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امللخص:

تتناول هذه الدراسة األطعمة املعالجة بتقنية النانو تكنولوجي ،التي ُّ
تعد من النوازل املفتقرة إلى بيان موقف الشريعة اإلسالمية،
وهي األطعمة التي تم التحكم في ترتيب الذرات والجزيئات النانومتريةّ ،
املكونة بواسطة تقنية النانو تكنولوجي؛ للحصول على أطعمة

حديثة بمواصفات محددة ،وقد اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة على املنهج االستقرائي ،واملنهج الوصفي التحليلي؛ بهدف إعداد
ً
دراسة فقهية تصاغ فيها األحكام الفقهية لكل حادثة مخصوصة في نازلة األطعمة بتقنية النانو وفقا ألصول الشريعة العامة ،ومقاصده
وقواعده الكلية ،وضوابطه الجامعة ،مما يسهم في رفع الحرج وجلب املصالح املعتبرة ،ودفع املفاسد ،ويحقق الغايات السامية للشريعة
اإلسالمية .وانتهت الدراسة إلى نتائج أهمها :إن األطعمة املعدلة النانو تكنولوجي لم تعد أطعمة طبيعية بسبب تغير حقيقتها الفطرية،
فهي دخيلة على سلسلة األطعمة الطبيعية ،وبسبب هذه املفارقة ال يتسع للفقيه أن يجري كافة أحكام األطعمة الشرعية عليها ،وأن
تعاطي األطعمة املعدلة بالنانو تكنولوجي بوصفها غذاء أو دواء ،يتوقف على النظر الفقهي في حجم املنافع واملفاسد التي تؤول إليها هذه
األطعمة ،وفق ميزان الشرع ،من باب سد الذرائع ،وأن الدفع أولى من الرفع.
الكلمات املفتاحية :حكم األطعمة؛ تقنية النانوتكنولوجي؛ األطعمة النانوية.

املقدمة:

ً
ً
ً ً
الحمد هلل الرحمن الرحيم ً
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ،وأشهد أن ال إله إال للا وحده ال شريك له ،وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

َّ
ُ ْ َّ
ك ۡمَٰٓذُنُوب ُ
ك ۡمَٰٓوي ۡغف ِۡرَٰٓل ُ
ك ۡمَٰٓأ ۡعمَٰل ُ
ِيدآََََٰٰٰٰٓٓٓ٧٠يُ ۡصل ِۡحَٰٓل ُ
َٰٓٱَّللَٰٓو ُقولُوآَْٰق ۡولٗآَٰسد ٗ
َٰٓٱت ُقواْ َّ
ك ۡمَٰۗۡٓ
صلى للا عليه وسلم ،قال تعالى :ﵟيَٰٓأ ُّيهآَٰٱلذِينَٰٓءامنوا
ومنَٰٓيُطِعِ َّ
َٰٓٱَّللَٰٓور ُسول ُهۥَٰٓفق ۡدَٰٓفازَٰٓف ۡو ًزآَٰعظ ً
ابَٰٓمنَٰٓالآيةََٰٰٓٓ70إلىَٰٓالآيةَٰٓ71ﵜَٰٓ ،أما بعد:
ِيمآَٰ٧١ﵞَٰٓﵝالأ ۡحز َٰٓ

إن العلوم الحديثة والثورات التكنولوجية مهما اتسعت آفاقها وامتدت مجاالتها ،ال تخلو من أحكام شرعية تبين الحالل من
الحرام؛ ليكون املسلم على بصيرة في معيشته ومعامالته ،فكان من رحمة للا وحكمته أن جعل الشريعة اإلسالم خاتمة الشرائع ،صالحة
وشاملة لجميع جوانب الحياة ،ملبية ملصالح الناس وحاجاتهم في سعي ال يتوقف ،وتعالج أوضاع الخلق في تطور وتجدد ،فجاءت بأصول
عامة ،وقواعد كلية ،وضوابط جامعة تبين حكم كل ش يء ،وتحقق مصالح الخلق وتدرأ املفاسد عنهم.
وإن من أبرز سمات زمننا املعاصر كثرة املستجدات والنوازل في األطعمة ،من ذلك األطعمة املعدلة بتقنية النانو تكنولوجي ،وملا
كانت األطعمة أساس الحياة وقوام املعيشة التي تحفظ األنفس من جهة الوجود ،والذي يعد من أهم املقاصد الضرورية التي جاءت
الشريعة باملحافظة عليها ،كانت الحاجة إلى العناية باألحكام الشرعية الخاصة بها من خالل االطالع ،والبحث الفقهي الجاد في األصول
والقواعد الشرعية؛ إلدراك الحكم والغايات لهذه املسائل الفقهية املعاصرة أشد وأعظم كونه يحقق مصالح الخلق ويقض ي حوائجهم على
وفق مقاصد الشريعة السمحة.
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مشكلة الدراسة:
تتحدد مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي:
ما حكم األطعمة املعدلة بتقنية النانو تكنولوجي؟
ويتفرع عنه األسئلة اآلتية:
 .1ما املراد بتقنية النانو تكنولوجي؟
 .2ما صور تدخل تقنية النانو تكنولوجي في األطعمة ومشروعية ذلك؟
 .3ما حكم تعاطي األطعمة املعدلة بتقنية النانو تكنولوجي؟
حدود الدراسة:
هذه الدراسة تتمحور حول حدود موضوعية وهي األطعمة املعدلة بتقنية النانو تكنولوجي ،وما ارتبط بذلك من موضوعات تبرز
صورة املسألة وتحقق غايات البحث وأهدافه.
أسباب اختيار موضوع الدراسة:
ً
أوال :الرغبة في اإلجابة عن تساؤالتي الخاصة بتقنية النانو تكنولوجي وإشباع معارفي الفقهية في نوازل األطعمة املعدلة بتقنية النانو
تكنولوجي.
ً
ثانيا :تطوير القدرات البحثية من خالل تطبيق املعارف النظرية للنوازل بدراسة تطبيقية تعنى باألطعمة املعدلة بتقنية النانو تكنولوجي.
ُ
ثالثا :توافر إمكانات معرفية وبحثية شحذت همتي وعززت رغبتي لتناول موضوع األطعمة املعدلة بالنانو تكنولوجي.
أهمية الدراسة:
تظهر أهمية هذه الدراسة من خالل األمور اآلتية:
ً
ً
ً
أوال :قيمة البحث علميا وعمليا؛ إذ يسلط الضوء على مستجدات علم النانو تكنولوجي الذي اختلط بكل تفصيالت معاش الناس ،والمس
حاجتهم ،من ذلك أصل وجود الغذاء والداوء.
ً
ثانيا :قدرة البحث على إيجاد إجابات شافية لتساؤالت أرقت العقل عن قدرة علم النانو تكنولوجي في إيجاد أطعمة متغيرة الجزيئات
ً
ً
ً
ً
ً
والتركيب ،نافعة املادة وغنية القيمة غذاءا ودواءا ،محققة أمنا غذائيا واقتصاديا.
ً
ثالثا :إثراء البحوث العلمية الشرعية بمواضيع معاصرة تعالج قضايا النوازل في األطعمة وتجمع بين علمين مهمين أحدهما شرعي وهو علم
الفقه ،واآلخر من علوم البيولوجيا التطبيقية في مجال تكنولوجيا النانو.
أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق ما يأتي:
 .1بيان معنى األطعمة املعالجة بتقنية النانو تكنولوجي.
 .2معرفة مشروعية علم النانو تكنولوجي.
 .3معرفة حكم إجراء التعديالت بتقنية النانو تكنولوجي على األطعمة.
 .4معرفة حكم تناول األطعمة املعدلة بتقنية النانو تكنولوجي لغرض التغذية أو التداوي.
الدراسات السابقة:
بعد البحث واالستقراء تبين وجود بعض الدراسات والبحوث السابقة والتي لها صلة بموضوع البحث ،وهي كاآلتي:
• دراسة الحوشاني ( )2021فقه التوقع ومآالت تقنية النانو ،تطرقت فيه إلى أقوال الفقهاء في فقه التوقع وشروطه ومراحل النظر
في النوازل الفقهية ومآالتها ،كما تناول تعريف النانو وتطبيقاته اإليجابية ،ومخاطره ،واستخدماته ،وقواعد السالمة التنظيمية
لهذه التقنية ،وهو جهد مبارك تشكر عليه الباحثة الكريمة ،إال أن الدراسة بقيت بمنأى عن جانب التقعيد الفقهي لتقنية النانو
تكنولوجي ،كما أنها لم تشتمل على بيان األحكام التفصلية ملسائل النانو تكنولوجي ،وهو ما ستتناوله هذه الدراسة بمشيئة للا
تعالى.
• دراسة الطعيمات ( )2013تكنولوجيا النانو من جهة نظر شرعية ،وتناولت هذه الدراسة تعريف النانو واآلثار السلببية
واإليجابية له ومجاالته ،مع ذكر املعايير الشرعية الضابطة لالجتهاد في حكم تكنولوجيا النانو بوصف أنها من النوازل الفقهية
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العامة ،وهو جهد مبارك وإضافة متميزة للمكتبة اإلسالمية ،إال أن الدراسة بقيت عامة من جانب بيان حكم تقنية النانو ،وهي
كسابقتها بقيت بمنأى عن الجانب التطبيقي الفقهي للمسائل واألحكام املتعلقة بتقنية النانو تكنولوجي.
• دراسة الحافي ( :)2012حكم األغذية املنتجة بالهندسة الوراثية وتقنية النانو في ضوء قواعد علم أصول الفقه اإلسالمي ،إذ
ً
يتناول البحث تعريف الهندسة الوراثية وتقنية النانو في مجال إنتاج الغذاء ،موضحا املحاذير واملخاطر في استخدام هذه التقنيات
ً
املعاصرة ،كما تطرق الباحث إلى حكم األغذية املعدلة بالهندسة الوراثية والنانو في ضوء قواعد أصول الفقه اإلسالمي ،مبينا حكم
ً
األغذية املهندسة وراثيا من خالل إعمال قاعدة األصل في األشياء اإلباحة ،وحكم األغذية بتقنية النانو من خالل املصالح املرسلة،
ً
وحكم استخدام األغذية املعدلة وراثيا في املجاعات ،وهو جهد مبارك ُيثاب عليه الباحث ،إال أن الباحث اقتصر على تناول بعض
ً
القواعد األصولية في بيان حكم األغذية املعدلة وراثيا بشكل عام ،من غير الخوض في بيان مسائل النانو تكنولوجي وجزئياته،
والتقعيد الفقهي لها.
منهج الدراسة:
تبعت الباحثة في هذا البحث املنهج االستقرائي والوصفي التحليلي من خالل استقراء املسائل الفقهية املتعلقة باألطعمة املعدلة
بتقنية النانو تكنولوجي ،وبيان أقوال أهل العلم فيها ،ومناقشتها وبيان االعتراضات والردود في ضوء األدلة الشرعية وقواعدها ومقاصدها
الشرعية.
خطة الدراسة:
اشتمل هذا البحث على مقدمة ومبحثين وخاتمة:
املقدمة :وقد احتوت على أهمية املوضوع ،وأسباب االختيار ،واألهداف ،والدراسات السابقة ،واملنهج املتبع.
املبحث األول :تقنية النانو تكنولوجي ،وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :معنى تقنية النانو تكنولوجي
املطلب الثاني :نشأة علم النانو تكنولوجي وغايته
املطلب الثالث :مشروعية علم النانو تكنولوجي.
املبحث الثاني :حكم التدخالت في األطعمة املعدلة بتقنية النانو تكنولوجي ،وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :مشروعية إجراء التعديالت على األطعمة بتقنية النانو تكنولوجي.
ً
املطلب الثاني :حكم تعاطي األطعمة املعدلة بتقنية النانو تكنولوجي غذاءا.
املطلب الثالث :حكم تعاطي األطعمة النانو تكنولوجي ألغراض طبية وعالجية.
ثم الخاتمة ملخصة أهم النتائج والتوصيات.

املبحث األول :تقنية النانو تكنولوجي ،وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :معنى تقنية النانو تكنولوجي:
إن علم النانو تكنولوجي يعد ثورة تكنولوجية في األلفية الثالثة؛ التي تتقاطع فيه حقول املعرفة الجديدة في مجال العلوم
والتكنولوجيا والهندسة الدقيقة؛ إذ تتناول خصائص ومكونات املواد التي تقع في املقياس النانوي وهيكلها ،وهو مقياس الذرات والجزيئات
على املستوى النانوية ،وتتلخص الفكرة الجوهرية في تطبيقات النانو تكنولوجي في تحريك الذرات والجزيئيات للمواد ،وإعادة ترتيبها بدقة
ً
إلحداث تفاعالت كيميائية وفيزيائية ،ينتج عنها مواد جديدة ذات ترتيبات محددة ،وخصائص مبتكرة غير موجودة طبيعيا( ،)1مما يسهم في
تحسين عمليات إنتاج األغذية ،والتصنيع البيولوجي ،وتوفير منتجات ومواد غذائية متنوعة وفريدة.
إن مصطلح النانو تكنولوجي ً
مكون من مفردتين هما :النانو ،والتكنولوجي؛ مما يستدعي تعريف كال املفردتين ،فكلمة النانو هي كلمة
مشتقة من الكلمة اإلغريقية ( نانوس ) وتعني القزم ،أو الش يء املتناهي الصغر ،وهي تطلق في اللغة اإلنجليزية على كل ما هو ضئيل الحجم،
ً
ً
ً
ً
ودقيق الجسم ،وتعد مصطلحا علميا أصبح منتشرا حاليا ،يطلق على علم النانو ،ومقياس النانومتر(.)2

 1ينظر الحبش ي ،نهى ،ما هي تقنية النانو -مقدمة مختصرة بشكل دروس مبسطة ،ص.5:
 2هو واحد على املليار من املتر ،إي جزء من املليار ،ويشمل ذلك كل األبعاد التي يبلغ طولها نانومترا واحدا إلى غاية الـ  100نانو متر ،ينظر :الطعيمات ،هاني سليمان محمد ،تكنولوجيا
النانو من وجهة نظر شرعية1423( ،هـ2012-م) ،ص.23:
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وأما كلمة التكنولوجيا فهي كلمة إغريقية األصل ،مكونة من مفردتين ،هما( :تكنو) تعني الحرفة أو املهارة ،و(لوجيا) ويراد بها الدرس،
ً
أو املبدأ العقلي ،وقد ّ
عرف علم التكنولوجيا اصطالحا بأنه" :علم املهارة ،أو التقنيات واألساليب املستخدمة في تحقيق األهداف
املطلوبة" ،كما يمكن أن ّ
يعرف بأنه" :األداء التطبيقي لتحقيق العديد من األهداف العملية في الحياة البشرية ،أو هو وسائل مستحدثة
لتغيير ومعالجة البيئة البشرية؛ لجعلها أسهل ،وأكثر إنتاجية").)3
ُ
وقد عرف النانو تكنولوجي اصطالحا ( )Nano Technologyبأنه ":تطبيق علمي يتولى إنتاج األشياء عبر تجميعها من مكوناتها
األساسية ،مثل الذرة والجزيء ،فهو علم يهدف إلى التحكم التام والدقيق في إنتاج املواد على املستوى النانومتري ،من خالل التحكم في
ً
تفاعالت الجزيئات الداخلة في التفاعل ،وتوجيهها إلى إنتاج مادة معينة ،إذا هو العلم الذي يدرس ويهتم بالتعامل مع املواد على مستواها
الذري والجزيئي ،بمقياس ال يتعدى واحد نانومتر")4( .
وقد عرفته منظمة الصحة العاملية ب ّأنه " :تصميم وإنتاج ،وتطبيق البنى واألجهزة والنظم واملواد ،بتحجيم املواد ،والتحكم في
شكلها ،فال يزيد حجمها على حجم الذرة و الجزيء")5).
ّ
مكاني محدود على أبعاد النانومتر ،التي
ذات الوظائف املحددة ،في مجال
لذا يعد علم النانو تكنولوجي هندسة اآلالت الدقيقة ِ
ً
يتمكن من خالل هذه القدرة الهندسية من بناء العناصر ،ابتداء من مكوناتها األولية األساسية الصغرى؛ باستخدام تقنيات وأدوات
ّ
مطورة؛ البتكار تقنيات ووسائل جديدة تقاس بأبعادها النانومترية ،كما ًيعنى بدراسة الظواهر املرتبطة بتصغير حجم املواد ألصغر
ً
مقياس موجود حاليا وهو النانو متر؛ بهدف كشف أسرار املواد ،وتفاعالتها ،ومعرفة سبب امتالكها لخصائص ومواصفات مختلفة ،األمر
الذي يؤدي إلى فتح مجاالت جديدة في تصميم وصناعة األدوات واملعدات ،في مقياس ال يتجاوز  100نانومتر ،والحصول على منتجات
متكاملة ،وعالية الدقة ،ذات خصائص مبتكرة ،وغير موجودة في الطبيعة ،والتي تختلف عن خصائص املواد األم بقوتها وخصائصها
املتنوعة والفريدة ،ويالحظ املختصون أن هذه التقنية قامت باختزال حجم العديد من األجهزة ،ورفع كفاءتها ،وزيادة من عدد وظائفها(.)6
املطلب الثاني :نشأة علم النانو تكنولوجي وغايته:
ً
ي ُّ
عد علم النانو من العلوم ذات التخصصات املتعددة ،الحديثة نسبيا ،واملتأصلة منذ نشأة الحياة ،إذ تحتوي الطبيعة منذ نشأتها
على أجهزة فيها تراكيب ذات أبعاد نانوية ،فهي موجودة في األنظمة الحيوية في الكائنات الحية ،كما تحتوي الخاليا الحية على مستودع
للعديد من اآلالت الحيوية بحجم النانو ،ومن ذلك جسيمات (الريبوسومات) ،وهي مثال حي على تقنية النانو الطبيعية ،التي تقوم بتصنيع
ً
البروتينات ،وإنتاج اإلنزيمات وفقا حاجة الخلية ،وتشكيله بوساطة جهاز نانوي آخر يسمى (أجسام جولجي)).)7
ويشار إلى أن علم النانو تكنولوجي بدأ على يد الفيزيائي األمريكي ريتشارد فيمان ،الحائز على جائزة نوبل ،فقد أوضح في محاضرته
ً
التي ألقاها في الجمعية األمريكية للفيزياء ،في عام 1959م مفهوم نظرية تكنولوجيا النانو ،مبينا أنه يمكن التحكم والهيمنة على جزيئات
املادة وذراتها ،وإعادة ترتيبها؛ للحصول على خواص وصفات جديدة ،لم تكن موجودة فيها من أصل الخلقة األولية ،ثم أضيفت الصبغة
العملية والبحثية لعلم النانو؛ من خالل البحوث والدراسات التخصصية ،التي نشرها العالم إريك دريكسلر في عام 1986م بعنوان
ّ
مصاف العلوم الحديثة ،إذ قامت بإحداث تغيرات علمية جذرية ،في مجال العلوم
(محركات التكوين) ،الذي نقل علم النانو تكنولوجي إلى
ِ
()8
ً
والهندسة واألحياء ،والتي على إثرها ،بدأ العلماء بإنتاج املواد النانوية عمليا في املعامل واملختبرات عام 1990م.
ويمكن القول ّ
بأن غاية علم النانو تكنولوجي هو بناء مواد القرن الواحد والعشرين وإنتاجها؛ من خالل تطبيقاته العديدة ،التي
تتنافس عليها الشركات العاملية الكبرى والدول الصناعية ،وتنفق املاليين من الدوالرات في سبيل الحصول على السبق العلمي ،والريادة،
وتسويق املشاريع والخدمات النانوية ،وتنظيم مؤتمرات ،وندوات ،وورش عمل حول علم تكنولوجيا النانو وتطبيقاته؛ لغرض إنتاج
أدوات ،وأجهزة أكثر كفاءة وجودة.)9

 3ينظر :الخالدي ،أسامة أحمد سامح ،والشيراوي ،يوسف أحمد ،معني التكنولوجيا1995 ،م ،ص.17:
 4ينظر :عبد الحميد ،عفاف السيد بدوي ،استخدام تكنولوجيا الناو في إعادة تدوير املخلفات الزراعية وأثره على تخفيض التكاليف الصناعية والبيئية2017 ،م ،ص.8:
 5ينظر :صفات ،سالمة ،النانو تكنولوجي (مقدمة في فهم علم النانو تكنولوجي)2009( ،م) ،ص.12 :
 6ينظر :بري ،محمود ،النانو تكنولوجي وعود كبيرة ومخاطر كبيرة1432( ،هـ2011-م) ،ص ،6:والحبش ي ،نهى ،ما هي تقنية النانو ،ص.7:
ّ
 7ينظر :صالح ،ا .د محمود محمد سليم ،تقنية النانو وعصر علمي جديد 1436( ،ـه2015-م) ،ص ،39:و تشاال إس.إس.آر.كومار ،ودوزيف هورميس وآخرون ،التصنيع النانوي املوجه
للتطبيقات الطبية الحيوية (التقنيات-واألدوات-والتطبيقات –والتأثير)1435( ،هـ2013-م).)678-677/2( ،
 8ينظر :عبد الحميد ،عفاف السيد ،استخدام تكنولوجيا الناو في إعادة تدوير املخلفات الزراعية وأثره على تخفيض التكاليف الصناعية والبيئية ،ص ،13- 11 :واإلسكندري ،أ .د محمد
شريف ،تكنولوجيا النانو من أجل غد أفضل2010 ،م ،ص.215:
 9ينظر :ملكاوي ،آمال ،فاعلية دراسة مساق "تكنولوجيا املواد النانوية" في اكتساب أساسيات النانو تكنولوجي االتجاه نحوها ،ص329 :
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املطلب الثالث :مشروعية علم النانو تكنولوجي:
إن ما يشهده العالم من تسارع وتيرة تقنية النانو تكنولوجي وتطبيقاته املبهرة ،يستدعي تسليط الضوء من قبل الفقهاء املعاصرين
على هذه النازلة من جوانبها الشرعية؛ لبيان أحكام هذه الوقائع عبر النظر الفقهي املتعمق في أصول وقواعد الشريعة العامة وضوابطه
ّ
الجامعة ،بما يحقق مقاصد الشارع ،ويدرأ املفاسد عن العباد ،فكلما تمكن الفقهاء من إظهار أحكام الوقائع املستجدة ،كلما زاد اليقين
لدى املسلمين بمالئمة وصالح الشريعة اإلسالمية لكل زمان ومكان ،وعمومها في مشارق األرض ومغاربها ،وشموليتها لتلبية حاجات الناس،
وقدرتها على معالجة شئون الحياة املختلفة ،إذ اقتضت املشيئة اإللهية أن الحياة ال تستقيم إال من خالل استثمار العالقة بين سنن
ّ
الكون اإللهية ،وأدوات العلم واملعرفة ،فاهلل سبحانه وتعالى ُي ِري أهل كل زمان ما يدلهم على وآثار قدرته وحدانيته( ،)10من خالل استثمار
الجهد والسعي اإلنساني ،املقرون بالعلوم املادية النافعة ،واالستفادة من العلوم املعاصرة ،وباألخص علم النانو تكنولوجي في استكشاف
ً
ً
ُ
طبائع األشياء في أبعادها الدقيقة ،ومعرفة خصائصها النانوية ،وبيان أصل خلقة الكائنات ،امتثاال وإيمانا بقول للا تعالى :ﵟسن ِريهِ ۡمَٰٓ
ۡ

ُ

ُ

َّ
ُ
ۡ ۡ
ك ِفَٰٓ بربكَٰٓأنَّ ُهۥَٰٓعل َٰىَٰٓكلََٰٰٓٓش ۡىءَٰٖٓشه ٌ
يدََٰٰٓٓ٥٣ﵞََٰٰٓٓﵝف ِصلتََٰٰٓٓالآيةََٰٰٓٓ53ﵜ َٰٓ ،وقوله
سهِ ۡمَٰٓح َّت َٰىَٰٓيتبيَّنَٰٓل ُه ۡمَٰٓأن ُهَٰٓٱلح ُّقَٰۗۡٓأولمَٰٓي
اقَٰٓوف ِ ٓىَٰٓأنف ِ
ءَٰٓايَٰتِنا ََٰٰٓٓف ِىَٰٓٱٓأۡلف ِ
ِ
ِ ِ
ِ

ۡ
ۡ ٞ
َّ
ُ
ٓ ُ
نفس ُ
ۡرضَٰٓءاي َٰ
اتَٰٓمنَٰٓالآيةََٰٰٓٓ20إلىَٰٓالآيةَٰٓ21ﵜ.
ِك َٰۡٓمَٰٓأفلآَٰتبۡصِ ُرونَٰٓ٢١ﵞَٰٓﵝالذارِي َٰٓ
تَٰٓلِل ُموقَِٰٓنِينََٰٰٓٓ٢٠وفِىَٰٓأ
تعالى :ﵟوفِىَٰٓٱلأ ِ

َٰٓ

كما ترغب النصوص الشرعية في طلب العلوم النافعة وتعلمها ،املقرون باإليمان الصادق؛ والعمل الصالح؛ لقوله تعالى :ﵟيأ ُّيهآَٰ
ُ ُ ْ ُ
َٰٓٱَّللَٰٓٱلَّذِينَٰٓءامنُوآَْٰم ُ
َٰٓٱَّللَٰٓل ُ
ٱلَّذِينَٰٓءامنُ ٓوآَْٰإذآَٰقِيلَٰٓل ُ
حوآَْٰفىَٰٓٱلۡمجَٰ َٰٓلِ ِسَٰٓفٱفۡس ُ
ك ۡمَٰٓتف َّس ُ
ٱنش ُزوآَْٰيَٰٓ ۡر َٰٓفعِ َّ ُ
حوآَْٰي ۡفسحِ َّ ُ
ِنك ۡمََٰٰٓٓ
ك ۡمَٰۖۡٓوِإذآَٰقِيلَٰٓٱنشزوآَٰف
ِ
ِ
َّ
ُ ُ ْ ۡ ۡ
ۡ ُ
ُ
َّ
ُ
ُ
ٞ
َٰ
تكشف هذه اآلية الكريمة عن مدى تكريم للا تعالى
وٱلذِينَٰٓأوتوآَٰٱلعِلمَٰٓدرج ٖ ٖۚ
تَٰٓوٱَّللَٰٓ بِمآَٰتعملونَٰٓخبِير ََٰٰٓٓ ١١ﵞ َٰٓﵝالمجادلة َٰٓالآية َٰٓ11ﵜ إذ ِ

للعلم والعلماء في ظل اإلسالم ،واهتمام الشريعة اإلسالمية بتنمية ورعاية حقول العلم ،واملعرفة النافعة ،بما يعود على البشرية بالخير
والصالح( ،)11من منطلق الدعوة إلى إعمال العقل الواعي وفق املنهجية الشرعية ،الذي ُّ
يعد الوسيلة األمثل لزيادة خيرات األرض ،وتنمية
آفاقها ،وتوسيع مجاالت عطاءها) ،)12لذلك توجه العلماء والباحثين لالستفادة من تقنية النانو تكنولوجي ،وتسخيرها في تنمية مصادر
الثروات الطبيعية في الكون ،بما يحقق مصالح الخلق الضرورية والحاجية والتحسينية ،ويلبي رغباتهم في ظل الشريعة السمحاء.

ۡ
َّ ٓ
ُ
كما تشير اآلية الكريمة :ﵟ ُهوَٰٓٱل َّ ِذيَٰٓخلقَٰٓل ُ
ۡ
ٗ ُ ۡ
كم َّ
تَٰٓو ُهوَٰٓ بِك ِلَٰٓش ۡىءٍََٰٰٓٓ
َٰٓمآَٰفِىَٰٓٱلأ ِ
ۡرضَٰٓجمِيعآَٰث َّمَٰٓٱستوىَٰٓ إِلىَٰٓٱلسماءَِٰٓفس َّوى َٰ ُه َّنَٰٓسبعََٰٰٓٓسمَٰو َٰ ٖ ٖۚ

عل ٞ
ِيمََٰٰٓٓ٢٩ﵞََٰٰٓٓﵝالبقرَٰٓة ََِٰٰٓٓالآيةََٰٰٓٓ29ﵜََٰٰٓٓإلى أبلغ صور االمتنان والتفضيل الدالة على عظيم كرم للا وفضله ،إذ أطلق للا تعالى كافة وجوه االنتفاع
بالكون للخلق) ،)13أضف إلى أنه يستدل بهذه اآلية الكريمة على أصل عظيم وقاعدة شرعية مشهورة عند الفقهاء وهي( :أن األصل في
ً
ً
األشياء املخلوقة اإلباحة))  ،)14الدالة على إباحة العلوم املعاصرة وتطبيقاته النافعة ،بل قد ُي ُّ
عد تعلم علم النانو تكنولوجي مطلوبا ومأمورا
ْ
ً
به ،إذا كان طريقا للمعرفة والهداية ،والكشف عن أسرار الخلق ،وتحقيق مصالح الناس ورفع الضرر عنهم؛ لقول للا تعالى :ﵟوِإنَٰٓت ُع ُّدوآَٰ
ُۡ

ٓ

َٰٓٱَّللَِٰٓلآَٰتح ُصوهاَٰۗۡٓإ َّن َّ
ن ِۡعمة َّ
َٰٓرح ٞ
ور َّ
َٰٓٱَّللَٰٓلغ ُف ٞ
ِيمَٰٓ١٨ﵞَٰٓﵝال ََّٰٓن ۡحلَٰٓالآيةَٰٓ18ﵜ.
ِ
ۡ

ۡ

ۡ

واملتأمل في قوله تعالى :ﵟوأنزلنآَٰ ٱلحدِيدَٰٓ فِيهَِٰٓ بأ ٞسَٰٓ شد ٞ
اسﵞَََٰٰٰٓٓٓﵝالحدِيدََٰٰٓٓالآيةََٰٰٓٓ25ﵜََٰٰٓٓيجد أن املقصود بقوله تعالى:
ِيدَٰٓ ومنَٰف ُِعَٰٓ ل ِلنَّ ِ َٰٓ
َ
اسﵞ هو إباحة كافة الصناعات املدنية من اآلالت ،التي ال قوام للناس بدونها ،وفي ذلك إشارة إلى جواز إنتاج وامتالك
ﵟومنَٰف ُِعَٰٓ ل ِلنَّ ِ َٰٓ
التكنولوجيا الحديثة ،والتقنيات املعاصرة ما دامت نافعة (. )15
ومن خالل تتبع األحاديث النبوية الشريفة ،نجدها زاخرة بالدالالت على مشروعية تعلم كل ما ينفع الناس في دينهم ودنياهم ،فعن
َ َُ
َ
َ
أنس بن مالك -رض ي للا عنه -قال(َ :أن ر َ
صل َح قال :فخرج ِشيصا.
سول للا -صلى للا عليه وسلمَ -م ّر ِب َق ْوم ُيل ِّق ُحون .فقال :لو لم تفعلوا ل
قال :فمر بهم .فقال :ما ل َن ْخلكم؟ فقالواَ :
قلت كذا وكذا .قال :أنتم أعلم بأمر دنياكم)( ،)16ففي الحديث بيان أن رسول للا -صلى للا عليه
ِ ِ
ً
)
17
(
وسلم ّرد األمر في تسيير شئون الحياة للمسلمين ،وإتباع ما يرونه مناسبا من طرق ووسائل نافعة ،مالم ينه عنه الشارع  ،مما يدل على

 10ينظر :ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم.)175/7( ،
 11ينظر :ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم.)730/3( ،
 12ينظر :الطبري ،أبو جعفر محمد بن جرير ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،ضبط :صدقي جميل العطار ،دار الفكر-بيروت ،ط1421(1هـ).)426/1( ،
 13القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن.)251/1( ،
 14السيوطي ،جالل الدين عبد الرحمن ،األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية 1407( ،ـه1987-م) ،ص ،60:وابن نجيم ،زين الدين بن إبراهيم بن محمد الحنفي ،األشباه
والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان1400( ،هـ 1980-م) ،ص.66:
 15الطبري ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن.)201/23( ،
دون
 16أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب الفضائل ،باب :وجوب امتثال ما قاله شرعا ما ذكره-صلى للا عليه وسلم -من معايش الدنيا على سبيل الرأي ،ح (.)95/7( ،)6277
 17ينظر :العز بن عبد السالم ،قواعد األحكام.)9/1( ،
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جواز االنتفاع بكل مظاهر التقدم العلمي ،في كافة صوره ومجاالته املباحة ،ومن ضمن ذلك تطبيقات علم النانو تكنولوجي ،التي تعد
إحدى تطبيقات إدارة شئون الحياة بما يعود بالنفع على الخلق.
والغالب على هذه العلوم املستحدثة أنها في حكم املسكوت عنها؛ لعدم ورود الدليل الخاص في بيان حكمها ،وهو ما يشير إليه
َ َ ََْ َ
ْ َ ََ َ ََ َ َ َُ َ
ض ّي ُع َ
َ
َ َ ُ َُْ َ َ
وها
الحديث الشريف الذي رواه أ ِبى ثعلبة الخشني ر ِض ى َّللا عنه :قال رسول للا -صلى للا عليه وسلمِ ( : -إن َّللا فرض فرا ِئض فال ت ِ
َ َ ُ
وها َو َن َهى َع ْن َأ ْش َي َاء َف َال َت ْن َته ُك َ
ودا َف َال َت ْع َت ُد َ
َو َحد ُح ُد ً
وها َو َس َك َت َع ْن َأ ْش َي َاء ُر ْخ َ
ص ًة َل ُك ْم َل ْي َ
س ِب ِن ْس َيان فال َت ْب َحثوا َع ْن َها)) ،)18مما يدل على أن
ِ
أحكام الدين كلها تنقسم إلى أربعة أقسام :فرائض ،ومحارم ،وحدود ،ومسكوت عنه ،يقول ابن رجب رحمه للا تعالى(ت795هـ)" :واملسكوت
ً
عنه هو مالم يذكر حكمه بتحليل وال إيجاب وال تحريم ،فيكون معفوا عنه ،وال حرج على فاعله"( ،)19فاألصل في علم النانو تكنولوجي،
وغيرها من العلوم املستحدثة ،أنها من قبيل املسكوت عنه الذي لم يرد في شأنه نهي خاص ،فاألقرب هو القول باإلباحة وذلك من وجهين:
ً
الوجه األول :أن تحريم املسكوت عنه ملجرد أنه لم يرد بشأنه نص خاص ال يصح؛ ألن املسكوت عنه ال يحمل حكما ،وتحريم
املسكوت عنه يعتبر تكليف بدون دليل شرعي فيمتنع ذلك)20(.
الوجه الثاني :مشروعية طلب العلم وتعلم العلوم النافعة في شتى املجاالت والتطبيقات ،ومن جملتها علم النانو تكنولوجي.
ويستدل بالقواعد الشرعية كقاعدة(درء املفاسد أولى من جلب املصالح)))21على مشروعية االستفادة علم النانو تكنولوجي ،حيث
ّبينت القاعدة الفقهية ،أن غاية الشريعة اإلسالمية هو درء املفاسد وجلب مصالح العباد في الدنيا واآلخرة ،لذا دعت الشريعة اإلسالمية
إلى اإلنتفاع بالعلوم النافعة والتطور التقني ،واالستفادة من تقنية النانو املعاصرة ،شريطة أن تتوافق املصالح املتوخاة من هذه التقنية
املعاصرة مع مقاصد الشارع ،وأال تتسبب في إيقاع الضرر على الناس؛ ألن درء املفاسد أولى من جلب املصالح.
ومن خالل استعراض ما سبق من األدلة الشرعية يتضح أن االستفادة من العلوم املعاصرة ،والتقنيات الحديثة؛ كعلم النانو
ً
ً
تكنولوجي ،والهندسة الوراثية) ،)22والعالج الجيني(ُّ )23
يعد واجبا كفائيا على األمة اإلسالمية ،وهو ما ذهب إليه العديد من العلماء
املعاصرين))24؛ حتى ال يفوت علي األمة اإلسالمية معرفة حقائق علم النانو ،ومجاالته ،وعالقته ببقية العلوم ،واالنتفاع بتطبيقاته وآثاره،
خصائص الجسيمات واملركبات النانوية ،وتأهيل الطواقم والكوادر البشرية لخوض غماره ،ووضع ضوابط واألطر الشرعية ،بما
ومعرفة
ِ
يعود بالنفع على البشرية جمعاء ،ويحول دون العبث باملخزون الوراثي للكائنات الحية ،أو يؤدي إلى تغيير خلقة للا.

املبحث الثاني :حكم التدخالت في األطعمة املعدلة بتقنية النانو تكنولوجي ،وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :مشروعية إجراء التعديالت على األطعمة بتنقية النانو تكنولوجي:
ً ً
إن تصنيع الغذاء بتقنية النانو تكنولوجي يؤدي دورا مهما في تغيير أنظمة إنتاج الطعام التقليدية ،والتحكم في بنية مكوناته
األساسية على املستوى الجزيئي ،بإضافة جزيئات مركبات نانوية إلى مادة الغذاء الرئيسية؛ الرامية إلى تعديل تركيب الغذاء ،وزيادة توازنها،
وتكاملها الغذائي والصحي.
ُ َ
ُ
)
25
(
وبادئ ذي بدء ال بد من تعريف معنى األطعمة في اللغة :إذ إنه يطلق على كل ما يؤكل أو يذاق ،فهو اسم جامع ملا يمضغ ويشرب ،
ويطلق أكثر الفقهاء لفظ الطعام على كل ما يؤكل أو يشرب ،ويبدو أنه توسعة ملدلول الكلمة اللغوي ليشمل الشرب مع األكل ،بينما تذكر

ﵟفل َّمآَٰفصلَٰٓطال ُ ُ
وتَٰٓ
غالب املعاجم اللغوية الطعام فيما يؤكل ،والشراب فيما يشرب ،وقد ورد إطالق الطعام على الشراب في قوله تعالىَٰٓ :

 18رواه البيهقي في السنن الكبرى ،)12/10( ،ح ( ،)19509والدارقطني في سننه ،)183-184/4( ،كتاب الرضاع ،ح ( )42و( ،)104والطبراني في األوسط ،)381/8( ،ح( ،)8938والبيهقي في
سننه ،)13-22/10( ،ح( ،)20217وقال الذهبي-أحمد بن الحسين بن موس ي ،في املهذب في اختصار السنن الكبرى ،تحقيق :ياسر إبراهيم أبو تمام ،دار الوطن ،ط( 1422ـه2001-م)،
(" :)2976/8موقوف ومنقطع ،لم يلق مكحول أبا ثعلبة".
ً
 19ابن رجب ،جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم.)975/2( ،
 20ينظر :د .الشويرخ ،سعد بن عبد للا ،أحكام الهندسة الوراثية1428( ،هـ2007-م) ص.380-378:
 21السبكي ،اإلمام تاج الدين عبد الوهاب بن عبد الكافي ،األشباه والنظائر1411( ،هـ 1991 -م).)121/1( ،
ّ
 22الهندسة الوراثية :هي التقنية العلمية التي يقصد بها التعامل مع املادة الوراثية باستخالص معلومات عنها ،واملادة الوراثية هي املورثات (الجينات) املوجودة داخل جسم الكائن الحي،
وتحتوي خاليا كل الكائنات الحية على مجموعة من هذه املورثات التي تحمل معلومات كيميائية تحدد خصائص وصفات هذا الكائن .انظر :احكام الهندسة الوراثية ،د .سعد بن عبد للا
الشويرخ1428( ،هـ2007-م) ،ص.37- 36:
 23العالج الجيني :هو نقل جزء من الحمض الننوي إلى خلية إلعادة الوظيفية التي يقوم بها الجين املعطوب إلى عملها ،وهو أحد تطبيقات الهندسة الوراثية .انظر :أبو عساف ،د.
إسماعيل2005( .م) ،أساسيات بيولوجيا الخلية والهندسة الوراثية وعلم الجنين ،ص2:
 24ينظر :د .عمر سليمان األشقر ،ود .محمد عثمان شبير ،ود .عبد الناصر أبو البصل ،دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة1421( ،هـ2001-م) ،)665/2( ،والحارثي ،د .بدرية مشعل،
النوازل في األطعمة1432( ،هـ2011-م).)832/2( ،
 25ينظر :ابن منظور ،لسان العرب ،محمد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري1414( ،هـ) ،مادة(طعم).)363/12( ،
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رجاء مطلق

حكم األطعمة املعدلة بتقنية النانو تكنولوجي
ۡ

َٰٓمبۡتل ُ
بٱلجُنُودَِٰٓقالَٰٓإ َّن َّ
َٰٓٱَّلل ُ
ِيكمَٰٓبِنهَٰٓ ٖرَٰٓفمنَٰٓش ِربَٰٓمِنۡ ُهَٰٓفليۡسَٰٓمِنِىََٰٰٓٓﵞََٰٰٓٓﵝالبقرَٰٓة ََِٰٰٓٓالآيةََٰٰٓٓ249ﵜ ،وكذلك يطلق لفظ الطعام على املأكول في قوله
ِ
ِ
ُ
ٱنظ ۡرَٰٓ إِل َٰىَٰٓطعامِكَٰٓ وشرابِكَٰٓ ل ۡمَٰٓ يتسنَّ َٰۡٓهََٰٰۖۡٓٓﵞََٰٰٓٓﵝالبقرَٰٓة ََِٰٰٓٓالآيةََٰٰٓٓ259ﵜ ،واستعمل الفعل بمعناه اللغوي الذي يشمل الشراب في قوله
تعالى :ﵟف
َّ

سبحانه :ﵟَٰٓومنَٰٓل ۡمَٰٓي ۡطع ۡم ُهَٰٓفإِنَّ ُهۥَٰٓمِنِ ٓىَٰٓﵞَٰٓﵝالبقرَٰٓة َِٰٓالآيةَٰٓ249ﵜ ،على أن ورودها في السنة ،ولغة العرب إنما وقع باملعنى الواسع).)26
ً
أما اصطالحا فإن األطعمة املعدلة بتقنية النانو ( )nanofoodيقصد به األطعمة التي يتم إعدادها أو معالجتها في أي مرحلة من
مراحل إنتاجها املختلفة املتعلقة بزراعتها ،وتجهيزها ،وإعدادها ،أو معالجتها ،ثم تعبئتها وحفظها باستخدام تقنيات تكنولوجيا النانو
املتنوعة ،واألجهزة املستخدمة في عملية التصنيع) ،)27وهو مصطلح حديث وجد مكانه بين املصطلحات التقنية التي تحتكرها تكنولوجيا
النانو ،مثل الطب النانوي( ،)28واإللكترونيات النانوية( ،)29ويندرج تحت هذا املصطلح كافة األغذية املحتوية على إضافات من املواد
النانوية مثل الحبيبات النانوية من الحديد ،والزنك ،والكبسوالت الجيالتينية والفيتامينات.
إن إسهام تكنولوجيا النانو بشكل مباشر في تغيير وتطوير الطعام ،يفتح املجال للتنوع واالبتكار في األطعمة ،مما يساعد في الحصول
ً
على األطعمة مصنعة بأحجام صغيرة وطعم مكثف ،مما يطرح تساؤال حول مشروعية االستفادة من هذه التقنية الحديثة واستخدامها في
مجال األطعمة ،والذي يعد من النوازل الفقهية التي تحتاج إلى املزيد من االطالع وإجراء الدراسات والتجارب العلمية؛ للتأكد من املعطيات
التجريبية والعقليةّ ،
والتثبت من صحة وسالمة هذه األطعمة ،وخلوها من األضرار.
إن الباحث عن الحكم الشرعي في استعمال تقنية النانو تكنولوجي في األطعمة ،ال يسعه إال أن ينطلق من باب املصالح املرسلة ،التي
لم يرد الشرع باعتبارها وال بإلغائها( ،)30ويقصد منها تحصيل املصالح وتكميلها ،وتعطيل املفاسد وتقليلها ،بحسب اإلمكان؛ لقوله تعالى:

َّ
ۡ
ْ
ۡ ُۡ
ٗ
ۡ َٰ ُّ ۡ
َّ َّ ٓ ۡ
خرجَٰٓ لِعِبادِهِۦَٰٓو َّ
ُ ۡ ۡ َّ
َٰٓٱلدنيآَٰخال ِصةَٰٓي ۡومَٰٓٱلقِيَٰمةَِِٰۗٓكذَٰل ِكَٰٓ
قَٰٓقلَٰٓ هِيَٰٓ ل ِلذِينَٰٓءام َٰٓنُوآَٰفِى َٰٓٱلحيوة ِ
َٰٓزينةَٰٓٱَّللَِٰٓٱلتِىَٰٓأ
ٱلطيِبَٰ ِ
َٰٓٱلرز ِ ٖۚ
ﵟقلَٰٓمنَٰٓحرم ِ
تَٰٓ مِن ِ
ٓ ُ
َّ ٓ
ُ َّ ٓ
ُ
ُ ُ
ۡ
ج ُدَٰٓفِىَٰٓمآَٰأوحِيَٰٓ إِل َّىَٰٓمح َّر ًمآَٰعل َٰىَٰٓطاع ِٖمَٰٓي ۡطع ُم ُه ٓۥَٰٓ إِلآَٰأنَٰٓ
تَٰٓ لِق ۡومَٰٖٓيَٰٓ ۡعل ُمون َٰٓ٣٢ﵞ َٰٓﵝالأعراف َٰٓالآية َٰٓ32ﵜ َٰٓ ،وقوله تعالىَٰٓ :
نف ِصلَٰٓٱٓأۡلي َٰ ِ
ﵟقلَٰٓلآَٰأ ِ
ۡ
وحآَٰأ ۡوَٰٓلحۡمَٰٓ خِنزيرَٰٓفإنَّ ُهۥَٰٓر ۡج ٌسَٰٓأ ۡوَٰٓ ف ِۡس ًقآَٰأُه َِّلَٰٓ لِغيۡر َّ
ي ُ
َٰٓم ۡس ُف ً
كونَٰٓميۡت ًَٰٓةَٰٓأ ۡوَٰٓد ٗما َّ
َٰٓٱض ُط َّرَٰٓغيۡرَٰٓباغٖ َٰٓولآَٰعادَٰٖٓفإ َّنَٰٓربَّكَٰٓغ ُف ٞ
ورَٰٓ
َٰٓٱَّللَِٰٓ بِه َِٰٓۦ َٰٓفَٰٓم ِن
ِ
ِ ٖ ِ
ِ
ِ
ۡ
َّرح ٞ
ِيم َٰٓ١٤٥ﵞ َٰٓﵝالأنعام َٰٓالآية َٰٓ145ﵜ ،فالنص القرآني يدل على أن األصل إباحة جميع املطعومات التي تناولتها الشريعة؛ لتحقق املنافع فيها

وانتفاء املضار( ،)31إال ما استثني منه لخبث فيه ،أو نجاسة ،أو وقوع الضرر على متناوله ،فإنه يحرم لكونه مضر( ،)32ويقاس عليه
استخدام التقنيات الوراثية النافعة؛ كتقنية النانو تكنولوجي ،فهي من الرزق الطيب واألصل فيه اإلباحة ،ما لم يرد الشارع بمنعه
وحظره.

ۡ ُ ۡ
جََٰٰٓٓﵞََٰٰٓٓﵝالحجََٰٰٓٓالآيةََٰٰٓٓ78ﵜََٰٰٓٓعلى نفي الحرج عن العباد في استخدام
ِينَٰٓ م ِۡنَٰٓ حر ٖ ٖۚ
كما دلت اآلية الكريمة ﵟومآَٰ جعلَٰٓ عليكمَٰٓ فِىَٰٓ ٱلد ِ
التقنيات املعاصرة وتطبيقاتها ،إذ الغاية هو إصالح معايش الخلق وتحقيق مصالحهم دون عسر أو عنت ،فال يكلف للا تعالى بما يشق أو
يوقع الحرج على عباده ( ،)33بل يوسع عليهم بما يحقق النفع والخيرية ،ومن تلك التقنيات النافعة استخدام النانو تكنولوجي في توفير
األطعمة ،وتوسيع مواردها وتجويدها ،دون مشقة أو عنت.

كمَٰٓم ِۡدر ٗارآََٰٰٓ١١ويُ ۡمد ِۡد ُ
َٰٓٱلسمآءَٰٓعليۡ ُ
َٰٓٱست ۡغف ُِر َٰٓوآَْٰربَّ ُ
ت ۡ
ارآَٰ١٠يُ ۡرسِل َّ
ك ۡمَٰٓإنَّ ُه َٰٓۥَٰٓكانَٰٓغ َّف ٗ
كما تشير اآلية الكريمة :ﵟف ُقلۡ ُ
كمَٰٓبِأ ۡمو َٰ ٖلَٰٓوبنِينَٰٓ
ِ
ِ
َّ ُ ۡ
جعلَٰٓلَّ ُ
ك ۡمَٰٓج َّنَٰتَٰٓوي ۡ
وي ۡ
ك ۡمَٰٓأنهَٰ ٗرآََٰٰٓ١٢ﵞََٰٰٓٓﵝنُوحََٰٰٓٓمنَٰٓالآيةََََٰٰٰٰٓٓٓٓ10إلىَٰٓالآيةََٰٰٓٓ12ﵜََٰٰٓٓإلى مشروعية طلب زيادة الرزق والبركة في األموال عبر
جعلَٰٓل
ٖ

االستغفار) ،)34وأن األصل جواز العمل على تكثير األطعمة باألسباب املباحة ،ومن املعلوم أن غرض ومقصود تعديل األطعمة بتقنية النانو
ً
هو زيادة إنتاج األطعمة ،وتحسين قيمتها الغذائية ،وال محظور فيه شرعا ،ويستدل على ذلك بمشروعية تأبير النخل ،حيث أجاز رسول
للا صلى للا عليه وسلم للصحابة الكرام ،أن يتبعوا من الطرق والوسائل النافعة ،في تكثير إنتاج املحاصيل الزراعية املباحة ،مالم ينه
 26القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن.)423/1( ،
 27ينظر :الشريف ،د .والء محمود علي أحمد ،النانو تكنولوجي في مجال صناعة الغذاء2015 ،م ،ص.3-2:
 28الطب النانوي :هو محموعة من تقنيات طبية حديثة تحت مظلة تكنولوجيا النانو تشمل كل ما يتعلق باملجاالت الطبية املختلفة الرامية إلى تحسين صحة االنسان والحفاظ على
ً
سالمته .انظر :اإلسكندراني ،د .محمد شريف ،تكنولوجيا النانو من أجل غد أفضل ،ص ،191 :وإداريس ،د .عبد الفتاح1427( ،هـ) ،دراسات شرعية حول األغذية املعدلة وراثيا من
منظور إسالمي ،ص.23 :
 29اإللكترونيات النانوية :هي عبارة عن شرائح إلكترونية جديدة بخواص فريدة من مواد متناهية الصغر يمكن أن تعمل كترانزستور لصناعة أجيال من معالجات الحاسبات السريعة
ذات القدرات الفائقة .انظر :اإلسكندراني ،د .محمد شريف ،تكنولوجيا النانو من أجل غد أفضل ،ص.254:
 30ينظر :ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم.)121/4( ،
 31ينظر :ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم.)121/4( ،
 32القرطبي ،أبو عبد للا محمد األنصاري الخزرجي ،الجامع ألحكام القرآن.)228/2( ،
 33ينظر :السيوطي ،األشباه والنظائر.)35/1( ،
 34ينظر :املصدر السابق.)303/18( ،
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َ َُ
َ
َ
عنه الشارع( ،)35فعن أنس بن مالك رض ي للا عنه(َ :-أن ر َ
صل َح قال:
سول للا -صلى للا عليه وسلمَ -م ّر ِب َق ْوم ُيل ِّق ُحون .فقال :لو لم تفعلوا ل
فخرج شيصا .قال :فمر بهم .فقال :ما ل َن ْخلكم؟ فقالواَ :
قلت كذا وكذا .قال :أنتم أعلم بأمر دنياكم )( ،)36وهذا يقتض ي جواز التصرف
ِ ِ
ِ
)
37
(
واالنتفاع فيما يتعلق باألمور الدنيوية  ،ويقاس عليه إباحة استخدام تكنولوجيا النانو ،إذ تعد ضمن التطبيقات املباحة في إدارة
شؤون الحياة ،وتنويع مصادر إنتاج األطعمة وتجويدها ،فهو ال يتعدى املصالح الدنيوية البحتة.
ْ َ ََ َ ََ َ َ َُ َ
ودا َف َال َت ْع َت ُد َ
ض ّي ُع َ
وها َو َن َهى َعنْ
وها َو َحد ُح ُد ً
ُ
كما يستدل بما روي عن رسول للا -صلى للا عليه وسلم ِ (:إن َّللا فرض فرا ِئض فال ت ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ً
َ
ُ
ْ
َ
ْ
َ
َأ ْش َي َاء َف َال َت ْن َته ُك َ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
وها َو َسكت عن أش َي َاء ُرخ َ
صة لك ْم لي َ
س ِب ِن ْس َيان فال ت ْب َحثوا عن َها)( ،)38مشروعية إجراء التعديالت على األطعمة بالتقنيات
ِ
الوراثية الحديثة كالنانو تكنولوجي؛ نظرًا ألن التعديل على األطعمة بتقنية النانو ُّ
يعد من املسكوت عنه ،فهي باقية على اإلباحة األصلية
حتى يرد الدليل على املنع والتحريم(.)39
أضف إلى أن مقتض ى إعمال قاعدة( :األصل في األشياء اإلباحة) (ّ ،)40أن كل األطعمة مباحة إال ما ورد نص شرعي بتحريمه ،لذا كان
األصل إجراء التعديالت على األطعمة بتقنية النانو تكنولوجي اإلباحة؛ لورود نصوص الشرع بإباحة األطعمة قبل التعديل بتقنية النانو،
فهي عبارة عن املحاصيل الزراعية كالثمار والحبوب والفواكه املباحة ،وهذه األطعمة بعد إجراء التعديل بتقنية النانو باقية على أصل
ً
اإلباحة ،ولم يثبت بالدليل الشرعي أن الحكم ّ
تغير من اإلباحة إلى التحريم ،فيبقى الحكم الشرعي على اإلباحة استصحابا لحكم األصل،
ً
حتى يرد الدليل على التحريم ،أو يثبت وقوع الضرر على اإلنسان يقينا من خالل البحوث والدراسات العلمية التجريبية.
وبإمعان النظر إلى قاعدة( :الوسائل لها حكم املقاصد)) ،)41يتضح أن إجراء التعديل على األطعمة بتقنية النانوتكنولوجي ،إن وجد
أنه وسيلة لحفظ النفوس بتوفير الغذاء الذي يحتاجه الناس ،وتقوم به أبدانهم ،أو أداة لصيانة األموال من اآلفات والتلف ،فالحكم قد
ً
يرقى إلى أن يكون ً
واجبا أو ينزل ليكون
مستحبا ،ألن مرتبة الحكم تتبع ما يحصل بالفعل من املنفعة واملصلحة ،والوسائل لها أحكام
املقاصد.
ُ
وأما في حال وجد أنه وسيلة إليقاع الضرر على اإلنسان والحيوان والبيئة ،فيلزم القول بتحريم هذه الوسيلة ،تبعا ملا تؤول إليه
ً
الفعل من املفسدة ،وتطبيقا لقاعدة(:درء املفاسد مقدم على جلب املصالح)) ،)42وينبني عليه أنه إذا تبين أن الضرر في إجراء التعديالت
ً
ً
ً
على األطعمة النانوية كان محضا أو راجحا أو مساويا ملنافعه ،فالحكم هو املنع والتحريم ،وقاية من وقوع الضرر على اإلنسان؛ ألن عناية
ۡ ْ

ُ

الشريعة بترك املنهيات أشد من عنايتها بفعل املأمورات ،لقول للا تعالى :ﵟََٰٰٓٓولآَٰتُل ُقوآَٰبأيۡد ُ
ِيك ۡمََٰٰٓٓإلى َّ
َٰٓٱلت ۡهلكةََِٰٰٓٓﵞََٰٰٓٓﵝالبقرَٰٓة ََِٰٰٓٓالآيةََٰٰٓٓ195ﵜ ،وقول
ِ
ِ
رسول للا صلى للا عليه وسلم( :ال ضرر وال ضرار)(.)43
ّ
أضف إلى أن قاعدة( :الضرورات تبيح املحظورات) ( )44تبين أن الضرورة الداعية إلى اجراء التعديالت على األطعمة بتقنية النانو ،هو
زيادة القيمة الغذائية لألطعمة وتكثيرها ،والقضاء على نقص الغذاء ،واملجاعات ،مما يجعل تقنية النانو تكنولوجي في األطعمة ،تحقق
ّ
مقصد من مقاصد الشريعة في حفظ النفس ،وملا كانت هذه التقنية محفوفة باملخاطر ،فاألصل هو أن يكون الجواز عند الضرورة
امللجئة ،ويترك النظر وتقدير الضرورة إلجراء التعديالت على األطعمة النانوية إلى العلماء املجتهدين في بيان حكم كل مسألة من مسائل
التقنيات النانوية في األطعمة على حدا ،مع بيان صورة املصلحة املعتبرة.
ً ً ً
لذا يمكن القول بأن أجراء التعديل في األطعمة بتقنية النانو تكنولوجي ال يمكن إعطاؤه حكما كليا عاما يشمل كل تقنياتها ومجاالتها
ً
ً ً
وتطبيقاتها ووسائلها ،فليست تطبيقات التعديل بتقنية النانو تكنولوجي في األطعمة شرا كليا فيحرم على اإلطالق ،كما أنها ليست خيرا
ً
محضا فيباح على الدوام ،وإنما يسلك مسلك االعتدال بدراسة كل حالة وواقعة بشكل منفصل ،مع مالحظة أن األطعمة النانومترية لم
تبق على خلقتها وسجيتها األصلية  ،بسبب تغير البنية الجزيئية لألطعمة بفعل اإلنسان ،وما يتولد عن ذلك من تغيير صفات األصل
 35العز بن عبد السالم ،قواعد األحكام.)9/1( ،
 36أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب الفضائل ،باب :وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره-صلى للا عليه وسلم -من معايش الدنيا على سبيل الرأي ،ح (.)95/7( ،)6277
 37ينظر :الحوشاني ،أ.د شريفة بنت علي بن سليمان ،فقه التوقع ومآالت تقنية النانو2021( ،م) ،ص.385 :
 38رواه البيهقي في السنن الكبرى ،)12/10( ،ح ( ،)19509والدارقطني في سننه ،)183-184/4( ،كتاب الرضاع ،ح ( )42و( ،)104والطبراني في األوسط ،)381/8( ،ح( ،)8938والبيهقي في
سننه ،)13-22/10( ،ح( ،)20217وقال الذهبي-أحمد بن الحسين بن موس ي ،في املهذب في اختصار السنن الكبرى ،تحقيق :ياسر إبراهيم أبو تمام ،دار الوطن ،ط( 1422ـه2001-م)،
(" :)2976/8موقوف ومنقطع ،لم يلق مكحول أبا ثعلبة".
 39ينظر :د .الشويرخ ،سعد ،أحكام الهندسة الوراثية ،ص.380-378:
 40ابن نجيم ،األشباه والنظائر.)66/1( ،
 41القرافي ،أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي (ت684هـ) ،الفروق ،تحقيق :خليل املنصور ،دار الكتب العلمية –بيروت ،ط (1418هـ 1998 -م).)4/3( ،
 42السبكي ،األشباه والنظائر.)121/1( ،
 43أخرجه اإلمام أنس بن مالك في املوطأ ،مرسال بسند صحيح ،كتاب األقضية ،باب القضاء في املرافق ،تخريج وتعليق :محمد فؤاد عبدالباقي ،دار الحديث-بيروت ،ط( 1421ـه)،
( ،)745/2وصححه العالمة األلباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ،محمد ناصر الدين األلباني ،املكتب اإلسالمي-بيروت ،ط1405(2هـ) )408/3( ،ح(.)896
 44السيوطي ،األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية ،ص.84:
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كالطعم أو اللون أو الرائحة ،فال بد من توخي الحذر للمضار واملفاسد املتوقعة ،وعدم التساهل في أمرها ،من باب سد الذرائع؛ الحتمال
وقوع خطرها على اإلنسان والنبات والحيوان والبيئة ،وهو ما يستدعي التحري والبحث العلمي ،قبل الجزم بوقوع تلك املفاسد واملضار،
ووضع الضوابط الشرعية للوقاية من تلك املضار واملفاسد ،حيث جاء في قرار املجمع الفقهي اإلسالمي في دورته الخامسة عشرة " :أنه ال
يجوز إجراء أي بحث أو القيام بأية معالجة أو تشخيص بتعلق بجسم إنسان ما إال بعد إجراء تقويم دقيق وسابق لألخطار والفوائد
ً
شرعا")45(.
املحتملة املرتبطة بهذه األنشطة ،وبعد الحصول على املوافقة املقبولة
ً ً
كما أنه من املالحظ أن املواثيق واالتفاقيات الدولية املهتمة بسالمة اإلنسان وحقوقه ،أولت ذلك اهتماما كبيرا في ضوء التطورات
املعاصرة ،التي أحدثت انتهاكات خطيرة في مأكل وجسم اإلنسان ،ومن تلك املواثيق :اتفاقية جنيف بشأن حماية املدنيين عام 1949م)،)46
وكذلك اإلعالن الخاص باستخدام التقدم العلمي والتكنولوجي لصالح السلم وخير البشرية الذي صدر عن الجمعية العامة لألمم املتحدة
في عام 1975م) )47وغيرها .إال إن هذه االتفاقيات الدولية لم تضع التدابير الوقائية والعملية لحماية اإلنسان ،كما لم تنص على تشريعات
زاجرة ورادعة ،تضمن حماية مكتسبات اإلنسان ومصالحه ،وإنما اكتفت بالنص على وجوب احترام وحماية اإلنسان ،وكافة حقوقه
ً
نظريا ،دون التطرق إلى الجوانب العملية واإلجراءات الرادعة؛ ألي انتهاك يمس سالمة اإلنسان أو بيئته.
ومن هذا منطلق اقترح بعض الباحثين ضوابط شرعية حول التعديالت النانوية والوراثية في األطعمة ،والتي ينبغي مراعاتها ،وهي
كاآلتي(:)48
ً
أوال :أن تكون أغراض إجراء التعديالت بالتقنيات الحديثة مشروعة ومتوافقة مع قواعد الشريعة الكلية ومقاصده العامة.
ً
ً
ثانيا :املوازنة عند تطبيقها بين طرفي املصالح واملفاسد ،فتراعى أرجح املصالح وتدرأ أقوى املفاسد ،في كل حالة بحسبها ووفقا لحكمه.
ً
ً
ً
ثالثا :التحقق من املصالح واإلفادة منها طبيا وعمليا ،على أن تصل إلى درجة اليقين أو الظن الغالب محققة بذلك مقاصد الشريعة
ً
ّ
ُ
املضار واملخاطر.
يتطلب جهات رقابية محايدة متابعة ،لتقويم النتائج وقياس
العامة ،وهذا
ِ
ً
رابعا :عدم ترتب ضرر أكبر من املصالح املرجوة منها ،سواء على اإلنسان أو الحيوان أو النبات أو البيئة ،فإن انتفت بعض تلك الضوابط
ً
أو اختلف في بعضها ،فإن القول باملنع هو األقرب سدا للذرائع؛ ألن املصالح املباحة إن لم تتحقق من خالل هذه التقنيات املعاصرة التي
شرعت من أجلها فإنه ينقلب الحكم إلى املنع درأ للمفاسد املتوقعة ،وللا أعلم.
ً
املطلب الثاني :حكم تعاطي األطعمة املعدلة بتنقية النانو تكنولوجي غذاءا:
ً ً
في السنوات األخيرة زاد إقبال الناس على منتجات األطعمة املعدلة بتقنية النانو ،إذ نالت رواجا كبيرا لدى املستهلكين ،مما يستدعي
البحث في سالمة هذه املنتجات وسبل املحافظة على األمان الحيوي واألمن الغذائي ،ومدى موافقتها ملنظومة املقاصد واملصالح العليا
للشريعة اإلسالمية ،وهو ما سنتناوله من خالل تقدير أن األطعمة املعدلة بتقنية النانو تندرج تحت قاعدة أن األصل في األشياء اإلباحة
ۡ

ُ َّ

َّ

ُ

ْ ۡ

َّ ٞ

َّ ٞ

ام ُ
َٰٓٱلذِينَٰٓأوتُوآَٰٱلكِتَٰبَٰٓ حِلَٰٓل ُ
ﵟٱلي ۡومَٰٓأحِلَٰٓل ُ
ك ۡمَٰٓوطع ُ
ك ُم َّ
َٰٓٱلطيبَٰ ُ
ك ۡمَٰٓ حِلَٰٓل ُه ۡمََٰٰۖۡٓٓﵞََٰٰٓٓﵝالمائ ِـدةََٰٰٓٓالآيةََٰٰٓٓ5ﵜ َٰٓ،
ام َٰٓ
تَٰۖۡٓوطَٰٓع َُٰٓ
لقوله سبحانه وتعالىَٰٓ :
ِ
ُ
ُ
ٓ
وقوله تعالى :ﵟي ۡسـلُونكَٰٓماذآَٰأح َِّلَٰٓل ُه ۡمَٰٓقُ ۡلَٰٓأح َِّلَٰٓل ُ
ك ُم َّ
َٰٓٱلطيبَٰ ُ
تََٰٰٓٓﵞََٰٰٓٓﵝالمائـِدةََٰٰٓٓالآيةََٰٰٓٓ4ﵜ َٰٓ ،فإن هذه اآليات تدل على أن األصل ِح ُّل جميع
ۖۡ
ِ
األغذية ّ
الطيبة( ،)49ويقاس عليه تناول األطعمة النانو تكنولوجي فهي من الرزق الطيب املباحة؛ لكونها من األطعمة املباحة قبل التعديل

بتقنية النانو ،وهي باقية بعد التعديل على اإلباحة ،مالم يتقين مضرتها على الخلق.

ۡ
ٗ
َّ
ٗ
ۡرضَٰٓوأ ۡسبغَٰٓعليۡ ُ
كما أفادت اآلية الكريمةَّ َّ ْ ۡ ۡ َٰٓ :
ُ َّ
َٰٓمآَٰفى َّ
ك ۡمَٰٓ ن ِعم ُه ۥَٰٓظَٰ ِهرةَٰٓوباطِنة ََٰٰۗۡٓٓﵞَََٰٰٰٓٓٓ
تَٰٓومآَٰفِىَٰٓٱلأ ِ
َٰٓٱلسمَٰو َٰ ِ
ﵟألمَٰٓتروآَٰأنَََٰٰٰٓٓٓٱَّللَٰٓسخرَٰٓلَٰٓكم ِ

ُ
ﵝل ۡقمانََٰٰٓٓالآيةََٰٰٓٓ20ﵜ ،أن املطعومات الطيبة خلقت ملنفعة الخلق؛ فالغاية منها س ُّد الجوع وإمداد البدن بضروريات الحياة ،فلزم أن تكون

كافة األطعمة مباحة ومن ضمنها األطعمة النانوية).)50
ً
كما أن حديث أبى هريرة -رض ى للا عنه -أنه قال ( :ما عاب رسول للا طعاما قط ،كان إذا اشتهى شيئا أكله ،وإذا كرهه تركه))،)51
ً
وما رواه أيضا عن رسول للا صلى للا عليه وسلم أنه قال ( :لوال بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم)( ، )52يدالن على إباحة أن
 45مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الرابع.)509/1( ،
 46ينظر :بسيوني ،محمد شريف ،الوثائق الدولية املعنية بحقوق اإلنسان2005( ،م).)314/1( ،
 47املصدر السابق.)314/1( ،
 48ينظر :د .األشقر ،عمر سليمان ،ود .محمد عثمان شبير ،ود .عبد الناصر أبو بصل ،دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة ،ص.710 ،757 ،666 :
 49ينظر :القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن)160/16( ،
 50ينظر :القرطبي ،محمد بن أحمد األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي الجامع ألحكام القرآن.)160/16( ،
 51أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب األشربة ،باب ال يعيب الطعام )133/6( ،ح ( ،)5501وأبو داود في سننه ،باب في كراهية ذم الطعام ،)406/3( ،ح( ،)3765والبيهقي في السنن الكبرى،
باب ما عاب النبي صلى للا عليه و سلم طعاما قط ،)279/7( ،ح( ،)14398والترمذي في سننه ،باب ترك العيب للنعمة ،)377/4( ،ح( ،)2031وابن حبان في صحيحه ،ذكر ما كان
يستعمل صلى للا عليه و سلم عندما كان يقدم إليه املأكول واملشروب ،)347/14( ،ح(.)6436
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ً
يأكل املسلم مما تشتهيه النفس من األطعمة ،مالم يكن محرما ،فاألصل أن كل الطعام النافع مباح ،إال ما حرم للا تعالى على بني
إسرائيل؛ بسبب ظلمهم وصدهم عن سبيل للا تعالى(.)53
وفي إعمال قاعدة( :األصل في األشياء اإلباحة حتى يدل الدليل على التحريم)) )54ما يؤكد على أن األصل في األعيان الطهارة ،وإباحة
ً
التناول واالنتفاع مالم يثبت الضرر ،فال يصح املنع والتحذير من األطعمة النانوية إعماال لقاعدة(:اليقين ال يزال بالشك) ( )55إال إذا تيقن
وقوع الضرر على اإلنسان ،فال يكتفى بالظن أو الشك للقول بحرمة تناولها؛ ألن القاعدة الشرعية تقض ى بأن اليقين ال يزول بالشك،
فتبقى على حكم اإلباحة األصلية).)56
فال يسعنا القول بتحريم تناول األطعمة املعالجة بتقنية النانو تكنولوجي ،وذلك ألن الشريعة جاءت بتحصيل املصالح وتكميلها،
وتعطيل املفاسد وتقليلها على وفق اإلمكان ،فال يسوغ استباق النتائج قبل التأكد من أن املفاسد في تطبيقات األطعمة النانوية يقينية
وغالبة ال يشوبها مصالح قد تساوي أو تغلب تلك املفاسد.
ً
وعلى تقدير ثبوت تلك املضار فال يلزم القول بتحريم األطعمة النانوية مطلقا ،وإنما ال بد من املوازنة بين املصالح واملفاسد ،والنظر
في حجمها ،ومدى قوتها على نقل الحكم من دائرة املباح إلى التحريم في كل واقعة بحسب مالبساتها ومعطياتها ،شريطة األخذ بالضوابط
الشرعية ،وإبقاء املوازنة بين هذه املصالح واملفاسد وفق ميزان الشرع ،ودراسة مآالتها على اإلنسان والحيوان والنبات والبيئة.
وفي حال تساوت املنافع واملضار في تلك األطعمة النانوية فال يجوز تناولها النتفاء املنفعة املطلوبة؛ ألنه قد تتسبب في هالك النفس
أو وقع الضرر عليها ،والوقاية مما يضرر أيسر من تحمل وقوعه ،والقاعدة الشرعية تقول(:الدفع أولى من الرفع)()57؛ ألن العديد من
ً
األضرار والعيوب في تلك املنتجات قد ال تكون ظاهرة في بادئ األمر ،ولكن قد تظهر وتتطور الحقا؛ لذا كان املنع أولى لتالفي اآلثار الضارة
ً
وتطبيقا لقاعدة (الضرر يزال)( )58وقاعدة ( :درء املفاسد مقدم على جلب املصالح)( ،)59وللا أعلم.
املطلب الثالث :حكم تعاطي األطعمة النانو تكنولوجي للتداوي:
ً
برزت في اآلونة األخيرة العديد من املنتجات الغذائية العالجية واملكمالت الوظيفية ،فضال عن األدوية واألجهزة النانو الطبية
الحديثة ،التي يرى العلماء أنها البديل األنسب ألساليب العالج القديمة ،إذ تعمل على عالج األمراض على املستوى الجزيئي النانوي ،من
خالل كشف الخاليا املريضة ،ورصدها بدقة وسرعة متناهية ،ومعالجتها بوساطة إطالق الدواء ،مباشرة إلى الخاليا املريضة في جسم
اإلنسان ،حتى قبل أن يدرك الشخص الحاجة إلى تناول الدواء ،كما قام العلماء بتطوير منظومة من املضادات الحيوية ،تحتوي على
املواد النانوية العالجية داخل كبسوالت املضادات الحيوية ،والتي تعد قفزة في مجال األدوية والعقاقير ،حيث ستحل محل املضادات
الحيوية التقليدية.
وإزاء هذه التطورات املتالحقة في األطعمة النانوية الوظيفية العالجية ،البد من الوقوف على منافع األغذية العالجية النانوية
ومضارها ،قبل القول بتحريم أو إباحة ملثل هذه املمارسات النانوية في األطعمة ،مع مراعاة مدى توافق مقاصد هذه األطعمة النانوية
العالجية ومقاصد الشريعة اإلسالمية ،وغاياتها في حفظ األبدان ،ووقايتها من األمراض ،إذ أباح الشارع التداوي بكل ما هو مباح وطيب،
ۡ

ُّ

فهو سبحانه الشافي؛ لقوله تعالى :ﵟوِإذآَٰ مر ۡض ُ
تَٰٓ ف ُهوَٰٓ يشفِي ِنَََٰٰٰٓٓٓ ٨٠ﵞََٰٰٓٓﵝالشعراءََٰٰٓٓالآيةََٰٰٓٓ80ﵜ ،مما يدل على مشروعية التداوي باألطعمة
ِ
واألشربة املباحة ،ومن ضمنها األطعمة املعدلة بتقنية النانو لغرض التداوي والتشافي.
كما يجدر اإلشارة أن إباحة الكون بكل ما فيه من املخلوقات ،وتسخيرها لخدمة اإلنسان بالوسائل املعاصرة ،والتقنيات الحيوية،

ۡ
َّ
ۡرضَٰٓوأ ۡسبغَٰٓعليۡ ُ
خرَٰٓلَٰٓ ُ
تحقيق ملصالح الناس ومعايشهم ،وذلك في قوله تعالى :ﵟأل ۡمَٰٓتر ۡوآَْٰأ َّن َّ
كم َّ
َٰٓمآَٰفى َّ
ك ۡمَٰٓ
تَٰٓومآَٰفِىَٰٓٱلأ ِ
َٰٓٱَّللَٰٓس
َٰٓٱلسمَٰو َٰ ِ
ِ
ٗ
ُۡ
ن ِعم َُٰٓهۥَٰٓظَٰهِر ٗةَٰٓوباطِنة ََٰٰۗۡٓٓﵞََٰٰٓٓﵝلقمانََٰٰٓٓالآيةََٰٰٓٓ20ﵜ مما يفض ي إلى أن تناول هذه األطعمة العالجية بتقنية النانو ،تحقيق ملنافع كثيرة تتعلق بعالج

األمراض املستعصية ،وتطوير العقاقير الطبية.

َ َ
َ َ ُ
 52أخرجه مسلم في صحيح ،كتاب الرضاع ،باب ل ْوال َحواء ل ْم تخ ْن أنثى َزوجها الدهر ،)179/4( ،ح (.)3724
 53ينظر :العيني ،بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني الحنفي ،عمدة القارئ شرح صحيح البخاري ،كتاب بدء الخلق ،باب قول للا تعالى وإذ قال ربك للمالئكة إني جاعل في
األرض خليفة ،دار إحياء التراث العربي-بيروت.)132-131/23( ،
 54السيوطي ،األشباه والنظائر ،ص ،60:وابن نجيم ،األشباه والنظائر ،ص.66:
 55ابن نجيم ،األشباه والنظائر ،ص.193:
ً
 56ينظر :إدريس ،د .عبد الفتاح محمود ،األغذية املعدلة وراثيا ،ص.36:
 57السيوطي ،األشباه والنظائر ،ص.138:
 58املصدر السابق ،ص.83:
 59السبكي ،األشباه والنظائر.)121/1( ،
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كما يستدل بما رواه أبي الدرداء -رض ي للا عنه :-أن رسول للا -صلى للا عليه وسلم-قال (:إن للا ْأن َز َل الد َاء والد َو َاء ،وجعل ّ
لكل داء
ِ
ً َ
دواءا ،ف َت َد َاو ْوا ،وال َت َد َاو ْوا بحرام)( ،)60على مشروعية التداوي واإلذن في كل عالج ،ما لم ينه عنه الشارع الحكيم ( ،)61وملا كانت األطعمة
العالجية النانوية ُّ
تعد من أحدث التقنيات العالجية في الطب املعاصر ،فإنها تدخل ضمن اإلذن في التداوي( ،)62شريطة التأكد والتثبت
من سالمة تلك األطعمة العالجية ،وخلوها من الضرر ،من خالل إجراء ومتابعة الدراسات واألبحاث الطبية ،وإمعان النظر في مآالت
األطعمة النانوية الطبية ،إذ إن الحكم الشرعي تابع ملصادره وآثاره ومآالته على اإلنسان والبيئة من حوله.
)
63
)
ويتضح من خالل االستدالل بالقواعد الشرعية إن قاعدة( :األصل في األشياء اإلباحة حتى يدل الدليل على التحريم) تبين أن
األصل في األطعمة العالجية والعقاقير النانوية اإلباحة؛ لعدم ورود دليل خاص بالتحريم ،وكذلك قاعدة( :النظر في مآالت األفعال)( ،)64إذ
ً
تعد من أهم القواعد الشرعية التي يجب مراعاتها عند استجالء وتنزيل الحكم الشرعي على الواقع ،والذي يظهر جليا في األحكام الشرعية
ً
هو أهمية اإلقتران بين مشروعية األفعال ومآالتها ،مما قد يفض ي أحيانا إلى العدول عن الحكم األصلي إلى غيره إذا خالف املقصد الشرعي
من الحكم ،لذا يقول اإلمام الشاطبي-رحمه للا تعالى (ت790هـ) ":إن املجتهد ال يحكم على فعل من األفعال الصادرة عن املكلفين باإلقدام
ً
أو اإلحجام ،إال بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل مشروعا ملصلحة فيه يستجلب ،أو ملفسده تدرأ ،ولكن له مآل على خالف ما قصد
فيه ،وقد يكون غير مشروع ملفسدة تنشأ عنه ،أو مصلحة تندفع به ،لكن له مآل على خالف ذلك ،فإن أطلق القول في األول باملشروعية،
ً
فربما أدى استجالب املصلحة فيه ،إلى مفسدة تساوي املصلحة ،أو تزيد عليها ،فيكون هذا مانعا من إطالق القول باملشروعية ،وكذلك إذا
أطلق القول في الثاني بعدم املشروعية ،ربما أدي استدفاع املفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد ،فال يصح إطالق القول بعدم املشروعية"
( ،)65وينبني على هذه القاعدة عدم إطالق القول بإباحة كافة التقنيات النانوية العالجية الحديثة في األطعمة ،إال في حال التيقن من أنها
تخلو من اآلثار الضارة الحالية أو املستقبلية ،كالتسبب بالسرطانات ،أو التأثير على الوعي والجهاز العصبي ،أو التسبب بأمراض مزمنة قد
تؤدي إلى املوت البطيء.
)
66
(
كما أن مقتض ى إعمال قاعدة( :الضرر يزال) في مشروعية استخدام األطعمة واألدوية النانوية؛ ألغراض إزالة الضرر عن
املرض ى ،طاملا أنه ال ُيلحق الضرر بهم ،وال يوجد ما يقوم مقامه في التداوي ،ودفع الضرر عنهم ،وهذا الحكم يتفق مع مقصد من مقاصد
الشريعة وهو املحافظة على النفس ،ويتفق مع قاعدة(:الضرورات تبيح املحظورات) ( )67حيث أن معيار الضرورة الداعية إلى استعمال
األطعمة النانوية العالجية ،ضابطها أن املريض قد يتعرض لعواقب وخيمة تبلغ حد الهالك إن ترك هذا النوع من العالج ،وباألخص في
ً
حال األمراض املستعصية ،عندها ُّ
يعد دفع املرض املستعص ي واجبا؛ ألن ضرورة الحفاظ على النفس مقدم على غيره ،ومن الشواهد
س ْب ُن َمالك َأن َن َف ًرا م ْن ُع ْكل َث َمان َي ًة َقد ُموا َع َلى َر ُسول َّللا -صلى للا عليه وسلمَ -ف َب َاي ُع ُ
واألدلة على ذلك حديث العرنيين الذي رواه َأ َن ُ
وه
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ (َ )68
َ َ َ َ َ َ
َ
ََ َ َ َ
َ
األ ْر َ َ َ ْ َ ْ َ
ال( :أال َت ْخ ُر ُجون َم َع َر ِاع َينا
َّللا -صلى للا عليه وسلم-فق
اإلسال ِم واستوخموا
َعلى
ول ِ
ض وس ِق َمت أجس ُام ُه ْم) )69فشك ْوا ذ ِلك ِإلى َر ُس ِ
ِ
َ
َْ
َ ُ َ
َ
َ
في ِإ ِب ِل ِه ف ُت ِص ُيبون ِم ْن أ ْب َو ِال َها َوأل َب ِان َها؟) قالواَ :بلى) ،)70فرخص لهم النبي صلى للا عليه وسلم الشرب من ألبان وأبوال اإلبل ،مما يدل على

ۡ ُ َّ
ۡ
ُ
ۡ
جواز استعمالهما للتداوي عند الضرورة( ،)71لقول للا تعالى :ﵟََٰٰٓٓوق ۡدَٰٓف َّصلَٰٓل ُ
كم َّ
ك ۡمَٰٓ إِلآَٰمآَٰٱض ُط ِر ۡرت ۡمَٰٓ إِل ۡيهَِِٰۗٓوﵞََٰٰٓٓﵝالأنعامَٰٓ
َٰٓمآَٰح َّرمَٰٓعلي

الآية َٰٓ119ﵜ ،حيث أثبتت دراسة علمية حديثة أن اإلبل العربية تحتوي على أجسام مضادة نانومترية في الدماء واألنسجة ،أثبتت كفاءة
عالية في عالج العديد من األمراض املستعصية ،أطلق عليها العلماء ( ،)72)(Nano Antibodiesويقاس على حديث العرنيين ،جواز تناول
 60أخرجه أبو داود في سننه ،في كتاب الطب ،باب في األدوية املكروهة ،)7/4( ،ح ( ،)3874والبيهقي في سننه ،)5/10( ،وذكره الهيثمي ،نور الدين علي بن أبي بكر ،في مجمع الزوائد ومنبع
الفوائد وقال" :صحيح اإلسناد" ،)86/5( ،دار الفكر-بيروت ،ط ( 1412ـه).
 61ينظر :العسقالني ،فنح البارئ بشرح صحيح البخاري.)154/10( ،
 62ينظر :اإلسكندري ،أ .د محمد شريف ،تكنولوجيا النانو من أجل غد أفضل ،ص ،197-195:والدوسري ،د .محمد بن عتيق ،التقنية متناهية الصغر(النانو) ،ص.65:
 63السيوطي ،األشباه والنظائر ،ص ،60:وابن نجيم ،األشباه والنظائر ،ص.66:
 64الشاطبي ،املوافقات في أصول الشريعة.)194/4( ،
 65املصدر السابق.)25/4( ،
 66السيوطي ،األشباه والنظائر ،ص.83:
 67املصدر السابق ،ص.84:
َ
اس َت ْو َخموا املدينة :أي ْ
ْ 68
ْ
ُ
استثقلوها ،ولم يوافق هواؤها أبدانهم .لسان العرب..)631/12( ،
َ
ْ
ُ
ُّ
ُ
َ
 69سقمت :بضم فسكون وبفتحتين ،ويقال السقام والسقم هو املرض ،أي مرضت وضعفت أجسامهم .لسان العرب.)288/12( ،
 70أخرجه البخاري ،كتاب الوضوء ،باب أبوال اإلبل ،)92/1( ،ح ( ،)2319وفي باب الطب ،)2163،2153/5( ،ح ( )5362وح ( ،)5395ومسلم في صحيحه ،كتاب القسامة ،باب حكم
املحاربين ،)1296/3( ،ح (.)1671
 71ينظر :ابن حجر العسقالني ،فتح البارئ شرح صحيح البخاري.)338 /1( ،
 72ينظر :العوض ي ،د .أحالم2004( ،م) ،مجلة الدعوة ،العدد ( ،)1938بتاريخ 25 :صفر 1425هـ 15 -أبريل  ،2004وعبد الفتاح ،د .ناصر أبو عامر عبد السالم( .د.ت) ،إتحاف الطالبين
بشرح حديث العرنيين ،ص.1510:
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ّ
املصنعة بتقنية الجزيئات النانوية الدوائية عند الضرورة( ،)73إذا قرر أهل العلم واالختصاص نفعها ،وأنها تحقق مصالح يقينية
األطعمة
ُ
للمرض ى ،وال تلحق الضرر بهم ،وال يوجد ما يقوم مقامه في التداوي ،مع مراعاة أن تستخدم في املجاالت النافعة (الوقاية والتداوي).
ً
ويمكن أن نوجز القول بأن الشريعة اإلسالمية تسعى من خالل أحكامها ومقاصدها إلى تحصيل املصالح جملة وتفصيال ،ودرء
ً
املفاسد جملة وتفصيال ،مما يستلزم القول بأن إباحة األطعمة النانوية العالجية يتوقف على رأي أهل الخبرة واالختصاص؛ ألن املنتجات
والتطبيقات النانوية العالجية لم تخضع لتجارب عديدة وطويلة ،ولم تتوافر الخبرة الكافية ،واملعطيات الطبية الكافية التي تضمن سالمة
االستخدام ،أضف إلى ذلك قلة البحوث والدراسات التي تقارن بين الحاالت املرضية قبل استعمال األدوية واألغذية الوظيفية العالجية
وبعده( .)74مما يستلزم وضع التدابير واملحاذير التي تحول دون العبث باإلنسان وطعامه ودوائه ،مع األخذ في االعتبار السلبيات قبل
اإليجابيات؛ كي تكون االستفادة من التقنيات النانوية يقينية ،وشاملة لكل املستويات ،الصحية ،والصناعية ،والبيئية ،واالقتصادية،
وللا أجل وأعلم.

نتائج الدراسة:

بعد حمد للا ّ
جل وعال وشكره على إعانته لنا في إكمال هذه الدراسة سائلين املولى التوفيق والسداد ،نختم بأهم النتائج
والتوصيات:
ً
أوال :النتائج:
فيما يأتي أهم النتائج التي توصلت الدراسة إليها وهي كاآلتي:
• أن مفهوم علم النانوتكنولوجي هو الفهم والسيطرة على املواد في أبعاد ما يقرب من  100-1نانو ،ودراسة ابتكار تقنيات ووسائل
جديدة تقاس أبعادها بالنانو متر.
• أن األطعمة النانو تكنولوجي هي األطعمة التي يتم إعدادها أو معالجتها ،في أية مرحلة من مراحل إنتاجها املختلفة ،املتعلقة بزراعتها
وتجهيزها وإعدادها وإنتاجها أو معالجتها ،ثم تعبئتها وحفظها؛ باستخدام تقنيات تكنولوجيا النانو املتنوعة.
ً
ً
• أن تعلم العلوم املعاصرة والتقنيات الحديثة كعلم النانو تكنولوجي ُّ
يعد واجبا كفائيا على األمة اإلسالمية.
• أن األطعمة املعدلة بالنانو تكنولوجي لم تعد أطعمة طبيعية بسبب تغير حقيقتها الفطرية؛ إذ ّ
تعد دخيلة على سلسلة األطعمة
ً
ً
الطبيعية ،وبسبب هذه املفارقة ،فإن إجراء كافة أحكام األطعمة الشرعية عليها ،يحتاج نظرا عميقا في ماهيتها.
ً
ً
• أن حكم تعاطي األطعمة املعدلة بالنانو تكنولوجي غذاءا أو داوءا يتوقف على النظر الفقهي في حجم املفاسد التي تؤول إليها هذه
األطعمة ،ومدى رجحانها على املنافع ،على وفق ميزان الشرع من باب سد الذرائع ،وإزالة الضرر ونفيه.
• إباحة استعمال األطعمة النانوية العالجية والعقاقير الطبية ،يعتمد على تقدير أهل العلم واالختصاص ،وحاجة املرض ى
الضرورية ،شريطة توافر الضوابط الشرعية ،وأال تكون لها آثار جانبية على املدى القريب أو البعيد.
ً
ثانيا :التوصيات:
• إجراء املزيد من األبحاث العلمية والشرعية حول األحكام الشرعية الخاصة باستخدامات النانو تكنولوجي في مجاالت الحياة
املختلفة.
• عقد املؤتمرات والورش والندوات لدراسة املستجدات الشرعية حول هذه التقانة الحيوية في مجال اإلنتاج والتصنيع الزراعي.

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العاملين في األولى واآلخرة ،وصلى للا وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 73ينظر :سالم ،د .منير محمد ،طب النانو (اآلفاق واملخاطر) ،ص.85-84:
 74قضايا طبية معاصرة في ضوء الشريعة اإلسالمية ،إعداد :جمعية العلوم الطبية اإلسالمية األردنية1415( ،هـ).)183/2( ،
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Abstract: The study deals with foods processed with nanotechnology, which is one of the catastrophes that
lack a statement of the position of Islamic law. Nano-modified foods are foods in which the arrangement of the
atoms and nanometric molecules that make them up were controlled by nanotechnology to obtain modern
foods with exact specifications. The researcher relied in this study on the inductive method. The descriptive
analytical method was used to prepare a jurisprudential study that formulates jurisprudential rulings for each
specific incident in the food crisis with nanotechnology in accordance with the principles of the general Sharia
in order to acknowledge its purposes, its universal rules, and its comprehensive controls, which contribute to
alleviating embarrassment and bringing significant interests, repelling corruption, and achieving the lofty
goals of Islamic law. The study was concluded with some results among which are: that nano-modified foods
are no longer natural foods due to the change in their innate reality as they are considered an alien to the
natural food chain. Because of this paradox, the jurist cannot implement all the provisions of legal foods on
them, and that leaves the use of nano-modified foods as foods or medicines that should depend on the
jurisprudential consideration of the extent of the negative effects that these foods lead to, the extent of their
preponderance over the benefits according to the balance of Sharia in terms of blocking excuses, and that
pushing away is a priority to pushing up.

Keywords: food ruling; nanotechnology; nano-modified foods.
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