بحث حمكّم

اال�ستحالةو�أحكامها
يف الفقه الإ�سالمي
�إعداد
د .يا�سني بن نا�صر اخلطيب
ع�ضو هيئة التدري�س بكلية ال�شريعة بجامعة �أم القرى

اال�ستحالة و�أحكامها يف الفقه الإ�سالمي

املقدمة

احلمد هلل الذي �رشع لنا من الدين ما ينفعنا يف دنياها و�أخرانا ،وال�صالة وال�سالم
على حممد قدوتنا و�إمامنا وموالنا ،وعلى �آله و�صحبه ،ومن تبعهم ب�إح�سان �إلى يوم
الدين ،وبعد :ف�إن الكثري من الأمور التي نحتاج �إليها يف هذه احلياة هي من �صنع
غري امل�سلمني ،وهي مواد م�أكولة يف الغالب ،وال يدري الإن�سان من �أي �شيء ت�صنع
هذه املواد ،وما هي الأ�شياء التي تخلط مع بع�ضها حتى ت�ستحيل على هذه ال�صورة
التي نراها عليها ،كما �أننا نرى بع�ض املواد امل�صنعة مما ي�رض بالإن�سان �أو باحليوان
كما �سمعنا عن (جنون البقر) الذي يتغذى على مواد ت�صنع من بقايا احليوانات،
فت�ستحيل علفاً يتغذى به احليوانات يف دورة ال تنتهي.
ون�سمع �أن الكثري من الأدوية يدخل فيها �شيء من الكحول �إما لتغيري طعمها،
لتكون مقبولة عند املري�ض ،و�إما لإذابة بع�ض املواد التي ال تذاب �إال بالكحول ،و�إما
لت�سكني الأمل لكي ال يح�س املري�ض بالأمل.
وهناك بع�ض املواد التي تُ�صنع من عظام احليوانات مثل (اجللي) وهذه العظام
ال يدرى �أهي من حي �أم من ميت ،من م�أكول �أم ال ،من مذكى �أم ال؟
وكذلك ما بحث يف بع�ض املجامع الفقهية ب�ش�أن املياه التي جتمع من ال�رصف
ال�صحي وت�ضاف �إليها بع�ض املواد لت�ستحيل �إلى مياه م�ست�ساغة ال�ستعمال الآدمي
�رشباً �أو غ�س ًال �أو لغ�سل املالب�س �أو الأواين �أو لبناء الدور� ،أو ل�سقي الزروع ،وما
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�شاكل ذلك هل ي�صح ذلك؟
ثم �إن بع�ض الذين يعملون اخلمور يف املعامل الكبرية ي�س�ألون ما احلكم يف املواد
املتخمرة التي يف املعامل ،وهي كثرية ب�أثمان باهظة ،هل تراق كل هذه لو �أردنا �أن
نغيرّ املعمل من معمل للخمور �إلى معمل يحيل هذه الأ�شياء املح ّرمة �إلى �أ�شياء نافعة
حالل؟
وهذه املواد الغذائية التي ت�سقى باملاء النج�س� ،أو ت�سمد باملواد النج�سة ،هل
يجوز �أكلها �أو بيعها؟
لهذه الأ�سئلة وغريها حاولت بحث هذا املو�ضوع من جوانبه املختلفة.
ق�سمت املو�ضوع �إلى مقدمة ،ومتهيد ،وثالثة ف�صول ،وخامتة.
وقد ّ
�أما املقدمة فهي هذه التي ب ّينت فيها �سبب الكتابة يف املو�ضوع.
و�أما التمهيد فقد جعلته لتعريف اال�ستحالة لغ ًة وا�صطالحاً.
ويف الف�صل الأول ب ّينت اال�ستحالة التي تكون بغري فعل الإن�سان.
و�أما الف�صل الثاين فقد جعلته لال�ستحالة التي تكون بفعل الإن�سان.
وجعلت الف�صل الثالث يف ا�ستحالة الأ�شياء املختلفة.
وتكلمت يف اخلامتة عن �أهم ما تو�صل �إليه البحث.
• (مالحظة)� :إذا قلت يف �أثناء البحث (قلت) هكذا بني قو�سني فهو من كالم
الباحث.
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التمهيد
يف تعريف اال�ستحالة ً
لغة وا�صطالح ًا
تعريف اال�ستحالة ً
لغة:

�أ�صل اال�ستحالة من (حال).
و�أ�صل حال َح َو َل :حتركت الواو – عني الفعل – وانفتح ما قبلها قلبت �ألفاً،
ف�صارت حال ،ثم زيدت الألف وال�سني والتاء ،ف�صار (ا�ستحول) على وزن
ا�ستغفر ،وعلى القاعدة ال�سابقة :حتركت الواو – عني الفعل – وانفتح ما قبلها قلبت
�ألفاً؛ ف�صار ا�ستحال ،هذا هو املا�ضي ،وم�ضارعه (ي�ستحيل) ،وامل�صدر (ا�ستحالة).
والألف وال�سني والتاء ت�أتي ملعان منها:
 -1الطلب ،نحو� :أ�ستغفر اهلل.
 -2التحول ،كا�سن�رس البغاث ،وا�ستحجر الطني ،ومنها اال�ستحالة ،كما �سي�أتي.
 -3الإلفاء ،كا�ستعظمه – �أي �ألفاه عظيماً.
 -4مطاوعة �أفعل كا�ستحكم((( تقول �أحكمت الأمر فا�ستحكم.
واحلاء والواو والالم :يقول عنها ابن فار�س يف املقايي�س� :أ�صل واحد وهو حترك
يف دور ،فاحلول :العام؛ وذلك �أنه يحول �أي يدور ،وحال ال�شخ�ص� :إذا حترك،
وكذلك كل متحول عن حالة(((.
((( نزهة الطرف يف علم ال�صرف �ص .113-112وانظر الكتاب ل�سيبويه .222/2
((( �ص.290
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ويف الو�سيط نَّبي �أن للكلمة (حال) وما يت�رصف عنها معانٍ كثرية منها:
 -1حال ال�شيء :تغيرّ  ،يقال :حال اللون ،وحال العهد.
 -2حال ال�شيء يحول حو ًال :م�ضى عليه حول.
 -3حال احلول :مت.
 -4حال ال�شيء :اعوج بعد ا�ستقامة.
 -5حال يف ظهر دابته وعلى ظهر دابته :وثب وا�ستوى راكباً.
 -6حال عن ظهر دابته� :سقط.
 -7حال عن العهد :انقلب.
 -8حال ال�شيء بني ال�شيئني :حجز بينهما.
 -9حالت النخلة حئو ًال :حملت عاماً ومل حتمل عاماً.
 -10حالت الناقة �رضبها الفحل فلم حتمل.
والتحول.
ُّ
(قلت) والذي يهمنا من هذه املعاين املعنى الأول الذي هو التغيرُّ
ا.هـ.
وللتحول معان منها:
حتول :تنقل من مو�ضع �إلى مو�ضع.
وحتول :تغيرّ من حال �إلى حال(((.
(قلت) وكال املعنيني مق�صود هنا و�إن كان الثاين هو الأقرب �إلى املراد .ا.هـ.
ومعنى ا�ستحال ال�شيء :حتول وتغيرّ واعوج بعد ا�ستقامة((( .ويف امل�صباح
املنري :ا�ستحال ال�شيء :تغيرّ عن طبعه وو�صفه .ا.هـ.
((( ذكر املعنيني ل�سان العرب  .186/11كما ذكر ذلك الو�سيط .209-208/1
((( انظر لهذه املعاين :الو�سيط  .209-208/1والقامو�س املحيط  .362/3وامل�صباح املنري للفيومي  .170/1التعريفات
للجرجاين  ،115/1ول�سان العرب  186/11مادة (حول).
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(قلت) فعلى هذا فهو حتول يف كيفية ال�شيء.
قال يف التعريفات :احلركة يف الكيف :هي انتقال اجل�سم من كيفية �إلى �أخرى،
كت�سخني املاء وتربيده ،وت�سمى هذه احلركة ا�ستحالة(((.
وت�أتي اال�ستحالة ويراد بها عدم الإمكان(((.
(قلت) ولي�س هذا مراداً هنا يف هذا البحث.
اال�ستحالة يف اال�صطالح:

مل �أجد من الفقهاء من ع َّرف اال�ستحالة تعريفاً ا�صطالحياً ،لكن ما مثّلوا به قد
ال ُيخرج املعنى اال�صطالحي عن املعنى اللغوي ،فقد قال ال�شريازي يف املهذب:
و�أما القيء فهو جن�س؛ لأنه طعام ا�ستحال يف اجلوف �إلى الننت والف�ساد .ا.هـ(((.
وحتول من كونه طعاماً �إلى كونه قيئاً ،وينطبق عليه �أنه
(قلت) هذا معناه �أنه تغيرَّ َّ
قد تغيرّ منه الطبع ،فطبع الطعام غري طبع القيء؛ لأن من طبع الطعام �أنه ي�ؤكل ،وال
ي�ؤكل القيء ،وو�صف الطعام خمتلف عن و�صف القيء من حيث الطعم واللون
والرائحة وغريها ،فطبعه الآن غري طبع الطعام ،وو�صفه غري و�صف الطعام .ا.هـ.
ويف �إعانة الطالبني قال :امل�سك َدم ا�ستحال طيباً ،والعلقة وامل�ضغة �أ�صلهما –
وهو املني – دم م�ستحيل ،واللنب �أ�صله دم .ا.هـ(((.
(قلت) فدم الغزال الذي يخرج منه الطِ يب تغيرّ �إلى غري طبع الدم ،فطبع الدم
تغير امل�سك �إلى غري و�صف الدم ،فالدم لونه �أحمر ورائحته
ال�سيولة والرقة ،كما َّ
غري رائحة امل�سك ،وكذلك الطعم خمتلف ،ومثل هذا يقال يف العلقة وامل�ضغة،
((( التعريفات  ،115/1وانظر.242/1 :
((( انظر :املراجع اللغوية ال�سابقة.
((( املهذب  .47/1واملجموع للنووي .509/1
((( �إعانة الطالبني .84/1
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ويف اللنب .ا.هـ.
وكذلك قال �أهل التف�سري:
قال ابن كثري يف قوله تعالى :ﭽﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪﭼ((( ،قال:
فوجده – طعامه – مل يتغيرَّ منه �شيء :ال الع�صري ا�ستحال ،وال التني حم�ض وال
�أننت .ا.هـ(.((1
وكذلك قال �أهل احلديث ،فقد قال ابن حجر يف فتح الباري :وتقريره� :أن اللنب
خالط الروث والدم ،ثم ا�ستحال فخرج خال�صاً طاهراً .ا.هـ(.((1
(قلت) ي�شري �إلى قول اهلل تعالى :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴﭼ(.((1
ويبينّ �أن طبع اللنب غري طبع الروث الذي هو الفرث ،وغري طبع الدم �سواء من
حيث الرقة وال�سيولة� ،أو من حيث الرائحة والطعم وغريهما .ا.هـ.
ومن هنا عرفنا �أن التعريف املختار لال�ستحالة ا�صطالحاً :هو تغيرُّ ال�شيء من
طبعه وو�صفه �إلى طبع �آخر وو�صف �آخر.
�أحكام اال�ستحالة
مقدمة يف بيان �أنواع اال�ستحالة

تنق�سم اال�ستحالة من حيثيات خمتلفة �إلى �أق�سام �شتى:
فتنق�سم اال�ستحالة من حيث الفعل وعدمه ق�سمان� :أحدهما :ا�ستحالة بفعل
((( البقرة.259 :
( ((1تف�سري ابن كثري .215/1
( ((1فتح الباري �شرح �صحيح البخاري البن حجر .71/10
( ((1النحل66 :
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الإن�سان ،كالإهاب ي�صري بعد دبغه باملواد الدابغة جلداً ،الثاين :ا�ستحالة بغري فعل
الإن�سان ،كاخلمر �إذا تركت �صارت خ ًال من غري فعل �أحد.
ثم هي بالن�سبة لل�صالح والف�ساد ق�سمان� :أحدهما :ا�ستحالة �إلى �صالح ،كالدم
ي�صري لبناً ،والإهاب ي�صري جلداً ،الثاين :ا�ستحالة �إلى ننت وف�ساد ،كالطعام ي�صري
غائطاً ،والدم ي�صري قيحاً.
ثم هي �أي�ضاً بالن�سبة �إلى نوع اال�ستحالة ق�سمان� :أحدهما :ا�ستحالة تغيري وتبديل،
كالدم ي�صري لبناً ،فاللنب خمتلف عن الدم ،الثاين :ا�ستحالة من غري تبديل وتغيري،
كالإهاب ي�صري جلداً.
ومن حيث ال�سيولة وعدمها �إلى ق�سمني :ا�ستحالة �إلى �سيولة ،كالطعام ي�صري
دماً ،الثاين :ا�ستحالة �إلى جماد ،كاملني ي�صري م�ضغة.
ولكن الأنواع هذه قد تتداخل فيما بينها ،فقد يكون التخليل بفعل الإن�سان� ،أو
بغري فعله ،وي�ستحيل �إلى �صالح ،وقد ي�ستحيل �إلى ف�ساد ،وقد يكون بفعل الإن�سان،
�أو بغري فعله ،ويكون بتغيري وتبديل ،وقد ال يكون كذلك ..و�سنبحث هذه امل�س�ألة
ح�سب التق�سيم الذي نراه مهماً يف ف�صول.
الف�صل الأول
اال�ستحالة التي تكون بغري فعل الإن�سان

معلوم �أننا ال نبحث يف الطاهرة �إذا ا�ستحالت ،فهي طاهرة ت�ستحيل �إلى طاهر،
(((1
�سنبحث يف هذا الف�صل عن حكم اخلمرة �إذا تخللت من غري فعل الإن�سان
فنقول :اتفق الفقهاء الأربعة على �أن اخلمرة �إذا تخللت بنف�سها ،و�صارت خ ًال دون
( ((1ونبحث اخلمرة فقط لأننا �سرنجئ البحث يف غريها مما هو بغري فعل الإن�سان �إلى ف�صل م�ستقل.
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فعل الإن�سان ،ومل يطرح فيها �شيء ،ف�إنها تطهر(.((1
قال ابن ر�شد :و�أجمعوا على �أن اخلمر �إذا تخللت من ذاتها جاز �أكلها .ا.هـ(.((1
ودليلهم ما روي عن عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنها – �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال:
(نِعم الأدم� ،أو الإدام اخلل) ويف رواية (نِعم الأدم) ومل ي�شك – �أي الراوي(.((1
(قلت) وكان اخلل يعمل من اخلمرة فقط.
هذا يف اخلمرة التي تخللت من غري عمل الإن�سان ،وهو قول عمر بن اخلطاب
وقبي�صة وابن �شهاب وربيعة(.((1
واخلل الذي يباح هو �أن ي�صب على العنب �أو الع�صري خ ًال قبل غليانه حتى ال
يغلي(.((1
الف�صل الثاين
�أن تكون اال�ستحالة بفعل الإن�سان

كالإهاب يدبغه الإن�سان في�صري جلداً ،واخلمرة يخللها الإن�سان فت�صري خ ًال،
والكحول تعالج فت�صري طيباً (كلونيا) ،وما �شاكل ذلك ،فهذه الأمور خمتلفة
( ((1الهداية �شرح البداية للمرغيناين  .113/4رد املحتار حا�شية ابن عابدين على الدر املختار  .451/6بدائع ال�صنائع
للكا�ساين  .114-113/5املب�سوط لل�سرخ�سي  .24-22/24وانظر :ن�صب الراية للزيلعي  .311/4البحر الرائق البن جنيم
 .321/8و�إيثار الإن�صاف  .375/1التاج والإكليل للمواق  .114/5التمهيد البن عبدالرب  .260/1وانظر :تف�سري القرطبي
 .290/6ال�شرح الكبري للدردير .وانظر :حا�شية الد�سوقي  ..52/1املهذب لل�شريازي  .10/1املجموع للنووي  .186/1رو�ضة
الطالبني � .72/4شرح زيد بن ر�سالن  .32/1فتح الباري البن حجر  .415/4الإقناع لل�شربيني  .31/1عمدة الفقه .233/1
الكايف يف فقه احلنابلة البن قدامة  .88/1ك�شاف القناع للبهوتي  .187/1الفروع البن مفلح  .210/1الإن�صاف للمرداوي
 .320/1املبدع  .242/1الرو�ض املربع  .99/1فتاوى �شيخ الإ�سالم ابن تيمية  331/29و� .483/21إعالم املوقعني البن القيم
 .153/3وانظر :نيل الأوطار لل�شوكاين  .74/9حتفة الأحوذي .398/4
( ((1بداية املجتهد ونهاية املقت�صد .408/1
(� ((1صحيح م�سلم ( )36كتاب الأ�شربة ( )30باب ف�ضيلة اخلل والت�أدم به رقم ( .1623-1621/3 )2051/169 – 164و�أبو
داود كتاب الأطعمة باب يف اخلل رقم  3829عن جابر .والرتمذي عن عائ�شة برقم ( )1840وعن جابر برقم (.)1942-1839
( ((1تف�سري القرطبي .290/6
( ((1الفروع البن مفلح  .210/1والإن�صاف للمرداوي  .320/1والرو�ض املربع  .99/1وك�شاف القناع للبهوتي .187/1
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�أحكامها نبحثها يف مبحثني:
املبحث الأول :الإهاب يعالج بالدباغ في�صري جلد ًا

هذه امل�س�ألة قد ذكرنا حكمها يف بحث م�ستقل و�سمناه با�سم (�أحكام اجللود)
ورجحنا هنا بالدليل �أن اجللد يطهر بالدباغ ،فال حاجة لنا �إلى �إعادته.
املبحث الثاين :اخلمرة تعالج فت�صري خ ًال

نبحث م�س�ألة اخلمرة من كل جوانبها املختلفة حتى ال نعود �إليها ،فنقول� :إذا
خللت اخلمرة بطرح �شيء فيها� ،أو ق�صد تخليلها( ،((1فاختلف فيها الفقهاء على
ثالثة �أقوال:
القول الأول :ال يحل تخليل اخلمرة بطرح �شيء فيها ،و�إن خللت به مل حتل ومل
تطهر .وهو امل�شهور من مذهب مالك( ،((2وهو مذهب ال�شافعي( ،((2وامل�شهور من
مذهب �أحمد ،وهو قول ابن تيمية وابن القيم من احلنابلة ،وهو قول الظاهرية،
وهو قول عمر بن اخلطاب وعثمان بن �أبي العا�ص وبه قالت طائفة من �أهل احلديث
والر�أي(.((2
القول الثاين :يحل تخليل اخلمرة بطرح �شيء فيها ،وتطهر به ،وبه قال احلنفية،
(� ((1سواء كان ذلك بنقلها من ظل �إلى �شم�س� ،أم كان بفتح غطائها� ،أم بغري ذلك.
( ((2لكن عند املالكية �إذا تخللت طهرت� ،سواء قالوا باحلرمة �أم الكراهة �أم الإباحة .حا�شية الد�سوقي .52/1
ف�صل ال�شافعية يف امل�س�ألة فقالوا :اخلمرة نوعان :حمرتمة وغري حمرتمة ،فاملحرتمة :التي اتخذ ع�صريها لي�صري
(َّ ((2
خالً ،وغري املحرتمة ما اتخذ ع�صريها للخمرية ،وهي �إما �أن يطرح فيها �شيء �أم ال ،ف�إن طرح فيها �شيء فال تطهر �سواء
املحرتمة وغريها بال خالف� ،سواء كان املطروح ع�صرياً �أم خ ً
ال �أم ملحاً ،ثم املطروح �إما طرح بق�صد �أم ال ك�إلقاء الريح،
ويف وجه �ضعيف يجوز تخليل املحرتمة وتطهر به ويف وجه تطهر املحرتمة وغريها� ،أي �إذا �ألقي عفواً وال�صحيح ال تطهر
ال �أو ملحاً وا�ستعجل به احلمو�ضة قبل اال�شتداد ف�صارت خمراً ثم انقلبت خ ً
فلو طرح يف الع�صري ب�ص ً
ال بنف�سها فوجهان
�أ�صحهما ال يطهر ،غري املحرتمة ال يجوز �إم�ساكها ويجب �إراقتها ،واملحرتمة يجوز ذلك ،ويف وجه مردود ال يجوز .ا.هـ.
انظر :املجموع �شرح املهذب للنووي  531-530/1بت�صرف.
( ((2تف�سري القرطبي .290/6
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وقول ملالك نقله �أ�شهب عنه ،وقول لأحمد ،وهو املفهوم من مذهب البخاري وابن
حجر والقرطبي(.((2
وبه قال �أبو الدرداء( ((2والثوري والأوزاعي والليث بن �سعد والكوفيني(.((2
القول الثالث :يكره تخليل اخلمرة بطرح �شيء فيها ،وتطهر به( .((2وهو قول عند
املالكية( ،((2وهو قول لأحمد.
الأدلة:

ا�ستدل �أ�صحاب املذهب الأول مبا يلي(:((2
عن �أن�س ر�ضي اهلل عنه �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �سئل عن اخلمر تتخذ خ ًال؟
فقال( :ال)(.((2
 -1عن �أن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنه �أن �أبا طلحة ر�ضي اهلل عنه �س�أل ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم عن �أيتام ورثوا خمراً ،قال( :ارقها) قال� :أفال �أجعلها
خ ًال؟ قال( :ال)( .((3فقد �أمره �صلى اهلل عليه و�سلم بالإراقة ،ولو كان التخلل جائزاً
لأر�شده �إلى ذلك ملا فيه من الإ�صالح يف حق اليتامى ،فلما �س�أله عن التخلل نهاه
( ((2الكايف يف فقه احلنابلة  .88/1الإن�صاف للمرداوي  .319/1فتح الباري  .122-121/5وتف�سري ابن كثري  .293/6ذكره
احتما ًال.
( ((2فتح الباري البن حجر .617/9
( ((2تف�سري القرطبي .290/1
( ((2الإن�صاف للمرداوي .210/1 ،319/1
( ((2حا�شية الد�سوقي .52/1
( ((2ا�ستدل ال�سرخ�سي يف املب�سوط  22/24لل�شافعية ب�أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم (نهى عن تخليل اخلمر) .ويف رواية
(نهى �أن تتخذ اخلمر خالً) قال يف ك�شف اخلفاء  )357/1رقم ( :)959ويف اللآيل حديث (نهى عن تخليل اخلمر) قال
ال�شيخ �أبو حامد يف باب الرهن من تعليق �أ�صحابنا يرونه حديثاً وال �أعرفه بهذا اللفظ �إال �أن حديث �أبي طلحة� :أخللها؟
قال( :ال) �أقوى من هذا و�أوكد لأنه لفظ النبي �صلى اهلل عليه و�سلم .ا.هـ.
(� ((2صحيح م�سلم ( )36كتاب الأ�شربة ( )2باب حترمي تخليل اخلمر رقم (� .1573/3 )1983-11سنن الرتمذي برقم
( .589/3 )1294قال هذا حديث ح�سن �صحيح .م�سند الإمام �أحمد .119/3
( ((3رواه �أبو داود برقم ( 326/3 )3675واللفظ له .حتفة الأحوذي  .429/4والتمهيد البن عبدالرب  .148/4وانظر م�سند
�أبي يعلى .105/7
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عن ذلك ،فلو كان جائزاً لكان الأولى �أن يرخ�ص فيه يف خمور اليتامى.
ويف حتفة الأحوذي( ((3قال اخلطابي ..( :ويف هذا بيان وا�ضح �أن معاجلة اخلمر
حتى ت�صري خ ًال غري جائز ،ولو كان �إلى ذلك �سبيل لكان مال اليتيم �أولى الأموال
به؛ ملا يجب من حفظه وتثمريه واحليطة عليه ،وقد كان نهي ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم عن �إ�ضاعة املال فعلم �أن معاجلته ال تطهره وال ترده �إلى املالية بحال) .ا.هـ.
و�إذا ثبت بهذه الأخبار �أن التخليل حرام ،فالفعل املح ّرم �رشعاً ال يكون م�ؤثراً
يف احلل ،كذبح ال�شاة يف غري مذبحها.
يت�صدق
 -2عن عبدالرحمن بن �رشيح اخلوالين �أنه كان له عم يبيع اخلمر ،وكان ّ
بثمنه فنهيته عنها ،فلم ينته ،فقدمت املدينة ،فلقيت ابن عبا�س ف�س�ألته عن اخلمر
وثمنها فقال :هي حرام وثمنها حرام ،ثم قال :يا مع�رش �أمة حممد �صلى اهلل عليه
و�سلم �إن لو كان كتاب بعد كتابكم �أو نبي بعد نبيكم ،لأنزل فيكم كما �أنزل فيمن
كان قبلكم ،ولكن �أخر ذلك من �أمركم �إلى يوم القيامة ،ولعمري لهو �أ�شد عليكم،
قال :ثم لقيت عبداهلل بن عمر ف�س�ألته عن ثمن اخلمر ،فقال� :س�أخربك عن اخلمر،
�إين كنت عند ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يف امل�سجد ،فبينما هو حمتبي حل
حبوته ثم قال( :من كان عنده من هذا اخلمر �شيء فلي�ؤذين به) فجعل النا�س ي�أتونه
فيقول �أحدهم :عندي راوية خمر ،ويقول الآخر :عندي راوية ،ويقول الآخر عندي
زق �أو ما �شاء اهلل �أن يكون عنده ،فقال :فقمت فم�شيت وهو متكئ علي ،فلحقنا
�أبوبكر ر�ضي اهلل عنه ف�أخذين ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم فجعلني عن ي�ساره،
وجعل �أبا بكر مكاين ،ثم حلقنا عمر ر�ضي اهلل عنه ،ف�أخذين وجعلني عن ي�ساره،
فم�شى بينهما حتى �إذا وقف على اخلمر قال للنا�س�( :أتعرفون هذه) قالوا :نعم يا
(.398/4 ((3
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ر�سول اهلل ،هذه اخلمر ،قال�( :صدقتم) ثم قال�( :إن اهلل تعالى لعن اخلمر وعا�رصها
ومعت�رصها و�شاربها و�ساقيها وحاملها واملحمولة �إليه وبايعها وم�شرتيها و�آكل ثمنها)،
ثم دعا ب�سكني فقال( :ا�شحذوها) ففعلوا ،ثم �أخذها ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
يخرق بها الزقاق ،فقال النا�س� :إن يف هذه الزقاق ملنفعة ،فقال�( :أجل ولكن �إمنا
�أفعل غ�ضباً هلل ملا فيها من �سخطه) فقال عمر� :أنا �أكفيك يا ر�سول اهلل ،قال( :ال).
وبع�ضهم يزيد على بع�ض يف احلديث.
قال احلاكم :هذا حديث �صحيح الإ�سناد ،ومل يخرجاه(( .((3قلت) ووافقه
الذهبي .وجه الداللة �أنه �صلى اهلل عليه و�سلم مل ي�أمر بتخليلها مع كرثتها ،ولو كان
تخليلها مباحاً ملا تركه.
 -3ولأن اخلمر عني حم ّرم االنتفاع بها من كل وجه ،والتخليل ت�رصف فيها على
ق�صد التمول ،فيكون حراماً كالبيع وال�رشاء.
 -4قيا�ساً على ما لو �ألقى يف اخلمر �شيئاً حلواً كال�سكر والفانيد( ،((3حتى �صار
حلواً ،وهذا لأن جنا�سة العني توجب االجتناب ،ويف التخليل اقرتاب منه ،وذلك
�ضد امل�أمور به ن�صاً يف قوله َّ
جل وعال :ﭽﭝﭼ( ،((3بخالف اخلمر للإراقة ف�إنه
مبالغ يف االجتناب عنه.
 -5ولأن ما يلقى يف اخلمر يتنج�س مبالقاة اخلمر �إياه ،ف�إذا ظهرت اخلمرة بالتخلل
تنج�ست مبا �ألقي فيها .وهناك فرق بني ما �إذا �ألقي فيها �شيء ،وبني ما �إذا مل يجعل
فيها �شيء� ،أي �إذا تخللت بنف�سها؛ لأنه مل يوجد هناك �شيء يتنج�س ب�إلقائه فيها،
وال مبا�رشة فعل حرام يف اخلمر ،فهو نظري ال�صيد �إذا خرج من احلرم بنف�سه حل
( ((3امل�ستدرك على ال�صحيحني للحاكم  .145-144/4جممع الزوائد للهيثمي � .73/5سنن البيهقي  .187/8معت�صر
املخت�صر لأبي املحا�سن  .278/1املعجم الكبري للطرباين.
( ((3الفانيد :نوع من احللوى يعمل من القند والن�شا ،وهي كلمة �أعجمية .امل�صباح املنري للفيومي .138/2
( ((3املائدة .90
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ا�صطياده ،ولو �أخرجه �إن�سان مل يحل ووجب رده �إلى احلرم ،ومن قتل مورثه يحرم
عن املرياث مببا�رشته فع ًال حراماً ،بخالف ما �إذا مات بنف�سه.
وحقيقة املعنى فيها �أن من طبع اخلمر �أن يتخلل بنف�سه مب�ضي الزمان ،ف�إذا تخللت
فقد حتولت بطبعها ،و�صارت يف حكم �شيء �آخر ،ف�أما التخليل فلي�س بتقليب للعني،
لأنه لي�س للعباد تقليب الطباع ،و�إمنا الذي �إليهم �إحداث املجاورة بني الأ�شياء،
فيكون هذا تنجي�ساً ملا يلقى يف اخلمر ال تقليباً لطبع اخلمر ،ف�إذا مل يتبدل طبعه بهذا
التخليل بقي �صفة اخلمرية فيه ،و�إن كان مل يطهر ،كما �إذا �ألقى فيه �شيئاً من احلالوة،
وهذا بخالف جلد امليتة �إذا دبغ ف�إن جنا�سة اجللد مبا( ((3ات�صل به من الد�سومات
النج�سة ،والدبغ �إزالة لتلك الد�سومة ،و�إلى العباد الف�صل والتمييز بني الأ�شياء،
فكان فعله �إ�صالحاً من حيث �إنه مييز الطاهر من النج�س.
ف�أما جنا�سة اخلمر فلعينها ال لغري ات�صل بها ،و�إمنا تنعدم هذه ال�صفة بتحولها
بطبعها ،وال �أثر للتخليل يف ذلك.
 -6ولأن التخليل لو كان جائزاً لن ّبه عليه �صلى اهلل عليه و�سلم كما ن ّبه �أهل ال�شام
امليتة على دباغ جلدها.
 -7ما روي عن عمر بن اخلطاب �أنه قال :ال ت�أكل من خمر �أف�سدت حتى يكون
عز َّ
وجل قد �أف�سدها ،فعند ذلك يطيب اخلل(.((3
اهلل َّ
وا�ستدل �أ�صحاب القول الثاين – وهم احلنفية – على قولهم بجواز تخليل
اخلمرة ،و�أنها حتل وتطهر به ،مبا يلي:

( ((3مبا خرب �إن.
( ((3معت�صر املخت�صر لأبي املحا�سن يو�سف بن مو�سى .277/1
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 -1قوله تعالى :ﭽﮅ ﮆ ﮇﭼ( ،((3واخلل من الطيبات(.((3
� -2أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال�( :أميا �إهاب دبغ فقد طهر كاخلمر يخلل
فيحل)( ،((3وال يقال قد روي( :كاخلمر تخلل فحل)( ،((4لأن الروايتني كاخلربين
فيعمل بهما.
� -3إن �أبا الدرداء كان ي�أكل املري( ((4الذي يجعل فيه اخلمر ،ويقول ذبحته
ال�شم�س وامللح(.((4
 -4بالقيا�س ،فقالوا :ثم ما رويناه �أقرب �إلى ال�صحة ،لأنه �شبه دبغ اجللد
بالتخليل ،والدبغ يكون ب�صنع العباد ال بطبعه ،فعرفنا �أن املراد التخليل الذي يكون
ب�صنع العباد ،واملعنى فيه �أن هذا �صالح جلوهر فا�سد ،فيكون من احلكمة وال�رشع
�أال ينهي عما هو حكمة ،وبيان ذلك �أن اخلمر جوهر فا�سد ،ف�إ�صالحه ب�إزالة �صفة
اخلمرية عنه ،والتخليل �إزالة ل�صفة اخلمرية ،فعرفنا �أنه �إ�صالح له ،وهو كدبغ
اجللد ،ف�إن عني اجللد جن�س ،ولهذا ال يجوز بيعه ،ولو كانت النجا�سة مبا ات�صل به
من الد�سومات جلوز بيعه كالد�سومات النج�سة ،ولكن الدبغ �إ�صالح له ،من حيث
�إنه يع�صمه عن الننت والف�ساد ،فكان جائزاً �رشعاً ،وال معنى ملا قال� :إن هذا �إف�ساد
يف احلال ملا يلقى فيه؛ لأن هذا موجود يف دبغ اجللد ،ف�إنه �إف�ساد ملا يجعل فيه من
( ((3الأعراف.157 :
(� ((3إيثار الإن�صاف .376/1
( ((3يف �سنن البيهقي  38/6عن �أم �سلمة قالت :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم�( :إن الدباغ يحل من امليتة كما يحل
اخلل من اخلمر) ،قال البيهقي :تفرد به فرج بن ف�ضالة عن يحيى وهو �ضعيف .ثم نقل عن الدارقطني ت�ضعيفه لهذا
احلديث .ا.هـ.
( ((4مل �أجده بهذا اللفظ فيما لدي من امل�صادر التي يف احلا�سوب.
املري :بال�ضم وت�شديد الراء :الذي ي�ؤتدم به ،ك�أنه من�سوب
( ((4قال يف النهاية يف غريب احلديث البن الأثري ُّ .318/4
�إلى املرارة والعامة تخففه .وقال ابن حجر يف الفتح  :617/9املري :يعمل يف ال�شام ي�ؤخذ اخلمر فيجعل فيه امللح وال�سمك
فيتغي عن طعم اخلمر .ا.هـ.
ويو�ضع يف ال�شم�س
رّ
( ((4رواه البخاري فتح الباري  .617/9م�صنف عبدالرزاق  .252/9التمهيد البن عبدالرب .150/4

العدد  - 57حمرم 1434هـ  -ال�سنة اخلام�سة ع�شرة

93

اال�ستحالة و�أحكامها يف الفقه الإ�سالمي
ال�شب والقرظ ،وهذا �إ�صالح باعتبار م�آله ،والعربة للم�آل ال للحال ،ف�إن �إلقاء البذر
يف الأر�ض يكون �إتالفاً للبذر يف احلال ،ولكنه �إ�صالح باعتبار م�آله ،وبهذا يتبني
�أن التخليل لي�س بت�رصف يف اخلمر على ق�صد متول اخلمر ،بل هو �إتالف ل�صفة
اخلمرية.
وبني متول اخلمر و�إتالف �صفة اخلمرية منافاة ،فما كان االقرتاب من العني لإتالف
�صفة اخلمرية �إال نظري االقرتاب منها لإراقة العني( ،((4وذلك جائز �رشعاً ،ونحن
ن�س ّلم �أن تقليب الطباع لي�س �إلى العباد ،و�إمنا �إليهم �إحداث املجاورة ،ولكن �إحداث
املجاورة بني اخلل واخلمر بهذه ال�صفة يقوى على �إتالف �صفة اخلمرية بتحولها �إلى
طبع اخلل يف �أ�رسع الأوقات ،فكان هذا �أقرب �إلى اجلواز من الإم�ساك ،و�إذا جاز
الإم�ساك �إلى �أن يتخلل ،فالتخليل �أولى باجلواز(.((4
�صحت الأحاديث – �أي التي تنهى عن التخليل – فالنهي عن التخليل
� -5إذا ّ
حممول على التغليظ والت�شديد؛ لأنه كان يف ابتداء الأمر ،بدليل �أنه ورد يف بع�ض
طرق حديث �أبي طلحة الأمر بك�رس الدنان( ((4وتقطيع الزقاق( ،((4وهذا �رصيح يف
التغليظ ،لأن فيه �إتالف مال الغري ،وقد كان ميكن �إراقة الدنان والزقاق وتطهريها،
ولكن ق�صد ب�إتالفها الت�شديد ليكون �أبلغ يف الردع ،وقد ورد يف حديث جابر �أن
عو�ض الأيتام عن خمرهم ما ًال(.((4
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم َّ
 -6ولأن التخليل �سبب حل�صول اخلل فيكون مباحاً ا�ستدال ًال – قيا�ساً – على ما
( ((4معنى كالمه �أن التخليل �إزالة ل�صفة اخلمرية فهو �إذن اقرتاب من الإراقة لأن املق�صود به �إزالة �صفة اخلمرية.
( ((4املب�سوط لل�سرخ�سي .24-22/24
(� ((4سنن الرتمذي  12كتاب البيوع  58باب ما جاء يف بيع اخلمر رقم  588/3 .1293يلفظ اهرق اخلمر واك�سر الدنان.
والدارقطني  .266-265/4املعجم الكبري  ،99/5وانظر :فتح الباري  .122/5وتف�سري القرطبي .293/6
( ((4امل�ستدرك للحاكم  .160/4جممع الزوائد � .53/5سنن البيهقي الكربى .287/8
( ((4جممع الزوائد  .98/4م�سند �أبي يعلى  .404/3الدراية يف تخريج �أحاديث الهداية  .253/3ن�صب الراية للزيلعي
.312-298/4
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�إذا �أم�سكها حتى تخللت(.((4
ومل �أجد للقول الثالث القائل بالكراهة دلي ًال وال تعلي ًال.
املناق�شة:

ناق�ش �أ�صحاب القول الثاين �أ�صحاب القول الأول عن حديث �أن�س و�أبي
طلحة ر�ضي اهلل عنهما فقالوا :املراد بالنهي عن التخليل يف احلديث �أن ي�ستعمل
اخلمر ا�ستعمال اخلل ب�أن ي�ؤتدم به وي�صطبغ به ،وهو نظري ما روي �أن النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم( :نهى عن حتليل احلرام وحترمي احلالل)(( ،((4و�أن تتخذ الدواب
كرا�سي)( ،((5واملراد اال�ستعمال.
وملا نزل قوله تعالى :ﭽﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞﭼ( ، ((5قال عدي بن حامت ر�ضي اهلل عنه( :ما عبدناهم قط) ،قال النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم�( :ألي�س كانوا ي�أمرون وينهون فيطيعون) قال :نعم ،فقال( :هو ذاك)(،((5
قد ف�رس االتخاذ باال�ستعمال.
ويف حديث �أبي طلحة ذكر بع�ض الرواة� :أفال �أخللها قال( :نعم)(.((5
و�إن �صح ما روي عن �أن�س و�أبي طلحة ،ف�إمنا نهى عن التخليل يف ابتداء الأمر
للزجر عن العادة امل�ألوفة ،فقد كان ي�شق عليهم االنزجار عن العادة يف �رشب اخلمر،
( ((4بدائع ال�صنائع .114/5
( ((4مبعناه �أحاديث منها يف �صحيح البخاري ( )54كتاب ال�شروط ( )17باب املكاتب � .184/1صحيح م�سلم ( )44كتاب
ف�ضائل ال�صحابة ( )15باب ف�ضائل فاطمة رقم ( 1903/4 )2449-95يلفظ( ..و�إين ل�ست �أح ِّرم حال ًال وال �أحلّ حراماً)..
احلديث ابن حبان � .79/6سنن �أبي داود � .225/2سنن الرتمذي  .634/3امل�ستدرك  .113/4م�سند الإمام �أحمد .326/4
( ((5م�سند الإمام �أحمد � .441/3صحيح ابن خزمية  .142/4موارد ال�ضمان  .491/1واللفظ له .جممع الزوائد .107/8
( ((5التوبة.31 :
( ((5انظر :ق�صة عدي يف �صحيح ابن حبان .72/15
( ((5مل �أجده.
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ف�أمر النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ب�إراقة اخلمور ،ونهى عن التخليل لذلك(.((5
وقال الكا�ساين :على �أنه يحمل النهي عن التخليل ملعنى يف غريه ،وهو دفع عادة
العامة؛ لأن القوم كانوا حديثي العهد بتحرمي اخلمر ،فكانت بيوتهم ال تخلو عن
خمر ،ويف البيت غلمان وجوار و�صبيان ،وكانوا �ألفوا �رشب اخلمر ،و�صار عادة
لهم وطبيعة ،والنزوع عن العادة �أمر �صعب ،فق ِّيم البيت �إن كان ينزجر عن ذلك
ديانةَّ ،
فقل ما ي�سلم الأتباع عنها لو �أمر بالتخليل� ،إذ ال تتخلل من �ساعتها ،بل بعد
وقت معترب ،في�ؤدي �إلى ف�ساد العامة ،وهذا ال يجوز ،وقد انعدم ذلك املعنى يف
زماننا .ا.هـ(.((5
كما �أمر بقتل الكالب للمبالغة يف الزجر عن العادة امل�ألوفة يف اقتناء الكالب(،((5
ثم كان ال ي�أمن عليهم �أن يعفو يف خمور اليتامى� ،إذ مل يبق ب�أيديهم �شيء من اخلمر،
ف�أمر يف خمور اليتامى �أي�ضاً بالإراقة للزجر.
والواجب على الو�صي املنع من �إف�ساد مال اليتيم ال �إ�صالح ما ف�سد منه� ،أال ترى
�أن �شاة اليتيم �إذا ماتت ،ال يجب على الو�صي دبغ جلدها ،و�إن كان لو فعله جاز،
فكذلك ال يجب عليه التخليل ،و�إن كان لو فعله كان جائزاً .ا.هـ(.((5
وناق�شوا ا�ستداللهم بحديثي �أن�س و�أبي طلحة فقالوا� :إن هذه الأحاديث �أخبار
�آحاد ،وردت على خمالفة الن�ص فال تقبل(.((5
وناق�شوا قيا�س �أ�صحاب املذهب الأول التخليل ب�إلقاء �شيء حلو فقال� :أما �إذا
( ((5املب�سوط لل�سرخ�سي .24/24
( ((5بدائع ال�صنائع للكا�ساين .114/5
(� ((5صحيح البخاري رقم (� .1207/3 )3145صحيح ابن حبان � .464/12سنن الرتمذي رقم (� .)1486سنن الدارمي
.124/2
( ((5املب�سوط لل�سرخ�سي .24/24
(� ((5إيثار الإن�صاف .376/1
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�ألقى فيه �شيئاً من احلالوة ،فال ي�صح ذلك ،لأنه لي�س ب�إتالف ل�صفة اخلمرية؛ لأنه
لي�س من طبع اخلمر �أن ي�صري حلواً ،فعرفنا �أن معنى ال�شدة واملرارة قائم فيه ،و�إن
كان ال يظهر لغلبة احلالوة عليه ،ف�أما من طبع اخلمر �أن ي�صري خ ًال فيكون التخليل
�إتالفاً ل�صفة اخلمرية كما ب ّينا.
ويو�ضحه �أنه من وجه فعليه �إحداث املجاورة ،ومن وجه �إتالف ل�صفة اخلمرية
كما قلنا ،فيوفر حظه عليهما فيقال :العتبار جانب �إحداث املجاورة ال يحل ب�إلقاء
�شيء من احلالوات فيه ،والعتبار جانب �إتالف �صفة اخلمرية يحل التخليل.
و�أجابوا عن قولهم �إن اخلل يتنج�س مبالقاة النج�س فقالوا :هذا جائز للحاجة،
كدبغ جلد امليتة .ا.هـ(.((5
(قلت) معناه َما يدبغ به اجللد يتنج�س مبالقاة اجللد النج�س ،لكن يطهر بعد ذلك
اجللد وما دبغ به.
وناق�شوا قولهم لو جاز التخليل لنبه النبي �صلى اهلل عليه و�سلم كما نبه على
جلد ال�شاة امليتة ،فقالوا :مل ينبههم عليه �صلى اهلل عليه و�سلم لأن هذا كان حممو ًال
على التغليظ والت�شديد لأنه كان يف ابتداء الأمر ،بدليل �أنه ورد – كما تقدم يف
الدليل اخلام�س – �أن يف بع�ض طرقه الأمر بك�رس الدنان( ((6وتقطيع الزقاق(،((6
وهذا �رصيح يف التغليظ؛ لأن فيه �إتالف مال الغري ،وقد كان ميكن �إراقة الدنان
والزقاق وتطهريها ،ولكن ق�صد ب�إتالفها الت�شديد ليكون �أبلغ يف الردع ،وقد ورد
عو�ض الأيتام عن خمرهم ما ًال(.((6
يف حديث جابر �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم َّ
( ((5بدائع ال�صنائع  .114/5وانظر :الهداية �شرح البداية للمرغيناين .113/4
( ((6تقدم هذا ،انظر� :سنن الرتمذي  12كتاب البيوع  58باب ما جاء يف بيع اخلمر رقم  588/3 .1293يلفظ اهرق اخلمر
واك�سر الدنان .والدارقطني  .266-265/4املعجم الكبري  ،99/5وانظر :فتح الباري  .122/5وتف�سري القرطبي .293/6
( ((6امل�ستدرك للحاكم  .160/4جممع الزوائد � .53/5سنن البيهقي الكربى .287/8
( ((6جممع الزوائد  .89/4م�سند �أبي يعلى  .404/3الدراية يف تخريج �أحاديث الهداية  .253/3ن�صب الراية للزيلعي
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وناق�شوا قولهم :لو كان التخليل جائزاً لأر�شده �إلى ذلك ملا فيه ممن الإ�صالح يف
حق اليتامى ،فلما �س�أله عن التخليل نهاه عن ذلك ،فقالوا� :إن احلفاظ على خمور
الأيتام يجب لو كان ذلك حال ًال ،لكن �إراقة خمور اليتامى يومئذٍ كانت جائزة؛ لأنها
لي�ست ما ًال يف حق امل�سلمني(.((6
وناق�ش �أ�صحاب القول الأول �أ�صحاب القول الثاين فقالوا� :إن جميع الأحاديث
التي ا�ستدللتم بها �ضعيفة.
و�أ�ستطيع �أن �أناق�شهم عن ا�ستداللهم بالآية ﭽ ﮅ ﮆ ﮇﭼ ،ف�أقول:
و�أما قولكم �إن اخلل من الطيبات ف�صحيح ،لكن �إذا كان طيباً بفعل م�رشوع� ،أما بفعل
نهى عنه ال�رشع فال يكون طيباً ،وهو بهذا ال يعار�ض حديثي �أن�س بن مالك و�أبي
طلحة ،و�أما ما ذكرمت من الأقي�سة والتعليالت ف�إنها تنه�ض ملقاومة ن�صو�ص الأحاديث
ال�صحيحة التي قدمناها.
الرتجيح:

تبني لنا من خالل الأدلة ومناق�شتها �أن �سبب اخلالف هو معار�ضة الأدلة للقيا�س،
فالأدلة متنع من تخليل اخلمرة ،يف حني �أن قيا�س اخلمرة على اجللود يبيح ذلك ،كما
تبينّ لنا من خالل الأدلة واملناق�شة �أنه لي�س لأ�صحاب القول الثاين �أي دليل يحتجون
به على قولهم �إن اخلمرة �إذا خللت ب�إلقاء �شيء فيها �أن تطهر ،لأن الأحاديث
التي ا�ستدلوا بها �ضعيفة ال تقاوم �أحاديث الذين مينعون من التخليل ،والأقي�سة
والتعليالت ال تقف �أمام الن�صو�ص ال�صحيحة كما هو معلوم ،يف حني �أن �أدلة
املانعني قوية ،ولذلك جند �أن �شيخ الإ�سالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم يقفان عند
.312/4 -298/4
( ((6الغرة املنيفة  .99/1تف�سري القرطبي  .290/6ومعت�صر املخت�صر .277/1
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هذه الن�صو�ص:
يقول ابن تيمية – وهو يعدِّ د �أقوال الفقهاء عن التخليل  :-وقيل ال يجوز بحال..
وهذا هو ال�صحيح ف�إنه قد ثبت عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أنه �سئل عن خمر
ليتامى ،ف�أمر ب�إراقتها ،فقيل له� :إنهم فقراء ،فقال�( :سيغنيهم اهلل من ف�ضله)( ،((6فلما
�أمر ب�إراقتها ونهى عن تخليلها ،وجبت طاعته فيما �أمر به ونهى عنه ،فيجب �أن تراق
اخلمرة وال تخلل ،هذا مع كون تلك اخلمرة كانت متخذة قبل التحرمي فلم يكونوا
ع�صاة .ا.هـ(.((6
وقال ابن القيم� :سئل �صلى اهلل عليه و�سلم عن اخلمر تتخذ خ ًال؟ فقال( :ال) مع
�إذنه يف خل اخلمر الذي ح�صل بغري التخليل ،وما ذلك �إال �سداً لذريعة �إم�ساكها
بكل طريق� ،إذ لو �أذن يف تخليلها حلب�سها �أ�صحابها لذلك ،وكان ذريعة �إلى
املحذور .ا.هـ(.((6
(قلت) فكل هذا يجعل التخليل حمرماً ،وال يطهر اخلمرة التي تخلل ،لكن
للقائلني بجواز التخليل دلي ًال واحداً مهماً يجب الوقوف عنده واعتباره ،وهو
قولهم� :إن الأمر بالإراقة كان يف بدء الإ�سالم – يعني ثم ن�سخ ،-
(قلت) و�إذا ثبت هذا كان حجة قوية لأ�صحاب املذهب الثاين املبيحني للتخليل،
خا�صة �أنهم ا�ستدلوا على ذلك ب�أن ك�رس الدنان و�شق الزقاق كان يف �أول الإ�سالم
ثم ن�سخ ،والأحاديث يف هذا �صحيحة كما قدمنا ،بل �إن الإمام البخاري مييل – كما
�أرى �إلى القول به – فقد جعل لهذا باباً ترجم له على �صيغة ال�س�ؤال فقال :باب هل
تك�رس الدنان التي فيها اخلمر �أو ت�شق الزقاق؟
( ((6مل �أجده بهذا اللفظ لكن حديثي �أن�س و�أبي طلحة مبعناه.
( ((6الفتاوى .483/21
(� ((6إعالم املوقعني .153/3
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احلكم – لأن املعتمد فيه التف�صيل:
قال ابن حجر يف الفتح :مل يبني – البخاري – َ
ف�إن كانت الأوعية بحيث يراق ما فيها ،و�إذا غ�سلت طهرت وانتفع بها ،مل يجز
�إتالفها و�إال جاز.
قال ابن حجر :وك�أنه – البخاري – �أ�شار بك�رس الدنان �إلى ما �أخرجه الرتمذي
عن �أبي طلحة قال :يا نبي اهلل ا�شرتيت خمراً لأيتام يف حجري؟ قال( :اهرق اخلمر
واك�رس الدنان).
و�أ�شار بتخريق الزقاق �إلى ما �أخرجه �أحمد عن ابن عمر قال� :أخذ النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم �شفرة وخرج �إلى ال�سوق وبها زقاق خمر جلبت من ال�شام ،ف�شق بها
ما كان من تلك الزقاق .ا.هـ(.((6
قال ابن حجر :ف�أ�شار امل�صنف �إلى �أن احلديثني �إن ثبتا ،ف�إمنا �أمر بك�رس الدنان
و�شق الزقاق عقوبة لأ�صحابها ،و�إال فاالنتفاع بها بعد تطهريها ممكن كما دل عليه
حديث �سلمة .ا.هـ.
(قلت) �أما احلديثان فقد تقدما وهما ثابتان ،و�أما حديث �سلمة فهو يف البخاري
عن �سلمة بن الأكوع – ر�ضي اهلل عنه – �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ر�أى نرياناً
(عالم توقد هذه النريان؟) قالوا على اخلمر الأن�سية ،قال:
توقد يوم خيرب فقال:
َ
(اك�رسوها و�أهريقوها) قالوا� :أال نهرقها ونغ�سلها؟ قال( :اغ�سلوا)(.((6
وبرتجمة البخاري هذه نعلم �أنه مييل �إلى القول ب�أن ك�رس الدنان و�شق الزقاق
كان جمرد عقوبة لهم ،وبهذا يكون �أي�ضاً منعهم من التخليل عقوبة �أو كما يقال كان
يف �أول الإ�سالم.
( ((6تقدم تخريج احلديثني �أثناء �أدلة �أ�صحاب القول الثاين .واحلديثان �صحيحان.
( ((6فتح الباري البن حجر .122-121/5
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ويرى ابن حجر هذا �أي�ضاً؛ لأنه نقل عن ابن اجلوزي ما ي�شبه هذا وهو �أنه �صلى
اهلل عليه و�سلم �أمر بك�رس القدور التي طبخ بها حلوم احلمر الأهلية ثم �أذن بغ�سلها،
قال ابن اجلوزي� :أراد التغليظ عليهم يف طبخهم ما نهى عن �أكله ،فلما ر�أى �إذعانهم
اقت�رص على غ�سل الأواين .ا.هـ(.((6
وقد نَّبي الطحاوي �أن هذا التغليظ والت�شديد كان يف ابتداء الإ�سالم ،وذكر الأمر
بك�رس الدنان و�شق الزقاق ثم قال :وهذا �رصيح يف التغليظ؛ لأن فيه �إتالف مال
الغري ،وقد كان ميكن �إراقة الدنان والزقاق وتطهريها ،ولكن ق�صد ب�إتالفها الت�شديد
ليكون �أبلغ يف الردع.
وما تقدم من حديث اخلوالين �أنه قال – عندما �أخذ �صلى اهلل عليه و�سلم ي�شق
زقاق اخلمر  -فقال النا�س� :إن يف هذه الزقاق ملنفعة ،فقال�( :أجل ولكن �إمنا �أفعل
غ�ضباً هلل ملا فيها من �سخطه) .ا.هـ.
قال �أبو املحا�سن :ففيه عقوبتهم ب�شق زقاقهم غ�ضباً هلل �إذ مل ي�سارعوا �إلى �إتالف
ما ح َّرم اهلل ،وكان ذلك يف وقت كانت العقوبات يف الأموال ،كما تقدم يف مانع
الزكاة �أنه ي�ؤخذ �شطر ماله( ،((7ويف �سارق احلري�سة من اجلبل عليه غرم مثليها
وجليدات نكال( ،((7ويف �صيد املدينة من وجدمتوه ي�صيد يف �شيء منها فخذوا
�سلبه(.((7
وقد ورد عن ابن عمر �أن عمر حرق بيت روي�شد الثقفي وكان حانوتاً لل�رشاب،
( ((6فتح الباري .122/5
(� ((7سنن الدارمي  486/1رقم  .1677عن بهز بن حكيم .التمهيد البن عبدالرب  .217/18عون املعبود  .317/4تلخي�ص
احلبري  .161/2قال البيهقي وغريه :حديث بهز هذا من�سوخ نيل الأوطار .188/4
( ((7معت�صر املخت�صر  .277/1نيل الأوطار .302/7
( ((7معت�صر املخت�صر  .278/1التمهيد البن عبدالرب  .310/6نيل الأوطار  .180/4تف�سري القرطبي  308/6قال �إنه
من�سوخ.
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قال :فقد ر�أيته يلتهب ناراً( .((7ا.هـ(.((7
و�أ ّيد الإمام القرطبي يف تف�سريه هذا الر�أي وجعله حمتم ًال فقال :وقد يحتمل
�أن املنع من تخليلها كان يف بدء الإ�سالم عند نزول حترميها؛ لئال ي�ستدام حب�سها
لقرب العهد ب�رشبها� ،إرادة قطع العادة بذلك ،ثم قال الإمام القرطبي :و�إذا كان
كذلك مل يكن يف النهي عن تخليلها حينئذٍ والأمر ب�إراقتها ما مينع من �أكلها �إذا
خللت .ا.هـ(.((7
وكون التخليل مباحاً هو الذي يفهم من كالم ابن ر�شد يف البداية.
يقول ابن ر�شد :واختلفوا �إذا ق�صد تخليلها �إلى ثالثة �أقوال :التحرمي والكراهة
والإباحة ،و�سبب اختالفهم معار�ضة القيا�س للأثر ،واختالفهم يف مفهوم الأثر ،ثم
نَّبي �أن الأثر هو حديث �أبي طلحة وقال :فمن فهم من املنع �سد الذريعة جعل ذلك
على الكراهة ،ومن فهم النهي لغري علة قال بالتحرمي ،ويخرج على هذا �أن ال حترمي
�أي�ضاً على مذهب من يرى �أن النهي ال يعود بف�ساد املنهي.
والقيا�س املعار�ض حلمل اخلل على التحرمي� ،أنه قد علم من �رضورة ال�رشع �أن
الأحكام املختلفة �إمنا هي للذوات املختلفة ،و�أن اخلمرة غري ذات اخلل ،واخلل
ب�إجماع حالل ،ف�إذا انتقلت ذات اخلمر �إلى ذات اخلل ،وجب �أن يكون حال ًال كيفما
انتقل .ا.هـ(.((7
ومن هنا �أقول ب�أننا ر�أينا �ستة من �أكابر الفقهاء فيهم البخاري وابن حجر وابن
اجلوزي والطحاوي والقرطبي وابن ر�شد� ،إ�ضافة �إلى جميع الفقهاء احلنفية وقول
( ((7م�صنف عبدالرزاق  .230-229/9تهذيب التهذيب  .121/1تعجيل املنفعة �ص .132الطبقات الكربى  .283/3الإ�صابة
 .500/2الدراية يف تخريج �أحاديث الهداية .253/3
( ((7ن�صب الراية للزيلعي  .311/4وانظر� :إيثار الإن�صاف .375/1
( ((7تف�سري القرطبي .290/6
( ((7بداية املجتهد ونهاية املقت�صد البن ر�شد .409-408/1
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ملالك وقول يف مذهب �أحمد وغريهم ممن قدمنا يف عر�ض الأقوال ،كل ه�ؤالء يرون
�أن التحليل �أولى من التحرمي يف هذه امل�س�ألة� ،سواء كان هذا القول بناء على �أن
التحرمي كان �أول الإ�سالم للت�شديد والتغليظ� ،أم لتغيرّ العني وا�ستحالتها.
حتى �إن املالكية يرون �أنه متى خللت طهرت� ،سواء قالوا بتحرمي تخليلها� ،أم
قالوا بكراهته �أم ب�إباحته(.((7
وقال يف الفواكه الدواين :هذا – النجا�سة – حكم اخلمرة �إذا ا�ستمرت على
حالها ،و�أما لو حتجرت وتخللت ،ف�إنها تطهر ويجوز بيعها و�رشبها ،ويطهر �إنا�ؤها
تبعاً لها ،ولو من فخار ،ولو ثوباً ويعايا به بخالف الثواب امل�صاب بالبول �أو الدم
فالبد من غ�سله ولو ذهبت عني النجا�سة ،والفرق �أن جنا�سة اخلمر عار�ضة بال�شدة،
وجنا�سة نحو البول �أ�صلية ،وال فريق يف ذلك بني تخليلها يف نف�سها �أو بفعل فاعل،
و�إن اختلف يف الإقدام على تخليلها باجلواز والكراهة .ا.هـ(.((7
ومن حما�سن كالم �أبي املحا�سن �أنه قال يف املعت�رص :والنظر ال�صحيح فيه� :أن
الع�صري احلالل �إذا �صار خمراً حرم للعلة التي حدثت فيها من ذاتها� ،أو من فعل �أحد
بها ،فكذلك �إذا �صارت خ ًال ينبغي �أن حتل لوجود �صفة اخلل وانتفاء اخلمر عنها،
كان ذلك من ذاتها �أو من فعل �أحد بها(.((7
وقال ابن القيم :ف�صل طهارة اخلمر با�ستحالتها توافق القيا�س ،وعلى هذا الأ�صل
فطهارة اخلمر باال�ستحالة على وفق القيا�س؛ ف�إنها جن�سة لو�صف اخلبث ،ف�إذا زال
املوجب زال املوجب ،وهذا �أ�صل ال�رشيعة يف م�صادرها ومواردها ،بل و�أ�صل
الثواب والعقاب ،وعلى هذا فالقيا�س ال�صحيح تعدية ذلك �إلى �سائر النجا�سات �إذا
( ((7تقدم ذلك عن حا�شية الد�سوقي .52/1
( ((7الفواكه الدواين .288/2
( ((7معت�صر املخت�صر لأبي املحا�سن يو�سف بن مو�سى احلنفي .279/1
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ا�ستحالت ،وقد نب�ش النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قبور امل�رشكني من مو�ضع م�سجده
ومل ينقل الرتاب( ..((8وال عربة بالأ�صل ،بل بو�صف ال�شيء نف�سه ،ومن املمتنع بقاء
ا�سم اخلبث وقد زال ا�سمه وو�صفه ،واحلكم تابع لال�سم والو�صف دائر معه وجوداً
وعدماً ..واملف ِّرقون بني ا�ستحالة اخلمر وغريها ،قالوا اخلمر جن�ست باال�ستحالة
فطهرت باال�ستحالة ،فيقال لهم :وهكذا الدم والبول والعذرة �إمنا جن�ست باال�ستحالة
فتطهر باال�ستحالة ،فظهر �أن القيا�س مع الن�صو�ص .ا.هـ(.((8
(قلت) وهذا هو الذي �أرجحه ،وهو �أن اخلمرة �إذا ق�صد تخليلها �أو خللت بطرح
�شيء فيها �أنها تطهر بعد ذهاب اخلمرية وانتقالها �إلى حالة التخليل و�صارت خ ًال،
وذلك لأن ا�سم اخلمرة زال كما زال و�صفها ،فا�سمها كان خمراً وهي الآن خل،
وو�صفها تغيرّ من ال�شدة املطربة �إلى ال�سكون ،ومن املرارة �إلى احلمو�ضة.
ومن هنا ف�إنه ي�سع �أ�صحاب معامل اخلمور �أو من يعمل اخلمرة لنف�سه �أن يحولوا
معاملهم وخمورهم �إلى ما فيه فائدة وحالل دون �أن يريقوا هذه اخلمور التي
عندهم ،واهلل تعالى �أعلم.

( ((8رواه البخاري ،انظر :فتح الباري � .524/1سنن الن�سائي  .39/2ال�سنن الكربى للبيهقي  :359/1عن �أن�س بن مالك
–ر�ضي اهلل عنه -قال :ملا قدم ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم نزل يف عر�ض املدينة ،يف حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف،
ف�أقام فيهم �أربع ع�شرة ليلة ،ثم �أر�سل �إلى ملأ من بني النجار ،فجا�ؤوا متقلدين �سيوفهم ،ك�أين �أنظر �إلى ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم على راحلته و�أبوبكر رديفه ،وامللأ بنو النجار حوله ،حتى �ألقى بفناء �أبي �أيوب ،وكان ي�صلي حيث �أدركته
ال�صالة ،في�صلي يف مراب�ض الغنم ،ثم �أمرنا بامل�سجد ،ف�أر�سل �إلى ملأ بني النجار فجا�ؤوا ،فقال( :يا بني النجار ثامنوين
بحائطكم هذا) ،فقالوا :ال واهلل ال نطلب ثمنه �إال �إلى اهلل ،قال �أن�س :وكانت فيه قبور امل�شركني ،وكان فيه خرب ،وكان فيه
نخل ،ف�أمر ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم بقبور امل�شركني فنب�شت ،وبالنخل فقطعت ،وباخلرب ف�س ِّويت ،ف�صفوا النخل
قبلة امل�سجد ،وجعلوا ع�ضادتيه احلجارة ،وجعلوا ينقلون ال�صخرة وهم يرجتزون ،ور�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم معهم
وهم يقولون:
فان�صر الأن�صار واملهاجرة.
اللهم ال خري �إال خري الآخرة
(� ((8إعالم املوقعني عن رب العاملني .14/2
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الف�صل الثالث :ا�ستحالة الأ�شياء املختلفة

بعد �أن عرفنا �أن الفقهاء جممعون على �أن اخلمرة تطهر �إذا تخللت بدون فعل
فاعل ،وعرفنا �أن الراجح �أن اخلمرة �إذا خُ للت بفعل فاعل� ،أو تخللت بنف�سها �أنها
تطهر وحتل ،نقول:
ال�س�ؤال الآن هو :ما حكم باقي املواد التي ت�ستحيل �إلى �أ�شياء �أخرى ،كال�رسجني
يحرق في�صري رماداً ،واحليوان يقع يف اململحة في�صري ملحاً ،وامليت يدفن في�صري
تراباً� ،أو كالدم ي�صري لبناً� ،أو البي�ضة ت�صري فرخاً؟
�أقول :عرفنا �أن ا�ستحال يف اللغة معناه �أن ال�شيء تغيرّ عن طبعه وو�صفه(،((8
واحلركة يف كيفية ال�شيء :هي انتقال اجل�سم من كيفية �إلى كيفية �أخرى ،و�ش َّبه ذلك
اجلرجاين باملاء �إذا �سخن ثم ب ِّرد ،وقال :ت�سمى هذه احلركة باال�ستحالة(.((8
ورجحنا �أن املعنى اال�صطالحي لال�ستحالة هو نف�س املعنى اللغوي ،وهو :تغيرُّ
ال�شيء من طبعه وو�صفه �إلى طبع �آخر وو�صف �آخر.
ق�سم الفقهاء الأ�شياء النج�سة التي ت�ستحيل عن �صفاتها و�أ�سمائها �إلى
لذا نقولّ :
غريها – غري اجللد واخلمرة – �إلى ق�سمني� :أ�شياء ت�ستحيل �إلى طيب و�صالح،
و�أ�شياء ت�ستحيل �إلى ننت وف�ساد.
ف�إن ا�ستحالت الأ�شياء �إلى طيب و�صالح فهذه تطهر بهذه اال�ستحالة باتفاق
الفقهاء ،وما اختلفوا فيه منها فهو لي�س لال�ستحالة و�إمنا لأمر �آخر� ،س�أب ِّينه بعد.
ومما اتفقوا عليه فقالوا بطهارته :الدم ي�صري لبناً� ،أو ي�صري م�سكاً� ،أو ي�صري حلماً،
فهو طاهر ،لأن هذا كله ا�ستحالة �إلى طيب و�صالح ،وما ي�سقى باملاء النج�س في�صري
( ((8امل�صبح املنري للفيومي (حول).
( ((8التعريفات .115/1
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زرعاً �أو ثمراً فهو طاهر لذلك ،والبي�ضة املذرة �إذا �صار فيها الدم فهي جن�سة ،ف�إذا
�صارت فرخاً فقد طهرت ،وما ي�ستحيل يف الإن�سان من الدمع العرق واللعاب
واملخاط فكله طاهر.
وكذلك كل �شيء جن�س حتول �إلى حيوان فقد طهر ،ن�صَّ على ذلك ال�شافعية
واحلنابلة ،كدم بي�ضة ا�ستحال فرخاً ،ولو كان ودوداً ا�ستحال من جيفة كلب ،وكذا
لو ا�ستحال من طعام كدود اخلل والتفاح فهو طاهر؛ لأن للحياة �أثراً ب ّيناً يف دفع
النجا�سة ،ولذلك تطر�أ النجا�سة بزوال احلياة(.((8
ُ�ص عليه(.((8
ومن ذلك �أي�ضاً دود اجلرح والقروح و�رصا�صري الكنيف طاهر ،ن ّ
هذا كله فيما ا�ستحال �إلى �صالح �أو حياة.
�أما ما ا�ستحال �إلى ننت وف�ساد فقد اتفقوا على �أنه ال يطهر باال�ستحالة :كالطعام
ي�صري دماً �أو عذرة �أو قيئاً �أو قيحاً ،وال�رشاب ي�صري بو ًال �أو مذياً �أو ودياً ،فهذه كلها
مما اتفقوا على �أن اال�ستحالة ال تطهره.
وانظر �إلى قول احلنفية كيف ب ّينوا امل�س�ألة باملثال الوا�ضح فقالوا :والع�صري طاهر
في�صري خمراً فينج�س ،في�صري خ ًال فيطهر .ا.هـ(.((8
(قلت) معنى هذا �أن الع�صري ط ّيب وفيه �صالح فهو طاهر ،فلما �صار خمراً جن�س؛
لأن اخلمرة جن�سة ا�ستحالت �إلى ننت وف�ساد ،فلما �صار خ ًال واخلل من الطيبات� ،صار
طاهراً.
كما �أن احلنفية عللوا هذه امل�س�ألة فقالوا :لأن ال�رشع رتب و�صف النجا�سة على
تلك احلقيقة ،وتنتفي احلقيقة بانتفاء بع�ض �أجزاء مفهومها ،فكيف بالكل؟
( ((8الو�سيط يف املذهب للغزايل  ،144/1وانظر 149/1 :و .58/1ومغني املحتاج لل�شربيني .83/1
( ((8الإن�صاف للمرداوي  .318/1بت�صرف ،وخالفه يف الرو�ض مع حا�شية ال�سعدي  350 – 349/1مع �أن املرداوي قال:
ن�ص عليه.
( ((8فتح القدير للكمال بن الهمام .201 – 200/1
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وقالوا يف تعليل هذه امل�س�ألة �أي�ضاً:
�إن ا�ستحالة العني ت�ستتبع ا�ستحالة الو�صف .ا.هـ(.((8
(قلت) معنى هذا �أن حقيقة الأ�شياء النج�سة تبدلت باال�ستحالة ف�صارت �شيئاً
�آخر غري ما كانت عليه ،فالدم �صار حلماً �أو �صار م�سكاً ،وحقيقة اللحم وامل�سك
غري حقيقة الدم ،وتنتفي احلقيقة بانتفاء بع�ض �أجزائها ،وهنا تغيرّ ت كل الأجزاء،
فوجب �أن يتغيرّ احلكم تبعاً لتغيرّ الو�صف.
ومثل هذا قال املالكية ،فقد قال احلطاب عن �سبب طهارة ف�أرة امل�سك :لأنها

ا�ستحالت عن جميع �صفات الدم ،وخرجت عن ا�سمه �إلى �صفات وا�سم يخ�صها
فطهرت لذلك ،كما ي�ستحيل الدم و�سائر ما يتغذى به احليوان من النجا�سات �إلى
اللحم فيكون طاهراً(.((8
ومثل هذا الظاهرية ،قال ابن حزم� :إن احلرام �إذا ا�ستحالت �صفاته وا�سمه بطل
حكمه الذي علق على ذلك اال�سم(.((8
واختلف الفقهاء يف �أ�شياء هل ا�ستحالت �إلى �صالح �أو �إلى ف�ساد؟ ومن ذلك
املني :فهو عند احلنفية واملالكية( ((9جن�س.
وقال ال�شافعية واحلنابلة( ((9هو طاهر.
فمن نظر �إلى �أنه ا�ستحال �إلى قذارة وف�ساد ،و�أن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها كانت
تغ�سله من ثوب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم( ((9قال بنجا�سته.
( ((8فتح القدير للكمال بن الهمام .201 – 200/1
( ((8مواهب اجلليل ل�شرح خمت�صر خليل � 97/1شرح اخلر�شي على خمت�صر خليل  87/1و.92/1
( ((8املحلى البن حزم  429/7امل�س�ألة (.)1029
( ((9البحر الرائق  .224/1ال�شرح الكبري للدردير ،واحلا�شية للد�سوقي .56/1
( ((9املجموع �شرح املهذب للنووي  .516-515/1الكايف يف فقه احلنابلة البن قدامة .87/1
(� ((9صحيح البخاري مع الفتح ( )4كتاب الو�ضوء ( )64باب غ�سل املني وفركه وغ�سل ما ي�صيب من املر�أة برقم ()229
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ومن ر�أى �أنه تغري �إلى �صالح لأنه �أ�صل الإن�سان ،و�أن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها
كانت تفركه من ثوب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم( ((9قال �إنه طاهر ،وعلى هذه
فامل�س�ألة على حالها ،و�أن من جعل اال�ستحالة يف هذا املعني �أنه ا�ستحال �إلى طيب
و�صالح ،قال بالطهارة ،ومن جعله ا�ستحال �إلى ننت وف�ساد ،قال بالنجا�سة ،و�إال ف�إن
احلنفية الذين جعلوا هذه القواعد التي ذكرناها ال ميكن �أن يقولوا بنجا�سة املني وقد
ا�ستحال من الدم وتغيرّ ت كل �صفاته ،لكنهم نظروا من زاوية �أخرى ،وهي زاوية
التغيرُّ  ،هل تغيرَّ �إلى �صالح �أو �إلى ف�ساد ،واهلل �أعلم .وكذلك العلقة.
ومن ذلك �أي�ضاً ال�رسقني والعذرة حترتق فت�صري رماداً ،هل تطهر �أم ال؟
يرى احلنفية �أن الرماد الذي ينتج عن حرق ال�رسقني والعذرة طاهر( ،((9ويرى
ال�شافعية �أن ذلك جن�س(.((9
ونقل النووي عن قول ال�شافعي يف القدمي� :إن كل عني جن�سة رمادها طاهر(.((9
ولكن تعليله:
قال ال�شافعية� :إن ال�رسقني والعذرة جن�ستا العني ،وجن�س العني واجب االجتناب
منهي االقرتاب(.((9
 332/1عن �سليمان بن ي�سار عن عائ�شة قالت( :كنت �أغ�سل اجلنابة من ثوب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم فيخرج �إلى
ال�صالة و�إن بقع املاء يف ثوبه) .وبرقم ( )230عن �سليمان قال� :س�ألت عائ�شة عن املنبي ي�صيب الثوب؟ فقالت( :كنت �أغ�سله
من ثوب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم فيخرج �إلى ال�صالة و�أثر الغ�سل يف ثوبه بقع املاء)� ،صحيح ابن حبان .217/4
�صحيح ابن خزمية .129/1
(� ((9صحيح م�سلم ج� ،1ص 238برقم ( )289 – 288 – 106 – 105عن �إبراهيم عن علقمة والأ�سود �أن رج ً
ال نزل بعائ�شة
ف�أ�صبح يغ�سل ثوبه ،فقالت عائ�شة� :إمنا كان يجزئك �إن ر�أيته �أن تغ�سل مكانه ،ف�إن مل تر ن�ضحت حوله ،ولقد ر�أيتني �أفركه
من ثوب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم� .صحيح ابن حبان � .217/4صحيح ابن خزمية  129/1عن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها
كان ي�سلت املني من ثوبه بعرق الإذخر ثم ي�صلي فيه ويحته من ثوبه ياب�ساً ثم ي�صلي فيه.
( ((9ذكروا ذلك يف البيع ،انظر :البحر الرائق .107/1
( ((9املجموع �شرح املهذب للنووي .516-515/1
( ((9املجموع �شرح املهذب للنووي .532/2
( ((9تخريج الفروع على الأ�صول للزجناين .189/1
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وقال احلنفية� :إن االنتفاع بال�رسقني باحلرق هو ا�ستهالك له ،فك�أنه اجتناب للمنهي
عنه ،و�شبهوه بتخليل اخلمرة ،فهو �إزالة لل�شدة املطربة فك�أنه اقرتاب من الإراقة.
(قلت) وميكن �أن �أعلل لهم باعتبار ال�صالح والف�ساد �أي�ضاً يف هذه امل�س�ألة :ذلك
�أن ال�رسقني ي�ستفاد منه يف ت�سميد الأر�ض وتقويتها ،و�إذا حرق فقد ا�ستحال �إلى
الف�ساد وهو الرماد؛ لأنه لي�س فيه فائدة كما يف ال�رسقني.
ويرى غري ه�ؤالء �أن حرق ال�رسقني فيه �صالح ،ذلك �أنه يطبخ به ويخبز به وما
�إلى ذلك ،فحرقه �صالح له ومنفعة.
وهكذا نرى �أن هذه امل�س�ألة و�إن اختلفت فيها ن�صو�ص الفقهاء فهم متفقون على
القاعدة التي ذكرناها ،وهي �أن ما ا�ستحال �إلى ال�صالح والطيب فهو طاهر ،وما
ا�ستحال �إلى الننت والف�ساد فهو جن�س.
ومن ذلك �أي�ضاً امليتة واخلنزير يقع يف اململحة في�صري ملحاً ،فمن نظر �إلى �أن
يف هذا �صالحاً وطيباً قال ب�أنه طهر؛ لأن امليتة ال ي�ستفاد منها ،وامللح ي�ستفاد منه،
ومن نظر �إلى �أ�صل هذه املواد و�أنها �إما ميتة �أو خنزير فهي جن�سة قال بعدم الطهارة،
و�إليك بع�ض عبارات الفقهاء لتكون على ا�ستيعاب ملذاهبهم:
�أو ًال :احلنفية:

قال ابن جنيم يف البحر :وال�سابع :انقالب العني ،ف�إن كان يف اخلمر فال خالف
يف الطهارة ،و�إن كان يف غريه كاخلنزير وامليتة تقع يف اململحة فت�صري ملحاً ي�ؤكل،
وال�رسقني والعذِ رة حترتق فت�صري رماداً تطهر عند حممد خالفاً لأبي يو�سف ،و�ضم
�إلى حممد �أبا حنيفة يف املحيط ،وكثري من امل�شايخ اختاروا قول حممد .ا.هـ(.((9
واختار الكمال بن الهمام يف فتح القدير قول حممد فقال :وكثري من امل�شايخ
( ((9البحر الرائق �شرح كنز الدقائق البن جنيم  .239/1رد املحتار حا�شية البن عابدين على الدر املختار  .327/2املب�سوط
لل�سرخ�سي  .81/1الهداية �شرح البداية للمرغيناين .21/1
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اختاروا قول حممد – وهو املختار – لأن ال�رشع رتب و�صف النجا�سة على تلك
احلقيقة ،وتنتفي احلقيقة بانتفاء بع�ض �أجزاء مفهومها فكيف بالكل؟! ف�إن امللح غري
العظم واللحم ،ف�إذا �صار ملحاً ترتب حكم امللح ،ونظريه يف ال�رشع :النطفة جن�سة،
وت�صري علقة وهي جن�سة ،وت�صري م�ضغة فتطهر ،والع�صري طاهر في�صري خمراً فينج�س،
في�صري خ ًال فيطهر ،فعرفنا �أن ا�ستحالة العني ت�ستتبع زوال الو�صف املرتتب عليها.
وعلى قول حممد ف َّرعوا احلكم بطهارة �صابون �صنع من زيت جن�س .ا.هـ(.((9
ثاني ًا :املالكية:

قال ال�شيخ الدردير – وهو يعدد الطاهرات – (وم�سك) بك�رس ف�سكون ،و�أ�صله
دم انعقد؛ ال�ستحالته �إلى �صالح( ،وفارته) وهي اجللدة التي يكون فيها( ،وزرع)
�سقي (بنج�س) و�إن تنج�س ظاهره فيغ�سل ما �أ�صابه من النجا�سة .ا.هـ.
قال الد�سوقي :وظاه ٌر طهارة امل�سك وفارته ولو �أخذه بعد املوت .ا.هـ.
وقال �أي�ضاً :لو زرع قمحاً جن�ساً – ب�أن ابتلعه �إن�سان فنزل بحاله – وزرعه ونبت
ف�إنه يكون طاهراً .ا.هـ(.((10
وقال الدردير �أي�ضاً – وهو يعدد النجا�سات ( :-و) من النج�س (مني ومذي
وودي) ولو من مباح الأكل يف الثالثة لال�ستقذار واال�ستحالة �إلى ف�ساد ،ولأن
�أ�صلها دم .ا.هـ(.((10
وقال املواق :اتفقوا على طهارة امل�سك ،و�إن كان خراج حيوان؛ الت�صافه بنقي�ض
علة النجا�سة ،وفارة امل�سك ميتة طاهرة �إجماعاً النتقالها عن الدم ،كاخلمر للخل .ا.هـ.
وقال احلطاب – عن فارة امل�سك – �إذا �أخذت من حيوان ميت – وحكم لها
( ((9فتح القدير للكمال بن الهمام .201-200/1
( ((10ال�شرح الكبري للدردير واحلا�شية للد�سوقي .52/1
( ((10ال�شرح الكبري للدردير واحلا�شية للد�سوقي .56/1
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بالطهارة – واهلل �أعلم – لأنها ا�ستحالت عن جميع �صفات الدم ،وخرجت عن
ا�سمه �إلى �صفات وا�سم يخت�ص بها فطهرت لذلك ،كما ي�ستحيل الدم و�سائر ما
يتغذى به احليوان من النجا�سات �إلى اللحم فيكون طاهراً .ا.هـ(.((10
ثالث ًا :ال�شافعية:

و�ضع ال�شافعية قاعدة يف اال�ستحالة تقول :ال يطهر باال�ستحالة �إال جلد امليتة
واخلمر ،فرماد العذرة وال�رسجني جن�س ،ويف دخان النجا�سة وجهان .ا.هـ(.((10
(قلت) وهذه القاعدة تخ�ص ما يكون ا�ستحالته �إلى الف�ساد� ،أما �إذا كانت
اال�ستحالة �إلى ال�صالح فهم يقولون بالتطهري بها ،و�إليك عباراتهم:
يقول ال�رشواين :ما ا�ستحال ل�صالح كاللنب من امل�أكول والآدمي وكالبي�ض
طاهر(.((10
(قلت) فجعل اال�ستحالة �إلى ال�صالح مطهرة .ا.هـ.
ويقول النووي :ما ينف�صل من باطن احليوان ق�سمان:
�أحدهما :ما لي�س له اجتماع وا�ستحالة يف الباطن ،و�إمنا ير�شح ر�شحاً ،كالدمع
واللعاب والعرق واملخاط ،وحكمه حكم احليوان املنف�صل منه� :إن كان جن�ساً –
وهو الكلب واخلنزير وفرع �أحدهما – فهو جن�س ،و�إن كان طاهراً – وهو �سائر
احليوانات – فهو طاهر بال خالف ،ال فرق بني اجلنب واحلائ�ض والطاهر ،وامل�سلم
والكافر ،والبغل واحلمار والفر�س والفار وجميع ال�سباع واحل�رشات ،بل هي طاهرة
من جميعها.
والثاين :ما ي�ستحيل يف الباطن ثم يخرج ،كالدم والبول والعذِ رة والروث
( ((10مواهب اجلليل للحطاب ،والتاج والإكليل للمواق  97/1اخلر�شي على خمت�صر خليل  88-87/1ز .92/1وانظر
الفواكه الدواين  .288/2قال :اال�ستحالة حت�صل بها الطهارة .ا.هـ.
( ((10املهذب لل�شريازي  48/1باخت�صار.
( ((10حا�شية �شرواين على حتفة املحتاج .288/1
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والقيء والقيح ،وكله جن�س.
ق�سم الأ�شياء على طاهر وجن�س ح�سب ا�ستحالتها.
(قلت) فانظر كيف َّ
قال :وي�ستثنى املني واللنب .ويف العلقة وجهان ،والأ�صح فيها الطهارة .ا.هـ(.((10
(قلت) هذا بناء على هل العلقة ا�ستحالت �إلى ال�صالح لأنها �أ�صل الإن�سان� ،أو
ا�ستحالت �إلى الف�ساد لأنها الآن دم؟
وقال الغزايل :ما ي�ستحيل من الطعام ،كدود اخلل والتفاح فهو طاهر على
املذهب(.((10
وقال ال�رشبيني :ويطهر كل جن�س ا�ستحال حيواناً كدم بي�ضة ا�ستحال فرخاً،
ولو كان دود كلب؛ لأن للحياة �أثراً ّبيناً يف دفع النجا�سة ،ولهذا تطر�أ النجا�سة
بزوالها .ا.هـ(.((10
(قلت) يعني تطر�أ النجا�سة بزوال احلياة.
وقال النووي يف املجموع� :إن املاء النج�س �إذا كوثر فبلغ قلتني ،ف�إنه ي�صري
طاهراً مطهراً بال خالف� ،سواء كان الذي �أورد عليه طاهراً �أو جن�ساً ،قلي ًال �أو
كثرياً .ا.هـ(.((10
(قلت) وهذا بناء على �أنه تغيرّ �إلى ال�صالح.
ومما يذكر هنا �أن ال�شافعية مل يوجبوا الو�ضوء على املر�أة التي ولدت بدون �أن
يخرج منها الدم فقالوا :ال و�ضوء ب�إلقاء الولد اجلاف؛ لأنه و�إن انعقد من منيها ومنيه
ف�إنه ا�ستحال �إلى احليوانية(.((10
( ((10املجموع �شرح املهذب للنووي  :516-515/1نقله عن الغزايل والرافعي ،ونقلته عنه بت�صرف.
( ((10الو�سيط يف املذهب  144/1و.158-149
( ((10مغني املحتاج لل�شربيني  .83/1الإقناع يف حل �ألفاظ �أبي �شجاع لل�شربيني  26/1ذكر امل�سك وغريه.
( ((10املجموع �شرح املهذب للنووي  .194/1وانظر .195/1 :خبايا الزوايا للزرك�شي  ،42/1وانظر 42/1 :و.44
( ((10حا�شية البجريمي  41/1و.131/1
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(قلت) واحليوانية انعقاد �إلى ال�صالح.
من هذه النماذج عرفنا �أن ال�شافعية يرون �أن اال�ستحالة التي تكون �إلى الف�ساد
ال تفيد تطهرياً ،كما ر�أينا يف ال�رسجني والعذِ رة �إذا احرتقتا و�صارتا رماداً ،وما كانت
ا�ستحالته �إلى ال�صالح فهو يفيده التطهري ،كاللنب والعلقة وامل�ضغة واملني وما �شاكل
ذلك من املواد التي ا�ستحالت عن الدم.
ومن هنا قالوا :الزرع النابت على جنا�سة طاهر العني ويطهر ظاهره بالغ�سل ،و�إذا
�سنبل فحبه طاهر بال غ�سل ،وكذا القثاء ونحوها ،و�أغ�صان �شجرة �سقيت مباء جن�س
وثمرها .ا.هـ(.((11
و�أما ما عرفنا من املاء �إذا كوثر وقلنا ب�أنه يطهر �إذا بلغ قلتني ،فهو و�إن ا�ستحال
�إلى ال�صالح �إال �أن هذا – فيما �أرى – لي�س ا�ستحالة ،لكن مع كل ذلك يبقى �أنهم
على القاعدة ،ونقل الزرك�شي قو ًال يف مكاثرة املاء ب�أنه من اال�ستحالة ،فقال :املاء
املتنج�س �إذا كوثر فبلغ قلتني فامل�شهور �أنه يطهر ،وقيل ي�ستحيل �إلى الطهارة كاخلمر
يتخلل .ا.هـ(.((11
وعلى هذا ميكن القول ب�أن ال�شافعية يقولون ب�أن اال�ستحالة �إلى ال�صالح مطهرة
دون ا�ستحالة �إلى الف�ساد ،واهلل �أعلم.
رابع ًا :احلنابلة:

ال يختلف احلنابلة عن ال�شافعية ،فقد قالوا :وال تطهر النجا�سة ب�شم�س وال ريح
وال ا�ستحالة� ،إال اخلمرة املنقلبة بنف�سها ف�إن خللت مل تطهر .ا.هـ(.((11
ومثله يف الإن�صاف ،وقال :هذا املذهب وعليه جماهري الأ�صحاب ون�رصوه،
( ((11ومغني املحتاج لل�شربيني .81/1
( ((11خبايا الزوايا  42/1و.43
( ((11املحرر يف الفقه .6/1
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وعنه :بل تطهر ،وهي خمرجة من اخلمر �إذا انقلبت بنف�سها ،خرجها املجد واختاره
ال�شيخ تقي الدين ،فحيوان متولد من جنا�سة كدود اجلرح والقروح و�رصا�صري
الكنيف طاهر ،ن�صَّ عليه وعليه يخرج عمل زيت �صابوناً ونحو ..وذكر ال�شيخ تقي
الدين� :أن الرواية �رصيحة يف التطهري باال�ستحالة .ا.هـ(.((11
وقال يف املبدع :و�أما القيء ،وهو طعام ا�ستحال يف اجلوف �إلى ننت وف�ساد،
فقال �أحمد :هو عندي مبنزلة الدم .ا.هـ .و�شبهه يف منار ال�سبيل بالغائط .ا.هـ(.((11
قال يف املبدع :واال�ستحالة ال تطهر ،ذكر �أبوبكر يف التنبيه �أنه ال ي�ؤكل من ثمر
ب�شجرة يف املقربة ومل يفرق.
قال ال�سامري :هو حممول عندي على املقربة العتيقة ،و�إن �سقي بالطاهر – �أي
بالطهور – بحيث ي�ستهلك عني النجا�سة طهر ّ
وحل؛ لأن املاء الطهور معد لتطهري
النجا�سة ،وكاجلاللة �إذا حب�ست و�أطعمت الطاهرات.
وقال ابن عقيل :وهو قول �أكرث الفقهاء وجزم به يف التب�رصة لي�س بنج�س وال
يحرم ،بل هو طاهر مباح ،بل يطهر باال�ستحالة ،لأنه كالدم ي�ستحيل لبناً(.((11
ويف الإن�صاف :ال�سقي بالنج�س ينج�س ،وقال ابن عقيل يطهر باال�ستحالة(.((11
ويف الرو�ض املربع :وال يطهر متنج�س با�ستحالة ،فرماد النجا�سة ودخانها وغبارها
وبخارها ،ودود جرح و�رصا�رص كنف ،وكلب وقع يف مالحة ف�صار ملحاً ،ونحو
ذلك جن�س .ا.هـ(.((11
( ((11الإن�صاف للمرداوي  318/1بت�صرف.
( ((11املبدع البن مفلح  ،249/1ومنار ال�سبيل يف �شرح الدليل البن �ضويان  ،6/1والكايف البن قدامة  .87/1واملغني البن
قدامة له �أي�ضاً .414/1
( ((11املبدع البن مفلح .204/9
( 368-367/10 ((11باخت�صار.
( ((11الرو�ض املربع مع حا�شية ال�شيخ النجدي .350-349/1
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(قلت) تقدم الن�ص عن �أحمد �أن هذه الأ�شياء طاهرة.
وهكذا جند �أن املذهب عند احلنابلة �أنه ال يطهر باال�ستحالة �شيء من النجا�سات،
�إال �أن هناك روايات وتخريجات تقول بالطهارة باال�ستحالة كما تقدم.
خام�س ًا� :شيخ الإ�سالم ابن تيمية:

يرى �أن اال�ستحالة تطهر الأ�شياء ،فهو يقول� :إن اهلل ح َّرم اخلبائث التي هي الدم
وامليتة وحلم اخلنزير ونحو ذلك ،ف�إذا وقعت هذه يف املاء �أو غريه وا�ستهلكت مل
يبق هناك دم وال ميتة وال حلم خنزير �أ�ص ًال ،كما �أن اخلمر �إذا ا�ستهلكت يف املائع مل
يكن ال�شارب لها �شارباً للخمر ،واخلمرة �إذا ا�ستحالت بنف�سها و�صارت خ ًال كانت
طاهرة باتفاق العلماء.
وهذا على قول من يقول �إن النجا�سة �إذا ا�ستحالت طهرت �أقوى ،كما هو
مذهب �أبي حنيفة و�أهل الظاهر و�أحد القولني يف مذهب مالك و�أحمد ،ف�إن انقالب
النجا�سة ملحاً ورماداً ونحو ذلك هو كانقالبها ماء ،فال فرق بني �أن ت�ستحيل رماداً �أو
ملحاً �أو تراباً �أو ما ًء �أو هوا ًء ونحو ذلك.
واهلل تعالى قد �أباح لنا الطيبات ،وهذه الأدهان والألبان والأ�رشبة احللوة واحلام�ضة
وغريها من الطيبات ،واخلبيثة قد ا�ستهلكت وا�ستحالت فيها ،فكيف يحرم الطيب
الذي �أباحه اهلل تعالى؟ ومن الذي قال �إنه �إذا خالطه اخلبيث وا�ستهلك فيه وا�ستحال
قد حرم؟ ولي�س على ذلك دليل ال من كتاب وال من �سنة وال �إجماع وال قيا�س،
ولهذا قال �صلى اهلل عليه و�سلم يف حديث بئر ب�ضاعة – ملا ذكر له �أنها يلقى فيها
احلي�ض وحلوم الكالب والننت – فقال( :املاء طهور ال ينج�سه �شيء)( ،((11وقال
(� ((11سنن �أبي داود  18-17/1برقم (� .)66سنن الرتمذي  96-95/1برقم ( )66حديث ح�سن� .سنن البيهقي  4/1و .257/1
�سنن الدارقطني  .30-29/1م�سند الإمام �أحمد  31/3و.83/1
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�صلى اهلل عليه و�سلم يف حديث القلتني�( :إذا بلغ املاء قلتني مل يحمل اخلبث)(،((11
ويف اللفظ الآخر( :مل ينج�سه �شيء) رواه �أبو داود( ((12وغريه(.((12
فقوله �صلى اهلل عليه و�سلم( :مل يحمل اخلبث) نَّبي �أن تنجي�سه ب�أن يحمل اخلبث
�أي ب�أن يكون اخلبث فيه حممو ًال ،وذلك يبني �أنه مع ا�ستحالة اخلبث ال ينج�س املاء.
ثم قال :و�إذا عرف �أ�صل هذه امل�س�ألة فاحلكم �إذا ثبت بعلة زال بزوالها ،كاخلمر ملا
كان املوجب لتحرميها وجنا�ستها هي ال�شدة املط ِّربة ،ف�إذا زالت بفعل اهلل طهر .ا.هـ.
وبعد �أن نَّبي �أن تعمد �إف�ساد اخلمرة ال ي�صح ،قال:
و�أما �سائر النجا�سات فيجوز التعمد لإف�سادها؛ لأن �إف�سادها لي�س مبح َّرم ،كما ال
يحد �شاربها؛ لأن النفو�س ال يخاف عليها مبقاربتها املحظور ،كما يخاف من مقاربة
وجوزوا �أي�ضاً �إحالة النجا�سة بالنار
جوز اجلمهور �أن تدبغ جلود امليتةّ ،
اخلمر ،ولهذا ّ
وغريها .ا.هـ(.((12
وقال :ف�إذا كانت اخلمور التي هي �أ�شد اخلبائث �إذا انقلبت بنف�سها ح ّلت باتفاق
امل�سلمني ،فغريها من النجا�سات �أولى �أن تطهر باالنقالب(.((12
وقال رحمه اهلل تعالى( :ف�إن قيل :اخلمر ملا جن�ست باال�ستحالة طهرت باال�ستحالة
بخالف غريها).
قيل� :إن جميع النجا�سات جن�ست باال�ستحالة ،ف�إن الإن�سان ي�أكل الطعام وي�رشب
ال�رشاب وهي طاهرة ،ثم ت�ستحيل دماً وبو ًال وغائطاً فتنج�س ،وكذلك احليوان يكون
طاهراً ،ف�إذا مات احتب�ست فيه الف�ضالت و�صار حاله بعد املوت خالف حاله يف
( ((11حتفة الأحوذي  .176/1عون املعبود  .133/10ن�صب الراية � .104/1شرح معاين الآثار .17/1
(� ((12سنن �أبي داود  17/1برقم (.)65
(� ((12سنن الدارمي  .202/1امل�ستدرك على ال�صحيحني � .227/1سنن ابن ماجه  .172/1م�سند عبد ابن حميد .260/1
( ((12فتاوى �شيخ الإ�سالم ابن تيمية  .503-501/21باخت�صار.
( ((12فتاوى �شيخ الإ�سالم ابن تيمية .517/21
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احلياة ،ولهذا يطهر اجللد بعد الدباغ عند اجلمهور) .ا.هـ(.((12
�ساد�س ًا :ابن حزم:

قال ابن حزم يف املحلى� :إذا ا�ستحالت �صفات عني النج�س �أو احلرام ،فبطل عنه
اال�سم الذي به ورد ذلك احلكم فيه ،وانتقل �إلى ا�سم �آخر وارد على حالل طاهر،
فلي�س هو ذلك النج�س وال احلرام ،بل قد �صار �شيئاً �آخر ذا حكم �آخر ،وكذلك
�إذا ا�ستحالت �صفات عني ،فبطل عنه اال�سم الذي به ورد ذلك احلكم فيه ،وانتقل
�إلى ا�سم �آخر وارد على حرام �أو جن�س ،فلي�س هو ذلك ،بل قد �صار �شيئاً �آخر ذا
حكم �آخر ،كالع�صري ي�صري خمراً� ،أو اخلمر ي�صري خ ًال� ،أو حلم اخلنزير ت�أكله دجاجة
ي�ستحيل فيها حلم دجاج حال ًال ،وكاملاء ي�صري بو ًال ،والطعام ي�صري عذِ رة ،والعذِ رة
والبول تدهن( ((12بهما الأر�ض فيعودان ثمرة حال ًال ومثل هذا كثري ،وكنقطة ماء تقع
يف خمر� ،أو نقطة خمر تقع يف ماء ،فال يظهر ل�شيء من ذلك �أثر ،وهكذا كل �شيء،
والأحكام للأ�سماء.
والأ�سماء تابعة لل�صفات التي هي حد ما هي فيه املفرق بني �أنواعه(.((12
وقال :ا�ستحالة الأحكام با�ستحالة الأ�سماء ،و�إن ا�ستحالة الأ�سماء با�ستحالة
ال�صفات التي منها يقوم احلدود(.((12
وقال �أي�ضاً:
وكل ما تغذى من احليوان املباح �أكله باملحرمات فهو حالل ،كالدجاج املطلق
والبط والن�رس وغري ذلك.
( ((12فتاوى �شيخ الإ�سالم ابن تيمية .518-517/21
( ((12لعلها تدمن �أي يجعل دمناً وهو ال�سرجني يو�ضع لتقوى به الأر�ض.
( ((12املحلى البن حزم  138/1امل�س�ألة رقم (.)136
( ((12املحلى البن حزم  167/1برقم (.)136
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ر�ضع لنب خنزيرة لكان �أكله حال ًال ،حا�شا ما ذكرنا من اجلاللة لأن
ولو �أن جدياً �أُ ِ
اهلل تعالى يقول :ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼ( ،((12فلم يف�صل لنا حترمي �شيء من
�أجل ما ي�ؤكل �إال اجلاللة :ﭽﰖ ﰗ ﰘ ﰙﭼ(.((12
وقد �صح عن �أبي مو�سى حتليل الدجاج و�إن كان ي�أكل القذر .وروينا عن ابن
عمر �أنه كان �إذا �أراد �أكلها حب�سها ثالثاً حتى يطيب بطنها .قال �أبو حممد :هذا ال
يلزم؛ لأنه �إن كان حب�سها من �أجل ما يف قان�صتها مما �أكلت فالذي يف القان�صة ال
يحل �أكله جمل ًة؛ لأنه رجيع ،و�إن كان من �أجل ا�ستحالة املحرمات التي �أكلت ،فال
ي�ستحيل حلمها يف ثالثة �أيام وال يف ثالثة �أ�شهر ،بل قد �صار ما تغذت به من ذلك
حلماً من حلمها ،ولو حرم من ذلك حلرم من الثمار والزرع ما ينبت على الزبل وهذا
خط�أ.
وقد قدمنا �أن احلرام �إذا ا�ستحالت �صفاته وا�سمه بطل حكمه الذي علق على ذلك
اال�سم ،وباهلل تعالى التوفيق(.((13
اخلال�صة:

بعد هذه اجلولة يف �أقوال الفقهاء رحمهم اهلل تعالى �أجدين �أرى – واهلل �أعلم –
�أن لال�ستحالة �أثراً يف احلكم على الأ�شياء ،فما تغيرَّ باال�ستحالة من الأ�شياء �إلى ا�سم
�آخر غري ا�سمه� ،أو انتقل من �صفة �إلى �صفة �أخرى غري �صفته ،وكان انتقاله �إلى طيب
و�صالح فهو طاهر حالل ،وما تغيرَّ منها �إلى ننت وف�ساد فهو جن�س حم َّرم.
فالأدوية التي ا�ستحالت من �أخالط من الأع�شاب �أو منها ومن �شيء من الكحول،
( ((12الأنعام.119 :
( ((12مرمي.64 :
( ((13املحلى البن حزم  .429/7امل�س�ألة رقم (.)1028
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�أو من غري ذلك ،وتغيرَّ �إلى �شيء مفيد نافع ،وما �سقي من الزروع والأ�شجار مباء
جن�س �أو �سمد ب�أ�سمدة جن�سة كال�رسقني والزبل وغريها ،وما عمل من عظام احليوانات
من الأ�شياء النافعة فتغيرّ ا�سمها و�صفاتها فهي حالل ،وما تغيرّ �إلى ف�ساد فهو حرام.
والعربة يف هذا واحلكم �أو ًال و�آخراً لل�رشع يف بيان النافع من ال�ضار واملفيد من
امل�ؤذي ،وال حكم للت�شهي وال للهوى ،وما مل يعلم نفعه من �رضره ،فيعر�ض على
�أهل اخلربة من �أهل الدين والتقوى ،فما قالوا بنفعه فهو حالل ،وما قالوا �إنه م�رض
فهو احلرام؛ لأن احلكم باحلل يدور مع امل�صلحة �أينما وجدت وجد ،ومتى انتفت
انتفى.
يقول ابن القيم رحمه اهلل تعالى :ف�إذا ظهرت �أمارات احلق وقامت �أدلة العقلة
فثم �رشع اهلل ودينه ور�ضاه و�أمره ،واهلل �أعلم.
و�أ�سفر �صبحه ب�أي طريقة كانّ ،
اخلامتة

بعد هذه الرحلة بني الكتب الفقهية تو�صل البحث �إلى الآتي:
�أن ال�رشيعة الإ�سالمية �أتت بكل ما هو نافع ومفيد ،و�أنها مل ترتك �شيئاً مما يهم
الإن�سان يف دنياه �أو �أخراه �إال ب َّينته.
�أن كل ما ا�ستحال من الأ�شياء الطاهرة� ،إلى �أي �شيء ا�ستحال فهو حالل كيفما
ا�ستحال� ،إذا كان ذا منفعة وكان طيباً.
�أن ما دبغ من اجللود فهو حالل طاهر للن�صو�ص ال�رصيحة بذلك.
�أن اخلمرة �إذا تخللت بنف�سها ف�إنها تطهر بالإجماع.
و�أنها �إذا خللت بطرح �شيء فيها� ،أو نقلت من مكان �إلى �آخر ،ففيها خالف بني
الفقهاء ،و�أن الراجح �أنها تطهر بالتخليل؛ لأنها ا�ستحالت �إلى ا�سم غري ا�سم اخلمرة،
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اال�ستحالة و�أحكامها يف الفقه الإ�سالمي
و�إلى �صفة غري �صفتها.
�أن كل �شيء ا�ستحال من ا�سم �إلى ا�سم �آخر ،ومن �صفة �إلى �صفة �أخرى ،ف�إن
ا�ستحال �إلى �شيء نافع مفيد فهو حالل ،و�إن ا�ستحال �إلى �شيء �ضار م�ؤذ فهو
حرام.
�أن احلكم للأ�سماء اجلديدة التي �صار �إليها ال�شيء الذي ا�ستحال ،ال للأ�سماء
القدمية الذي تبدل عنها ،لأن ا�ستحالة الأحكام با�ستحالة الأ�سماء ،وا�ستحالة
الأ�سماء با�ستحالة ال�صفات التي منها يقوم احلدود.
�أن بيان املنفعة وامل�رضة �إمنا هو �إلى ال�رشع ال�رشيف ولي�س للر�أي وال للهوى.
�أن ما �أ�شكل �أمره من هذه الأ�شياء فمرده �إلى �أهل اخلربة من �أهل الدين والتقوى،
فما قالوا �إنه نافع فهو حالل وما ال فال.
بناء على ذلك ف�إن كل ما �سقي باملاء النج�س �أو ُ�س ِّمد بالأ�سمدة النج�سة فهو طاهر،
حالل �ش�أكله �إذا مل يكن فيه م�رضة ،وهكذا كل ما كان كذلك ،واهلل �أعلم.
و�صلى اهلل على حممد وعلى �آله و�صحبه و�سلم.
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