
  االستحالة
  الدكتور حسان مشسي باشا

   القلبأمراض استشاري
  مستشفى امللك فهد العسكري جبدة

  
تغري حقيقة املادة النجسة أو احملرم تناوهلا "ويقصد باالستحالة يف االصطالح الفقهي 

  .“وانقالب عينها إىل مادة أخرى مباينة هلا يف االسم واخلصائص والصفات 
لعلمي الشائع بأا كل تفاعل كيميائي حيول املادة إىل مركب ويعرب عنها يف املصطلح ا

آخر كتحويل الزيوت والشحوم على اختالف مصادرها إىل صابون، وحتلل املادة إىل 
مكوناا املختلفة كتفكك الزيوت والدهون إىل محوض دمسة وغليسرين، وكما حيصل 

 - بصورة غري منظورة- حيصل أيضاالتفاعل الكيميائي بالقصد إليه بالوسائل العلمية الفنية
 .كالتخلل والدباغة واإلحراق: يف الصور اليت أوردها الفقهاء على سبيل املثال

  .وجيمع أهل العلم على أن اخلمر إذا استحالت إىل خل انقلبت طاهرة حالل التناول
    :وبناء على ذلك تعترب

س اليت تتحقق فيها االستحالة كما  املركبات اإلضافية ذات املنشأ احليواين احملرم أو النج-ا
 . سبقت اإلشارة إليها، تعترب طاهرة حالل التناول يف الغذاء والدواء

املركبات الكيميائية املستخرجة من أصول جنسة أو حمرمة كالدم املسفوح أو مياه أما 
الغذاء ااري واليت مل تتحقق فيها االستحالة باملصطلح املشار إليه، ال جيوز استخدامها يف 

األغذية اليت يضاف إليها الدم املسفوح كالنقانق احملشوة بالدم والعصائد : والدواء مثل
واهلامربجر املدمي وأغذية األطفال احملتوية على الدم وعجائن ) البودينغ األسود(املدماة 

الدم واحلساء بالدم وحنوها تعترب طعاما جنسا حمرم األكل الحتوائها على الدم املسفوح 
 .ذي مل تتحقق به االستحالةال

وتستخدم الكحول يف إذابة بعض املواد الطبية كإذابة املواد القلوية اليت تذوب يف املاء، 
ومعلوم أن الكحول مادة تتطاير بسرعة عند ارتفاع درجة احلرارة، وبالتايل ال ميكن أن 



اللعوقات يكون هناك كحول يف األقراص واحلبوب وإمنا يوجد الكحول يف األشربة و
  .والسوائل املستخدمة يف احلقن

 :  ا شيء من الكحول جندها على ضربني  إذا نظرنا إىل األدوية املوجودة اليتو
  . مواد قلوية أو دهنية تستعمل كأدوية وال بد إلذابتها من الكحول : األول

شراب فمواد يضاف إليها شيء يسري من الكحول ال لضرورة وإمنا إلعطاء ال. أما الثاين
  . وهذا النوع الثاين الشك يف حرمته . نكهة خاصة ومذاقا تعود عليه أهل أوروبا وأمريكا

    . كدواء فهي داء وليست دواء  الشك يف حرمة اخلمر الصرفةو
 وهي اآلن تستعمل يف كثري من األدوية كمذيب لبعض - ولكن استعماهلـا يف الترياق

 يف املاء ، هذا االستعمال هو املذكور يف مغىن احملتاج املواد القلوية أو الدهنية اليت ال تذوب
  ـ: وهو جائز بشروط 

     . أن ال يكون هناك دواء آخر خاليا من الكحول ينفع لتلك احلالة -ا
  .  أن يدل على ذلك طبيب مسلم عدل -٢
  .  ال يسكر    قليال  أن يكون القدر املستعمل-٣

الكحول اإليثيلي يف أدوية األطفال بعد أن وقد قامت الواليات املتحدة مبنع استخدام 
  .كان استخدامها شائعاً جداً

وعليه قامت الشركات املصنعة ألدوية األطفال بإزالة الكحول اإليثيلي من مستحضراا 
وهذا يدل على أنه ميكن استبدال كل األدوية املوجودة يف . الطبية املوصوفة لألطفال

وقد استطاعت .. ات اليت ال تذوب إال يف الكحولالكحول مبواد أخرى الذابة القلويد
واألمر . الصناعة الدوائية إجياد هذه البدائل عندما ووجهت باملنع يف حالة أدوية األطفال

ذاته ممكن إذا مت منع األدوية احملتوية على الكحول بالنسبة للبالغني إذ أن الشركات 
ملية الكافية الستبدال الكحول مبواد العمالقة يف الصناعة الدوائية لديها اإلمكانات الع

 .أخرى مناسبة
وسنعرض قائمة ذه . مستحضر دوائي حيتوي على الكحول٥٠٠ويوجد حاليا أكثر من 

األدوية ونبحث يف ضرورة جتنبها ، ونعرض بعض املشاكل النامجة عن استخدامها واحلكم 
  .الشرعي يف استخدامها

 



 


