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Research summary

 (Chemical techniques developed to process and preserve food 

from an Islamic jurisprudence perspective) 

This study reveals an order imposed by our contemporary 

reality as a result of industrial and technological 

development, which is the subject of new chemical 

techniques used in preserving and treating food from 

spoilage and corruption such as preservatives, irradiation, 

antibiotics and pesticides. 

This topic is one of the important and prominent issues in 

our time, because it touches the essence of our lives in terms 

of health, as manufactured food products appeared and 

preserved and treated by chemical means that were not 

previously used, so markets were crowded with them in 

various forms. 

And increased demand for people, and its acquisition by the 

consumer has become essential, without taking into account 

the threats to it and the accompanying damages and 

problems, where most of these vehicles are very dangerous 

because they contain some toxic or prohibited substances. 

Therefore, the glorious Islamic Sharia has established the 

rules that preserve the life of mankind and which prevent 

her from being subjected to any harm or death, so I have to 

take all the reasons that achieve for the human soul its 

purpose and health, because preserving the life and safety of 

people is one of the greatest purposes of Islamic Sharia. 

This study came in the introduction and several 

investigations and a conclusion to shed light on these 

chemical technologies used in the field of food preservation 

that have spread in this era in a large way, and to determine 

the beneficial and harmful effects of human health, and the 

statement of its legal ruling, and its legitimate controls to be 

observed, in accordance with the purposes of the legislation 

and legislation General. 



     مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعزبية للبنات بسىهاج 

                                                                  

 

 التقنيات الكيميائية المستحدثة لمعالجة األغذية وحفظها من منظىر الفقه اإلسالمي

 

 ثضى اهلل انشمحٍ انشؽٛى
 ادلمذيخ
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 أًْٛخ ادلٕظٕع :

انجؾش : يٍ  اذلذف
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  يشكهخ انجؾش ٔانذساصخ

 

    

    

انذساصخ انضصبثمخ

   

م

منش
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تطرقت
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كمبح

نك ٔثبنشغى يٍ ر
م

حت

يُٓظ انجؾش : 

خؽخ انجؾش

ادلمذيخ ::  أٔلا 

ادلجؾصصش األٔل : صبَٛصصب

ادلؽهت األٔل
ادلؽهت انضصبَٙ
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ادلؽهت انضبنش
: ادلجؾش انضبَٙصبنضب 

ادلؽهت األٔل

ادلؽهت انضبَٙ

انفشع األٔل
انفشع انضبَٙ

ادلؽهت انضبنش

: ادلجؾش انضبنش ساثؼب

ادلؽهت األٔل

ادلؽهت انضبَٙ

ادلؽهت انضبنش

ادلؽهت انشاثغ

انفشع األٔل
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انفشع انضبَٙ

: ادلجؾش انشاثغ خبيضب

ادلؽهت األٔل

ادلؽهت انضبَٙ

ادلؽهت انضبنش

ادلؽهت انشاثغ

: ادلجؾش اخلبيش صبدصب

ادلؽهت األٔل

انفشع األٔل
انفشع انضبَٙ

انفشع انضبنش
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انفشع انشاثغ

انضبَٗ ؽهتادل

األٔل فشعان

انفشع انضبَٙ

انفشع انضبنش

انفشع انشاثغ

األٔىل ضلنخادل

ضلنخ انضبَٛخادل

انفشع اخلبيش

ادلضلنخ األٔىل
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ضبَٛخادلضلنخ ان

: اخلبمتخ صبثؼب

 ادلجؾش األٔل  
 يؼبجلخ األغزٚخ ٔؽفظٓب ثٕاصؽخ ادلٕاد احلبفظخ،ٔؽكًٓب انششػٙ  

 ادلؽهت األٔل 
 رؼشٚف ادلٕاد احلبفظخ ٔإَٔاػٓب 

 أٔل : رؼشٚف ادلٕاد احلبفظخ :
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 : صبَٛب : إَٔاع ادلٕاد احلبفظخ ادلضزخذيخ يف رلبل ؽفظ األغزٚخ

: يٕاد ؽبفظخ ؼجٛؼٛصخ :انُٕع األٔل

انُٕع انضبَٙ : يٕاد ؽبفظخ صصُبػٛخ أٔ كًٛٛبئٛصخ :

انمضى األٔل :
 

أٔل : ؽبيط اخلهٛك :
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انجُزٔٚكصبَٛب : ؽبيط 

صبنضب : ؽبيط انضٕسثٛك :
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انمضى انضبَٙ: يٕاد ؽبفظخ كًٛٛبئٛخ غري ػعٕٚخ :
 

انُٛرتاد ٔانُٛرتٚذ :  -1

 

أظشاسْب :
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صبَٙ أكضٛذ انكربٚذ : -2

أظشاس ْزا ادلشكت :

 

 

                                                           



     مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعزبية للبنات بسىهاج 

                                                                  

 

 التقنيات الكيميائية المستحدثة لمعالجة األغذية وحفظها من منظىر الفقه اإلسالمي

 

 ادلؽهت انضبَٙ
 فٕائذ ٔأظشاس ادلٕاد احلبفظخ ادلضزخذيخ يف رلبل األغزٚخ 

  رلبل األغزٚخ :أٔل : فٕائذ ادلٕاد احلبفظخ ادلضزخذيخ يف
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  صبَٛب : األظشاس انُبمجخ ػٍ اصزخذاو ادلٕاد احلبفظخ يف رلبل األغزٚخ :
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 ادلؽهت انضبنش
 رلبل األغزٚخ احلكى انششػٙ لصزخذاو ادلٕاد احلبفظخ يف
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ٔيٍ صى :
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ٍ انمشآٌ انكصشٚى: يأٔل 
َُْن         } ًَفاَب َ َواب َتَماْ  ََ َب ََْس ِباِ  ُُاىَى َبا ََ ْْ ََ  ََ َقاب

{ َذََُوهُ  ٍِ بُ َُْلِهِ إِّلَب قَلُِالً هِوَب ََأْكُلُىىَ

ٔعّ انذلنخ :

صبَٛب :
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{كبىَ فكنْ ََتُِوًب  وال ََقّْتُلُىا ًًْفُسَكنْ إىّ اهللَ }{فأََْ َِكنْ إّلًَ اّلّتَهْلُكَةِ وال َُلْقُىا }
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 ادلجؾش انضبَٙ 
 يؼبجلخ األغزٚخ ٔؽفظٓب ثٕاصؽخ انزشؼٛغ،ٔؽكًٓب انششػٙ 

 ادلؽهت األٔل 
 يفٕٓو رشؼٛغ انغزاء ٔإَٔاع األشؼخ ادلضزخذيخ 

 يف رلبل يؼبجلخ األغزٚخ ٔؽفظٓب

دلمصٕد يٍ ػًهٛخ رشؼٛغ انغزاءأٔل : ا
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صبَٛب : إَٔاع األشؼخ ادلضزخذيخ يف رلبل يؼبجلخ األغزٚخ ٔؽفظٓب 

األشؼخ ادلؤُٚخ :

ٔاألشؼخ غصري ادلؤُٚصخ :
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FAoIAEA

انُٕع األٔل : األشؼخ اإلنكرتَٔٛخ راد انؽبلخ انؼبنٛخ
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w.H.o

 : انُٕع انضبَٙ : األشؼخ انضُٛٛخ ) أشؼخ إكش (
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انُٕع انضبنش : أشؼخ عبيب
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 صبنضب : يمذاس اجلشػخ اإلشؼبػٛخ ادلضزخذيخ نؼًهٛخ ؽفظ األغزٚخ :

GYGRAY
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اجملًٕػخ األٔىل : عشػخ إشؼبػٛخ يُخفعصخ

: اجملًٕػخ انضبَٛخ : عشػخ إشؼبػٛخ يزٕصصؽخ 

اجملًٕػخ انضبنضخ : عشػخ إشؼبػٛخ يشرفؼصخ :
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 ادلؽهت انضبَٙ 
 انفٕائذ ادلرترجخ ػهٗ ػًهٛخ رشؼٛغ األغزٚخ 

 ع األٔلانفش
 انفٕائذ ادلرترجخ ػهٗ ػًهٛخ رشؼٛغ األغزٚخ 
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 انفشع انضبَٙ : األظشاس ادلرترجخ ػهٗ ػًهٛخ رشؼٛغ األغزٚخ
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     مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعزبية للبنات بسىهاج 

                                                                  

 

 التقنيات الكيميائية المستحدثة لمعالجة األغذية وحفظها من منظىر الفقه اإلسالمي

 

 ادلؽهت انضبنش
يٍ أعم ؽفظٓب ٔثٛبٌ  ٕلف انؼهًبء يٍ رمُٛخ رشؼٛغ األغزٚخي

 ؽكًٓب انششػٙ

أٔل : انفشٚك ادلؼبسض نزمُٛخ رشؼٛغ األغزٚخ
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 بَٛب : انفشٚك ادلؤٚذ نؼًهٛخ رشؼٛغ األغزٚخ : ص

FAo

w.H.oIAEA
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 -األدنخ  -
ادلؼبسض نؼًهٛخ رشؼٛغ األغزٚخ أٔل : أدنخ انفشٚك األٔل
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انذنٛم األٔل

 َٕلش ْزا انذنٛم يٍ ٔعٓني كًب ٚهٙ : 
انٕعصّ األٔل :

 

انٕعّ انضبَٙ :

                                                           



     مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعزبية للبنات بسىهاج 

                                                                  

 

 التقنيات الكيميائية المستحدثة لمعالجة األغذية وحفظها من منظىر الفقه اإلسالمي

 

انذنٛم انضصبَٙ :

َٕلش ْزا انذنٛم يٍ ٔعٓني كًب ٚهٙ
انٕعّ األٔل :

                                                           



     مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعزبية للبنات بسىهاج 

                                                                  

 

 التقنيات الكيميائية المستحدثة لمعالجة األغذية وحفظها من منظىر الفقه اإلسالمي

 

انٕعّ انضصبَٙ

FDA

انذنٛم انضبنصش

َٕلش ْزا

                                                           



     مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعزبية للبنات بسىهاج 

                                                                  

 

 التقنيات الكيميائية المستحدثة لمعالجة األغذية وحفظها من منظىر الفقه اإلسالمي

 

انذنٛم انشاثغ :

 َٕلش ْزا انذنٛم يٍ ٔعٓني ، كًب ٚهٙ : 
انٕعّ األٔل :

 

انٕعّ انضبَٙ :

                                                           



     مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعزبية للبنات بسىهاج 

                                                                  

 

 التقنيات الكيميائية المستحدثة لمعالجة األغذية وحفظها من منظىر الفقه اإلسالمي

 

 

:انذنٛم اخلصبيش 

َٕلش ْزا :

                                                           



     مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعزبية للبنات بسىهاج 

                                                                  

 

 التقنيات الكيميائية المستحدثة لمعالجة األغذية وحفظها من منظىر الفقه اإلسالمي

 

صبَٛب : أدنخ انفشٚك انضبَٙ ادلؤٚذ نؼًهٛصخ انزشصؼٛغ

: انصذنٛم األٔل

انذنٛم انضبَٙ :

                                                           



     مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعزبية للبنات بسىهاج 

                                                                  

 

 التقنيات الكيميائية المستحدثة لمعالجة األغذية وحفظها من منظىر الفقه اإلسالمي

 

انذنٛم انضبنش

انصذنٛم انشاثصغ :

                                                           



     مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعزبية للبنات بسىهاج 

                                                                  

 

 التقنيات الكيميائية المستحدثة لمعالجة األغذية وحفظها من منظىر الفقه اإلسالمي

 

انشأ٘ انشاعؼ يف ادلضلنخ

أٔل

صبَٛب :

                                                           



     مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعزبية للبنات بسىهاج 

                                                                  

 

 التقنيات الكيميائية المستحدثة لمعالجة األغذية وحفظها من منظىر الفقه اإلسالمي

 

ٔرلصٛضب ػهٗ يب مت رشعٛؾّ يف ْزِ ادلضلنخ :

أٔل :

ُِنٍ ََطْعَوُهُ إِالَ ًَى ََكُىىَ قُل الَ ًَجِ ُ  ٍِ هَب ًُوْتٍَِ إِّلٍََ هُحَّرَهبَ َُلًَ طَب }

....{هَُّْتَةَ ًَوْ بَهبَ هَسْفُىتبَ ًَوْ ّلَحْنَ خِ َِّْرٍ

صبَٛصب :

                                                           

:



     مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعزبية للبنات بسىهاج 

                                                                  

 

 التقنيات الكيميائية المستحدثة لمعالجة األغذية وحفظها من منظىر الفقه اإلسالمي

 

صبنضب

ساثؼب :

                                                           



     مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعزبية للبنات بسىهاج 

                                                                  

 

 التقنيات الكيميائية المستحدثة لمعالجة األغذية وحفظها من منظىر الفقه اإلسالمي

 

خبيضصب :

                                                           



     مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعزبية للبنات بسىهاج 

                                                                  

 

 التقنيات الكيميائية المستحدثة لمعالجة األغذية وحفظها من منظىر الفقه اإلسالمي

 

إل أٌ إثبؽخ اصزخذاو رمُٛخ انزشؼٛغ يف رلبل ؽفظ األغزٚخ ٔ يؼبجلزٓب 
 ٕاثػ ل ثذ يٍ رٕافشْب ٔأًْٓب يب ٚهٙ : يمٛذ ػُذ يٍ لبل ثبصزخذايٓب ثؼذح ظ

                                                           



     مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعزبية للبنات بسىهاج 

                                                                  

 

 التقنيات الكيميائية المستحدثة لمعالجة األغذية وحفظها من منظىر الفقه اإلسالمي

 

                                                           



     مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعزبية للبنات بسىهاج 

                                                                  

 

 التقنيات الكيميائية المستحدثة لمعالجة األغذية وحفظها من منظىر الفقه اإلسالمي

 

 ادلجؾش انضبنش 
 يؼبجلخ األغزٚخ ٔؽفظٓب ثٕاصؽخ ادلعبداد احلٕٛٚخ ،ٔؽكًٓب انششػٙ

 ادلؽهت األٔل 
 ػّ ٔؼشق اصزخذايّ يف ؽفظ األغزٚخرؼشٚف ادلعبد احلٕٛ٘ ٔإَٔا 

 أٔل : رؼشٚف ادلعبد احلٛصٕ٘

 صبَٛب : إَٔاع ادلعبداد احلٕٛٚصخ :

                                                           



     مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعزبية للبنات بسىهاج 

                                                                  

 

 التقنيات الكيميائية المستحدثة لمعالجة األغذية وحفظها من منظىر الفقه اإلسالمي

 

انُٕع األٔل : يعبداد ؽٕٛٚخ ؼجٛؼٛخ :

انُٕع انضبَٙ : ادلعبداد احلٕٛٚخ انكًٛٛبئٛخ :

                                                           



     مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعزبية للبنات بسىهاج 

                                                                  

 

 التقنيات الكيميائية المستحدثة لمعالجة األغذية وحفظها من منظىر الفقه اإلسالمي

 

يف رلبل ؽفظ  صبنضب : أْى ْزِ ادلعبداد احلٕٛٚخ انكًٛٛبئٛخ انزٙ رضزخذو
األغزٚخ ٔيؼبجلزٓب يب ٚهٙ

:  رلًٕػخ ) ررتاصٛكهني ( –1

                                                           



     مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعزبية للبنات بسىهاج 

                                                                  

 

 التقنيات الكيميائية المستحدثة لمعالجة األغذية وحفظها من منظىر الفقه اإلسالمي

 

 : رلًٕػخ ) انجُضهُٛبد (

                                                           



     مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعزبية للبنات بسىهاج 

                                                                  

 

 التقنيات الكيميائية المستحدثة لمعالجة األغذية وحفظها من منظىر الفقه اإلسالمي

 

ػمبس ) انشٕٚرٛذٍٚ (

                                                           



     مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعزبية للبنات بسىهاج 

                                                                  

 

 التقنيات الكيميائية المستحدثة لمعالجة األغذية وحفظها من منظىر الفقه اإلسالمي

 

ػمبس : انضزٛهني

ػمبس : انُٛضني

                                                           



     مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعزبية للبنات بسىهاج 

                                                                  

 

 التقنيات الكيميائية المستحدثة لمعالجة األغذية وحفظها من منظىر الفقه اإلسالمي

 

 ؼشق اصزخذاو ادلعبداد احلٕٛٚخ يف ػًهٛخ ؽفظ انهؾٕو :  ساثؼب : 

 
 

 

  

  

 

 

                                                           



     مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعزبية للبنات بسىهاج 

                                                                  

 

 التقنيات الكيميائية المستحدثة لمعالجة األغذية وحفظها من منظىر الفقه اإلسالمي

 

 ادلؽهت انضبَٙ
فٕائذ ٔأظشاس ادلعبداد احلٕٛٚخ ادلضزخذيخ يف ػالط ؽٕٛاَبد انزثؼ 

 ثصفخ ػبيخ ٔيف رلبل األغزٚخ ثصفخ خبصخ
 أٔل : فٕائذ ادلعبداد احلٕٛٚخ ادلضزخذيخ يف رلبل األغزٚخ : 

                                                           



     مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعزبية للبنات بسىهاج 

                                                                  

 

 التقنيات الكيميائية المستحدثة لمعالجة األغذية وحفظها من منظىر الفقه اإلسالمي

 

 صبَٛب : أظشاس ادلعبداد احلٕٛٚخ ادلضزخذيخ يف رلبل األغزٚخ :

                                                           



     مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعزبية للبنات بسىهاج 

                                                                  

 

 التقنيات الكيميائية المستحدثة لمعالجة األغذية وحفظها من منظىر الفقه اإلسالمي

 

                                                           



     مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعزبية للبنات بسىهاج 

                                                                  

 

 التقنيات الكيميائية المستحدثة لمعالجة األغذية وحفظها من منظىر الفقه اإلسالمي

 

                                                           



     مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعزبية للبنات بسىهاج 

                                                                  

 

 التقنيات الكيميائية المستحدثة لمعالجة األغذية وحفظها من منظىر الفقه اإلسالمي

 

 ادلؽهت انضبنش
 احلكى انششػٙ لصزخذاو ادلعبداد احلٕٛٚخ يف رلبل األغزٚخ 

لصٕل :أنإلعبثخ ػٍ ْزا انزضبؤل 

لصٕل :ٔنجٛبٌ رنك أ

الجتبِ األٔل



     مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعزبية للبنات بسىهاج 

                                                                  

 

 التقنيات الكيميائية المستحدثة لمعالجة األغذية وحفظها من منظىر الفقه اإلسالمي

 

w.H.o

الجتبِ انضبَٙ

FDA

 -األدنخ  -

أٔل : أدنخ الجتصبِ األٔل

                                                           



     مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعزبية للبنات بسىهاج 

                                                                  

 

 التقنيات الكيميائية المستحدثة لمعالجة األغذية وحفظها من منظىر الفقه اإلسالمي

 

                                                           



     مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعزبية للبنات بسىهاج 

                                                                  

 

 التقنيات الكيميائية المستحدثة لمعالجة األغذية وحفظها من منظىر الفقه اإلسالمي

 

صبَٛب : أدنخ الجتبِ انضبَٙ

                                                           



     مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعزبية للبنات بسىهاج 

                                                                  

 

 التقنيات الكيميائية المستحدثة لمعالجة األغذية وحفظها من منظىر الفقه اإلسالمي

 

ْصزا َٕلش

                                                           



     مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعزبية للبنات بسىهاج 

                                                                  

 

 التقنيات الكيميائية المستحدثة لمعالجة األغذية وحفظها من منظىر الفقه اإلسالمي

 

َٕلش ْصزا

                                                           

للدكتىر

للدكتىر



     مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعزبية للبنات بسىهاج 

                                                                  

 

 التقنيات الكيميائية المستحدثة لمعالجة األغذية وحفظها من منظىر الفقه اإلسالمي

 

َٕلش ْصزا

                                                           

للدكتىر

للدكتىر



     مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعزبية للبنات بسىهاج 

                                                                  

 

 التقنيات الكيميائية المستحدثة لمعالجة األغذية وحفظها من منظىر الفقه اإلسالمي

 

انشأ٘ انشاعؼ يف ادلضلنخ

 ٔصجت رشعٛؼ ْزا انشأ٘ يب ٚهٙ : 
ٔلأ

صبَٛب 



     مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعزبية للبنات بسىهاج 

                                                                  

 

 التقنيات الكيميائية المستحدثة لمعالجة األغذية وحفظها من منظىر الفقه اإلسالمي

 

ٔرلصٛضب ػهٗ ْزا انصشأ٘ انصشاعؼ

ٔرنك نألصجبة انزبنٛخ :، 
أٔل

                                                           

للددكتىر  



     مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعزبية للبنات بسىهاج 

                                                                  

 

 التقنيات الكيميائية المستحدثة لمعالجة األغذية وحفظها من منظىر الفقه اإلسالمي

 

صبَٛب

وال َُلْقُىا  }

{إىّ اهللَ كبىَ فكنْ ََتُِوًب وال ََقّْتُلُىا ًًْفُسَكنْ }{فأََْ َِكنْ إّلًَ اّلّتَهْلُكَةِ

صبنضصب

                                                           



     مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعزبية للبنات بسىهاج 

                                                                  

 

 التقنيات الكيميائية المستحدثة لمعالجة األغذية وحفظها من منظىر الفقه اإلسالمي

 

 ادلؽهت انشاثغ
 يف رلبل األغزٚخانعٕاثػ  ادلجٛؾخ لصزخذاو ادلعبداد احلٕٛٚخ  

                                                           



     مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعزبية للبنات بسىهاج 

                                                                  

 

 التقنيات الكيميائية المستحدثة لمعالجة األغذية وحفظها من منظىر الفقه اإلسالمي

 

 انفشع األٔل 
 انعٕاثػ اخلبصخ انزٙ جيت يشاػبرٓب 

 لجم اصزخذاو ادلعبداد احلٕٛٚخ يٍ أعم انؼالط أٔ احلفظ ٔانٕلبٚخ

 

 

 



     مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعزبية للبنات بسىهاج 

                                                                  

 

 التقنيات الكيميائية المستحدثة لمعالجة األغذية وحفظها من منظىر الفقه اإلسالمي

 

 انفشع انضبَٙ
انعٕاثػ اخلبصخ انزٙ جيت يشاػبرٓب أصُبء اصزخذاو ادلعبداد  

 احلٕٛٚخ ٔثؼذْب يٍ أعم انؼالط أٔ احلفظ ٔانٕلبٚخ

أٔل

 

                                                           



     مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعزبية للبنات بسىهاج 

                                                                  

 

 التقنيات الكيميائية المستحدثة لمعالجة األغذية وحفظها من منظىر الفقه اإلسالمي

 

صبَٛصب :

صبنضصب :

ساثؼب :

                                                           



     مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعزبية للبنات بسىهاج 

                                                                  

 

 التقنيات الكيميائية المستحدثة لمعالجة األغذية وحفظها من منظىر الفقه اإلسالمي

 

                                                           



     مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعزبية للبنات بسىهاج 

                                                                  

 

 التقنيات الكيميائية المستحدثة لمعالجة األغذية وحفظها من منظىر الفقه اإلسالمي

 

 ادلجؾش انشاثغ 
 يؼبجلخ األغزٚخ ٔؽفظٓب ثٕاصؽخ ادلجٛذاد احلششٚخ انزساػٛخ 

 ٔؽكًٓب انششػٙ



     مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعزبية للبنات بسىهاج 

                                                                  

 

 التقنيات الكيميائية المستحدثة لمعالجة األغذية وحفظها من منظىر الفقه اإلسالمي

 

 ادلؽهت األٔل
 ب رؼشٚف ادلجٛذاد احلششٚخ انزساػٛخ ٔإَٔاػٓ 

 ٔؼشق اصزخذايٓب يف ؽفظ األغزٚخ

ششٚخ انزساػٛصخ: رؼشٚف ادلجٛذاد احلأٔل

 صبَٛب : إَٔاع ادلجٛذاد ٔاصزخذايٓب يف اجملبل انزساػٙ

يجٛذاد شذٚذح انضًٛخ شذٚذح انضجبد يف انجٛئخانُٕع األٔل

                                                           



     مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعزبية للبنات بسىهاج 

                                                                  

 

 التقنيات الكيميائية المستحدثة لمعالجة األغذية وحفظها من منظىر الفقه اإلسالمي

 

انُٕع انضبَٙ : يجٛذاد شذٚذح انضًٛخ يزٕصؽخ انضجبد يف انجٛئخ

                                                           



     مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعزبية للبنات بسىهاج 

                                                                  

 

 التقنيات الكيميائية المستحدثة لمعالجة األغذية وحفظها من منظىر الفقه اإلسالمي

 

انُٕع انضبنش : يجٛذاد راد مسٛخ رشاكًٛخ شذٚذح انضجبد يف انجٛئخ

  ( أْصى يشكجبرٓصب :ٔيٍ 

                                                           



     مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعزبية للبنات بسىهاج 

                                                                  

 

 التقنيات الكيميائية المستحدثة لمعالجة األغذية وحفظها من منظىر الفقه اإلسالمي

 

انُٕع انشاثغ: يجٛذاد لهٛهخ انضًٛخ صشٚؼخ انزؾهم:

 :  صبنضب : كٛفٛخ اصزخذاو ادلجٛذاد احلششٚخ يف اجملبل انزساػٙ

                                                           



     مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعزبية للبنات بسىهاج 

                                                                  

 

 التقنيات الكيميائية المستحدثة لمعالجة األغذية وحفظها من منظىر الفقه اإلسالمي

 

 ادلؽهت انضبَٙ:
 فٕائذ ٔأظشاس ادلجٛذاد احلششٚخ انزساػٛخ  

 أغزٚخ احلٕٛاَبد ٔغريْب ادلضزخذيخ يف رلبل
 أٔل : فٕائذ ادلجٛذاد احلششٚخ ادلضزخذيخ يف رلبل األغزٚخ :

 

 

                                                           



     مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعزبية للبنات بسىهاج 

                                                                  

 

 التقنيات الكيميائية المستحدثة لمعالجة األغذية وحفظها من منظىر الفقه اإلسالمي

 

 صبَٛب : أظشاس ادلجٛذاد احلششٚخ ادلضزخذيخ يف رلبل األغزٚخ :

أٔل

D.D.T

صبَٛصب :



     مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعزبية للبنات بسىهاج 

                                                                  

 

 التقنيات الكيميائية المستحدثة لمعالجة األغذية وحفظها من منظىر الفقه اإلسالمي

 

D.D.T

 

صبنضصب :

                                                           



     مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعزبية للبنات بسىهاج 

                                                                  

 

 التقنيات الكيميائية المستحدثة لمعالجة األغذية وحفظها من منظىر الفقه اإلسالمي

 

ساثؼصب :

خبيضصب :
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 التقنيات الكيميائية المستحدثة لمعالجة األغذية وحفظها من منظىر الفقه اإلسالمي

 

صبدصب :

صصبثؼب :
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 ادلؽهت انضبنش
 ػٛخ احلكى انششػٙ لصزخذاو رمُٛخ ادلجٛذاد انزسا

 يف رلبل ؽفظ األغزٚخ
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أٔل : انفشٚك ادلؤٚذ لصزخذاو رمُٛخ ادلجٛذاد انزساػٛخ يف اجملبل انزساػٙ

                                                           



     مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعزبية للبنات بسىهاج 

                                                                  

 

 التقنيات الكيميائية المستحدثة لمعالجة األغذية وحفظها من منظىر الفقه اإلسالمي

 

 :  ؼبسض لصزخذاو رمُٛخ ادلجٛذاد انزساػٛخ يف اجملبل انزساػٙصبَٛب : انفشٚك ادل
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 انشأ٘ انشاعؼ يف ادلضلنخ : 
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 ٔكبٌ ْزا انشأ٘ ْٕ انشاعؼ نألصجبة انزبنٛخ : 
أٔل :

صبَٛب :

صبنضب :
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:ٔرلصٛضب ػهٗ انشأ٘ انشاعؼ 

ٔيٍ صصى :

ٔرنك نألصجبة انزبنٛخ
أٔل :
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وال ََقّْتُلُاىا  }{ هْلُكَاةِ وال َُلْقُاىا فأََْا َِكنْ إّلَاً اّلّتَ    }

{ ًًْفُسَكنْ إىّ اهللَ كبىَ فكنْ ََتُِوًب

صبَٛصب :
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 التقنيات الكيميائية المستحدثة لمعالجة األغذية وحفظها من منظىر الفقه اإلسالمي

 

صبنضصب :

ساثؼب :
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: خبيضصب

                                                           



     مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعزبية للبنات بسىهاج 
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 ادلؽهت انشاثغ 
 انعٕاثػ  ادلجٛؾخ لصزخذاو ادلجٛذاد انزساػٛخ  

 ػُذ احلبعخ إنٛٓب يف رلبل األغزٚخ

 أٔل : انعٕاثػ انؼبيخ ادلجٛؾخ لصزخذاو ادلجٛذاد يف احملبصٛم انزساػٛخ :
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صبَٛب : انعٕاثػ اخلبصخ انزٙ جيت يشاػبرٓب ػُذ اصزخذاو ادلجٛذاد يف 
 : بصٛم انزساػٛخاحمل
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 ادلجؾش اخلبيش
ادلضئٕنٛخ انُبشئخ ػٍ أظشاس ٔسلبؼش انزمُٛبد انكًٛٛبئٛخ  

 ادلضزخذيخ يف ؽفظ األغزٚخ ٔيؼبجلزٓب

ٔيٍ صى :
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 التقنيات الكيميائية المستحدثة لمعالجة األغذية وحفظها من منظىر الفقه اإلسالمي

 

 

 ت األٔلادلؽه
 ادلضئٕنٛخ ادلذَٛخ انُبشئخ ػٍ أظشاس انزمُٛبد انكًٛٛبئٛخ  

 حلفظ ٔيؼبجلخ األغزٚخ

 انفشع األٔل 
 :ٙ ضئٕنٛخ ادلذَٛخ يف انفمّ اإلصالييؼىن ادل
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(

 

(
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ٔٚفٓى يٍ رنصك :

 انفشع انضبَٙ 
 ( نزؼٕٚط ػٍ انعشس) انعًبٌ أٔ ا نهًضئٕنٛخ ادلذَٛخانزلصٛم انششػٗ 

 فٗ انفمّ اإلصاليٗ

انكزصبةانذنٛم يٍ :  أٔلا 
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وَإِىْ َُبقََّْتُنْ  َعَبقَُِىا فِوِثْلِ هَب ُُىقَِّْتُنْ فِهِ وَّلَئِيْ صَََّرَُْنْ ّلَهُىَ خَُّْرٌ  }

{ ّلِلمَبفِّرَِيَ

ُِئَةٌ هِثْلُهَب  َوَيْ َُفَب وًََصْلَحَ  َأَجّْرُهُ َُلًَ اّللَهِ إًَِهُ ّلَب َُحِّبُ وَجََْاءُ بَُِئَةٍ بَ}

{ اّلّظَبّلِوََِ

ٔعّ انذلنخ

وَبَاوُوبَ وَبُلَُْوَبىَ إِذْ ََحْكُوَبىِ  ًِ اّلْحَّرْثِ إِذْ ًَفَشَتْ  ُِهِ غَ َنُ اّلْقَىْمِ وَكُ َب  }

{ َِيَ ّلِحُكْوِهِنْ شَبهِ

ٔعّ انذلنخ :

                                                           

1 
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 : انضُخ انُجٕٚخانذنٛم يٍ صبَٛبا
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ٔعّ انذلنخ

 

ٔعصّ انذلنصخ :
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 التقنيات الكيميائية المستحدثة لمعالجة األغذية وحفظها من منظىر الفقه اإلسالمي

 

 انفشع انضبنش

انزهٕس  ثضجتزؼٕٚط ٔانششٔغ انعشس ادلٕعت نهًضبءنخ ٔانعًبٌ 
 أٔ انزضًى انغزائٙ ٔحنِٕ

٘انزؼذششغ :  أٔلا 
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:ٔػهصٗ رنصك 
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انعشسٔلٕع :  صبَٛبا  
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 التقنيات الكيميائية المستحدثة لمعالجة األغذية وحفظها من منظىر الفقه اإلسالمي

 

:ٔػهٗ رنصك 

  : ثني انزؼذٖ ٔانعشسانضججٛخ انؼاللخ  : صبنضبا 
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ٔيٍ صى :
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 التقنيات الكيميائية المستحدثة لمعالجة األغذية وحفظها من منظىر الفقه اإلسالمي

 

ٔثبنُظش فٗ انششٔغ انضبثمخ ادلٕعجخ نهعصًبٌ

ٔرلصٛضب ػهٗ رنصك :
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ٔيٍ صى :
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 انفشع انشاثغ
ٔانزضًى ٍ انزهٕس ألصؾبة ادلصبَغ ػ انزبثؼني انؼبيهنييضئٕنٛخ  

 انغزائٙ أٔ اإلصبثخ ثبنؼبْبد ادلضزذميخ

ٕل :نجٛبٌ رنك أل

كُلُ ًَفْسٍ فِوَب  }{ وَّلَب َََُِْ وَازََِةٌ وِزََْ ًُخّْرَي }

{كَسَََتْ ََهُِ َةٌ 
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ًَا َوُقىُبَهاب اّلَ ابُ           ََاب ًََُ  } ًَاب ًَْهِلاُُكْن  ًُْفَساُكْن َو ًَ َهاب اَّلاِذََي َمَهُ اىا ُقاىا 

{وَاّلْحِجَبََةُ
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احلُفٛخ ٚشٖ فمٓبءأٔلا : 

األٔىل:احلبنخ 

: انضبَٛصخاحلبنخ 

: األٔلانشصشغ 
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:ٙ انضصبَانششغ 

 ،ٔانشبفؼٛخ ،ٔاحلُبثهخ ( :ادلبنكٛخ مجٕٓس انفمٓبء : )  ٚشٖصبَٛبا : 
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 انضبثمخ :نخ لٔرلصٛضب ػهٗ ألٕال انفمٓبء يف ادلض

ٔرنك دلب ٚهٙ :، 

أٔلا 
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ٔيٍ صى :

: صبَٛصبا 

صبؽت  –ٔيٍ انُبؽٛخ انمبََٕٛخ رمغ ادلضئٕنٛخ أٚعب ػهٗ ػبرك ادلزجٕع 
 ادلصُغ : 

:ٔػهٗ رنصك 
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ٔثصصبنُظش إىل اجلبَصصت انشصصشػٙ انفمٓصصٙ ٔاجلبَصصت انمصصبََٕٙ يف  ذٚصصذ 
:يضئٕنٛخ انزبثغ ٔادلزجٕع 
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  انضبَٗ ؽهتادل
زضًى انغزائٙ ٔغريِ انٔػٍ عشائى انزهٕس  اجلُبئٛخ ادلضئٕنٛخ

 َزٛغخ اصزخذاو ادلشكجبد انكًٛٛبئٛخ يف رلبل ؽفظ األغزٚخ
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 رزعؼ يٍ خالل انفشٔع انزبنٛخ : ْزااإلعبثخ ػٍ ألٕل : 

 األٔل فشعان
بدلضئٕنٛخ اجلُبئٛخ ػٍ عشائى ث ٔإنزايّ -صُغصبؽت ادل -يؽبنجخ اجلبَٙ 

 ٔانزضًى انغزائٙ ٔغريِ يٍ األظشاس انزهٕس

هَيِ اهّْتَ َي  َئًَِوَب ََهّْتَ ٌِ ّلِ َفْسِهِ وَهَيْ ضَلَ  }

وًََىْ  }{  َئًَِوَب ََضِلُ َُلَُْهَب وَّلَاب ََاَُِْ وَازََِةٌ وِزََْ ًُخْاّرَي   

{ بَىْفَ َُّرَي بَعَُْهُوًََىَ  .ّلَُْسَ ّلِلْئًِْسَبىِ إِّلَب هَب بَعًَ 
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ٙانفمّ اإلصالي ْزِ انؼُبصش انضالس ادلكَٕخ نهًضئٕنٛخ يف ٔثبنُظش يف
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 انفشع انضبَٙ 
 يضئٕنٛخ اجلبَٙ ػٍ لزم ادلضزٓهك ثضجت انزهٕس 

 أٔ انزضًى انغزائٙ أٔ اإلصبثخ مبشض خؽري أدٖ إىل يٕرّ
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ٔيٍ صصى
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نإلعبثخ ػٍ ْصزا انزضصبؤل أسٖ :

ؽكى انمزم ثبنزضجت ػُذ انفمٓبء

: نهؾُفٛخ الجتبِ األٔل

أٔل
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صبَٛصب :

: ؽمٛمخ األيش يفٔ
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: جلًٕٓس انفمٓبء غري احلُفٛخ الجتبِ انضبَٗ
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نكٍ انز٘ ٚؼُُٛب ُْبٔ

ٔظغ انضى فٗ انؽؼبو أٔ انششاة ٔرمذميّ نشخ  يؼنيؽكى 

أٔل : زلم الرفبق
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ٔ رلصٛضب ػهٗ رنصك :

صبَٛب: زلم اخلالف
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ٔانظبْشٚصخ : ؽُٛفخ ، ٙانمٕل األٔل : نإليبو أث

رلصٛضب ػهٗ ْزا انمٕل ٔ

نصكدنٛهٓى ػهٗ ر

: أٔل : دنٛهٓى يٍ انضُخ
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ٔعّ انذلنخ يُّ



 صبَٛب : دنٛهٓى يٍ ادلؼمٕل : 

: انمٕل انضبَٗ : جلًٕٓس انفمٓبء

( )

                                                           

ٔنكٍ ْزا انمٕل ػُذ انصبؽجني أثٗ ٕٚصف ٔزلًذ



     مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعزبية للبنات بسىهاج 
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ٔ رلصٛضب ػهٗ ْزا انمٕل :

: ٔدنٛهٓى ػهصٗ رنصك

 أٔل : دنٛهٓى يٍ انضُخ




                                                           

:أٚعب ْٔزا انمٕل ػُذ انشبفؼٛخ 

ادلزْت األٔل :

ادلزْت انضبَٗ :
انضبنش : ادلزْت
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ٔعّ انذلنخ يُصّ :

( )

صبَٛب : دنٛهٓى يٍ ادلؼمصٕل

( )

يف ادلضلنخانشاعؼ  ٘انشأ
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أٔل :

صبَٛصب :

ب :نضصب
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( )

ٔ رلصٛضب ػهٗ انمٕل انشاعؼ يف ادلضلنخ
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 انفشع انضبنش
 ادلُزغبد انغزائٛخ َزٛغخ ظؾبٚب انذٔنخ رؼٕٚط  ًميششٔػٛخ 

 زضًى انغزائٙانٔانزهٕس 

نإلعبثخ ػٍ ْزا انضؤال ألصٕل :
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س ؛ذلزِ اٜصبٔيٍ صى : فئَّ رؽجٛمب 
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صشٍٚ  ْٕٔ انشٛخ : يصصؽفٗ انزسلصبٔلذ الرتػ أؽذ انفمٓبء ادلؼب

ٔٔفمب نصزنك :
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 انفشع انشاثغ 
انزضًى ٔغريِ َزٛغخ  أٔانزهٕس  انزؼزٚشٚخ نهغبَٙ ثضجتؼمٕثخ ان

 اصزخذايّ نهًشكجبد انضبيخ أٔ احملظٕسح يف رلبل ؽفظ األغزٚخ
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يصٍ صصى :ٔ

انجٛئٙ أٔ شميخ انزهٕس جل انزؼزٚشٚخ : انؼمٕثبد انجذَٛخ األٔىل ضلنخادل
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ٙ َزٛغخ اصزخذاو ادلشكجبد انضصبيخ يف ؽفصظ ٔيؼبجلصخ األغزٚصخانزضًى انغزائ
 

احلصجشأٔل :  
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:ٔػهٗ رنك 

 أٔ اجلهصذ انعشةصبَٛب : 

                                                           

 

نهعشة كؼمٕثخ رؼزٚشٚخ يف غري احلذٔد حلذ األدَٗؽٛش اخزهف انفمٓبء يف ا
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 التقنيات الكيميائية المستحدثة لمعالجة األغذية وحفظها من منظىر الفقه اإلسالمي

 

ٔثُبء ػهٗ رنك

انمزم رؼزٚشاا صبنضب : 

                                                           

:نهعشة كؼمٕثخ رؼزٚشٚخ لصٗ هؾذ األنبنُضجخ ٔث

انمصٕل األٔل :

انمٕل انضصبَٙ :
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جٛئٙ شميخ انزهٕس انجلغري انجذَٛخ انزؼزٚشٚخ انؼمٕثبد ضلنخ انضبَٛخ :ادل
ٔانزضًى انغزائٙ ٔحنِٕ ثضجت اصزخذاو ادلشكجبد انضبيخ يف ؽفظ 

 ٔيؼبجلخ األغزٚخ

بنزشٓري: رؼزٚش اجلبَٙ ث أٔل

: األٔلاأليصش 

:ٙ انضصبَاأليصش 
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يٍ صصى :ٔ

صبَٛب : رؼزٚش اجلبَٙ ثزغشميّ أٔ يصبدسح يبنّ

:)ٕس انفمٓصبء ًٓجل:  األٔلانمٕل 
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{ وَّلَب ََأْكُلُىا ًَهْىَاّلَكُنْ فَُْ َكُنْ فِبّلََْبطِلِ }





 انضبَٗانمٕل 
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وَهَب كَبىَ ّلِوُؤْهِيٍ ًَىْ ََقّْتُلَ هُؤْهِ ًب إِّلَب خَطَأَ وَهَيْ قَّتَالَ هُؤْهِ ًاب خَطَاأَ     }

هُىَ ّلَكُنْ وَ  َّتَحّْرَِّرُ ََقَََةٍ هُؤْهِ َةٍ وَبََِةٌ هُسَلَوَةٌ إِّلًَ ًَهْلِهِ إِّلَب ًَىْ ََمَ َقُىا  َئِىْ كَبىَ هِيْ قَىْمٍ َُ ُوٍ

 ً ًَهْلِاهِ   هُؤْهِيٌ  َّتَحّْرَِّرُ ََقَََةٍ هُؤْهِ َةٍ وَإِىْ كَبىَ هِيْ قَىْمٍ فَُْ َكُنْ وَفَُْ َهُنْ هُِثَبقٌ  َ ََِةٌ هُسَلَوَةٌ إِّلَا

اّللَاهُ َُلُِوًاب    وَََحّْرَِّرُ ََقَََةٍ هُؤْهِ َةٍ  َوَيْ ّلَنْ ََجِ ْ  َمَُِبمُ شَهّْرََْيِ هُّتَّتَبفِعَُْيِ ََىْفَةَ هِيَ اّللَهِ وَكَبىَ

{ تَكُِوًب





ٔعّ انذلنخ يٍ اٜٚخ ٔاحلصذٚش
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انشأ٘ انشاعؼ يف ادلضلنخ

:يٍ صى ٔ
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:ٔنكٍ 
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ٔػهٗ رنصك

 انفشع اخلبيش
 انزهٕس  عشميخ يف بَٙرؼذد اجلادلضئٕنٛخ اجلُبئٛخ ػُذ  

 أٔ انزضًى انغزائٙ

 نزٕظٛؼ احلكى انششػٙ ٔ ذٚذ ادلضئٕنٛخ اجلُبئٛخ ُْب ألٕل :  
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اجلشائى  يف: يضئٕنٛخ اجلبَٙ ػٍ انعشس انجذَٙ أٔ انمزم ادلضلنخ األٔىل 
 راد انفؼم انٕاؽذ

:ٔػهٗ رنك 
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:ٔنكصٍ 

: انصصٕسح األٔىل

: انصٕسح انضبَٛخ
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ٔثُبء ػهٗ ْزِ انصصٕسح :

: انصٕسح انضبنضصخ
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: ألٕال انفمٓصبء يف ادلضصلنخػهٗ  رلصٛضبٔ

اجلشائى راد  يفئٕنٛخ اجلبَٙ ػٍ انعشس انجذَٙ أٔ انمزم ادلضلنخ انضبَٛخ : يض
 األفؼبل ادلزؼذدح
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 احلبنصخ األٔىل

ػهصٗ رنصك رلصٛضصبٔ 

: احلبنخ انضبَٛخ
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ػهصٗ رنصك صٛضبلرٔ

                                                           

 

 

 



     مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعزبية للبنات بسىهاج 

                                                                  

 

 التقنيات الكيميائية المستحدثة لمعالجة األغذية وحفظها من منظىر الفقه اإلسالمي

 



     مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعزبية للبنات بسىهاج 
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  اخلبمتخ
 ٓبؽضُ – رؼبىل - َضلل اهلل 

 أٔل : َزبئظ انجؾش :
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 )  
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: ٔخزبيب

أخصريا :ٔ

 رؼبىل –مت ثؼٌٕ اهلل 
 .     رٕفٛمّ ٔ
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 فٓشس ادلصبدس ٔادلشاعغ
 عم يٍ أَزنّ .   انمشآٌ انكشٚى:  أٔل

  : كزت انزفضري ٔػهٕيّ : صبَٛب 
1- 

2- 

 

3- 

4- 

 

5- 

6- 

7- 

 

 : كزت احلذٚش ٔششٔؽّ:  صبنضب

8- 

9- 

11- 
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11- 

 

12- 

13- 

14- 

 

15- 

16- 

17- 

18- 

19- 
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21- 

22- 

23- 

 

24- 

 

25- 

 : كزت أصٕل انفمخ ، ٔانمٕاػذ انفمٓٛخ : ساثؼب
 أٔل : ) كزت أصٕل انفمّ(:  

26- 

27- 

28- 

 

29- 

 

31- 

31- 
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32- 

 

33- 

 

34- 

  : ) كزت لٕاػذ انفمّ (: صبَٛب
35- 

 

36-  

 

37- 

38-  

39- 

 

41- 
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 : كزت انفمّ : صبدصب  

 :  كزت احلُفٛخ( 1)
41- 

 

42- 

 

43- 

 

44- 

45- 

46- 

47- 

 

48- 

 

49- 

 

51-  
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 :  كزت ادلبنكٛخ( 2)
51- 

 

52- 

53- 

54- 

 

55-  

56- 

57-  

58- 

59- 

61- 

 

 : كزت انشبفؼٛخ( 3)

61- 
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62- 

 

63-  

64- 

65-  

66- 

67- 

 

68-  

69- 

71- 

 

71- 

72- 

 

 :  كزت احلُبثهخ( 4)
73- 
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75- 

76- 

77- 

 

78- 

 

79- 

81- 

 

81- 

82- 

 

83- 
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84-  
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  :  كزت انزٚذٚخ -( 6)

85- 

 

  : اإليبيٛخكزت  -( 7)
86- 

 

87- 

 

 :  اإلثبظٛخ كزت ( 8)
88- 

 

 (:ذٚضخ ادلزخصصخ ٔغريْب انكزت انؼبيخ ادلزُٕػخ ) احل : صبثؼب
89- 

91- 

91- 

92- 
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112- 

113- 

114- 

115- 
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112- 
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