾ كمو.

 التي الغذائية ما نصو : "المكاد " الطبية اإلسبلمية لمعمـك المنظمة " كقد كرد في قرارات
 أنكاع كبعض ، بعض األجباف مثؿ ، عينو استحالة دكف تركيبيا في الخنزير شحـ يدخؿ
 كريـ كاآليس ، كالشيككالتة  البسككيت أنكاع كبعض ، كالزبد ، كالسمف ، كالدىف  الزيكت

 .(18)ىذه المكاد" تناكؿ إلى االضطرار النتفاء ؛ مطمقنا أكميا يحؿ كال ، محرمة ىي :

 المبحث الثاني : أضرار الخنزير

 -بؿ ال تخفى عمى أكلئؾ الباحثيف كالدارسيف ليذه األضرار -حـ الخنزير كثيرة أضرار ل
 منيا:
: تكجد في لحـ البقر، كتكجد في لحـ الخنزير، كلكف الدكدة  الدودة الشريطية أوال :
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الشريطية التي في لحـ الخنزير أخطر مف الدكدة الشريطية التي في لحـ البقر، فالدكدة 
ا لحـ البقر قد يبمغ طكليا اثني عشر متران في معدة اإلنساف، كىي الشريطية التي مصدرى

مككنة مف فصكص، ككؿ فص قابؿ لمنمك بذاتو، مثؿ أعكاد القصب، فإذا أخذتى كؿ 
ذا شرب المريض دكاء فإنو يقطعيا، كتنزؿ أكصاالن،  غصف كغرستىو ، فسينبت بنفسو، كا 

ا شرب دكاء ليقطعيا غرزت قرنييا في أما دكدة الخنزير فينبت ليا قرناف في الرأس، فإذ
جدار المعدة، فتتقطع أكصاليا إال الكصمة األخيرة التي فييا القرناف ، فتنبت مف 

 .(19)جديد
، كىك أخطر مف دكد المعدة الذم يؤخذ لو (20) احتواء الخنزير عمى دود العضل  - 2

حتى يصير فحمان،  دكاء فينزؿ، كقد ذكر عمماء الطب القديـ أف نكل المشمش إذا أحرؽ
كأكؿ منو اإلنساف كؿ خمس سنكات حبة، ككاف عنده دكدة البطف، فإنو ينزليا  كيقضي 
عمييا، فميما كاف دكد البطف فإنو ينزؿ بالدكاء، كلكف دكد العضؿ ليس في بطف، كال في 
جكؼ، بؿ في عضمة اليد، أك الفخذ، أك الظير، أك الكتؼ، فينبت فيو دكد بسبب تناكؿ 

 خنزير، كال يخرج مف الجسـ إال بمشقة.لحـ ال
كؿي  َوِمْنُيا َأنَّ َلْحَمُو َأْعَسُر المُُّحوِم َىْضًما - 3 قىٍد تىحي ًميًَّة، كى ؛ ًلكىٍثرىًة الشٍَّحـً ًفي أىٍليىاًفًو اٍلعىضى

ًعدىًة، فىيىٍعسيري ىىٍضـي اٍلمىكىادّْ  ةي الدٍُّىًنيَّةي بينو كبيف عىًصيًر اٍلمى ًت،  ىذه اأٍلىٍنًسجى بلى ًليًَّة ًلٍمعىضى الزُّالى
يىٍشعيري ًبًثقىؿو ًفي بىٍطًنًو كىاٍضًطرىابو ًفي قىٍمًبًو، فىًإٍف ذىرىعىوي اٍلقىٍيءي فىقىذىؼى ىى  ًعدىةي آًكًمًو، كى ًذًه فىتىٍتعىبي مى

لىٍكالى  ٍسيىاًؿ، كى ًت اأٍلىٍمعىاءي كىأيًصيبى ًباإٍلً الَّ تىيىيَّجى ًبيثىةى، كىاً  مىى كىًثيرو اٍلمىكىادَّ اٍلخى  اٍلعىادىةي الًَّتي تيسىيّْؿي عى
ـى اٍلًخٍنًزيًر ; ًلتى  كفى ًبًو لىٍح لىٍكالى مىا ييعىاًلجي تىٍدًخيننا، كى شيٍربنا كى ؿى السُّميكـً أىٍكبلن كى ٍخًفيًؼ ًمفى النَّاًس تىنىاكي

ًرًه ، لىمىا أىٍمكىفى النَّاسى أىٍف يىٍأكيميكهي، كىالى ًسيَّمىا أىٍىؿي الٍ  رى ارَّةً ضى ًد اٍلحى  .(21)ًببلى
 
كتسببو ديداف تعيش في لحـ الخنزير، كىذه الديداف  مرض "الشعرية أو الترخينية" : - 4

تستقر في عضبلت آكؿ لحـ الخنزير، كعمى األخص عضبلت التنفس، كذلؾ في المخ 
في أك العيف أك القمب أك الرئة أك الكبد، كفي أم مكاف تستقر فيو ليا أثر مركع، فمثبل 

المخ تصيب اإلنساف بالجنكف أك الشمؿ، كفي العيف تفسد الرؤية تماما كتصيب بالعمى، 
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ذا كصمت إلى جدار القمب فإنيا تتسبب في ذبحة قمبية.  كا 
كينتج عف اإلصابة بالميكركب السبحي  االلتياب السحائي المخي وتسمم الدم: - 5

ـ اكتشاؼ ىذا الميكركب سنة الخنزيرم، كقد كاف سبب ىذا المرض مجيكال تماما حتى ت
ـ، كعرفت البشرية السبب في الكفيات الغامضة التي راحت ضحايا الخنزير في 1968

ىكلندا كالدانمارؾ، كقد تبيف أف ىذا الميكركب يحدث التيابنا في األغشية المبلصقة لممخ، 
ت كيفرز سمكمنا بتركيز عاؿ في دـ المصاب تؤدم إلى مكتو، كالذيف يفمتكف مف المك 

يصابكف بعد عبلج مضف بصمـ دائـ، كفقداف لمتكازف نتيجة خمؿ في خبليا المخ أحدثو 
 ىذا الميكركب الخطير.

كىي أكبر الميكركبات ذات الخمية الكاحدة التي تصيب  الدوسنتاريا الخنزيرية : - 6
في اإلنساف، كتكجد في براز الخنزير ، كينتقؿ إلى طعاـ اإلنساف بطرؽ عديدة، كباستقراره 

األمعاء الغميظة يحدث إسياال كدكسنتاريا مصحكبة بالمخاط كالدـ، كقد يحدث التيابا 
 بالرئة كبعضمة القمب، كلك أنو ثقب القكلكف فإنو يؤدم لمكفاة.

ينتشر ىذا المرض عمى ىيئة كباء يصيب المبلييف مف الناس   أنفمونزا الخنزير: - 7
ف المضاعفات خطيرةن حينما ييٍحًدثي التيابنا كما حدث في السنيف القميمة الماضية ، كتكك 

ا في القمب ، كقد يميو ىبكطه مفاجئه في كظيفتو، ككاف أخطر كباء  من بالمخ ، كتضخُّ
ـ، كقتؿ مئات اآلالؼ مف البشر، كقد 1918أصاب العالـ مف ىذه األنفمكنزا الخطيرة عاـ 

برئاسة الرئيس األمريكي ـ مف ىذا الكباء ، فاجتمعت المجاف 1977خافت أمريكا في عاـ 
الذم أصدر أمرنا بتطعيـ كؿ أمريكي بالمصؿ الكقائي مف ىذا المرض الخنزيرم القاتؿ، 

 كتكمفت ىذه الحممة خمسة كثبلثيف كمئة مميكف دكالرا أمريكينا .
ىي دكدة تصيب الخنزير أكالن ، ثـ تنتقؿ إلى اإلنساف آكؿ دودة المعدة القرحية :  - 8

ا ، كتتسبب في حدكث إسياؿ كالتياب بالمصراف الخنزير كتصيب ا ألطفاؿ خصكصن
الغميظ ، كتسبب آالمنا شديدةن ال ًقبىؿى لمكبار بيا فما بالكـ باألطفاؿ، كثمة أخطار أخرل 
تترصد آكؿى لحـً الخنزير: فقد ذكرت أبحاث عممية حديثة أف جسـ الخنزير يحتكم عمى 

%  ، 3إال مف القميؿ منو بنسبة ال تتعدلكميات كبيرة مف حامض البكليؾ، كال يتخمص 
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% مف نفس الحامض، كنظرنا الحتكاء لحـ الخنزير  90بينما اإلنساف يتخمص مف نسبة 
عمى ىذه النسبة المرتفعة مف حامض البكليؾ ، فإف آكمي لحمو يشككف عادة مف آالـ 

نزير يحتكم ركماتيزمية ، كالتيابات المفاصؿ المختمفة، كما ثبت بالتحميؿ أف دىف الخ
عمى نسبة كبيرة مف األحماض الدىنية المعقدة ، كأف نسبة الككلستركؿ في لحمو خمسة 
عشر ضعفنا عنيا في البقر تقريبنا ، كمعمـك أف ىذه المادة عندما تزيد عف معدليا الطبيعي 
ا في ضغط  مُّبىيىا ، كارتفاعن فإنيا تترسب في الشراييف السيما شراييف القمب ، كتسبب تىصى

 .(22)الدـ، كىك السبب الرئيسي لمعظـ حاالت الذبحة القمبية
 

 المبحث الثالث : دخول مشتقات الخنزير في المواد االستيالكية 
كشفت دراسة استيبلكية تسعى لمتشجيع عمى تربية الخنازير عف أف ىناؾ ما ال يقؿ عف 

ترييا ابتداء مف خمس كثمانيف كمائة استخدامان ألجزاء مف الخنزير في المكاد التي نش
الخبز، كانتياء بمعجكف األسناف، حتى الرصاصة التي تستخدـ لمقتؿ ، كالدؼ الذم يقرع 

 في دركس المكسيقى مصنكعة مف مكاد في جسـ الخنزير.

تقـك ىذه الدراسة عمى متابعة كؿ جزء يذىب مف أجزاء الخنازير تـ قتميا ، كتحمؿ رقمان 
ف استخدامو مصدرنا لمحـك يستخدـ في الصناعات خاصان تكشؼ عف أف الخنزير عبلكة ع

 اآلتية :

 صناعة األسمحة الكيماكية. - 1

مف شعره تصنع فراشي الدىاف ، كاألسمدة ، كيستخدـ مسحكؽ شعره لتمييف العجيف  - 2 
 في صناعة الخبز، كيستخدـ في صناعة الزبدة قميمة الدسـ.

 نع ممٌطؼ غسيؿ األقمشة.كمف األحماض الدىنية المكجكدة في عظامو يص - 3 

كما يستخدـ الجبلتيف المستخمص مف عظامو في صناعة العصائر عمى اعتبار  - 4 
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 أنو يعمؿ عمى تنقية المكف مف الشكائب العالقة ، ليبدك العصير بمظير كلكف رائؽ.

كما تستخدـ األحماض الدىنية لمخنزير في صناعة الشامبك؛ ألنيا تمنحو المكف  - 5
 المؤلؤم.

 كيستخدـ في صناعة الشمع ، حيث يمنح الشمع صبلبة ، كيرفع درجة انصياره. - 6

كفي صناعة العديد مف األدكية المخففة لآلالـ ، كلمنح قرص الدكاء صبلبة ، كفي  - 7
 صناعة غشاء حافظات الكبسكالت لكثير مف األدكية ، كفي مككنات أقراص الفيتامينات.

ادة صبلبة البكدرة، كلمدىانات لمنح المكف بريقان يضاؼ إلى مسحكؽ الغسيؿ ؛ لزي - 8
كلمعانان، كما تستخدـ مثانة الخنزير لصناعة الدفكؼ، كيستخدـ مسحكؽ عظامو لصناعة 

 الكرؽ كذلؾ لتحسيف صبلبتو كتقميؿ الرطكبة.

كمف المنتجات التي يكجد بيا لحـ الخنزير معجكف األسناف ، ككريـ الحبلقة ، كمعجكف 
شيككالتة ، كالحمكيات ، كالبسككيت ، كرقائؽ الذرة، كاألكؿ المعمب ، كالفاكية الحبلقة ، كال

 .(23) المعمبة 
أما)ريتشارد لكتكيتش( رئيس شركة تسكيؽ المحـك التقميدية في بريطانيا ، كالذم عمؿ في 
مينة تربية الخنازير منذ ستيف عامان بدراسة مشابية ، فأثبت أف المزارعيف يجب أف يبيعكا 

ال عمييـ أف يحرقكىا؛ لذلؾ تكسعت األعماؿ أك بر كمية ممكنة مف مخمفات الخنزير ، كا 
التي تستفيد مف أجزاء الخنزير في المئة عاـ الماضية بشكؿ كبير جدان، حتى األفبلـ 
يستخدـ في صناعتيا الككالجيف المستخرج مف الخنزير، كما يستخدـ جبلتيف عظـ 

متفجرات ، كذلؾ مف خبلؿ نقؿ مسحكؽ الباركد إلى الخنزير في صناعة الرصاصات ، كال
 داخؿ الرصاصة.

كمف األمكر الميمة التي يجب التنبيو ليا أف تغميؼ المكاد االستيبلكية ال يتـ  
بطريقة تكضح لممستيمؾ ما يقـك باستيبلكو؟ كما نقرأه مف طبلسـ كيماكية كأرقاـ كأحرؼ 
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نستخدميا، فمف حؽ المستيمؾ بغض النظر  معقدة ال ترشدنا بطريقة أخبلقية لممكاد التي
عف حالتو الصحية ، كمعتقداتو الدينية أف يعرؼ مككنات المكاد التي يدفع ثمنيا أك 

 (.)كريستيف مينديرتساما.يستيمكيا
ا بيذا األمر دراسة لمدكتكر أمجد خاف  الذم كاف  كمف البحكث العممية التي اىتمت أيضن

، كعممو ىك تسجيؿ كؿ أنكاع األطعمة (24)ذية بفرنسا يعمؿ في قسـ إدارة كمراقبة األغ
كاألدكية ، كالمكافقة عمى منتجات أم شركة تريد عرض منتكجيا في األسكاؽ ، كبيذا فيك 
عمى عمـ جيدو بمككنات األغذية ، كلكف بعض ىذه المككنات ليا أسماء عممية ، كبعضيا 

 .E-190،E-141اآلخر ىك مجرد رمكز حسابية مثؿ: 

األمر رأل أمجد خاف تمؾ الرمكز ، فتممكو حب االستطبلع فسأؿ مدير القسـ الذم  بداية
نما يجب أف تؤدم عممؾ فقط .  يعمؿ بو ، كىك فرنسي ، فأجاب : ال يجب أف تسأؿ ، كا 

كلكف أثارت ىذه اإلجابة فضكلو ، كبدأ يبحث عف ىذه الرمكز في الممفات، كما كجده 
 بالصدمة. يمكف أف يصيب أم مسمـ في العالـ

إف لحـ الخنزير ىك االختيار األكؿ مف بيف أصناؼ المحـك في معظـ أكركبا بما   
فييا الببلد الغربية ، كىناؾ الكثير كالكثير مف المزارع في تمؾ الببلد لتربية ىذا الحيكاف، 

 كيبمغ عدد الخنازير في فرنسا كحدىا ثبلثنا كأربعيف ألفنا تقريبنا.

حتكم عمى أعمى نسبة دىكف مف أم حيكاف آخر ، كبما أف كما أف جسـ الخنزير ي
األكركبييف كاألمريكاف يحاكلكف االستفادة مف تمؾ الدىكف ، فبل غرك أف يقيمكا العديد مف 
المصانع الستثمارىا ، كخمؽ العديد مف الصناعات التي تعكد عمييـ بالربح عف طريؽ 

 الشركات التي تيتـ بمثؿ ىذه األمكر .

عدة كضعت الدكؿ األكركبية أسماء مككنات المنتجات الغذائية كالدكائية ، كمنذ عقكد 
فمثبلن تـ كضع كممة : دىف الخنزير عمى المنتجات التي تحتكيو ، ككؿ مف عاش في 

عامنا يعرؼ ىذه الحقيقة ، ثـ استبدلت بكممة "دىف حيكاني" ، كعندما سئؿ  40أكركبا منذ 
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يكاني كانت اإلجابة أنو دىف األبقار كالغنـ، كثمة المسئكلكف عف ماىية ىذا الدىف الح
مشكمة أخرل أف ىذه الحيكانات لـ يتـ ذبحيا عمى الطريقة اإلسبلمية بالتسمية كالتكبير 
ا  مما أدل إلى أف كاجيت الشركات المنتجة متعددة  قبؿ الذبح، كلذلؾ تـ منعيا أيضن

% مف مبيعاتيا يتـ تصديرىا  75الجنسية ىبكطنا في مستكل المبيعات؛ خاصة كأف نسبة 
 إلى الببلد المسممة .

أدل ىذا األمر بالشركات المصنعة إلى استعماؿ شفرة ال يعمميا إال العاممكف في       
قسـ إدارة األغذية، فبل يفيمو رجؿ الشارع الذم يتعامؿ مع ىذه المنتجات،كىذه الشفرة 

خؿ فيو ىذا الحرؼ المرقـ  معجكف ( مرقمنا ، كمما يدeيرمز إلييا بالحرؼ اإلنجميزم )
األسناف، كريـ الحبلقة ، المباف ، كالشيككالتة، الحمكيات ، البسككيت ، كرقائؽ الذرة ، 

 كالتكفي ، كاألطعمة كالفكاكو المعمبة ، إلى جانب بعض الفيتامينات.

 المواد الغذائية التي يدخل الخنزير في صناعتيا، ورموزىا، وبعض آثارىا :
كما –زير كمشتقاتو في بعض المكاد الغذائية بصكرة ال تكشؼ عف ماىيتو يدخؿ الخن

كذلؾ باستعماؿ رمكز لتشفير تمؾ المكاد حتى ال تعرؼ مادة صناعتيا ، كىذه  -سبؽ
 أمثمة عمى تمؾ الرمكز: 

ليسثيف الصكيا ، كزيت بذكر المفت ، كالنخيؿ ، كبذر الكتاف ، كحميب األبقار ، كمككنات 
 ميا يدؿ عمى احتكاء المنتج عمى دىكف الخنزير ، كىذم الرمكز:نباتية  كمعظ

E100، e110، e120، e 140، e141، e153، e210، e213، e214، e216، 
e234، e252،e270، e280، e325،e326، e327، e334، e335، e336، 
e337، e422، e430، e431، e432، e433، e434، e435، e436، 
e440،e470، e471، e472، e473، e474، e475،e476، e477، e478، 
e481، e482، e483، e491، e492، 
e493،e494،542،e570,572،e631،e635e904،E101،e102،e103،e111،
e120،e123،e124،e126،e127،e128،e141،e152،e210،e213،e214،
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e206،e234،e252،e270،e280،e325،e326،e327،e334،e336،e337،
e374،e420،e422،e430،e431،e432،e433،e434،e435،e436،e442،
e470،e471،e472،e473،e474،e475،e476،e477،e478،e780،e481،
e482،e483،e488،e489،e491،e492،e493،e494،e495،e542،e550،
e570،e577،e591،e631،e632،e633،e904. 

 مواد مشكوك فييا :
E104،e122،e141،e150،e153،e171،e173،e180،e240،e214،e477،
e151. 

 ف ىذه المكاد المشفرة ما ىك ضار باإلنساف ، كمف أمثمتو ما يمي :كم
 مواد تسبب آالم المعدة :

E226،e224،e223،e211،e221. 
 مواد تسبب ارتفاع ضغط الدم :

E320،e321،e250،e251،e252. 
 مواد خطرة و ممنوعة في أمريكا وبريطانيا:

E127،e124،e123،e120،e110،e102 (25). 
 ليًا :مواد ممنوعة دو 

E103،e105،e111،e217،e239،e330،e121،e125،e126،e127،e130،
e152،e181،e211،e212،e213،e214،e215،E102،e123،e124،e131،
e142،e210،e211،e212،e213،e214،e215،e217،e220،e239،e251،
e330،e311 . 

 مواد تسبب اضطراًبا معوًيا :
E221،e223،e224،e226. 

 :مواد تسبب طفًحا جمدًيا 
E230،e231،e232،e233،e311،e312. 
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 مواد تزيد نسبة الكولسترول :
E320،e312،e463،e464،e466. 

 مواد تسبب اضطراًبا في اليضم :
E338،e339،e340،e341،e407،e450،e461،e462،e463،e465،e466. 

 12مادة تدمر فيتامين ب 
e220. 

 تسبب مشكالٍت لمبشرة :
E250،e231،e232،e233،e311،e312 

 
 ما غير الضارة ، فمن أمثمتيا :أ

e132،e140،e160،e161،e163،e170،e174،e175،e200،e201،e202،
e203،e236،e237،e238،e260،e261،e262،e263،e281،e282،e300،
e301،e302،e303،e304،e305،e306،e307،e308،e309،e322،e331،
e332،e333،e335،e400،e401،e402،e403،e404،e405،e405،e406،
e408،e410،e411،e413،e414، e421. 
 الخاتمة

 كمف خبلؿ ىذه الدراسة تبيف لي ما يمي :
 الشريعة اإلسبلمية جاءت لمصالح العباد في الدنيا كاآلخرة . أواًل :
كاف لتحريـ الخنزير مصالح دينية كدنيكية ، تدخؿ ضمف الكبريات الخمس التي  ثانًيا :

تيوي  عني اإلسبلـ بيا ، كالتي منيا حفظ النفس ، رَّ ًممىٍت مىضى كفي أكؿ الخنزير الذم عي
إضراره كبير بالنفس ، فضبلن عف الماؿ ، كأما الدنيكية ، فإنيا ال تنفؾ عف الدينية  فإف 
ٍمًب النفع لو  كدفًع الضرّْ عنو ، كمف ذلؾ االبتعاد عف الخنزير  اإلنساف طيًبعى عمى حيبّْ جى

 كمشتقاتو .
المسمميف يتبعكف مختمؼ الكسائؿ لئلضرار بيـ ، كمف  ما فتئ الغرب في إيذاء ثالثا :
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 تمؾ الكسائؿ نشرىـ سمـك الخنزير عمى ىيئة مشتقات كمسميات خيالية .
تسمية المسميات بغير اسميا إييامنا باستخداميا ، كغشنا كتدليسنا لممسمميف مف  رابعا :

 أساليب المكر كالخداع التي ال تنطمي عمى أمتنا المسممة .
قد تمجئ الضركرة المسمـ لمتداكم بالمحـر ، كلكف ال ضركرة فيما يتناكلو مف  : سادًسا
 غذاء .
 في البدائؿ عف ىذه المكاد الخير الكثير في ديننا كدنيانا . سابعا :

كأخيرنا إف ىذا العمؿ ال يعدك أف يككف جيدنا بشرينا فيو مف النقص، كالسقطات كالينات ، 
ني أتقٌبؿ كؿ كجيات النظر  بكؿّْ صدرو رحبو إلثراء ىذا البحث ، كتككف لىًبنةن في بناء كا 

 األمة .
 التوصيات :

بما أف ىذه المشكمة تأتينا عف طريؽ الكاردات ، فإنو يجب مراقبة كؿ ما يرد إلى ببلدنا ، 
 كذلؾ عف طريؽ اآلتي :

 القكانيف الصارمة التي تمنع دخكؿ مثؿ بعض ىذه المكاد الضارة أصبلن . سفُّ  - 1
 مراقبةي النّْسىًب المقررة لدخكؿ مثؿ ىذه المكاد إلى تركيبتيا .  - 2
 االستفادةي مف بعض الدكؿ الشقيقة التي ليا نشاط في ىذا المجاؿ .  - 3
رشاد كتكجيو لممستيمكيف كالمكرديف عف كيفية التداكؿ السميـ  - 4 إعدادي برامج تكعية كا 

 افؽ كالمقاييس المعتمدة .لمغذاء كمخاطر المكاد المضافة التي ال تتك 
( 9000دعـ الصناعات الكطنية الغذائية لمتسجيؿ المطابؽ لممكاصفات الدكلية )آيزك - 5
. 

كفي الختاـ فإني أىًىيبي بكؿ مسمـ مؤمف غيكر عمى دينو، كعقيدتو، ككطنو كأىمو أف 
 يشعر ، يتحقَّؽى مف كؿ ما يشترم مف األدكية كاألغذية ؛ ألنو قد يتناكؿ المحـر كىك ال

كعمى المسؤكليف تقع المسؤكلية في حماية ىذا الكطف مف دخكؿ تمؾ المكاد االستيبلكية 
الممكثة بالخنزير كمشتقاتو ، كييأة الرقابة عمى األغذية كغيرىا ، كا المسؤكؿ أف يكفؽ 

 الجميع لما فيو خير الببلد كالعباد .
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 اليوامش
مد بف مكسى بف عيسى الدميرم :  تحقيؽ : حياة الحيكاف الكبرل ، كماؿ الديف مح - 1

 .1/423أحمد حسف، 
 .1/113البحر الرائؽ ، دار المعرفة ،  بيركت ، د.ت ،  – 2
أيسر التفاسير ، الجزائرم ، مكتبة العمـك كالحكـ، المدينة المنكرة، المممكة العربية  - 3 

 .1/148ـ ، 2003ىػ ،1424، 5السعكدية ، ط
 . 3ية سكرة المائدة مف اآل -4
المغني عمى الخرقي ، عبد ا بف أحمد بف قدامة المقدسي ، دار الفكر ، بيركت   - 5

ىػ ، 1421، كالشرح الممتع ، ابف عثيميف ت 1/123ق   1405،  1، ط
http://www.ibnothaimeen.com 1/300بف ،  كالكافي في فقو اإلماـ أحمد ، ا

ىػ ،  دار 884، كالمبدع ، ابف مفمح تislam.com-http://www.al 1/86قدامة ، 
، شرح الزركشي عمى مختصر 1/170ـ ، 2003ىػ ،1423عالـ الكتب، الرياض ، 

ىػ ، تح : 772الخرقي ، شمس الديف محمد بف عبد ا الزركشي المصرم الحنبمي ت 
ـ ، 2002ىػ ، 1423د المنعـ خميؿ إبراىيـ ،  دار الكتب العممية ، لبناف، بيركت ، عب
، كأسيؿ المدارؾ شرح إرشاد السالؾ في مذىب إماـ األئمة مالؾ ، أبك بكر  6/664

الكشناكم ، المكتبة العصرية ، بيركت ، د.ت ،  التمييد ، ابف عبد البر تح: مصطفى 
ق ، 1387عمـك األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية ، المغرب ،  العمكم ، محمد البكرم ، كزارة

، أسنى المطالب ،  زكريا األنصارم ، تح : محمد محٌمد تامر، دار الكتب  1/144
، الشرح الكبير عمى المقنع  564/  1،  1ـ ، ط2000ق ،  1422العممية ، بيركت ، 

المنار ، دار ، ابف قدامة المقدسي ، أشرؼ عمى طباعتو: محمد رشيد رضا صاحب 
 . 192/  1الكتاب العربي لمنشر كالتكزيع ، بيركت ، لبناف ، 

 .                                                              13/834الحاكم الكبير ، الماكردم ، دار الفكر ، بيركت ، د.ت ،    - 6
فكر لمطباعة كالنشر المبسكط ، السرخسي ، دراسة كتحقيؽ : خميؿ الميس ، دار ال -7

مكسكعة العبلج   88/  24ـ،2000ىػ ، 1421، 1كالتكزيع، بيركت، لبناف، ط

http://www.ibnothaimeen.com/
http://www.ibnothaimeen.com/
http://www.al-islam.com/
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ىػ  1354محمد رشيد رضا ت تفسير المنار    ،284باألعشاب ، المكسكعة الشاممة ص 
 . 113،  6/112 ـ ، 1990، الييئة المصرية العامة لمكتاب ، 

عبد ا بف محمكد بف مكدكد المكصمي االختيار لتعميؿ المختار ،  ،173البقرة: -8
ىػػ ،  تعميؽ محمد أبك دقيؽ ، مطبعة الحمبي ، القاىرة ، كصكرتيا دار 683الحنفي ت 

الشيرازم ، دار الميذب ، ،   102/  4ـ،  1937ىػ ،  1356الكتب العممية ، بيركت، 
األربعة   ، القكاعد الفقيية كتطبيقاتيا في المذاىب1/455 الفكر ، بيركت ، د. ت ،

 . 277/  1ـ ،  2006ىػ ،  1427، 1مصطفى الزحيمي ، دار الفكر ، دمشؽ ، ط: 
 .6/3المصدر السابؽ  - 9

 .٧ُّالبقرة:   - 10
المكاد المحرمة كالنجسة في الغذاء كالدكاء بيف النظرية كالتطبيؽ ، د. نزيو حماد ،  -11

 . 68ـ ، ص  2004ق ،  1425دار القمـ ، دمشؽ ، 
12 -http://www.islamset.com/arabic/abioethics/muharamat.html  ،

 . 78 – 76كالمكاد المحرمة كالنجسة في الغذاء كالدكاء بيف النظرية كالتطبيؽ ص  
 .www.islamqa.comمكقع اإلسبلـ سؤاؿ كجكاب  - 13
 . 28سكرة البقرة مف اآلية  - 14
 .www.islamqa.comمكقع اإلسبلـ سؤاؿ كجكاب:  - 15
 مف 24 - 22 المكافؽ ق ، 1415 الحجة ذم شير مف  24انعقدت في الفترة  - 16
، :  1995 مايك شير

http://mountada.darcoran.org/index.php?showtopic=23552. 
17 mountada.darcoran.org/index.php?showtopic-. 
د ا األميف ، المكاد المضافة لؤلغذية ، فيد محمد الجساس ، صبلح الديف عب - 18

،  28ـ ،  ص  2008ق ،  1429مدينة الممؾ عبد العزيز لمعمـك كالتقنية ، الرياض ، 
 . 48 – 27ينظر الجداكؿ مف ص 

 . www.islamwab.net.. 6/3عطية محمد سالـ ، شرح بمكغ المراـ ،  – 19

http://www.islamset.com/arabic/abioethics/muharamat.html
www.islamqa.com.
http://mountada.darcoran.org/index.php?showtopic=23552.
file:///D:/التعديلات/mountada.darcoran.org/index.php
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ىايز  ، مجمة كمية الدعكة اإلسبلمية ، د . 308،  302،  6/113تفسير المنار ،  -20
 . 110ـ ، ص  1989ىينريش ركفيغ ، العدد السادس ، 

 .  285مكسكعة العبلج باألعشاب ، المكتبة الشاممة ص  -21
 .4،  2،  1خطكرة المكاد المضافة لؤلغذية ، المكتبة الشاممة ص  – 22
 . mwab.net.www.isla. 6/3شرح بمكغ المراـ  ، عطية محمد سالـ ،   - 23
مارس  9ىػ ،1429األحد غرة ربيع األكؿ جريدة الرياض ، محمد الحيدر ،  - 24

 .www.alriyadh.com، 14503ـ ، العدد 2008
مكسبات الطعـ كاأللكاف الصناعية التي تضاؼ لؤلغذية ، د. نيفيف عبد الغنى  -25

ىبة  باحث أكؿ بمعيد بحكث صحة الحيكاف، أسيكط ، مجمة النسر ، د.ناىد محمد ك 
 . 96 – 92ـ ،  َُِِأسيكط لمدراسات البيئية ، العدد السادس كالثبلثكف يناير 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.islamwab.net..
www.alriyadh.com.
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 المصادر والمراجع
 القرآف الكريـ ، بركاية حفص عف عاصـ . – 1
صمي الحنفي ت االختيار لتعميؿ المختار ، عبد ا بف محمكد بف مكدكد المك  - 2

 ـ .  1937ىػػ ، 1356ىػػ ،  تعميؽ محمد أبك دقيؽ ، مطبعة الحمبي ، القاىرة ، 683
 أسنى المطالب ،  زكريا األنصارم ، دار الكتاب اإلسبلمي ، بيركت ، د. ت . - 3

أسيؿ المدارؾ شرح إرشاد السالؾ في مذىب إماـ األئمة مالؾ ،  أبك بكر الكشناكم   - 4
 عصرية ، بيركت ، د.ت .، المكتبة ال

ىػ 1424،  5أيسر التفاسير ، الجزائرم ،  مكتبة العمـك كالحكـ ، المدينة النبكية ، ط - 5
 ـ .2003، 

تح: ناجي سكيداف ، المكتبة العصرية لمطباعة تفسير آيات األحكاـ ، السايس ،  - 6
 كالنشر ، بيركت ، د.ت . 

ـ التنزيؿ ، الخازف ، تحقيؽ كتصحيح : تفسير الخازف ، لباب التأكيؿ في معال  - 7
 ىػ.1415،  1محمد عمي شاىيف ، دار الكتب العممية ، بيركت ، ط

تفسير السمعاني ، السمعاني ، تح : ياسر بف إبراىيـ ، غنيـ بف عباس بف غنيـ ،   - 8
 ـ .1997ىػ ، 1418،  1دار الكطف ، الرياض ، ط

 . ىػ1423،  1ابف الجكزم ، الرياض ، طتفسير ابف عثيميف ، ابف عثيميف ، دار  - 9
تفسير القرآف العظيـ ، ابف كثير ، تح : محمد حسيف شمس الديف ، دار الكتب   - 10

 ىػ.1419،  1العممية ، منشكرات محمد عمي بيضكف ، بيركت ، ط

التمييد ، ابف عبد البر ، تح: مصطفى العمكم ، محمد البكرم ، كزارة األكقاؼ ،  - 11
  ق .1387لمغربية ، المممكة ا

 الحاكم الكبير ، الماكردم ، دار الفكر ، بيركت ، لبناف ، د.ت ، د.ط .  - 12
حياة الحيكاف الكبرل ، كماؿ الديف محمد بف مكسى بف عيسى الدميرم :  تحقيؽ  - 13
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 ـ .  2003ىػ  1424، 2: أحمد حسف بسج ، : دار الكتب العممية ، بيركت ، لبناف ط: 
 ـ 1992ىػ ، 1412،  2لمختار ، ابف عابديف ،  دار الفكر ، بيركت ، طالدر ا - 14
. 

  ..www.islamwab.netشرح بمكغ المراـ  ، عطية محمد سالـ ،  - 15
شرح الزركشي ، شمس الديف محمد بف عبد ا الزركشي المصرم الحنبمي ت  - 16

 ـ .1993ىػ ، 1413ف ، الرياض ، ىػ ،  دار العبيكا772
الشرح الكبير عمى المقنع ، ابف قدامة المقدسي ، دار الكتاب العربي ، بيركت   -17

 د.ت ، د.ط .
  1ىػ ، دار ابف الجكزم ، الرياض ، ط1421الشرح الممتع ، ابف عثيميف ت  - 18

 ىػ .1428ىػ ، 1422
ربعة ، مصطفى الزحيمي ،  دار الفكر القكاعد الفقيية كتطبيقاتيا في المذاىب األ  - 19

 . ـ2006ىػػ ، 1427،  1، دمشؽ ، ط
ىػ ، 1414،  1الكافي في فقو اإلماـ أحمد ، ابف قدامة ، دار الكتب العممية ، ط - 20

 ـ. 1994
 abomrikh@yahoo.comاالستشفاء بالعسؿ كالحبة السكداء ،  -21
 ىػ .1400ىػ ، المكتب اإلسبلمي ، بيركت ، 884، ابف مفمح ت المبدع - 22
المبسكط ، السرخسي ، دراسة كتحقيؽ خميؿ الميس ، دار الفكر ، بيركت ، لبناف   - 23
 . ـ2000ىػ ،  1421، 1، ط
المغني عمى الخرقي ، عبد ا بف أحمد بف قدامة المقدسي ،  دار إحياء التراث  - 24

 ـ .1985ىػ 1405،  1طالعربي ، القاىرة ، 
 دار الكتب العممية ، بيركت ، د.ط ، د.ت . الشيرازم ،الميذب ،  - 25
المكاد المحرمة كالنجسة في الغذاء كالدكاء بيف النظرية كالتطبيؽ ، د. نزيو حماد ،  - 26

 ـ . 2004ىػػ ،  1425،  1دار القمـ ، دمشؽ ، ط
اس ، صبلح الديف عبد ا األميف  المكاد المضافة لؤلغذية ، فيد محمد الجس - 27
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 ـ .  2008ىػػ ،  1429مدينة الممؾ عبد العزيز لمعمـك كالتقنية ، الرياض ، 
ـ  2008مارس ،  9ىػػ ، 1429جريدة الرياض ، محمد الحيدر، ربيع األكؿ ،  - 28

 (.14503العدد )
عبد الغنى مكسبات الطعـ كاأللكاف الصناعية التي تضاؼ لؤلغذية ، د. نيفيف  - 29

 النسر ، د.ناىد محمد كىبة ، باحث أكؿ بمعيد بحكث صحة الحيكاف، أسيكط   مجمة
 .،َُِِ يناير) كالثبلثكف السادس العدد ، البيئية لمدراسات أسيكط
 1989مجمة كمية الدعكة اإلسبلمية ، د . ىايز ىينريش ركفيغ ، العدد السادس ،  - 30
 ـ .
31 - www.islamwab.net.. 
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33 -  www.islamqa.com. . مكقع اإلسبلـ سؤاؿ كجكاب 
34 -  Mountada.darcoran.org www. 
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