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امللخص :

اتجهت العديد من الشركات املُ ّ
صنعة ملواد التجميل والعناية بالبشرة تضمين اللبن أو الحليب في العديد من منتجاتها وجعله
مادة أساسية في صناعة الكثير من املرطبات ،مما دعا إلى البحث هذه املسألة من الناحية الشرعية الذي يشتمل على بيان طهارة لبن
الحيوانات مأكولة اللحم ،وحكم استعمال هذه األلبان في صنع مستحضرات التجميل ،وبيان نجاسة لبن الحيوانات غير مأكولة
اللحم ،وحكم استعمال هذه األلبان في صنع مستحضرات التجميل ،وحكم التداوي بها ،وتبين من خالل البحث جواز صنع
مستحضرات التجميل من ألبان البهائم سواء مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم وجواز التداوي بلبن الحيوان مأكول اللحم  ،وعدم
جواز التداوي بلبن الحيوان غير مأكول اللحم.
الكلمات املفتاحية :مستحضرات؛ تجميل؛ األدوية؛ األلبان؛ البهائم.

املقدمة :
إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ،من يهده هللا فال مضل له،
ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،وأشهد أن محمدا عبد هللا ورسوله صلى هللا وسلم عليه وعلى آله
وصحبه والتابعين لهم بإحسان  ..أما بعد :
يعد الحليب من أهم املواد التي تدخل في تركيب مستحضرات التجميل وتنظيف البشرة ،وذلك ألن الحليب له أثر في تجديد
الخاليا والتخفيف من حدة االلتهابات ،ولهذا اتجهت العديد من الشركات املُ ّ
صنعة ملواد التجميل والعناية بالبشرة لتضمين الحليب في
العديد من منتجاتها وجعله مادة أساسية في صناعة الكثير من املرطبات .ويعود السبب في ذلك إلى احتواء الحليب على األحماض
األمينية التي تمتصها البشرة بسهولة ،فتساعد على ترطيبها والتخفيف من التجاعيد ،كما يحتوي الحليب على مادة الجلورسيد التي
تساعد في تنعيم البشرة ،باإلضافة إلى حمض الالكتيك وهو مادة طبيعية مقشرة للبشرة أثبتت فائدتها كمضاد للتجاعيد.
وقد سعت شركات مستحضرات التجميل من االستفادة من لبن اإلبل ولبن األتان ( )1على وجه الخصوص من سائر الحيوانات
فقامت شركة اإلبل البرية األسترالية على تصنيع منتجات ومواد التجميل من ألبان اإلبل  ،كما يعمل مصنع " تيفيسكي " بموريتانيا على
ذلك  ،وقد تم إنتاج صابون بيولوجي من حليب اإلبل في املغرب .
وتعتمد شركات التجميل في كثير من دول أوروبا مؤخرا على لبن األتان في صناعة مستحضرات التجميل  ،فقد أسست شركات
تجميل ومنتجات عضوية في أوروبا وأمريكا واليابان مزارع حمير ،ويستخدم لبن األتان في هذه الدول في صناعة مستحضرات التجميل
مثل الصابون والكريمات وحتى األدوية الخاصة باألمراض الجلدية املستعصية "الصدفية ،التهاب الجلد البكتيرية".
وهذه املسائل قضايا معاصرة تحتاج إلى بيان حكمها من حيث استعمال اللبن في تصنيع مستحضرات التجميل أو التداوي
باختالف أنواع اللبن سواء من حيوان مأكول اللحم أو غير مأكول وما يجوز منها وما ال يجوز والذي يرجع الحكم فيها إلى طهارتها أو
نجاستها فأحببت بيانها في هذا البحث.

( )1األتان  :األنثى من ُ
الح ُمر ( ينظر  :ابن فارس  ،مقاييس اللغة ) 48 / 1
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مشكلة البحث :
يوجد في هذا العصر بعض مستحضرات التجميل التي صنعت من ألبان البهائم ،وهذه املسألة تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي
في تصنيعها واستخدامها .
وتبرزمشكلة البحث من خالل التساؤالت التالية :
 .1هل ألبان الحيوانات طاهرة أو نجسة ؟
 .2ما حكم استعمال ألبان الحيوانات في صنع مستحضرات التجميل ؟
 .3ما حكم استعمال ألبان الحيوانات في صنع األدوية ؟
أهداف البحث:
 .1بيان طهارة أو نجاسة ألبان الحيوانات
 .2بيان حكم استعمال مستحضرات التجميل املصنعة من ألبان الحيوانات .
 .3بيان حكم التداوي بألبان الحيوانات.
حدود البحث:
بيان حكم التداوي أو استعمال مستحضرات التجميل املصنعة من ألبان الحيوانات ،وما ذكره علماء املذاهب األربعة من
مسائل تقاس عليها هذه املسألة .
منهج البحث:
املنهج الذي سرت عليه في البحث املنهج االستقرائي االستنتاجي ،وذلك باستقراء املادة العلمية للموضوع من املصادر األصلية
لكتب الفقه عامة وكتب فقه املذاهب األربعة خاصة مع مراجعة ما كتبه املعاصرون في هذا املوضوع .
إجراءات البحث:
 .1إذا كانت املسألة من مواضع االتفاق فأذكر حكمها بدليله مع توثيق االتفاق من مظانه املعتبرة.
 .2إذا كانت املسألة من مسائل الخالف ،فاتبعت ما يأتي:
• حررت محل الخالف في املسائل التي بعض صورها محل اتفاق وبعضها محل خالف.
• ذكرت األقوال في املسألة ومن قال بها من األئمة األربعة مع ذكر األدلة لكل قول .
 .3قمت بتوثيق األقوال الفقهية من كتب املذاهب األربعة مرتبة حسب أقدمية املذاهب :الحنفية ،فاملالكية ،فالشافعية،
فالحنابلة.
 .4عزوت اآليات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم اآلية ،مع كتابتها بالرسم العثماني.
 .5قمت بتخريج األحاديث واآلثار،فإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت حينئذ بتخريجه منهما ،وإن كان في غيرهما
خرجته من كتب السنة املعتمدة ،مع ذكر كالم أهل العلم فيها من حيث الصحة والضعف.
الدراسات السابقة :
هذه املسألة من املسائل املعاصرة التي لم أجد فيها بحثا في صنع مستحضرات التجميل  ،وإنما يوجد بحوث في التداوي ومن ذلك :
 .1أحكام األلبان في الفقه اإلسالمي ،رسالة ماجستير ،للباحثة :هند بنت عبيد القحطاني ،بكلية الشريعة بجامعة اإلمام ،عام
1426هـ ،تناولت أهم مسائل هذا املوضوع ،ومنها :لبن مأكول اللحم من حيث الطهارة والنجاسة ،لبن غير مأكول اللحم من حيث
الحمر األهلية ،لبن ُ
الطهارة والنجاسة ،لبن ُ
الحمر الوحشية ،وخصصت مبحثا مستقال في الفصل األخير للتداوي باللبن ،لبن
الحيوان املباح ،ولبن الحيوان املحرم ،وهذه املسائل هي محور ومرتكز موضوع الباحث .
 .2أحكام التداوي باملحرمات ،دراسة فقهية مقارنة ،للباحث :صالح كمال أبو طه ،رسالة ماجستير ،من الجامعة اإلسالمية،
بغزة ،سنة 1428هـ .
 .3األحكام الفقهية املتعلقة بمعاطن اإلبل والتداوي بألبانها وأبوالها ،مع ذكر ما توصل إليه الطب الحديث ،للدكتور :مرض ي
ناصر آل إدريس ،بحث محكم ومنشور في مجلة جامعة طيبة لآلداب والعلوم اإلنسانية ،سنة 1436هـ .
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فهذه البحوث بحثت مسألة التداوي وأما هذا البحث فإنه في حكم صنع املستحضرات التجميلية من ألبان البهائم  ،وأضفت مسألة
التداوي تتمة للفائدة .
خطة البحث:
قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة :
املقدمة وتشتمل على أهمية البحث ومشكلة البحث أهدافه وحدوده ومنهجه وإجراءاته والدراسات السابقة وخطته
والتمهيد ويشتمل على املقصود بالعنوان  ،وبيان مشروعية التجمل .
املبحث األول :صنع مستحضرات التجميل من ألبان البهائم  ،وفيه مطلبان :
املطلب األول :صنع مستحضرات التجميل من ألبان البهائم مأكولة اللحم  ،وفيه ثالث مسائل :
املسألة األولى :طهارة لبن مأكول اللحم .
املسألة الثانية :حكم استعمال مواد مصنعة من األطعمة في التنظيف .
املسألة الثالثة :حكم صنع مستحضرات التجميل من ألبان البهائم مأكولة اللحم .
املطلب الثاني :صنع مستحضرات التجميل من ألبان البهائم غير مأكولة اللحم  .وفيه ثالث مسائل :
املسألة األولى :الحكم الشرعي في حليب األتان من حيث طهارته ونجاسته
املسألة الثانية :استحالة اللبن وتحوله من لبن ـ على القول بنجاسته ـ إلى مستحضر تجميل هل يكسبه الطهارة ؟
املسألة الثالثة :صنع مستحضرات التجميل من ألبان الحيوانات غير مأكولة اللحم .
املبحث الثاني  :املبحث الثاني  :التداوي بألبان البهائم  ،وفيه مطلبان :
املطلب األول  :حكم التداوي بألبان اإلبل .
املطلب الثاني  :حكم التداوي بألبان األتان .
والخاتمة وتشتمل على أهم نتائج البحث .
وهللا أعلم  ،وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

التمهيد
يشتمل هذا التمهيد على بيان املقصود من العنوان وبيان مشروعية التجمل .
تعريف األدوية :
و"د َاو ْي ُت ُه ُم َد َاواة" واالسم ّ
األدوية :جمع دواء وهو ما يتداوى به ممدود وتفتح داله والجمع َ"أ ْدو َي ٌة" َ
"الد َو ُ
اء" بالكسر من باب قاتل)1( ،
ِ
ِ
وتعريف الدواء اصطالحا  " :مادة مباحة  ،أو سبب شرعي  ،يستخدم في تشخيص  ،أو معالجة األدواء التي تحل باإلنسان  ،أو
تخفيفها ،أو الوقاية منها " ()2
تعريف مستحضرات التجميل:
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
مستحضرات  :مأخوذة من حضر يقال حضر الش يء أعده و حضر الدواء و حضر الدرس حضر األدوات الالزمة للتجارب )3(.
فاملستحضرات هي الخالصات املستخرجة .
التجميل  :مأخوذ من َ"ت َج َّم َل َت َج ُّمال" بمعنى تزين وتحسن إذا اجتلب البهاء واإلضاءة َ ،
وتج َّمل إذا َأظهر َِّ
الصنيع والجميل ()4
ِ
ومستحضرات التجميل  :هي خالصات تستخرج من مواد معينة بقصد الزينة )5(.
فهي أي منتج أو خليط من املنتجات ُأ ّ
عد لوضعه بشكل مباشر على مختلف األجزاء الخارجية لجسم اإلنسان ؛ مثل البشرة ،أو
الشعر ،أو األظافر ،أو الشفاه ،أو األعضاء التناسلية الخارجية ،أو على األسنان واألغشية املخاطية لتجويف الفم ،لتنظيفها  ،أو
تعطيرها  ،أو تغيير مظهرها  ،أو تحسين روائح الجسم  ،أو حمايتها أو االحتفاظ بها في حالة جيدة.

( )1ينظر  :محمد الرازي  ،مختار الصحاح ج  ، 1 :ص  ، 218 :أحمد الفيومي ،املصباح املنير ،معجم مقاييس اللغة ،ج  ، 2 :ص . 253 :
( )2الفلكي  :حسن  ،أحكام األدوية في الشريعة اإلسالمية  ،ص . 23
( )3ينظر  :مصطفى وأحمد الزيات وحامد عبد القادر ومحمد النجار  ،املعجم الوسيط ،ج  ، : 1ص . 181 :
( )4ينظر  :ابن منظور جمال الدين  ،لسان العرب ج  ، 10:ص  ، 85 :الفيومي ،املصباح املنير ج  ، 1 :ص .61 :
( )5ينظر  :الدوسري ياسر أحكام مستحضرات (موقع الشيخ ياسر الدوسري  ) https://www.aldosry.net/pageother-15.html :ص . 7 :
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تعريف البهائم :
البهائم  :جمع بهيمة وهي كل ذات أربع من دواب البر والبحر ،وكل حيوان ال يميز فهو بهيمة ،والجمع " بهائم "()1

مشروعية التجمل:
إن دين اإلسالم يحث على الجمال ملا جاء في الحديث (إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فقال عليه الصالة
والسالم  :إن هللا جميل يحب الجمال)( )2وأمر النبي صلى هللا عليه وسلم بتغيير الشيب بقوله (غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد)
( )3وندب النبي صلى هللا عليه وسلم بترجيل الشعر فقال صلى هللا عليه وسلم ( :من كان له شعر فليكرمه ) ( ،)4قال الحافظ ابن
حجر  " :قال ابن بطال  " :الترجيل تسريح شعر الرأس واللحية ودهنه وهو من النظافة وقد ندب الشرع إليها "()5
والجمال الذي ال تصحبه مخيلة ممدوح في اإلسالم ،فقد أخرج أبو داود عن أبي األحوص عن أبيه قال :أتيت النبي صلى هللا
عليه وسلم في ثوب دون ،فقال ألك مال ،قال نعم ،قال من أي املال ،قال قد آتاني هللا من اإلبل والغنم والخيل والرقيق ،قال :فإذا
أتاك هللا ماال فلير أثر نعمة هللا عليك وكرامته )(.)6
قال املناوي في فيض القدير " :وذلك بأن يلبس ثيابا تليق بحاله نفاسة وصفاقة ونظافة ليعرفه املحتاجون للطلب منه ،مع
رعاية القصد وتجنب اإلسراف)7( " ...

املبحث األول  :صنع مستحضرات التجميل من ألبان البهائم
اللبن إما أن يكون من حيوان مأكول اللحم أو من غير مأكول اللحم ،ولذا أبين في هذا املبحث بيان حكم استخدام ألبان
الحيوانات في تصنيع مستحضرات التجميل ،وفيه مطلبان .
املطلب األول  :صنع مستحضرات التجميل من ألبان البهائم مأكولة اللحم  ،وفيه ثالث مسائل .
املسألة األولى  :طهارة لبن مأكول اللحم
َ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
ُ
ْ
َّ
ْ
لبن الحيوان الحي مأكول اللحم كاإلبل والبقر والغنم طاهر بال خالف( ، )8لقوله تعالى َ { :و ِإن لك ْم ِفي األن َع ِام ل ِعب َرة ن ْس ِقيك ْم ِم َّما ِفي
ُب ُطونه م ْن َب ْين َف ْرث َو َدم َل َبنا َخالصا َسائغا ل َّ
لش ِارِب َين} [النحل . ]66 :إال أن الفقهاء اختلفوا في طهارة لبن بعض الحيوانات  ،تبعا
ِ ِ
ِ
ِِ ِ
ِ ٍ ٍ
)
9
(
الختالفهم في حل أكلها  ،فما حل أكله كان لبنه طاهرا  ،قال ابن قدامة  " :حكم األلبان حكم اللحمان " ومن ذلك لبن الفرس طاهر
حالل عند الشافعية والحنابلة وأبي يوسف ومحمد من الحنفية  ،واختلف النقل عن أبي حنيفة فروى الحسن عنه الكراهة في سؤره
كما في لبنه  ،وقيل  :ال بأس بلبنه  ،ألنه ليس في شربه تقليل آلة الجهاد (.)10

( )1ينظر  :الفيروزآبادي مجد الدين ،القاموس املحيط ،ج  ، 1 :ص  ،1398 :ابن منظور  ،لسان العرب ج  ، 12 :ص  ، 56 :الفيومي ،املصباح املنير  ،ج  ، 1 :ص
.38 :
( )2أخرجه مسلم في كتاب اإليمان ن باب تحريم الكبر وبيانه رقم (  ، )91ج  1ص . 93 :
( )3أخرجه مسلم في كتاب اللباس و الزينة  ،باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة وتحريمه بالسواد رقم ( ، )2102ج  ،3 :ص . 1662 :
( )4أخرجه أبو داود في كتاب الترجل  ،باب في إصالح الشعر رقم ( ) 4165ج  . 125 : 4وقال األلباني في صحيح سنن أبي داود :حسن صحيح  ،حديث رقم () 4163
ج:1:ص.2
( )5العسقالني أحمد بن علي  ،فتح الباري ج  ، 10 :ص . 368 :
( )6أخرجه أبو داود في كتاب اللباس  ،باب فى غسل الثوب وفى الخلقان رقم ( ) 4065ج  ، 4 :ص  ، 90 :قال األلباني في صحيح سنن أبي داود :صحيح  ،حديث
رقم ( ) 4063ج  : 1 :ص . 2
( )7املناوي عبد الرؤوف  ،فيض القدير  ،ط  ، 1ج  ، 1 :ص . 235 :
( )8ينظر  :الكاساني عالء الدين أبي بكر بن مسعود  ،بدائع الصنائع  ،ج  ، 1:ص  ، 63ج  ، 5 :ص  ، 43 :ابن عابدين محمد أمين بن عمر ،حاشية ابن عابدين،
ج  ،1 :ص  ، 138 :الدسوقي الشيخ شمس الدين محمد عرفة  ،حاشية الدسوقي  ،ج  1 :ص  ، 51 - 50 :البهوتي منصور بن يونس  ،كشاف القناع  ،ج ، 1 :
ص  ، 194 :الرملي  ،محمد بن أحمد  ،نهاية املحتاج  ،ج  ، 1 :ص .، 227 :
( )9ابن قدامة عبد هللا ،املغني  ،ج  ،13 :ص . 319 :
( )10ينظر :ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج  ، 5 :ص  ، 216 :ابن الهمام محمد بن عبد الواحد ،فتح القدير ،ج  ، 8 :ص ، 421 :الشربيني محمد بن محمد
الخطيب ،مغني املحتاج  ،ج  ،1 :ص ، 80 :ابن قدامة عبدهللا ،املغني  ،ج  ، 13 :ص  ، 324 :الرملي  ،نهاية املحتاج ،ج  ، 1 :ص . 227
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ولبن الفرس نجس عند املالكية بناء على تبعية اللبن للحم ،فقد قالوا  :لبن غير اآلدمي تابع للحمه في الطهارة بعد التذكية فإن كان
لحمه طاهرا بعد التذكية وهو املباح واملكروه األكل فلبنه طاهر وإن كان نجسا بعد التذكية وهو محرم األكل فلبنه نجس ،والفرس
من الحيوانات املحرمة عندهم (. )11
املسألة الثانية :حكم استعمال مواد مصنعة من األطعمة في التنظيف
يوجد بعض املنتجات املصنعة من أنواع من األطعمة فهناك الصابون املستخدم في صناعته اللبن ،ومثله الشامبو الذي يصنع
من البيض والفواكه ،ونحو ذلك من األطعمة املحترمة ،فهل يجوز استخدامها في التنظيف ؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين :
()13
()12
القول األول :يجوز استعمال املواد الغذائية في التنظيف وما يشابهه ،وهذا قول الحنفية  ،والشافعية ورواية عن اإلمام مالك
( ، )14ورواية عن اإلمام أحمد (. )15
جاء في الفتاوى الهندية  " :وفي نوادر هشام رحمه هللا تعالى سألت محمدا رحمه هللا تعالى عن غسل اليدين بالدقيق والسويق بعد
الطعام مثل الغسل باألشنان فأخبرني أن أبا حنيفة رحمه هللا تعالى لم ير بأسا بذلك وأبو يوسف رحمه هللا تعالى كذلك وهو قولي"(،)16
وفي الفواكه الدواني  " :اإلباحة وهي مروية عن مالك رض ي هللا عنه فإنه قال في الجلبان( ،)17والفول وما أشبهه  :ال بأس أن يتوضأ به
ويتدلك به في الحمام "( ، )18و في تحفة املحتاج " يجوز التدلك وغسل األيدي بالنخالة ودقيق الباقال ونحوه ا هـ" ( )19وفي املغني  " :قيل
ألبي عبد هللا (اإلمام أحمد)  :ما تقول في غسل اليد ُّ
بالنخالة؟ فقال  :ال بأس به ،نحن نفعله " (. )20
فإن في هذه النصوص مما ذكره الفقهاء أن استعمال بعض األطعمة في غسل اليدين جائز وإذا كان يجوز التنظف بذات بعض
األطعمة فيجوز ما صنع منها من صابون أو شامبو .
)
21
(
القول الثاني :أنه يكره استعمال الطعام في التنظيف ،وهذا القول هو املعتمد عند املالكية وهو قول الحـنابلة ،إال أن
الحنابلة خصوا الكراهة بما يقتات من الطعام (. )22
قال في حاشية العدوي " :وكره غسل اليد بش يء من الطعام كدقيق الحنطة أو بش يء من دقيق القطاني كراهة تنزيه وقيل كراهة
تحريم وكذلك كره غسل اليد بالنخالة وهي ما يتخلص بالغربال من قشور الحنطة " ( ،)23وفي كشاف القناع " :ويكره غسل يديه
بطعام وهو القوت ولو بدقيق حمص وعدس وباقالء ونحوه ،قال الشيخ  :امللح ليس بقوت وإنما يصلح به القوت فعليه ال يكره الغسل
به وال بأس بغسل اليدين بنخالة ألنها ليست قوتا " (.)24
فالقول املشهور عند املالكية هو القول بالكراهة بال تخصيص نوع عن نوع بينما نجد أن الحنابلة خصوا الكراهة بما كان قوتا .
أدلة القول األول :
الدليل األول :قول هللا تعالى :ﱡﭐ ﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﱠ (سورة البقرة . )29:

( )11ينظر  :صالح بن عبد السميع األزهري  ،جواهر اإلكليل ج  ، 1 :ص  ، 218 ، 9 :الدسوقي  ،حاشية الدسوقي  ،ج  ، 1 :ص .51 - 50 :
( )12ينظر  :ابن نجيم زين الدين بن إبراهيم  ،البحر الرائق  ،ج  ، 8 :ص  ، 209 :نظام وجماعة في علماء الهند األعالم  ،الفتاوى الهندية  ،ج  ، 5 :ص . 337 :
( )13ينظر  :الهيتمي أحمد بن محمد بن علي  ،تحفة املحتاج  ،ج  ، 2 :ص  ، 259 :ج  ، 1 :ص . 177 :
( )14ينظر :القرافي أحمد بن إدريس  ،الذخيرة  ،ج  ، 13 :ص  ، 259 :النفراوي أحمد بن غنيم  ،الفواكه الدواني  ،ج  ، 2 :ص . 321 :
( )15ينظر  :ابن قدامة عبد الرحمن  ،الشرح الكبير  ،1 ، ،ج  ،21 :ص  ، 373 :ابن قدامة عبدهللا  ،املغني  ،ج  ، 10 :ص . 218 :
( )16الشيخ نظام وجماعة في علماء الهند األعالم  ،الفتاوى الهندية  ،ج  ، 5 :ص . 337 :
(ْ )17
ُ َّ
الجل َبان  :هو َّ
الخل ُر (الجزري ،النهاية في غريب الحديث  ،ج  ، 1 :ص ) 784 :
بالتخفيف َ :ح ٌّب كاملاش ويقال له أيضا
( )18النفراوي ،الفواكه الدواني  ،ج  ، 2 :ص . 321 :
( )19الهيتمي  ،تحفة املحتاج  ،ج  ، 2 :ص . 259 :
( )20ابن قدامة  ،املغني  ،ج  ، 10 :ص 218 :
( )21ينظر  :القرافي  ،الذخيرة  ،ج  ، 13 :ص  ، 259 :النفراوي  ،الفواكه الدواني  ،ج  ، 2 :ص . 321 :
( )22ينظر  :املرداوي علي بن سليمان  ،اإلنصاف  ،ج  ، 21 :ص  ، 358 :البهوتي  ،كشاف القناع  ،ج  ، 5 :ص . 172 :
( )23العدوي  ،حاشية العدوي على شرح الكفاية  ،ج  ، 2 :ص . 321 :
( )24البهوتي ،كشاف القناع ج  ، 5 :ص . 172 :
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قال الشوكاني " :اعلم أن األصل في كل ش يء أنه يجوز للمالك أن يتصرف فيه بما شاء من أنواع التصرفات كما يفيده قوله عز وجل:ﭐ

ﱡﭐ ﲺ ﲻﲼ ﲽﲾ ﲿﳀﳁ ﱠ (سورة البقرة  ،)29:وإذا كانت هذه األعيان املخلوقة املوجودة في األرض لنفع الناس
جاز لهم تملكها والتصرف فيها كيف شاؤا حتى يقوم الدليل الصحيح الناقل عن حكم األصل فيجب الرجوع إليه والعمل به" (. )25
الدليل الثاني :أن التنظف والتجمل من األمور املشروعة التي جاءت الشريعة بطلبها والحث عليها ،وليس في استعمال األطعمة
ألغراض التنظيف ونحوه إهدار لها ،بل استغالل لها في حاجة مطلوبة شرعا .
أدلة القول الثاني:
)
2
6
(
الدليل األول :أن ذلك يفض ي إلى خلطها باألدناس واألنجاس فنهي عنه كما ينهى عن إزالة النجاسة بها .
الدليل الثاني :أن النبي -صلى هللا عليه وسلم -أمر بلعق األصابع والصحفة وأخذ اللقمة الساقطة وإماطة األذى عنها كل ذلك
خشية أن يضيع ش يء من القوت ،والتدلك به إضاعة له لقيام غيره مقامه ،وهو من أنواع التبذير الذي هو من فعل الشيطان (.)27
الترجيح:
الراجح القول بجواز استعمال املواد الغذائية التي ليست من القوت في التنظيف وما يشابهه مع الكراهة إذا كان غيرها يقوم
مقامها ،وأما إذا لم يوجد ما يعين على التنظف سوى ما كان من جنس األطعمة ،أو دعت الحاجة إليه فال كراهة .
وعلى هذا يجوز استعمال الصابون الذي يصنع من اللبن ،ومثله الشامبو الذي يصنع من البيض والفواكه ،ونحو ذلك من
األطعمة املحترمة ،لعدم ما يمنع ذلك شرعا  ،واألصل في األشياء اإلباحة إال ما قام دليل على حرمته ،قال هللا تعالى :ﭐﱡﭐ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ

ﳜﳞ ﳟﳠ ﳡﳢﳣﳤﱠ (سورة الجاثية  ،)13:وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء
ﳗ ﳘﳙ ﳚﳛ ﳝ
 " :يجوز لك أن تغتسل بالشامبو مع املاء ولو كان مخلوطا بليمون أو بيض ،وتغتسل بالصابون واألشنان ونحو ذلك مع املاء ملساعدته
على إزالة األوساخ " ()28
املسألة الثالثة :حكم صنع مستحضرات التجميل من ألبان البهائم مأكولة اللحم
اتجهت العديد من الشركات املُ ّ
صنعة ملواد التجميل والعناية بالبشرة لتضمين اللبن أو الحليب في العديد من منتجاتها وجعله
مادة أساسية في صناعة الكثير من املرطبات  ،فهل يجوز ذلك؟
بناء على ما ذكره أهل العلم في جواز استخدام املطعومات في التنظف فيجوز استخدام املستحضرات التجميلية املستخدم في
صناعتها ألبان الحيوانات مأكولة اللحم ويدل على ذلك األدلة اآلتية :
الدليل األول :عدم ما يمنع ذلك شرعا  ،واألصل في األشياء اإلباحة إال ما قام دليل على حرمته .
ﲩ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﱠ (سورة النحل  )5:فاهلل عز
ﲪ
الدليل الثاني :قال هللا عز وجل :ﱡﭐ ﲨ
وجل خلق الحيوان ملنفعة اإلنسان وكل ما يؤدي إلى زيادة املنفعة منه وليس فيه ضرر فيعد مباحا ،ومنه مستحضرات التجميل .
الدليل الثالث :يجوز لإلنسان االنتفاع بالحيوان على أي وجه يمكن له االنتفاع به عليه مالم يخالف ذلك تعاليم شرع هللا عز وجل،
فجميع ما خلق هللا في هذا الكون من الحيوان والنبات والجماد خلقه هللا تعالى لإلنسان لالنتفاع أو االعتبار أو االبتالء ،قال هللا
ﳜﳞﳟﳠ ﳡﳢ ﳣﳤ ﱠ (سورة الجاثية  ،)13:وقال تعالى :ﱡﭐ ﲺ
تعالى :ﭐﱡﭐﳓﳔ ﳕﳖﳗﳘﳙ ﳚﳛ ﳝ

ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﱠ (سورة البقرة  ،)29:فبمقتض ى هذا التسخير أو التمليك فقد أحل هللا تعالى لإلنسان
االنتفاع بالحيوانات واستخدامها في شؤونه ومصالحه .قال الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه هللا في املخلوقات عموما " :فإذا نظرنا
إليها من جهة أنها كلها خلقت ملصالحنا ،وأنها مسخرة لنا ،وأن عناصرها ومواردها وأرواحها قد مكن هللا اآلدمي من استخراج أصناف
املنافع منها ،عرفنا أن هذه االختراعات الجديد ة في األوقات األخيرة ،من جملة املنافع التي خلقها هللا لبني آدم فيها ،فسلكنا بذلك كل
طريق نقدر عليه من استخراج ما يصلح أحوالنا منها ،بحسب القدرة" ( ،)29والبهائم من جملة ما خلق هللا  .ومن االنتفاع بالحيوان
( )25الشوكاني محمد بن علي ،السيل الجرار  ،تحقيق :محمود إبراهيم زايد ،ج  ، 1 :ص . 493 :
( )26ينظر  :أحمد بن عبدالحليم بن تيمية ،املستدرك على فتاوى ابن تيمية ، .عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ( د ناشر  1418 ،هـ  1998م ) ج  ،1 :ص . 172 :
( )27ينظر  :املرجع السابق .
( )28ينظر  :الدويش أحمد بن عبد الرزاق  ،فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء  ،ج  ، 24 :ص . 108 :
( )29السعدي عبدالرحمن بن ناصر ،الواعد الحسان للسعدي( ،الرياض  :مكتبة الرشد  1420هـ ) ط  ، 1 :ص . 142 :
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صنع الجيالتين ( )30من أجزاء الحيوان وهي مادة التي تستخدم في الكريمات واألطعمة وبعض األدوية وقد صدر قرار مجلس املجمع
الفقهي اإلسالمي برابطة العالم اإلسالمي ،في دورته الخامسة عشرة ،املنعقدة بمكة املكرمة بجواز استعمال الجيالتين املستخرج من
َّ
املواد املباحة ،ومن الحيوانات املباحة ،املذكاة تذكية شرعية (.)31
فالكريمات والجل التي تنتج من مادة الجيالتين الحيواني التي أخذت من حيوان مأكول اللحم مذكى ذكاة شرعية فهي طاهرة ويجوز
استعمالها في التجميل ،وال فرق بين استخراجها من أي جزء من أجزاء الحيوان الطاهر من لحم أو لبن أو غيرهما .
املطلب الثاني :صنع مستحضرات التجميل من البان البهائم غير مأكولة اللحم :وفيه مسألتان
املسألة األولى :الحكم الشرعي في حليب األتان من حيث طهارته ونجاسته:
اختلف العلماء في هذه املسألة على قولين:
)
35
(
)
34
(
)
33
(
)
32
(
القول األول :أن لبن األتان نجس ،وهو ظاهر الرواية عند الحنفية  ،وقول املالكية  ،والشافعية  ،والحنابلة .
القول الثاني :أنه لبن األتان طاهر ،وهذا قول محمد بن الحسن من الحنفية ( ، )36ووجه عند الشافعية (. )37
دليل القول األول :أن اللبن يتولد من اللحم فصار مثله ،ولحم الحمر األهلية نجس لحديث أنس بن مالك رض ي هللا عنه أن منادي
النبي صلى هللا عليه وسلم نادى إن هللا ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر األهلية فإنها رجس ) ()38
دليل القول الثاني :القياس على عرق الحمار فإنه طاهر عندهم فكذلك لبنه  ،ألن كال منهما متولد منه (.)39
الترجيح:
الراجح القول األول بنجاسة لبن األتان وأما قياس لبن األتان على عرق الحمار فيه نظر؛ ألنه قياس على مسألة مختلف فيها
والخالف فيها كالخالف في اللبن .
املسألة الثانية :استحالة اللبن وتحوله من لبن على القول بنجاسته إلى مستحضرتجميل هل يكسبه الطهارة ؟
هذه املسألة يبحثها الفقهاء في النجاسة العينية إذا استحالت هل تطهر ،وقبل بيان حكم املسألة اذكر تعريف االستحالة:
االستحالة في اللغة :كل ش يء تغير عن االستواء إلى العوج ،فقد حال في معنى واستحال وهو مستحيل (. )40
واصطالحا :انقالب حقيقة إلى حقيقة أخرى )41(.
فهي انقالب العين إلى عين أخرى تغايرها في صفاتها ّ
تحول املواد النجسة أو املتنجسة إلى مواد طاهرة ،وتحول املواد املحرمة إلى
مواد مباحة شرعا (. )42
مسألة استحالة العين النجسة هل تكسبها الطهورية ؟
اتفق الفقهاء على طهارة الخمر إذا صارت خال بنفسها من غير فعل فاعل .أما غير الخمر من النجاسات فهو محل خالف بينهم
في طهارتها باالستحالة على قولين:

( )30الجيالتين  :مادة شبه زاللية لينة لزجة غير قابلة للذوبان في املاء تستخرج من عظام الحيوان وأنسجته بإغالئه الطويل في املاء ( انظر  :املعجم الوسيط ج 1
ص)150
( )31جميل أبو سارة  ،قرارات املجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي بمكة املكرمة الدورة األولى ( 1398هـ)  -الدورة التاسعة عشرة (1428هـ )
( )32ينظر  :ابن الهمام  ،فتح القدير  ،ج  ، 1ص  ، 114 :محمود بن أحمد البخاري  ،املحيط البرهاني  ،ج  ، 1ص . 147 :
( )33ينظر  :محمد املغربي املعروف بالحطاب  ،مواهب الجليل 1 ،ج  ، :ص  ، 129 :محمد عليش  ،منح الجليل  ،ج  ،1 :ص . 48 :
( )34ينظر  :الشربيني  ،مغني املحتاج  ،ج  ،1 :ص  ، 62 :الرملي  ،نهاية املحتاج . 74 /4
( )35ينظر  :ابن مفلح  ،املبدع ج  ،9 :ص  ، 194 :ابن قدامة  ،املغني  ،ج  ، 13 :ص ، 319 :
( )36ينظر  :ابن الهمام  ،فتح القدير  ، 114 /1البخاري  ،املحيط البرهاني  ،ج ، 1ص . 147 :
( )37ينظر  :النووي  ،املجموع  ،ج  ، 2 :ص . 569 :
( )38أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد  ،باب لحوم الحمر اإلنسية رقم ( ) 5528ج  ، 5 :ص . 2103 :
( )39ينظر  :النووي  ،املجموع ج  9ص . 254
( )40ينظر  :الفيروزآبادي  ،القاموس املحيط  ،ج  ، 1 :ص  ، 1278 :ابن منظور  ،لسان العرب  ،ج  ، 11 :ص . 184 :
( )41ابن عابدين  ،حاشية ابن عابدين  ،ج  ، 1 :ص . 291 :
( )42ينظر  :الزحيلي وهبة  ،الفقه اإلسالمي وأدلته  0دمشق  :ج  ، 7 :ص . 211 :
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القول األول :أن استحالة النجاسة إلى حقيقة أخرى تكسبه الطهارة  ،وهذا قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن ( ،)43واملالكية وقيدوا
ذلك إذا استحال إلى صالح ( ، )44وهو رواية عند الحنابلة ( ،)45وهو قول الظاهرية ( ،)46وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية (، )47
وهو رأي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء باململكة العربية السعودية (. )48
القول الثاني :أن استحالة النجس وزوال أعراض النجاسة عنه وتبدلها بأوصاف طيبة ال تصيره طاهرا إال الخمر إذا تخللت بنفسها،
وممن قال بهذا القول أبي يوسف من الحنفية ( ،)49وهو قول الشافعية ( ، )50ورواية عند الحنابلة(.)51
أدلة القول األول :
استدلوا بأدلة من السنة والقياس واالستقراء:
األدلة من السنة:
 .1حديث أبي سعيد الخدري رض ي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا ع ليه و سلم قال  ( :واملسك أطيب الطيب )(). 52
وجه الداللة :أن املسك كان دما وقد تغير فصار طاهرا (. )53
ّ
صلى هللا عليه وسلم قال ( :أيما إهاب دبغ فقد طهر ) (. )54
 .2حديث عبدهللا بن عباس رض ي هللا عنهما أن النبي
وجه الداللة :أن الجلد بعد الدبغ يطهر .
الدليل من القياس:
القياس على الخمرة إذا انقلبت خال ،وجلود امليتة إذا دبغت والجاللة إذا حبست) 55(.
قال ابن القيم " :فالقياس الصحيح :تعدية ذلك إلى سائر النجاسات إذا استحالت ،وقد" نبش النبي صلى هللا عليه وسلم قبور
املشركين من موضع مسجده" ولم ينقل التراب  ،وقد أخبر هللا سبحانه عن اللبن أنه (يخرج من بين فرث ودم) ،وقد أجمع املسلمون
على أن الدابة إذا علفت بالنجاسة ،ثم حبست ،وعلفت بالطاهرات :حل لبنها ،ولحمها ،وكذلك الزرع والثمار إذا سقيت باملاء
النجس ،ثم سقيت بالطاهر :حلت؛ الستحالة وصف الخبث ،وتبدله بالطيب ،وعكس هذا أن الطيب إذا استحال خبيثا :صار
نجسا ،كاملاء ،والطعام إذا استحال بوال ،وعذرة ،فكيف أثرت االستحالة في انقالب الطيب خبيثا ولم تؤثر في انقالب الخبيث طيبا،
وهللا تعالى يخرج الطيب من الخبيث والخبيث من الطيب " (. )56
الدليل من االستقراء :
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية " :االستقراء دلنا أن كل ما بدأ هللا بتحويله وتبديله من جنس إلى جنس مثل جعل الخمر خال
والدم منيا ،والعلقة مضغة ،ولحم الجاللة الخبيث طيبا وكذلك بيضها ولبنها والزرع املستسقى بالنجس إذا سقي باملاء الطاهر وغير
ذلك فإنه يزول حكم التنجس ويزول حقيقة النجس واسمه التابع للحقيقة  ،وهذا ضروري ال يمكن املنازعة فيه ،فإن جميع
األجسام املخلوقة في األرض فإن هللا يحولها من حال إلى حال ،ويبدلها خلقا بعد خلق وال التفات إلى موادها وعناصرها ،وأما ما

( )43ينظر  :ابن جيم  ،البحر الرائق ج  :ا ،ص  ، 239 :ابن عابدين  ،حاشية ابن عابدين ج  ،1 :ص . 315 :
( )44ينظر  :أحمد الدر دير  ،الشرح الكبير ( بيروت  :دار الفكر ) ج  ،1 :ص  ، 50 :عليش  ،منح الجليل  ،ج  ،1 :ص . 47 :
( )45ينظر  :ابن قدامة  ،الشرح الكبير  ،ج  ،2 :ص  ، 299 :املرداوي  ،اإلنصاف  ،ج  ،2 :ص . 299 :
( )46ينظر  :ابن حزم  ،املحلى  ،ج  ،1 :ص . 138 :
( )47ينظر  :أحمد بن عبدا لحليم بن تيمية  ،مجموع الفتاوى  ،ج  ، 21 :ص . 481 :
( )48ينظر  :الدويش أحمد بن عبد الرزاق  ،فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء  ،ج  ، 22 :ص . 299 :
( )49ينظر  :ابن نجيم  ،البحر الرائق  ،ج  ،1 :ص  ، 239 :ابن الهمام  ،فتح القدير  ،ج  ،1 :ص . 200 :
( )50ينظر  :النووي  ،املجموع  ،ج  ،2 :ص  ، 574 :نهاية املحتاج  ،ج  ،1 :ص . 247 :
( )51ينظر  :املرداوي  ،اإلنصاف ج  ،2 :ص  299 :املقدس ي  ،الشرح الكبير  ،ج  ، 2 :ص . 299 :
( )52أخرجه مسلم في كتاب األلفاظ واآلداب  ،باب استعمال املسك وأنه أطيب الطيب وكراهة رد الريحان والطيب رقم (  ) 2252ج  ، 4 :ص . 1765 :
( )53ينظر  :ابن عابدين  ،حاشية ابن عابدين  ،ج  ، 1 :ص . 225 :
( )54أخرجه الترمذي في كتاب اللباس  ،باب ما جاء في جلود امليتة إذا دبغت رقم (  )1728ج  ، 3 :ص  ، 273والنسائي في كتاب الفرع والعتيرة  ،باب جلود امليتة،
رقم (  ) 4241ج  ، 7 :ص  ، 173 :وابن ماجه في كتاب اللباس  ،باب لبس جلود امليتة إذا دبغت رقم ( ) 3609ج  ، 2 :ص  ، 1193 :وصححه األلباني في صحيح
سنن ابن ماجه رقم () 3609
( )55ينظر  :ابن قدامة  ،الشرح الكبير ج  ،2 :ص . 299 :
( )56ابن القيم الجوزية  ،إعالم املوقعين  ،ج  ، 2 :ص . 15 :
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استحال بسبب كسب اإلنسان كإحراق الروث حتى يصير رمادا ووضع الخنزير في املالحة حتى يصير ملحا ،ففيه خالف مشهور،
وللقول بالتطهير اتجاه " (. )57
الدليل من املعقول:
أن الطهارة والنجاسة متعلقة بحقائق األعيان فإذا انتفت هذه الحقائق انتفى الحكم معها ،وألن استحالة األعيان أعظم من
استحالة الخمر فاستحالتها تطهر من باب أولى (. )58
أدلة القول الثاني:
 .1عن عبدهللا بن عمر رض ي هللا عنهما قال  :نهى رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -عن أكل الجاللة وألبانها()59
وجه الداللة  :أن النبي صلى هللا عليه وسلم نهى عن أكل الجاللة وألبانها ألكلها النجاسة فلو كانت النجاسة تطهر باالستحالة لم
يؤثر أكلها النجاسة ألنها تستحيل (.)60
 .2أنها نجاسة لم تحصل باالستحالة فلم تطهر بها كالدم إذا استحال قيحا وصديدا (. )61
الترجيح:
القول األول هو القول الراجح فمتى استحال النجس إلى مادة أخرى فإن هذه العين تكون طاهرة وال معنى للحكم بنجاستها وهي
مادة أخرى ،مادة لها نظير آخر لم يبق للنجاسة اسم وال معنى وهذا حيث زالت النجاسة تماما فلم يبق ال لون وال طعم وال ريح .
املسألة الثالثة  :صنع مستحضرات التجميل من ألبان غير مأكولة اللحم
بعد أن ترجح لدينا القول أن استحالة النجاسة إلى مادة أخرى فإن هذه العين تكون طاهرة فيجوز صنع مستحضرات التجميل
من ألبان غير مأكولة اللحم إذا تحولت إلى مادة أخرى ،ومن ضمن قرارات " املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية"  -وقد بحثت موضوع "
املواد املحرمة والنجسة في الغذاء والدواء " بدولة الكويت ،وذلك في الفترة من 24 - 22من شهر ذي الحجة 1415هـ املوافق 24 - 22
من شهر مايو : - 1995
االستحالة التي تعني انقالب العين إلى عين أخرى تغايرها في صفاتها  ،تحول املواد النجسة أو املتنجسة إلى مواد طاهرة ،وتحول
املواد املحرمة إلى مواد مباحة شرعا .
وبناء على ذلك:
• الجيالتين املتكون من استحالة عظم الحيوان النجس وجلده وأوتاره  :طاهر وأكله حالل .
• الصابون الذي ينتج من استحالة شحم الخنزير أو امليتة يصير طاهرا بتلك االستحالة ويجوز استعماله .
• الجبن املنعقد بفعل إنفحة ميتة الحيوان املأكول اللحم طاهر ويجوز تناوله .
• املراهم والكريمات ومواد التجميل التي يدخل في تركيبها شحم الخنزير ال يجوز استعمالها إال إذا تحققت فيها استحالة الشحم
وانقالب عينه  .أما إذا لم يتحقق ذلك فهي نجسة (. )62

املبحث الثاني :التداوي بألبان البهائم ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :التداوي بألبان اإلبل:
لقد شرع اإلسالم التداوي بكل طاهر مباح ،فقد روى أبو داود من حديث أبي الدرداء رض ي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه
وسلم قال ( :إن هللا أنزل الداء والدواء ،وجعل لكل داء دواء ،فتداووا ،وال تداووا بحرام )(.)63

( )57أحمد بن عبد الحليم بن تيمية  ،الفتاوى الكبرى ،ج  ،1 :ص . 407 :
( )58ينظر  :ابن الهمام  ،فتح القدير  ،ج  ،1 :ص . 200 :
( )59أخرجه أبو داود في كتاب األطعمة  ،باب النهى عن أكل الجاللة وألبانها رقم ( )3787ج  ، 3ص  ، 412وأخرجه الترمذي في كتاب األطعمة  ،باب ما جاء في أكل
لحوم الجاللة وألبانها رقم ( )1824ج  ، 3 :ص  ، 334 :وصححه األلباني في صحيح سنن أبي داود رقم (. )3785
( )60ينظر  :ابن قدامة  ،الشرح الكبير  ،ج . 299/2
( )61ينظر  :املرجع السابق .
( )62ينظر  :الزحيلي وهبة  ،الفقه اإلسالمي وأدلته  ،ج  ، 7 :ص . 208 :
( )63أخرجه أبو داود في كتاب الطب ،باب في األدوية املكروهة رقم ( )3876ج  ، 2 :ص  . 400:وهو حديث حسن بشواهده (الجزري املبارك بن محمد ابن محمد ،
جامع األصول في أحاديث الرسول  ،ج  ، 7 :ص . 512 :
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كما دلت السنة النبوية على جواز التداوي بألبان اإلبل وأنه عالج لبعض األمراض فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس
رض ي هللا عنه قال قدم على النبي صلى هللا عليه وسلم نفر من عكل فأسلموا فاجتووا املدينة ( ، )64فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة
فيشربوا من أبوالها وألبانها ففعلوا فصحوا فارتدوا وقتلوا رعاتها واستاقوا اإلبل فبعث في آثارهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم
وسمل أعينهم ثم لم يحسمهم حتى ماتوا (. )65
وقد عنون اإلمام ابن القيم في زاد املعاد لهذا الحديث بقوله " :فصل في هديه  -صلى هللا عليه وسلم -في داء االستسقاء
ّ
َ
أوجاع الكبد ،وفساد ا ِملزاج.
اللقاح ( )66يشفى
وعالجه ،ثم ساق الحديث برواية الصحيحين ،ونقل ابن القيم عن الرازي قوله :لبن ِ
ّ
ُّ
ُّ
وأكثرها َّ
أرق األلبانُ ،
وإطالق
وح َّدة ،وأقلها ِغذاء .فلذلك صار أقواها على تلطيف الفضول،
اللقاح
مائية ِ
وقال اإلسرائيلي ( : )67لبن ِ
ِ
ُ
َ
َّ
بتطرية
البطن ،وتفتيح السدد ،ويدل على ذلك ملوحته اليسيرة التي فيه إلفراط حرارة حيوانية بالطبع ،ولذلك صار أخص األلبان ِ
الكبد  ،وتفتيح ُسددها ،وتحليل صالبة الطحال إذا كان حديثا ،والنفع من االستسقاء خاصة إذا ُ
استعمل لحرارته التي يخرج بها من
ِ
َّ
َ
الفضول
وإطالقه البطن " ثم
،
الض ْرع مع بول الفصيل ،وهو حار كما يخرج من الحيوان ،فإن ذلك مما يزيد في ملوحته ،وتقطيعه
ِ
َّ
اللبن مضادة لعالج االستسقاء .قال :واعلم َّأن لبن ُّ
النوق
نقل عن صاحب القانون ( ابن سينا ) :وال ُيلتفت إلى ما يقال  :من أن طبيعة
ِ
َّ
دواء نافع ملا فيه من الجالء برفق ،وما فيه من خاصيةَّ ،
ٌ
وأن هذا اللبن شديد املنفعة ،فلو َّأن إنسانا أقام عليه بدل املاء والطعام
ِ
ُ
ُ
فعوفوا .وأ ُ
الضرورة إلى ذلكُ ،
نفع األبوالَ :ب ْول الجمل األعرابي ،وهو
ش ِف َى به ،وقد ُج ّ ِر َب ذلك في قوم ُد ِفعوا إلى بالد العرب ،فقادتهم
النجيب (. )69(" )68
وفي مقال بجريدة االتحاد تتناول دراسة الدكتور محمد مراد في مجال الطب والصحة إلى أنه في املاض ي استخدم العرب حليب
اإلبل في معالجة الكثير من األمراض ومنها :أمراض املعدة ،واألمعاء ،واالستسقاء ،وأمراض الكبد ،وخاصة اليرقان ،وتليف الكبد،
وأمراض الربو وضيق التنفس ،ومرض السكري ،كما استخدم ملعالجة الضعف الجنس ي ،كما أنه يساعد على نمو العظام عند
األطفال ،ويقوي عضلة القلب ،وجاء في دراسته أن أبوال اإلبل استخدمت -كمادة مطهرة للجروح والقروح ،ولنمو الشعر ولتقويته،
وتكاثره ومنع تساقطه )70(.وأوضح باحثون في كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة أن حليب النوق يحتوي على بروتينات تشبه في
عملها هرمون األنسولين املنظم لسكر الدم إلى جانب العديد من األمالح املعدنية املفيدة كالفسفور واملنجنيز والحديد والبوتاسيوم،
ونبه الباحثون إلى أن لحليب اإلبل خصائص طبية كثيرة تجعله مناسبا لعالج أمراض االستسقاء واليرقان ومشكالت الطحال والسل
والربو واألنيميا والبواسير ،وتحسين وظائف الكبد وأمراض الربو ومرض السكري وعالج نزالت البرد والنزالت الشعبية إضافة إلى
قرحة املعدة والسرطان وأمراض الكبد والتهاباته (. )71
املطلب الثاني :حكم التداوي بألبان األتان:
بعد أن تبين لنا في املطلب الثاني من املبحث األول أن لبن األتان نجس عند جمهور العلماء فإن العلماء اختلفوا في جواز
التداوي به بناء على خالفهم في جواز التداوي بالنجس على قولين:
القول األول :يحرم التداوي بألبان األتان وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف من الحنفية ( ، )72وهو قول الحنابلة (. )73
وهو املَرض َ
الجوى ُ :
الج ْوف إذا َت َ
وداء َ
(ُ َ ْ )64
املدينة  :أي أصابهم َ
طاول (الجزري املبارك بن محمد  ،النهاية في غريب الحديث  ،ج  ، 1 :ص ) 844 :
اجت َووا ِ
( )65أخرجه البخاري كتاب بدء الوحي باب أبوال اإلبل والدواب والغنم ومرابضها رقم ( ) 233ج  : 1ص  ، 92 :ومسلم في كتاب القسامة واملحاربين والقصاص
والديات باب حكم املحاربين واملرتدين رقم ( )1671ج  ، 3 :ص . 1296 :
َ
َ
ٌ
ٌ
ُ
ُ
ُ
ُ
ون
( )66اللقحة بالكسر :الناقة ذات لبن ،والفتح لغة ،والجمع ِل َق ٌح ، ،وهي التي ن ِتجت ،فهي لقوح شهرين ،أو ثالثة ،ثم هي لب بعد ذلك (.انظر  :املصباح املنير / 1
) 287
َ
( )67إسحاق بن سليمان اإلسرائيلي كان طبيبا فاضال بليغا عاملا مشهورا بالحذق واملعرفة جيد التصنيف عالي الهمة ويكنى أبا يعقوب .وهو الذي شاع ذكره
وانتشرت معرفته باإلسرائيلي ( انظر  :ابن سيناء  ،القانون في الطب ج  6ص ) 305
( )68النجيب الرحيل من اإلبل أي الذي يرتحله الرجل فيركبه ( انظر  :أحمد رضا  ،معجم متن اللغة ) 206 / 4
( )79ابن القيم  ،زاد املعاد  ،ج  ، 4 :ص . 42 :
( )70ينظر  :جريدة االتحاد في عددها  9515بتاريخ . 2006/7/24
()71

مقال" اإلعجاز العلمي في الطب النبوي :التداوي بألبان اإلبل وأبوالها ،لزكريا الحسيني محمد ،نشر على موقع مداد االلكتروني

. http://midad.com/article/197827

( )72ينظر  :ابن نجيم  ،البحر الرائق  ،ج  ، 8 :ص  ، 209 :البخاري  ،املحيط البرهاني  ،ج  ، 5 :ص . 240 :
( )73منصور بن يونس البهوتي  ،شرح منتهى اإلرادات  ،ح  ، 3 :ص  ، 412 :ابن قدامة  ،املغني  ،ج  ، 9 :ص . 338 :
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قال في مجمع األنهر " :وال يحل شرب لبن األتان بالفتح هي أنثى الحمر األهلية لكون اللبن متولدا من لحم"(. )74
قال ابن قدامة رحمه هللا " :وال يجوز التداوي بمحرم  ,وال بش يء فيه محرم ،مثل ألبان األتن ،جمع أتان وهي أنثى الحمارـ ،ولحم ش يء
من املحرمات" ( ، )75فال يجوز عند الحنفية والحنابلة التداوي بلبن األتان ألنه محرم واالستشفاء بالحرام حرام .
القول الثاني :يجوز التداوي بألبان األتان وهذا قول املالكية ( ، )76والشافعية ( ،)77وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية (. )78
قال ابن رشد في البيان والتحصيل " :وقد قال محمد بن بشير( )79عن مالك في لبن الحمارة إنه ال بأس به ،فيحتمل أن يريد أنه ال
إعادة على من صلى به في ثوبه أو بدنه ،أو أنه ال بأس بالتداوي به ملن احتاج إليه مراعاة لالختالف في أكل الحمر " (. )80
قال النووي " :مذهبنا جواز التداوى بجميع النجاسات سوى املسكر " ()81
قال في املحيط البرهاني " :التداوي بلبن األتان إذا أشاروا إليه ال بأس به " (. )82
يظهر من هذا أن التداوي بألبان األتان جائز عند املالكية مراعاة للخالف في جواز أكلها ،والشافعية بناء على قاعدتهم في جواز
التداوي بالنجس إذا لم يجد طاهرا يقوم مقامه .
أدلة القول األول:
الدليل األول :عن أبى الدرداء رض ي هللا عنه قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ( :إن هللا أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء
دواء فتداووا وال تداووا بحرام) ()83
الدليل الثاني :أن لبنها حرام  ،واالستشفاء بالحرام حرام (.)84
أدلة القول الثاني :
الدليل األول :أن مصلحة العافية والسالمة أكمل من مصلحة اجتناب النجاسة (. )85
الدليل الثاني :استدل الشافعية بقصة العرنيين بناء على قولهم أن بول مأكول اللحم وغير املأكول نجس )86(.
الترجيح:
الراجح القول األول ؛ ألن ألبان الحمير محرمة ولم يجعل هللا تعالى شفاء عباده بما حرم عليهم ،وما استدل به الشافعية من أن
بول اإلبل نجس وأمر النبي صلى هللا عليه وسلم العرنيين بشربه للتداوي مع نجاسته مردود بأن لبن اإلبل طاهر وليس بنجس ألن
النبي صلى هللا عليه وسلم أمر العرنيين أن يشربوا من أبوال االبل والنجس ال يباح شربه ولو أبيح للضرورة ألمرهم بغسل أثره إذا
أرادوا الصالة ( ،)87وال يصح أن يقال إنما أذن في شرب أبوال اإلبل للتداوي لقول النبي صلى هللا عليه وسلم ( :فتداووا وال تداووا
بحرام) وقول عبدهللا بن مسعود رض ي هللا عنه في السكر  ( :إن هللا لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ) (. )88

( )74شيخ زاده  ،مجمع األنهر  ،ج  ، 4 :ص . 181 :
( )75ابن قدامة  ،املغني  ،ج  ، 9 :ص . 338 :
( )76ينظر  :محمد ابن أحمد بن رشد القرطبي  ،البيان والتحصيل ج  ، 1 :ص  ، 165 :الحطاب  ،مواهب الجليل  ،ج  ، 1 :ص . 398 :
( )77ينظر  :النووي  ،املجموع  ،ج  ، 53 : 9 :الشربيني  ،مغني املحتاج  ،ج  ، 4ص . 188 :
( )78البخاري  ،املحيط البرهاني  ،ج  ،5 :ص . 240 :
( )79أبو عبد هللا َّ
محمد بن سعيد بن بشير بن شراحيل :القاض ي الفاضل الفقيه العالم العامل  ،من علماء املالكية  ،تولى قضاء قرطبة وبعدله يضرب املثل ،روى
عن مالك وعنه جماعة ،توفي سنة  198هـ ( انظر  :شجرة النور الزكية في طبقات املالكية ) 94 / 1
( )80القرطبي  ،البيان والتحصيل  ،ج  ، 1 :ص . 165 :
( )81النووي  ،املجموع  ،ج  ، 9 :ص . 53 :
( )82البخاري  ،املحيط البرهاني  ،ج  ، 5 :ص . 240 :
( )83أخرجه أبو داود في كتاب الطب  ،باب في األدوية املكروهة رقم ( )3874ج  ، 4 :ص  ، 6 :قال السيوطي في الجامع الكبير  " :وقال ابن امللقن في تحفة
املحتاج ( : )9/2إسناد صحيح  .وأخرجه الطبرانى ( ، 254/24رقم  ، )649قال الهيثمى ( : )86/5رجاله ثقات" .
( )84ينظر  :البخاري  ،املحيط البرهاني  ،ج  ، 5 :ص . 240 :
( )85ينظر  :عبد العزيز بن عبدالسالم السلمي  ،قواعد األحكام في مصالح األنام ( بيروت  :دار الكتب العلمية ) ج  ، 1 :ص . 108 :
( )86ينظر  :املاوردي علي بن محمد  ،الحاوي الكبير  ،تحقيق :الدكتور محمود مطرجي (بيروت  :دار الفكر1414 ،هـ ) ج  ، 2 :ص  ، 579 :النووي  ،املجموع  ،ج :
 ، 9ص . 45 :
( )87انظر  :ابن قدامة  ،املغني ج  2ص . 492
( )88أخرجه البخاري في كتاب األشربة  ،باب شراب الحلوى والعسل .
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الخاتمة:
الحمد هلل وحده  ،ولصالة والسالم على من ال نبي بعده .....وبعد
فهذه خاتمة البحث وهي تتضمن أهم ما تم التوصل إليه من نتائج باختصار:
 1ـ إن دين اإلسالم يحث على الجمال الذي ال تصحبه مخيلة .
 2ـ إن الحليب من أهم املواد التي تدخل في تركيب مستحضرات التجميل وتنظيف البشرة  ،وذلك ألن الحليب له أثر في تجديد
الخاليا والتخفيف من حدة االلتهابات .
 3ـ يجوز استعمال الصابون الذي يصنع من اللبن ،ومثله الشامبو الذي يصنع من البيض والفواكه ،ونحو ذلك من األطعمة
املحترمة ،لعدم ما يمنع ذلك شرعا
 4ـ يجوز استخدام املستحضرات التجميلية التي تصنع من ألبان الحيوانات مأكولة اللحم .
 6ـ اختلف العلماء في استحالة العين النجسة إلى مستحضر تجميل هل تكسبها الطهورية والقول الراجح أنه متى استحال النجس إلى
مادة أخرى فإن هذه العين تكون طاهرة وال معنى للحكم بنجاستها .
 7ـ يجوز صنع مستحضرات التجميل من ألبا ن األتان بعد استحالتها إلى مستحضر لم يبق للنجاسة لون وال طعم وال ريح .
 8ـ لبن الحيوان الحي مأكول اللحم طاهر بال خالف  ،ويجوز التداوي بألبان اإلبل وأنه عالج لبعض األمراض .
 9ـ اختلف العلماء في نجاسة لبن األتان وحكم التداوي به والراجح نجاسته وحرمة التداوي به ؛ ألن هللا لم يجعل شفاء عباده بما
حرم عليهم.
التوصية:
بحث املنتجات الجديدة املستخلصة من بقية أجزاء الحيوانات غير اللبن.
املراجع:
 .1ابن تيمية ،أحمد بن عبد الحليم( ،ب ت) الفتاوى الكبرى ،مصر ،دار الكتب الحديثة .
 .2ابن تيمية ،أحمد بن عبدالحليم1404( ،ه) مجموع فتاوى شيخ اإلسالم،جمع وترتيب :الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم
النجدي الحنبلي ،القاهرة ،مكتبة النهضة الحديثة .
 .3ابن حزم ،علي بن أحمد بن سعيد1349(،ه) املحلى ،مصر ،ط ( )1مصر ،دار الطباعة املنيرية .
 .4ابن رشد ،محمد بن أحمد بن محمد1409(،ه) بداية املجتهد ونهاية املقتصد ،ط ( ، )1بيروت ،دار الجيل .
 .5ابن رشد ،محمد بن أحمد1408(،ه) البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل املستخرجة ،ط ( ،)2بيروت ،
دار الغرب اإلسالمي .
 .6ابن سينا ،الحسين بن علي  )1999(،القانون في الطب ،ط ( )1بيروت ،دار الكتب العلمية .
 .7ابن فارس ،أحمد بن فارس بن زكريا 1399(،ه) معجم مقاييس اللغة ،بيروت  ،دار الفكر .
 .8ابن القيم ،محمد بن أبي بكر الدمشقي )1968(،إعالم املوقعين عن رب العاملين  ،ط ( )1القاهرة  ،مكتبة الكليات األزهرية .
 .9ابن عابدين ،محمد أمين بن عمر1423(،ه) رد املحتارعلى الدراملختارشرح تنويراألبصار (،د ط ) ،الرياض  ،دار عالم الكتب
 .10ابن القيم ،محمد بن أبي بكر الدمشقي 1412(،ه) زاد املعاد في هدي خير العباد  ،ط ( ، )25بيروت ،مؤسسة الرسالة .
ُْ
 .11ابن قدامة ،عبد هللا بن أحمد 1406(،ه) املغني  ،ط ( ،)1مصر دار هجر .
 .12ابن قدامة ،عبد الرحمن املقدس ي1415(،ه) الشرح الكبير ،ط ( ،)1مصر ،دار هجر .
 .13ابن ماجه ،محمد بن يزيد بن عبد هللا القزويني1395(،ه) سنن ابن ماجه ( ،د ط ) ،بيروت  ،دار إحياء التراث العربي .
 .14ا بن مفلح ،إبراهيم بن محمد بن عبد هللا 1397(،ه) املبدع في شرح املقنع ( ،ط  ) 1املكتب اإلسالمي .
 .15ابن منظور ،جمال الدين محمد بن مكرم1374(،ه) لسان العرب ( ،د ط ) بيروت  ،دار صادر.
 .16ابن نجيم ،زين الدين بن إبراهيم1413(،ه) البحرالرائق شرح كنز الدقائق ،ط ( )3بيروت ،دار املعرفة .
 .17األزهري ،صالح بن عبد السميع( ،ب ت) جواهراإلكليل شرح مختصرخليل  ،دار الفكر ،بيروت .
 .18األزهري ،أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي املالكي )1955(،الفواكه الدواني على رسالة أبي محمد عبد هللا بن أبي
زيد عبد الرحمن القيرواني ،ط ( ،)3مصر ،مصطفى البابي الحلبي .
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 .19األلباني  ،محمد ناصر الدين 1399(،ه) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منارالسبيل ،ط ( )1بيروت ،املكتب اإلسالمي .
 .20األلباني ،محمد بن ناصر الدين( ،د ت ) صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ( ،د ط ) ،دمشق املكتب اإلسالمي .
 .21األلباني ،محمد بن ناصر الدين 1417(،ه) صحيح وضعيف سنن ابن ماجه ،ط (  )1الرياض ،مكتبة املعارف للنشر والتوزيع .
 .22األلباني ،محمد بن ناصر الدين1421(،ه) صحيح وضعيف سنن أبي داود ،ط ( ، )2الرياض ،مكتبة املعارف للنشر والتوزيع .
 .23األلباني ،محمد بن ناصر الدين1420(،ه) صحيح وضعيف سنن الترمذي ،ط ( ،)1الرياض ،مكتبة املعارف للنشر والتوزيع .
 .24األلباني ،محمد بن ناصر الدين1409(،ه) صحيح وضعيف سنن النسائي  ،ط ( ( )1د م ) مكتبة التربية العربي لدول الخليج .
 .25البخاري ،محمود بن أحمد1424(،ه) املحيط البرهاني في الفقه النعماني ،ط ( ، )1بيروت  ،دار إحياء التراث العربي .
 .26البهوتي ،منصور بن يونس ( ،د ت ) كشاف القناع عن متن اإلقناع  ( ،د ط ) الرياض مكتبة النصر الحديثة .
 .27البيهقي ،أحمد بن الحسين بن علي( ،د ت) السنن الكبرى ( ،د ط ) بيروت ،دار الفكر.
 .28الترمذي ،أبو عيس ى محمد بن َس ْورة  )1998(،جامع الترمذي ( ،د ط ) بيروت ،دار الغرب اإلسالمي .
 .29الجرجاني ،علي بن محمد بن علي 1407(،ه) التعريفات ،ط ( ،)1بيروت  ،دار عالم الكتب .
 .30الجزري ،املبارك ابن محمد ابن محمد ،املعروف بابن األثير1383(،ه) النهاية في غريب الحديث واألثر ( ،د ط ) بيروت  ،دار
إحياء التراث العربي .
 .31الجزري ،املبارك بن محمد )1969(،جامع األصول في أحاديث الرسول ،ط ( ، )1بيروت  ،دار الكتب العلمية .
 .32الحسيني ،زكريا ،اإلعجاز العلمي في الطب النبوي :التداوي بألبان اإلبل وأبوالها  ،لزكريا الحسيني محمد ،نشر على موقع
مداد االلكترونيhttp://midad.com/article/197827
 .33الحطاب ،محمد املغربي 1423(،ه) مواهب الجليل لشرح مختصرخليل ،الرياض (د ط )  ،دار عالم الكتب ،الرياض .
 .34الدارقطني ،علي بن عمر بن أحمد 1424(،ه) سنن الدارقطني ،ط ( ،)1بيروت  ،مؤسسة الرسالة .
 .35الدسوقي ،شمس الدين محمد عرفة( ،د ت) ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ( ،د ط ) بيروت ،دار الفكر .
 .36الدوسري ،ياسر ،أحكام مستحضرات ،موقع ياسر الدوسري . https://www.aldosry.net/pageother-15.html :
 .37الدويش ،أحمد بن عبد الرزاق1421(،ه) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،ط ( ،)2الرياض ،رئاسة إدارة
البحوث العلمية واإلفتاء .
 .38الرازي : ،محمد بن أبي بكر(،ب ت) مختارالصحاح  ،بيروت  ،دار القلم .
 .39رضا ،أحمد1380( ،ه) معجم متن اللغة (موسوعة لغوية حديثة ،ط ( ، )1بيروت  ،دارمكتبة الحياة .
 .40الرملي ،محمد بن أحمد بن حمزة بن شهاب الدين1386(،ه) نهاية املحتاج إلى شرح املنهاج ،مصر ،مكتبة ومطبعة مصطفى
الحلبي .
 .41الزحيلي ،وهبة  ( ،د ت ) الفقه اإلسالمي وأدلته( ،د ط ) دمشق  ،دار الفكر .
 .42الزيات ،إبراهيم مصطفى  ،وأحمد وحامد عبد القادر ومحمد النجار ،املعجم الوسيط  ،دار الدعوة .
 .43الشربيني ،شمس الدين محمد بن محمد الخطيب( ،د ت) مغني املحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ املنهاج ( ،د ط ) بيروت ،دار
الفكر.
 .44السجستاني ،سليمان بن األشعث1388(،ه) سنن أبي داود  ،ط ( )1سوريا ،دار الحديث .
 .45السعدي ،عبدالرحمن بن ناصر  )1420(،القواعد الحسان لتفسير القرآن ،ط ( )1الرياض ،مكتبة الرشد .
 .46السلمي ،عز الدين عبد العزيز بن عبدالسالم ( ،ب ت) قواعد األحكام في مصالح األنام  (،د ط ) ،بيروت  ،دار الكتب العلمية .
 .47السيواس ي ،كمال الدين محمد بن عبد الواحد ثم السكندري1389(،ه) فتح القدير ،ط ( )1مصر  ،مصطفى البابي الحلبي .
 .48الشوكاني ،محمد بن علي( ،ب ت) السيل الجراراملتدفق على حدائق األزهار  ،ط (، )1بيروت  ،دار الكتب العلمية .
 .49الشيباني ،عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل 1421(،ه) املسند ،ط ( ، )1بيروت مؤسسة الرسالة .
َ
 .50عليش ،محمد ( ،د ت ) ُمن ُح الجليل شرح على مختصرسيدي خليل ،بدون اسم الناشر.
 .51الفكي ،حسن بن أحمد 1425(،ه) أحكام األدوية في الشريعة اإلسالمية ،ط ( ، )1الرياض ،مكتبة دار املنهاج .
 .52الفيروزآبادي مجد الدين( ،د ت ) القاموس املحيط ( ،د ط ) مصر ،مطبعة السعادة .
 .53الفيومي أحمد بن محمد بن علي املقري ( ،د ت ) املصباح املنير في غريب الشرح الكبير لل رافعي ( ،د ط ) بيروت  ،املكتبة
العلمية .
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 .54القرافي ،أحمد بن إدريس )1994(،الذخيرة ،ط ( )1بيروت ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت .
 .55الكاساني ،عالء الدين أبي بكر بن مسعود1327(،ه) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،ط ( ،)1مصر ،شركة املطبوعات
العلمية .
 .56الكليبولي ،عبد الرحمن بن محمد  )1998(،مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر ( د ط ) ،بيروت  ،دار الكتب العلمية .
 .57املاوردي ،أبوالحسن علي بن محمد(1414ه) الحاوي الكبير ( ،د ط ) بيروت ،دار الفكر .
 .58املباركفوري ،محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم(،د ت) تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي ( ،د ط) بيروت ،دار الكتب
العلمية .
 .59مخلوف ،محمد بن محمد )2003( ،شجرة النورالزكية في طبقات املالكية ،ط ( )1بيروت  ،دار الكتب العلمية .
 .60املرداوي ،عالء الدين أبي الحسن علي بن سليمان1415(،ه) اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف ،ط ( )1مصر ،دار هجر .
 .61املوق ،محمد بن يوسف1416(،ه) التاج واإلكليل بحاشية مواهب الجليل ،ط ( )1بيروت ،دار الكتب العلمية .
 .62نظام وجماعة في علماء الهند األعالم1393(،ه) الفتاوى الهندية ،ط ( )3تركيا ،املكتبة اإلسالمية .
 .63النووي ،محيي الدين بن شرف( ،د ت) املجموع شرح املهذب ( ،د ط ) الفجالة ،املكتبة العاملية .
 .64النووي ،يحيى بن شرف( ،د ت) شرح صحيح مسلم ( ،د ط ) ،الرياض ،رئاسة إدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة
واإلرشاد .
 .65النيسابوري ،الحاكم محمد بن عبد هللا بن محمد 1418(،ه) املستدرك على الصحيحين  ،ط ( ،)1بيروت  ،دار املعرفة .
 .66النيسابوري ،مسلم بن الحجاج القشيري ( ،د ت ) صحيح مسلم ( ،د ط ) ،استنبول ،املكتبة اإلسالمية.
 .67الهيتمي،أحمد بن محمد بن علي ابن حجر1426(،ه) تحفة املحتاج بشرح املنهاج  ،ط ( ،)2بيروت ،دار الكتب العلمية .
 .68الهيثمي ،نور الدين علي بن أبي بكر1412(،ه) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  ( ،د ط ) بيروت ،دار الفكر.
 .69اليحصبي ،أبو الفضل عياض1419(،ه) إكمال املعلم شرح صحيح مسلم ،ط ( ، )1مصر ،دار الوفاء .
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Abstract: Many cosmetic and skin care manufacturers have tended to include milk or milk in many of
their products and make it an essential substance in the manufacture of many moisturizers, which
called for research this issue from a legal point of view, which includes the statement of the purity of
milk animals eating meat, the ruling on the use of these dairy in the manufacture of cosmetics, the
statement of the impurities of milk animals meat, and the rule of using these milks in the manufacture
of cosmetics, and the rule of medicine, and through research the manufacture of cosmetics from the
animals whether it is meat or not eating meat and it is permissible to treat the animal's milk with
meat, and it is not permissible to treat the animal's milk other than meat.
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