
 مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية
ISSN:1702-8716 

9002آذار   – األولالعدد  – ولالمجلد األ  

 

1   

 بالبيرة اإلسالمية ىحكم ما يسم
  أو ماء الشعير الخالي من الكحول

 

 البيرة اإلسالميةب ىحكم ما يسم
  أو

 ( الخالي من الكحول ) ماء الشعير 
 
 

 إعداد
 كلية العلوم اإلسالمية –األستاذ المساعد الدكتور عبد الرحمن حمدي شافي 

 كليـةالعلـوم االسالمية –المـــدرس المسـاعد محمد فاضل إبراهيم 
 سالميةكليةالعلـوم اال –المـــدرس المسـاعد محمد عبيد جاسم 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

isl.abdulrahman2010@uoanbar.edu.iq



 مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية
ISSN:1702-8716 

9002آذار   – األولالعدد  – ولالمجلد األ  

 

9   

 بالبيرة اإلسالمية ىحكم ما يسم
  أو ماء الشعير الخالي من الكحول

 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 المقدمة
الحمد هلل الذي تجلى لخلقه في عجائب مبتدعات صنعته واحتجب عنهم بسـراداات كمـاالت هويتـه 
استخلص العلماء بمواهب عنايته فأطلع شموس العلوم في آفاق سرائرهم فهم السامعون لتفاصيل 

هــم خيــر بريتــه مــن ســائر و لعــاملون بمحاســن مشــروعاته مناجاتــه والحــاملون ألعبــاء رســاالته وا
مخلوااته ونحن الضارعون بضعفنا لجالله والمبتهلون بنقصنا لكماله أن يفيض علينا كمـا أفـاض 

 عليهم من نعمته 
وأفضــل الصــلوات والتســليمات علــى أفضــل الصــادرين عــن ادرتــه محمــد المبعــو  بأفضــل الرســائل 

 وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين . وأارب الوسائل إلى دار كرامته 
أما بعد فإن الفقه عماد الحق ونظام الخلق ووسيلة السعادة األبدية ولباب الرسـالة المحمديـة مـن 

. جـاء ليعـالق اضـايا المسـلمين   بـل تحلى بلباسه فقد ساد ومن بالغ في ضبط معالمه فقـد شـاد 
 اضايا الناس جميعا  .

عالى لهذا العلم رجااًل سهروا واجتهدوا في سبيل تحقيق كل ما هو نافع للمسلمين واد هيأ اهلل ت
ولكي يحموهم من كل خطأ او زلة تقع بهم   فهم السد المنيع لحماية معتقدات وشعائر هذا الدين 

 الحنيف . 
وال يخفي على أحد ما يمر به العالم اإلسالمي من فتن وأهواء مضلة جاءت في زي الدين   

يت باسمه ولبست لباسه لتمرر شعائر أعدائه والدين منها براء   واخر تلك االهواء بعض وسم
االطعمة والمشروبات التي نسبت إلى اإلسالم زورًا وبهتانًا ليلبسوا على المسلمين فيها أمر دينهم 

 فيحلوا لهم الحرام كما فعل اسالفهم من الزناداة مستغلين انفتاح البلد وغياب الرايب .
ن هيهات فإن كل مسلم في شرعنا رايب فهو راع ومسؤول عن رعيته ومأمور بإزالة المنكر لك

حيثما وجد وحسب طااته بيده او بلسانه او بقلبه ومما دخل علينا من هذه األمور شراب ماء 
الشعير الذي سموه بالبيرة اإلسالمية لكنه شراب حامت حوله الشبهات   فاسماؤه غريبة منتقاة 

هل هو شعار لليهودية ومنها " فيروز " ولعله شعار لقاتل سيدنا  يا " موسى " وال ندر بداة منه
عمررضي اهلل عنه وهكذا وال غرابة في ذلك فإن كثيرًا من المنتجات الغربية تحمل أسماًء غير 
مؤدبة في لفظها بالعربية   بل ان بعضها يحمل في طيات معانيه الشرك والكفر إذا ما ترجم في 

 األصلية كل ذلك ليواعوا بالمسلمين ولو باللفظ او الشكل او المظهر .لغته 
دليله او اال     وألن كثيرًا ممن تناول هذا الموضوع بالبح  والدرس تنااضت عبارته أو ضعف 

او تكلم من دون علم وجدنا لزامًا ان نتقصى الحق في هذا االمر وال شيء غير الحق نبغي وأن 
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من أهل الطب والكيمياء لندعم الحكم الشرعي بنتائق علمية صحيحة  نرجع بالرأي إلى أهله 
فيكون الحكم اطعيًا يقينيًا وليس اواًل بالظن او بما غلب على الظن ألن األخذ بالظن مع القدرة 

 على اليقين غير جائز وألن الظن ال يغني من الحق شيئًا .
تعاون في العمل بين كلياتها فتم االتفاق مع واد منَّ اهلل تعالى علينا في جامعة األنبار بوجود ال

عمادتي كلية العلوم اإلسالمية وكلية الطب إلاامة ندوة حول هذا الموضوع في كلية الطب والقيام 
بفحص وتحليل مختبري لمكونات هذا الشراب بكل أنواعه الموجودة في السوق العرااية ولتأكيد 

إيصال عينات من هذا الشراب إلى جامعة القلمون في النتائق التي حصلنا عليها في العراق امنا ب
سوريا وتم االلتقاء برئيس الجامعة الذي رحب بالفكرة وذكر على لسان عميد كلية الصيدلة في 

بخلو هذا الشراب من الكحول وبعد  مأحدى جامعات المملكة العربية السعودية القول بأنه ال يجز 
اون وتحليل جميع أنواع هذا الشراب إال انه لم يتم سوى أن اطع عميد جامعة القلمون وعدًا بالتع

فحص المنتوج السوري واإليراني فقط دون بااي األنواع اال أننا استكملنا الفحوصات لجميع 
 األنواع المعروضة داخل العراق .

وعلى كل حال فقد جاء البح  مشتمال على مبحثين وخاتمة فكان المبح  األول لبيان معنى 
اما البح  الثاني فكان في مطلبين المطلب   اتها وعالاتها بالكحول وبيان صناعتهاالبيرة وصف

االول لبيان نتائق التحليالت المختبرية ألنواع ماء الشعير الموجودة في العراق أما المطلب الثاني 
لفتاوى ابرز العلماء المعاصرين من الذين افتوا بجواز هذا الشراب مع  ضفاشتمل على استعرا

اشة ألرائهم وأدلتهم والوصول الى الرأي الصحيح منها اما الخاتمة فاشتملت على ابرز نتائق منا
 البح  .ونسأل اهلل السداد في القول والعمل   .                  

 المبح  األول
 معنى البيرة وصفاتها وعالاتها بالكحول وكيفية صناعتها     

% . وهو أحد أنواع 9-3ل بنسبة تتراوح ما بين : مشروب يشتمل على كحول اإليثانوالبيرة 
" وتصنع من الشعير والحنطة أو هي نبيذ  Brewed Beverages" المشروبات المخمرة :

" وتسمى اديمًا " الجعة " بكسر الجيم وفتح العين وتسهيلها أو تشديدها    Beerالشعير " 
ناس على شربها أي تجمعهم وأصلها من : جعوت أي جمعت كأنها سميت بذلك لكونها تجعو ال

 ( 1وايل : جعوت جعة أي نبذتها وال تسمى جعة إال إذا أسكرت)
عن خاتم  أنه اال: نهى رسول اهلل  وشربهامحرم بالنص فقد جاء عن علي بن أبي طالب 

عن الجعة   والجعة  :سألت رسول اهلل ( وفي رواية : اال علي 2الذهب .... وعن الجعة)
(   3شعير حتى يسكر . وفي رواية : أن ينتبذ من البر والشعير حتى يسكر)شراب يصنع من ال
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( ومن جملة هذه األشربة المخمرة : نبيذ الحنطة " 4: الجعة من الشعير)  واال ابن عمر  
Ales " ونبيذ الذرة ونبيذ العسل ويسمى الِبتع " Meed  وكل شراب يصنع من الحب يسمى "
ل بلد بنوع من الشراب عرفوا به   خطب أبو موسى األشعري يوماً أهل ك ( واديمًا اختص5المزر)

على منبر البصرة فقال : أال خمر المدينة البسر والتمر وخمر أهل فارس العنب وخمر أهل اليمن 
( واال أبو األحوص : الجعة شراب يتخذ بمصر 6البتع وخمر أهل الحبشة السُّكركة وهو األرز)

 . (7من الشعير)
: تحتاج صناعة البيرة إلى عملية تحول للمواد النشوية إلى سكريات في هذه  يرةصناعة الب  

األنبذة فتترك أكثر من ثالثة أيام حتى تتحلل المواد النشوية الموجودة في الحبوب وتتحول إلى 
" ثم تفعل بها االنزيمات "  Feymentationمواد سكرية فتحصل فيها عملية التخمر المسماة " 

علها وهو ماكان يسمى سابقًا بدردي الخمر أو "الُخمرة " فتحولها أواًل بوساطة إنزيم الخمائر " ف
" من نشا إلى سكر ثنائي   ثم يتحول السكر الثنائي إلى سكر أحادي  Diastaseستيز " دياال

" إلى كحول  Monosaccharideتحول السكر األحادي " ثم يستمر مثل الجلوكوز أو الفركتوز 
" ويترك ذلك حتى تتكون الكمية او  Co2"  أوكسيد كاربونوثاني    "  alchol ethylأثيلي  "

% ثم تواف عملية التخمر وتضاف عليه بعض األعشاب 9-3النسبة المطلوبة من الكحول وهي 
مثل عشب " الجنجل " ويسمى أيضًا " حشيشة الدينار" وهو نبات عشبي معمر له طعم اارص 

   ( . 8ة عند من يبتغيها)ويعطي الشراب اللذعة المطلوب
  -أي أن تصنيع البيرة يتم على ثال  مراحل :

أيام  4-3: يعرض الشعير إلى الرطوبة حي  يرش بالماء ليترطب خالل مدة  المرحلة األولى 
 Maltoseفتتولد فيه أنزيمات تعمل على تفاعل المواد النشوية مع الماء لتعطي سكر المالتوز " 

 :   في المعادلة اآلتية وتعطي كذلك سكريات اخرى اابلة لالستخالص" السكر الثنائي كما 
   11 C12H22o X     X H2o   + (C6H11o5) X 2 

العملية تحول المركبات غير الذائبة في الخامات النشوية إلى مركبات متفاوتة  ذهفتتضمن ه
ل الحلو مع نبات الهوبس " بعدها يغلى السائ Maltالذوبان أولها أو أشدها ذوبانًا هو المالط " 

 (  .9) أو " حشيشة الدينار " فتنشأ فيها نكهة ومذاق خاص فيه شيء من المرارة
  -وللغليان فوائد منها : 

 إيقاف عمل اإلنزيمات  . - 1
 تعقيم السائل . -2
 تركيز السائل . -3
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 ترسيب البروتينات . -4 
 إذابة السكريات اإلضافية . -5

 خمير :المرحلة الثانية : الت
  Saccharomycesيبرد السائل وتعدل كثافته ويلقح بالخميرة ساكرومايسس سيريفيسيا  

Cervisiae  وكسيد الكاربون أ" تنمو الخميرة في السائل وتحول المواد السكرية إلى كحول وثاني
 بعد انتهاء التخمير تخفض درجة الحرارة الى حوالي الصفر المئوي فتهبط الخميرة إلى األسفلو 

% من 78وتفصل ويعرف السائل الناتق بالبيرة الخضراء .على أن هذا السائل يحوي نسبة 
 مجموعه سكريات اابلة للتخمر مستقباًل "بما في ذلك المالتوز .

 المرحلة الثالثة : االنضاج :
تنضق البيرة المبردة بالخزن لمدة من الزمن فيصفو المحلول وتترسب الريزينات وتنفصل عنه 

" Co2وكسيد الكاربون  "أ متطايرة ويتحسن مذااه وخالل اإلنضاج تشبع البيرة بغاز ثانيمركبات 
وبعدها ترشح البيرة في نهاية االنضاج لفصل الخميرة أو تفصل بأجهزة تمركزية ويبستر الناتق 

 بسترة سريعة  .
تمد فكرة " وتعDistillationأما صناعة اإلنواع األخرى من الخمور فتجري بطريقة التقطير " 

 78ن درجة غليان الكحول تتم ابل غليان الماء فالكحول يغلي ويتبخر عند درجة أالتقطير على 
درجة فإذا تبخر الكحول في درجة  111مئوية بينما ال يتبخر الماء حتى تصل درجة حرارته إلى 

برد فيتكثف نبوبة التقطير وهناك يأوالماء ال يزال سائاًل يتطاير الكحول بمفرده إلى أعلى  78
ثانية ويتحول إلى سائل مرة أخرى وبهذه الطريقة أمكن تقطير النبيذ للحصول على البراندي 

 وتقطير البيرة للحصول على الويسكي  .
 ( " 11)تحليل نوعي لنموذج من البيرة " الالكر

 درجة لوفيبوند           5775اللون                                
  17116                   الوزن النوعي    

 % 379الكحول وزنًا                        
 % 4789الكحول حجمًا                       
  5779المستخلص                          

 % 1763الجلوكوز خاصة        –السكريات 
 % 2752الدكسترين                          

 % 1748        ثاني اوكسيد الكاربون      
 % 1716حامض الالكتيك                    
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 % 174البروتين                             
 %  476الرام االيدروجيني                   

 ( : 11)نسب انتاج الكحول من الخامات األساسية لصناعة الكحول
 كغم "  كغم "                   الكحول المنتق "111المادة الخام  " 

 41الرز                                                
 34الشوفان                                             
 33القمح                                                
 32الذرة                                                

 31                            الشعير                  
 31الذرة البيضاء                                       
 27التمر الزهدي                                       
 21موالس السكر " دبس السكر "                       

 عوامل تؤثر على سرعة امتصاص الكحول في  الدم    
الشرب فعندما تكون المعدة فارغة يزداد تركيز اإليثانول في الدم بينما يقل  المعدة خالل حالة-1

 تركيزه في حالة امتالء المعدة حي  يتم امتصاص الكحول في األمعاء فقط  .
خلط المشروب الكحولي مع مشروب يحتوي على غاز يزيد من تركيز اإليثانول في الدم  -2

لمخلوطة مع الماء أو عصير الفواكه " كطعم الموز   مقارنة مع الكمية نفسها من اإليثانول ا
األناناس " وما شابه ولذلك نجد بعض أنواع ما يسمى بالبيرة اإلسالمية اد خلطت بنكهات الفواكه 

 المختلفة .
أما الصودا أو الكوال فإنها تنشط انتقال اإليثانول من المعدة إلى األمعاء الدايقة ومن هناك يزداد 

 في الدم .امتصاص الكحول 
جنس الشخص الذي يشرب الكحول: يكون تركيز اإليثانول في دم النساء أعلى من تركيزه  -3

 في دم الرجال الذين يشربون الكمية نفسهامن المشروب  . 
 المبح  الثاني : هل توجد بيرة إسالمية حقاً 

 المطلب األول : نتائق تحليل ما يسمى بـ " البيرة اإلسالمية "
العلماء المعاصرين في تحديد المراد بالبيرة اإلسالمية حي  يرى بعضهم أن المراد بها تفاوتت آراء 

 شراب الشعير الخالي تمامًا من الكحول ويرى آخرون أنها شراب الشعير غير 
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المسكر سواء أكان خاليًا تمامًا من الكحول أو احتوى نسبة ضئيلة ال تسكر حتى لو شرب  
 اإلنسان منها كمية كبيرة .

من خالل البحو  التي أجريناها على أكثر األنواع الشائعة في أسواانا المحلية وعلى اختالف و 
مناشئها فقد ظهر بما ال يقبل الشك وجود نسبة من الكحول تتفاوت من نوع إلى آخر بل اد 

 تختلف الكمية ضمن النوع الواحد تبعًا إلى طول أو اصر الفترة التي مضت على التصنيع .
 تحليلها مختبريًا :   دول اآلتي الذي يبين النسب المختلفة لهذه األنواع والنماذج التي تمواليك الج

 النموذج                                                   بلد المنشأ    نسبة الكحول 
 %178شراب الشعير بيرش بطعم الليمون . رام الزجاجة     سعودي         -1

    2117/  6/  14تاريخ اإلنتاج  6281158115228
 %1792مؤسسة العوجان الصناعية دبي رام العلبة  اإلمارات       -بيربيكان -2

  2117/  8/  3تاريخ اإلنتاج  281134117141/6
 % 171إيران          إيران        –ماء الشعير بدون الكحول دلستر بهنوش -3

  1984/  3/  15تاريخ اإلنتاج  13-58رام 
 6261179211129رام العلبة  1987/  3/  15تاريخ االنتهاء 

 
 %5 1ماء الشعير بدون الكحول دلستر بطعم الفراولة         إيران         -4

 626611791876رام العلبة  31/13إيران  –بهنوش 
 %171سوريا                            Icer                  ماء الشعير أيسر  -5
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ال المعروضة توضح بشكل ااطع عدم وجود ماء شعير خاٍل من الكحول ضمن النماذج واألشك 
 المفحوصة . 

علمًا بان صناعة ماء الشعير الخالي من الكحول يجري في نفس المعامل التي تصنع الخمر 
والبيرة العادية المسكرة المشتملة على الكحول وتمر بنفس المراحل السابقة للتصنيع اإل أن األمر 

لزائد هو عملية سحب الكحول الحاصل نتيجة التخمر في المواد السكرية في شراب الشعير ولذلك ا
 يقال: إن هذا الشراب خاٍل من الكحول .

% من ماء الشعير 78إال أن مما تجدر اإلشارة إليه هو أن وجود مواد سكرية تصل نسبتها إلى 
لهذه المواد السكرية مما يجعل عملية  مع وجود الماء فيها يعمل على إمكانية التخمر من جديد

تطهير الشراب من الكحول عملية مؤاتة ليعاود الكحول ظهوره من جديد نتيجة التخمر الجديد 
" يقوم  Yeastفمعلوم أن الكحول يتكون بوساطة إنزيمات "خمائر" موجودة في فطر يدعى " 

لى كحول أثيلي وذلك بعمليات بطيئة بتحويل المواد السكرية الموجودة في الشعير والذرة والحنطة إ
 (  .12متتابعة)

وهذا يفسر لنا كيفية تحول الدبس أو عصير التمر إلى خمر بعد وضعه في الزير الخاص لعمل 
 الخل .  

وهذا الكالم نقوله لمن يرى أن البيرة اإلسالمية يجب أن تكون خالية من الكحول تمامًا حتى يباح 
 شربها 

ن حوت بعض الكحول فقد أما بالنسبة لمن يرى  جواز تسميتها بالبيرة اإلسالمية أو المباحة وا 
وجدنا أشهر من تكلم في ذلك هو الشيخ يوسف القرضاوي الذي نص على أن نسبة خمسة 

في التحريم حي  يقول : إنها تحد  بفعل التخمر الطبيعي  رباأللف نسبة ضئيلة جدًا ال تؤث
تناول هذا المشروب ... وأعتقد أن أي إنسان شرب من وليست مصنعة ولذلك ال أرى حرجًا من 

هذا المشروب ما شرب فلن ُيسكره ولذا ال يحرم القليل منه . ثم أوضح الشيخ القرضاوي أن هذه 
النسبة جاءت بناء على تحديد الهيئة القطرية للمواصفات والمقاييس حي  تسمح بالنسبة 

 . (13المذكورة كحد أاصى باعتبارها نسبة طبيعية)
من نسب للكحول في هذه األشربة تعدى بكثير نسبة الخمسة باأللف التي  هوواضح أن ما وجدنا

 تحد  عنها الشيخ القرضاوي . وسنعود إلى هذا الكالم الحقًا إن شاء اهلل تعالى .
وبناًء على ما تقدم فال يمكن الجزم بوجود شراب شعير خاٍل من الكحول تمامًا سواء أكان ذلك 

د أضيف من الخارج أو أنه حصل بفعل التخمر الذاتي للمادة وكذلك ال يوجد شراب الكحول ا
شعير تتواف نسبة الكحول فيه عند حدود الخمسة باأللف فقط وال تتعداها إلى أكثر من 

 ( .  14ذلك)
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 المطلب الثاني :  حكم تناول ماء الشعير " البيرة اإلسالمية "

اب ال بد من استعراض أاوال أهل العلم من المعاصرين ابل أن نوضح الحكم الشرعي لهذا الشر 
 في هذا الشأن   فإن لهم فتاوى متنوعة ومختلفة منذ أن ظهر هذا الشراب في األسواق . 

ولعل اائاًل يقول : ما الفائدة من بح  هذا األمر مادام العلماء اد االوا كلمتهم فيه وأبدوا آراءهم 
 من كتابة هذا البح    فهو موضوع ليس بجديد .على العشرين سنة من ز  دمنذ ما يزي
: أن هذا الموضوع فوق كونه جديدًا بالنسبة إلى العراق فإن القاريء لهذه الفتاوى يكاد والجواب 

اليخرج بنتيجة واضحة لتضارب الفتاوى اديمًا وحديثًا ولعدم داة ما ايل فيها وارتباكها بحي  
الشرعي الصحيح   هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يصبح من غير الممكن التعرف على الحكم 

نما هي أاوال لم تجزم بالحكم بل  فإن كثيرًا من هذه الفتاوى لم ُتبن على أساس علمي دايق وا 
علقت الحرمة على ثبوت وجود المسكر ورفعت الحرمة إن لم يثبت وجوده   وربما كان ذلك لعدم 

مختبريًا والجزم بحكمه ومن جزم بخلو هذا الشراب توافر اإلمكانات العلمية واتها لفحص الشراب 
من الكحول واطع بالحل ربما كان معذورًا في زمانه فربما كانت صناعة هذا الشراب في بدايتها 
وااللتزام بالشروط والمواصفات المطلوبة على أشده   كما أن الراابة الحكومية كانت متواجدة أكثر 

التصنيع المطلوبة بعد مضي أكثر من سبع وعشرين من زماننا هذا واد تتخلف بعض شروط 
سنة إما ألن الشركات المصنعة اد حازت على ثقة المستهلك أو حققت األرباح الكبيرة فال يهمها 

 بعد ذلك نقصان جودة المنتوج   أو أن تقليد المنتوجات يساهم كثيرًا في هذا الجانب .
اد توضح جيدًا في أذهان العلماء والسيماأن  وال ننسى أن األمر كان في بدايته ولم يكن واتها

أغلب أهل العلم الشرعي غير مطلعين على المعلومات الطبية بشكل كاٍف  كل ذلك وغيره دفعنا 
لالستعانة بأهل الطب والكيمياء للوصول إلى حقيقة الحكم الشرعي الواضح الذي ال يربك القارئ 

ن العلم بال إيمان ليلتمس فإن اإليمان بال علم ليم -وكما اال انشتاين : شي مشية األعرج وا 
 (15تلمس األعمى)

وعلى أي حال فسنعرض أهم هذه الفتاوى ونبين ما في بعضها من اإلرباك ومافي البعض اآلخر  
 من الزلل   ثم نبين حكم الشرع الحنيف واضحًا في نهاية المسألة.  
الصادرة ( رحمه اهلل(عثيمين  وأول تلـك الفتـاوى ومن أادمها فتوى الشيخ المرحوم ابن

م حي  يقول : )) البيرة الموجودة في أسواانا كلها حالل ألنها  مفحوصة 1981في حدود سنة 
من ابل المسؤولين وخالية من الكحول تمامًا   واألصل في كل مطعوم ومشروب وملبوس األصل 

 ( .16فيه الحل (( )
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الناس حي  ظن أغلبهم أنها فتوى تبيح هذا وهذه الفتوى أحدثت إرباكًا في أذهان كثير من   
الشراب مطلقًا   ولعل اعتماد الكثير من المبيحين كان على  هذه الفتوى . والمداق جيدًا في 
عبارة الشيخ ابن عثيمين)رحمه اهلل( يرى شرطًا ضمنيًا لإلباحة  فإنه حكم بإباحة هذا الشراب 

 .ألنه خاٍل من الكحول تمامًا بشهادة المسؤولين 

: ما حكمه فيما لو ثبت أن هذا الشراب يحوي على شيء من الكحول ؟ والشك إنه لو  والسؤال
ايل له: إنه يحوي على كحول كما حصل اليوم في الفحص الذي أجريناه لتغير رأيه فيه ولقال 
بالحرمة . فإن معنى كالمه : أنها حالل   ألنها خالية من الكحول فإن كانت تحوي على كحول 

 رام .فهي ح
التي  هلل(الشيخ عبد العزيز بن باز)رحمه ا الصادرة عنومما يؤكد هذا المعنى الفتوى 

يقول فيها : إذا كانت البيرة سليمة مما يسكر فال بأس أما إذا كانت مشتملة على شيء من مادة 
ال السكر فال يجوز شربها وهكذا بقية المسكرات سواء كانت مشروبة أو مأكولة يجب الحذر منها و 

  ( .17يجوز شرب شيء منها وال أكله)
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحو  العلمية واإلفتاء   في جواب سؤال ورد إلى اللجنة نصه: 

( فأجابت اللجنة بما يأتي : ) إذا  -خالي من الكحول  –ما حكم شرب البيرة المكتوب عليها  (
حرام استعماله وبيعه وشراؤه واإلبقاء عليه   كان شرب الكثير من ذلك يسكر   فقليله وكثيره   

ذا شرب كثيره اليسكر   فاستعماله   ( .18وبيعه وشراؤه جائز ( ) –شربا وغيره  –وا 
فاتضح جليًا أن أي شراب مشتمل على شيء من المسكر فهو حرام   وألن شرابنا هذا يحوي 

 شيئًا من المسكر فال بّد من القول بحرمته .
أخرى للعلماء المعاصرين لبيان مدى اإلرباك الحاصل في الموضوع مما  وسنستعرض أاواالً 

فتوى للشيخ فهد يشوش القارئ غير المتخصص بالعلوم الشرعية ويواعه في الحيرة فلدينا هنا 
لنبين من خاللهما مدى الحاجة الملحة  بن سلمان العودة وفتوى للشيخ يوسف القرضاوي

يظن البعض أن الداعي للخوض فيه مجددًا   ألنه أصبح  لتكرار الخوض في هذا الموضوع الذي
 من الموضوعات المستهلكة .

: ماحكم هذا الشراب مع أنه تم فحص جميع األنواع منها وتبين أنها تحوي  سئل الشيخ العودة
% ومع العلم أنها تغير من طبيعة شاربها الياًل إذا أكثر من 3نسبة اليلة من الكحول تصل إلى 

 شربها ؟ .
هـ هذه النسبة المذكورة ال تؤثر في الحكم   والعبرة بالشراب من حي  1421/  8/ 1فقال بتاريخ 

جملته ال من حي  عناصره التي تظهر عند التحليل ومثل هذه النسبة عادة ال تؤثر مطلقًا في 
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فال يحرم : ) ما أسكر كثيره فقليله حرام ..( وهذه البيرة ال يسكر كثيرها من ثم  شاربها واد اال  
شربها وهذه النسبة من الكحول مستهلكة في غيرها ال أثر لها ومن القواعد المعروفة "أن 

  -: يوالمالحظ على هذه الفتوى ما يأت( 19المستهلك في غيره وجوده كعدمه")
تغير الكالم فيها إلى اإلارار بوجود نسبة من الكحول في هذا الشراب بينما كان األمر زمن  -1

باز)رحمه ا هلل( عدم الجزم بوجود الكحول   أو نفيه زمن الشيخ ابن عثيمين رحمه  الشيخ ابن
اهلل مطلقًا لكن مع كل ذلك لم تتغير الفتوى وبقي الحكم بجواز شربها مع وجود المسكر والكحول 

 % فيها .3وبنسبة 
بغض النظر في تطبيقه للحدي  " ما أسكر كثيرة فقليله حرام " إنما طبقه على ماء الشعير  -2

عن جزئيات هذا الماء وما يحويه من كحول   والمفروض أن يطبق الحدي  على كل أجزاء المادة 
وما دمنا اد عرفنا بوجود جزئيات مكونة لماء الشعير وليس هو ماء فقط ففيه نشويات وسكريات 

لقليل وماء وكحول وغير ذلك وكل واحدة منها تصلح أن يقال عنها : ما أسكر الكثير منها فا
 منها  حرام أما تطبيق الحدي  على الماء فقط والتغافل عن بااي المكونات فهو خلل واضح . 

  اذًا فما معنى وجود ه: إن الكحول فيها مستهلك ال أثر ل وهو يربك القارئ مرة أخرى ويقول
ذا كان يعني أن 3 % منه؟ أليس ذلك أثرًا من آثار وجود المسكر كشفه الفحص المختبري؟ وا 

% ال تسكر فإن هذه النسبة تتراكم وتتزايد مع زيادة الشرب من ماء الشعير ففي كل علبة 3نسبة 
% من العلبة الثانية والثالثة وهكذا . وعلم الكيمياء يقول 3% من مكوناتها كحول تضاف إليها 3

% يساوي نفس 8-3: إن شرب نصف لتر من البيرة العادية التي يكون نسبة الكحول فيها من 
سم أو شرب كأس من الشمبانيا بحجم 31لكمية من الكحول عند شرب كأس ويسكي بحجم ا

 سم . 81سم أو شرب كأس من نبيذ الشيري والبورت بحجم 151
فكمية الكحول متساوية تقريبًا في أي كأس من هذه الكؤوس وبمجرد شرب ثال  كاسات " 

Tarts البيرة يؤدي إلى ارتفاع نسبة  " أي ما يعادل مائة سم من الويسكي أو لتر ونصف من
الكحول في الدم خالل ساعة ونصف إلى خمسين مليجرامًا بالمائة ولن يتخلص الجسم من هذه 

سم من 15-11الكمية ابل مضي ثماني ساعات   ألن الجسم يستطيع أن يمثل غذائيًا من 
 ( .21الكحول في الساعة)

لوات وتراكم الكميات حي  تقول الدوائر ومعلوم أن تناول الكحول يؤدي إلى اإلدمان بمرور ا
الطبية أن واحدًا على األال من كل عشرة أشخاص جربوا الخمر أصبح مدمنًا للخمر ال يستطيع 
عنها فكاكًا . ومعنى اإلدمان هو أن يتعود الشخص على عقار ما معين بحي  تتعود خاليا 

الخمر مثاًل يضطر إلى  جسمه على هذا العقار وكلما نقص مستواه في جسمه طلبه فمدمن
تعاطي كميات أكبر ليحصل على نفس األثر الذي كان يحصل عليه   فالكأس تصبح كأسين 
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وثالثة   كما أنه يضطر إلى تناولها في فترات زمنية متقاربة بداًل من أن يشربها في فترات  
عر في جوفه متباعدة وكلما شرب منها ليرتوي زاد ضمؤه   وكلما حاول إطفاء ذلك اللهب المست

 زادت النار اشتعااًل حتى تلتهم نار اإلدمان عقله وكبده وصحته .
% من مكوناته كحواًل فما الفرق بينه 3ثم إننا إذا النا بإباحة شراب الشعير الذي يشتمل على 

 ( 21%)8-2% أو 9-3وبين البيرة المحرمة باإلجمــاع والتي يشكل الكحـول فيهـا  نسبة 
: وهذه البيرة ال يسكر كثيرها ومن ثم فال يحرم شربها .  عودة أيضاً ويقول الشيخ ال -3

 ومعلوم أن من يشرب من هذه األشربة ال يكتفي بشرب علبة واحدة منها في
المرة الواحدة بل يكرر ويكثر منها واد ذكرنا سابقًا أن نسبة الكحول الموجودة ستتراكم وتتضاعف 

 في الجسم والشك في ذلك . 
بالكثير الذي عناه الحدي  ) ما أسكر كثيره ( وااله الشيخ العودة ؟ ألن معنى "  دصو لكن ما المق

 كثير " الحد أدنى له إال إذا ورد الدليل على تحديده   واد ورد الدليل من السنة فقد روت عائشة

يقول : )كل مسكر حرام وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام( .وفي  أنها سمعت النبي 
(   واال ابن عمر : ماأسكر  منه الفرق 22ية " فالحسوة " وفي رواية " فالجرعة منه حرام)روا

( .اال البيهقي ومشهور فيما بينهم أن الفرق ستة عشر رطاًل فدل على 23فاللحسة منه حرام)
 أن الصاع خمسة أرطال وثل  .

وتسكينها وهو مكيال  واال صاحب كنز العمال : الفرق فيه لغتان تحريك الراء وهو الفصيح  
(   فمن شرب أال 24يسع ستة عشر رطاًل وهي اثنا عشر مدًا أو ثالثة أصع عند أهل الحجاز)

 من هذا المقدار ال يعد شاربًا للكثير منها . 
لترًا عند المذاهب الثالثة غير الحنفية وألن الفـرق اثنـا عشـر مـدًا  687 1ومعلوم أن المد يساوي

لتـرًا  فـالفرق  17132لترًا أما عند الحنفيـة فالمـد يسـاوي  87244=12×17687فالفرق يساوي 
 ( .25لترًا) 127384=12×17132يساوي عندهم 

لتـــرًا فـــإن الفـــرق يســـاوي  17331فـــإذا علمنـــا أن العلبـــة الواحـــدة مـــن شـــراب الشـــعير تســـاوي  
علبــة مــن شــراب الشــعير بربيكــان مــثاًل عنــد غيــر  25أي بحــدود  247981=17331÷87244

 37علبــة أي بحــدود  377527=1733÷127384فالكميــة تسـاوي   نفيـة وامــا عنـد الحنفيــةالح
علبــة تقريبــًا أي أن مــن شــرب خمســًا وعشــرين علبــة أو زجاجــة علــى رأي غيــر الحنفيــة أو ســبعًا 
وثالثين علبة على رأي الحنفية ولم يسكر فـإن هـذا الشـرب سـيكون مباحـًا فـي حقـه   ألن الكثيـر 

هو هذه الكمية وهو ما يساوي " الفرق " المذكور علمًا بأن مقـدار  عائشة حسب حدي  السيدة 
مـل مـن الكحـول الخـالص علـى رأي غيـر الحنفيـة و 23275الكحول في هـذه الكميـة سيصـل إلـى 
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% كمـا أاـر بـذلك 3مل على رأي الحنفية إذا افترضنا أن نسبة الكحول في كل علبة تسـاوي 349 
 الشيخ فهد العودة .

ب هذه الكمية سيكون اد تناول أكثر من ثلثي علبة من الكحول الخالص على رأي أي أن شار 
غير الحنفية وأكثر من زجاجة أو علبة على رأي الحنفية وال أعتقد أن مثل هذه الكمية يمكن 

 القول بأنها ال تسكر من لم يعتد شرب الخمور أو أنها كمية مضمحلة مستهلكة في غيرها .
نى الكثير الوارد في الحدي  الذي استدل به الشيخ العودة وهو ) ما أسكر نفهم مع  هكذا يجب أن

% كما ثبت لدينا بالتحليل 175% أو 1كثيره فقليله حرام ( وحتى لو افترضنا أن نسبة الكحول 
المختبري فإن مثل هذه النسبة ستشكل ما يساوي ثل  علبة أو نصفها من الكحول الخالص في 

 ماء الشعير . مقدار شرب " الفرق " من
أما اوله "  هذه النسبة من الكحول مستهلكة في غيرها ال أثر لها ومن القواعد المعروفة :  -4

أن المستهلك في غيره وجوده كعدمه " فهذه القاعدة التي ذكرها إنما يشير بها إلى ما ذكره ابن 
لعين المنغمرة في رجب الحنبلي في كتابه القواعد ضمن القاعدة الثانية والعشرين ونصها : ا

 غيرها إذا لم يظهر أثرها فهل هي كالمعدومةحكماًأوال ؟ فيه خالف وينبني عليه مسائل منها :
ن كان يسيرًا  الماء الذي استهلكت فيه النجاسة فإن كان كثيرًا سقط حكمها من غير خالف . وا 

لمشهور وسواء ايل فروايتان ومنها لو خلط خمرًا بماء واستهلك فيه ثم شربه لم يحد هذا هو ا
بنجاسة الماء أو ال وفي التنبيه ألبي بكر عبد العزيز من لت بالخمر سويقًا أو صبها في لبن أو 

 ( .26ماء جار ثم شربها فعليه الحد ولم يفرق بين أن يستهلك أو ال يستهلك)
 وهذا الكالم من الشيخ العودة مردود لعدة اعتبارات هي: 

ة في غير موضعها إذ القاعدة تتحد  عن نجاسة واردة على الماء أولها : أنه أخذ بهذه القاعد
من خارجه مغايرة له وهنا األمر مختلف فإن الكحول في ماء الشعير متولد منه وليس شيئًا طارئاً 
على الماء   ألن السكريات أو النشويات الموجودة في أصل هذا الشراب تتحول بمرور الوات إلى 

 امًا .خمر فاألمر مختلف هنا تم
ثانيها : يريد أن يبني الحكم هنا على اعتبار أن الخمر نجسة فإذا خالطت شيئًا طاهرًا وكان ذلك 
الطاهر كثيرًا غالبًا وضاع أثر الخمر فيه فال تؤثر نجاسة الخمر في ذلك الطاهر وهذا كما ذكره 

إذا بلغ الماء :)  كثير من العلماء في اضية سقوط نجاسة في ماء كثير اعتمادًا على اوله 
 (  .27التين لم ينجسه شيء )

لترًا فما فوق ألن القلة الواحدة تساوي  321والحدي  يتحد  عن كمية من الماء تساوي 
(   فأين هذه الكمية من الكمية الموجودة في علبة هذا الشراب التي ال تتجاوز 28لترًا) 16175

ول نجاسة اليلة في ماء كثير فإن هذا ثل  لتر من الماء؟ وعلى فرض تسليمنا بما يقول من حص
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األمر غير متفق عليه عند العلماء واد رأينا مذهب الحنابلة في ذلك فإن لديهم رواية أخرى  
ن كان الماء جاريًا  حكموا فيها بنجاسة الماء سواء استهكلت فيه النجاسة أم لم تستهلك حتى وا 

ابن عابدين: ) لو واعت اطرة من الخمر فكيف بغير الجاري؟ ومثلهم اال الحنفية أيضًا   يقول 
ن استهلكت فيه وصار ماًء وكذا لو واعت في  في الماء غير الجاري أو ما في حكمه نجسته وا 

ن صارت طعامًا كما لو واعت فيه اطرة بول ...()  ( .29ادر الطعام نجسته وا 
اء فيه فإن وهو من الشافعية : كل مسكر حرام والحرام ال يحله دخول الم ويقول البيهقي

باهلل  نأتي بنبيذ اد تخمر  فقال: اضرب بهذا عرض الحائط فإن هذا شراب من ال يؤم الرسول 
 ( .31واليوم اآلخر. اال البيهقي : ولو كان إلى إحالله بصب الماء عليه سبيل لما أمر بإرااته)

كثيره(  راليل ما أسك اهلل إنا نكسره بالماء فقال : )حرام   لوروى الدار اطني أنهم االوا : يا رسو
(31 . ) 

: ) حرمت : شذ اوم بأن االوا: إذا مزجها بما غلب عليها لم تحرم لقوله  واال الماوردي
 ( . 32الخمرة لعينها ( وهذا تأويل فاسد . ألن العين موجودة في الممزوج بها)

ضيع بما خالطه فكأن العلماء نظروا إلى أن الخمر تختلف عن بااي النجاسات فغيرها يستهلك وي
من ماء أما الخمر فيبقى حكمها وهذا رأي الشافعية القائلين بحدي  القلتين كما رأينا في أاوال 

 البيهقي والماوردي الشافعيين .
على أن اضية الحكم بنجاسة الخمر اضية مختلف فيها إذ ذهب بعضهم إلى عدم نجاستها منهم 

ليه ذهب ربيعة الرأي واللي  بن سعد والمزني صاحب الش افعي وسعيد بن الحداد القروي وداود وا 
 ( .33الشافعي في رواية)

أنه  ودليلهم أن الخمر لما حرمت اام الصحابة بسفكها في طراات المدينة حي  صح عن أنس 
اال : )... فخرجت فإذا مناٍد ينادي أال إن الخمر اد حرمت اال : فجرت في سكك المدينة .. 

()34 . ) 
لو فهموا من تحريم الخمر أنها نجسة لما سفكوها في طرق  أن الصحابة وجه الداللة : 

عنه كما نهى عن التخلي في الطرق حين اال: ) اتقوا اللعانين االوا  المدينة ولنهى رسول اهلل 
( ثم إن الحشيشة 35وما اللعانان يا رسول اهلل ؟ اال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم ()

 اهر فليس كل محرم نجس .مسكرة وهي نبات ط
وعلى كل حال وحتى لو سلمنا بنجاسة الخمر كما يقول الجمهور فهل الخمر حرمت لنجاستها 
فقط أم لشيء آخر ؟ بمعنى لو تخلصنا من نجاستها بصب الماء عليها أو خلطها به حتى يضيع 

ناولها محرمًا حتى أثرها فهل تخلصنا من حرمة تناولها أم أن هناك شيئًا آخر ارتبطت به يجعل  ت
 لو استهلكت في غيرها ؟ .
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(   وذلك لتركيز 36)ءجمهور العلما لهناك من يقول : إنها نجسة لكنها حرمت إلسكارها وهو او 
األحادي  الواردة فيها على حرمة كل مسكر وبما أن المسكر اليله ككثيره في الحرمة فال مخرج 

سبة الخمر اليلة فيه   ومع ذلك فيبدو أن من القول بحرمة شيء خالطته الخمر مهما كانت ن
كثيره ال حرمة بشرب اليله وكأن  رالشيخ العودة استفاد من اول الجمهور ليقول : إن ما ال يسك

العلة في تحريم الخمر هي علة اإلسكار فقط من دون غيرها فما أسكر كثيره فقليله حرام وما ال 
ن كان خمرًا أو كحو   اًل أو تحت أي مسمى كان  .يسكر كثيره فقليله حالل وا 

وليس األمر كذلك كما نعتقد فإن الجمهور الذين االوا بأن علة الحرمة إسكار الخمر االوا أيضًا : 
إنها نجسة وفوق هذا وذاك وردت األدلة بوجود وصف آخر للخمر يصلح أن يكون معتمدًا وعلة 

كونها خمرًا ليس إال  كما في في تحريمها أال وهو كونها ملعونة لذاتها مبغوضة من الشارع ل
 األدلة اآلتية :

: )لعنت الخمر على عشرة أوجه   بعينها وعاصرها  عن ابن عمر أنه اال : اال رسول اهلل  –أ 
 (  .   37ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وشاربها وساايها()

القليل منها والكثير والمسكر من كل شراب وفي عن ابن عباس اال : حرمت الخمر بعينها  -ب
 ( .38رواية : حرمت الخمر لعينها)

 (  .39اال ابو الدرداء : إنما حرم اهلل الخمر بعينها وسكرها) -ج
يقول : )أيها الناس إن اهلل يبغض الخمر  عن أبي سعيد الخدري اال: سمعت رسول اهلل  -د

ده منها شيء فليبعه ولينتفع به .  اال : فما لبثنا ولعل اهلل سينزل فيها أمرًا فمن كان عن
: إن اهلل حرم الخمر فمن أدركته هذه اآليه وعنده منها شيء فال  إال يسيرًا حتى اال النبي 

 يشرب 
 ( .41وال يبع اال: فاستقبل الناس بما كان عندهم منها طرف المدينة فسفكوها( )

سكارها وأنها تبع  على العداوة والبغضاء والصد عن  إذاً  فسبب تحريم الخمر فوق نجاستها وا 
ذكر اهلل وعن الصالة   فوق ذلك كله أنها ملعونة يبغضها الشارع محرمة لذاتها ولكونها 

( . ولو كان سبب تحريمها اإلسكار فقط لما منع 41خمرًا وهذا هو رأي الحنفية أيضًا)
عها أو حملها ألن ذلك ال ُيسكر بائعها أو حاملهاوألن بيعها وحملها الشارع من مجرد بي

ليس لغرض شربها فقد تستعمل في غير الشرب فإن الكحول يستخدم للتعقيم وتطهير 
الجروح او لغرض التجميل مثاًل واد وردت روايات عن بعض الصحابة والتابعين تمنع من 

سئلت عن المرأة  لسكر ومن ذلك أن عائشة ذلك مع أن التطهير أو التجميل ال يؤدي إلى ا
السيدة ( فيها الخمر فنهت عن ذلك أشد النهي . واال الزهري : كانت 42تمتشط بالعسلة)

 ( .43عائشة تنهى أن تمتشط المرأة بالمسكر)
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( 44أنه بلغه أن نساًء يمتشطن بالخمر فقال : ألقى اهلل في رؤوسهن) وثبت عن ابن عمر  
نساء  يمتشطن بالخمر عند حذيفة فقال : الطيبهن اهلل وفي رواية :  (. وذكر45الحاصة)

( وروي عن جابر بن زيد أنه سئل عن دردي الخمر هل 46يتطيبن بالخمر ال طيبهن اهلل)
يصلح أن يتدلك به في الحمام أو يتداوى بشيء منه في جراحة وسواها فقال: هو رجس   

لما أنزلت اآليات من آخر   ت السيدة عائشة (  ولذلك اال47وأمر اهلل تعالى باجتنابه)
 ( .48فحرم التجارة في الخمر)  سورة البقرة في الربا :خرج رسول اهلل 

فإذا تخلصنا من إسكارها ومن نجاستها باستهالكها في ماء كثير بقيت لعنتها ال يمكن التخلص 
( . 49م بأكثر من علة)مهما فعلناواد اال ابن حجر العسقالني : المانع أن يعلل الحك منها

فمتى ما حلت الخمرة في شيء لعنته وطردته من رحمة اهلل تبارك وتعالى ومعلوم أن لعنة 
الخمر وردت على لسان الشارع فهي أشد وأعظم من لعنة إنسان عادي فقد صحَّ أن امرأة 

في بعض أسفاره على نااة فضجرت فلعنتها فسمع ذلك  من األنصار كانت مع رسول اهلل 
فقال : خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة وفي رواية االت : اللهم العنها   رسول اهلل 
( .فإذا حلت لعنة هذه المرأة على نااتها ألنها 51ال تصاحبنا نااة عليها لعنة) فقال النبي 

 ؟ فمن المؤكد أن هذه اللعنة أعظم .  لعنتها فكيف بمن لعنه اهلل ورسوله 
ر هكذا نستطيع القول : بأن القطرة أو المقدار القليل من الكحول أو الخمر إذا فإذا فهمنا األم

دخل في أي طعام أو شراب فإن لعنة اهلل تحل معه وتحرمه وبالتالي فال فرق بين أن تصيب 
% أو أال أو أكثر فمن لعنه اهلل طرده من 3% أو 111بنسبة  الشارب لعنة اهلل ورسوله 
 مه اهلل .رحمته وويل لمن لم يرح

ذا توضح األمر بهذا الشكل لم يبق أن يقال عن مستند الشيخ العودة في رأيه هذا إال أنه اد  هـ وا 
أخذ بما االه أبو حنيفة في األنبذة. ألن رأيه فيها يشبه في مضمونه رأي أبي حنيفة .         

  -: يورأي أبي حنيفة في الخمر واألنبذة ما يأت
يء من ماء العنب إذا صار مسكرًا أما سائر األشربة األخرى فتسمى أن الخمر حقيقة هي : الن

خمرًا مجازًا ألن معنى اإلسكار والمخامرة فيه كامل وفي غيره من األشربة نااص   فكان 
حقيقة له مجازًا لغيره وعلى هذا : فالمزر والجعة والبتع وما يتخذ من السُّّكر والتين ونحو 

وأبي يوسف ورواية عن محمد الياًل كان أو كثيرًا مطبوخًا  ذلك فيحل شربه عند أبي حنيفة
ن سكر ألنه سكر حصل بتناول شيء مباح كالسكر الحاصل  كان أو نيئًا   وال يحد شاربه وا 

  -( ودليلهم على ذلك :51من تناول البنق)
ه أن الحرمة متعلقة بالخمرية   والخمرية ال تثبت إال بالشدة   والشدة ال توجد  في هذ -1

 ( .52األشربة فال تثبت الحرمة)
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: ) الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والدليل على انعدام الخمرية أيضًا اوله  -2 
 ( .53والعنبة()

واد ذهب الحنفية إلى أن أي مقدار شرب من األنبذة غير نبيذ العنب إذا لم ُيسكر فهو حالل فإن 
عة أاداح فلم يسكر فهو حالل فإن أسكر فإن الكأس األخيرة هي المحرمة فمن شرب تس

 سكر في العاشر فإن العاشر حرام.
: القدح األخير مسكر بما تقدم ألن المسكر ما يتصل به السكر .  لاال السرخسي : وال يقا

ويروون في ذلك روايات ضعيفة عن بعض الصحابة كابن عباس وابن عمر وغيرهما 
( واد خالفهم الجمهور في ذلك 54ها)والمتتبع ألسانيدها يدرك بوضوح عدم ثبوتها كل

ووصفوا اولهم بالشاذ وجابهه العلماء بالرد والرفض ومن ذلك ما االه ابن رجب الحنبلي : 
مازال علماء األمصار ينكرون ذلك عليهم فإن تحريم الخمر نزل بالمدينة بسبب سؤال أهل 

 المدينة عما عندهم من األشربة ولم يكن بها خمر العنب .
يعني بالمدينة  -أنه اال: حرمت علينا الخمر حين حرمت وما نجد  البخاري عن أنس فقد روى 
 ( .55خمر األعناب اال الياًل وعامة خمرنا البسر والتمر) –

وروى مسلم عن أنس أنه اال : لقد أنزل اهلل اآلية التي حرم فيها الخمر وما بالمدينة شراب 
خمر وكانت عامة خمورهم يومئذ خليط البسر يشرب إال من تمر وفي رواية : لقد حرمت ال

ن في المدينة يومئذ 56والتمر) (   وروى البخاري عن ابن عمر اال : نزل تحريم الخمر وا 
 (.57لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب)

ذا ثبت ذلك فإ( . 58: ما عتقت فخمرت فهو خمر وأنى كانت لنا الخمر خمر العنب)واال عمر 
: ) الخمر من هاتين  ية جملة وتفصياًل وما أوردوه من اول الرسول فال صحة لقول الحنف

الشجرتين ( فإنهم أول من خالفه ألنهم أثبتوا خمر العنب ونفوا اسم الخمر عن غيرها 
على منبر  والحدي  يثبتها لخمر التمر واد روى البخاري عن ابن عمر اال سمعت عمر 

نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب  ويقول : أما بعد أيها الناس إنه النبي 
 (59والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل)

(61 )اال البيهقي : فيه داللة على أن اوله :) والخمر ما خامر العقل (. من اول رسول اهلل  
 أنه اال : إن من   وروى أبو داود وغيره بسند حسن عن النعمان بن بشير عن النبي 

ن من العسل  ن من الشعير خمرًا وا  ن من البر خمرًا وا  ن من الزبيب خمرًا وا  التمر خمرًا وا 
 ( 61خمرًا)
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اال البيهقي : وهذا ال يخالف حدي  ) الخمر من هاتين الشجرتين ( فإنه أثبت الخمر منهما في  
ا متى م هذا الحدي  وأثبتها منهما ومن غيرهما فيما مضى فيقال بجميع ما ثبت عنه 

 أمكن الجمع بين جميعه .
نما معناه أن معظم ما يتخذ من الخمر إنما  واال أبو سليمان : هذا غير مخالف لما تقدم ذكره وا 
نما هو من باب التأكيد لتحريم  ن كانت اد تتخذ أيضًا من غيرهما وا  هو من النخلة والعنبة وا 

الدفء من الوبر وليس فيه ما يتخذ منهما لمرارته وشدة سورته كما يقال : شبع من اللحم و 
نفي الشبع من غير اللحم و النفي الدفء من غير الوبر ولكن فيه التوكيد ألمرهما والتقديم 

 ( .62لهما على غيرهما في نفس ذلك المعنى واهلل أعلم)
فعلى هذا يكون شراب الشعير المشتمل على نسبة من الكحول خمرًا ال محالة  ألن  التخمر  

وهذا أمر ال يجادل فيه أحد ألن المادة السكرية الموجودة في هذا الشراب  حاصل فيه وال شك
% سيصبح بمرور الوات أكثر وأكثر من هذه 3% او 1اابلة للتخمر وما كان اليوم بنسبة 

  -النسبة والدليل على ذلك :
اول ابن عمررضي اهلل عنهما : العصير أشربه مالم يأخذه شيطانه. ايل :وفي كم يأخذه  -1

( ومعنى 63يطانه ؟ اال: في ثال  . اال اإلمام أحمد فإذا أتى عليه ثالثة أيام فال تشربه)ش
اوله : يأخذه شيطانه كناية عن ما ذكرته اآلية عن الخمر من أنه ) رجس من عمل 

 الشيطان( .
أنه كان ينتبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح  روى مسلم عن ابن عباس عن رسول اهلل  -2

لك والليلة التي تجيء والغد والليلة األخرى إلى العصر فإن بقي شيء سقاه الخادم أو يومه ذ
أمر به فُصبَّ وفي رواية : ينتبذ له من ليلة االثنين فيشربه يوم االثنين والثالثاء إلى 

 ( .64العصر)
نبذ ... في سقاء  ...غدوة فيشربه عشاء ون عن السيدة عائشة االت: كنا ننبذ لرسول اهلل -3

 ( .65عشاء فيشربه غدوة)
مما يشير بوضوح إلى أن التخمر سيحصل فيه بعد مرور أكثر من ثالثة أيام ولذلك تقول السيدة 

ذا شرب عشية غسلناه  عائشة  : كنا إذا شرب النبيذ غدوة غسلنا السقاء عشية وا 
 (  وذلك خوفًا من تخمر أثر النبيذ المتبقي في السقاء . 66غدوة)
إن التخمر يحصل ألن العصير أو النبيذ لم يكن محفوظًا في ظروف مالئمة   فكونه  واد يقال :

مكشوفًا والجو حار اد يساعد ذلك على التخمر بخالف الزجاجة أو العلبة محكمة اإلغالق 
 اليوم .
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: أن ما حصلنا عليه من نتائق مختبرية تثبت اطعًا وجود هذا التخمر مع أفضل  والجواب 
 ة لحفظ ماء الشعير ومع تخزينها بشكل جيد وربما تفريغها من الهواء . الظروف المتوفر 

أرسل معاذًا  والذي نراه من دليل ااطع في هذه القضية ماأخرجه البخاري ومسلم أن رسول اهلل 
وأبا موسى األشعري إلى اليمن فقال : يسرا وال تعسرا   بشرا وال تنفرا وتطاوعا . فقال أبو 

اهلل إن أرضنا بها شراب من الشعير " المزر  يو يماني األصل " : يا نبموسى األشعري " وه
( فلم يفرق رسول 67: كل مسكر حرام)  " وشراب من العسل " البتع " فقال رسول اهلل 

 بين خمر العنب و نبيذ الشعير أو غيره في الحرمة مادام مسكرًا .  اهلل 
 ( .68خمر وكل مسكرحرام () أنه اال: ) كل مسكر ولذلك ثبت عن رسول اهلل 

وهنا يتضح بجالء مدى التشويش الذي أحدثته فتوى الشيخ العودة في أذهان القراء   ومدى 
الخلط الذي واع فيه وسيزداد هذا الخلط وذلك التشويش أكثر عند استعراضنا لفتوى الشيخ 

 (  .69)  2115/  4/  15يوسف القرضاوي التي صدرت عنه في 
باأللف من الكحول في شراب الشعير نسبة ضئيلة وأنها  5: إن وجود نسبة حي  يقول فيها 

تحد  بفعل التخمر الطبيعي وليست مصنعة ولذلك ال أرى حرجًا من تناول هذا المشروب . 
لكن هذه النسبة إذا أضيفت إلى مشروب لغير حاجة صحية أو طبية فإن من أضافها يأثم 

ن لم يكن مؤثرًا في إباحت  ها لشاربها . على ذلك وا 
وبعد أن اال هذه الفتوى بدأت الشائعات تدور حول إباحة القرضاوي للخمر فاستأنف اائاًل بعد 
فترة : أنا ال أحل ألحد اطرة واحدة من المسكر وما الته سابقًا جاء ليجيب عن حاجة ملحة 

 للهيئة القطرية العامة للمواصفات والمقاييس في هذا الشأن . 
ذه الفتوى زادت القضية غموضًا وارتباكًا فهو ال يرى حرجًا في تناول هذا وهنا نالحظ أن ه

المشروب شرط أن ال تزيد نسبة الكحول فيه عن خمسة باأللف. إذًا فهويرى أن الكحول 
مؤثر في التحريم إذا زاد على هذه النسبة بينما يرى الشيخ العودة عدم تأثير هذه المادة 

ق شاسع بين الكميتين أما الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن % والفر3حتى لو بلغت نسبتها 
باز فيحكمان بإباحة هذا الشراب   ألنه خال من الكحول تمامًا بمعنى لو كان فيه أي نسبة 

 من الكحول من دون تحديد ألصبح الشراب محرمًا . 
ن  ثم تأمل اول الشيخ القرضاوي " من أضاف الخمسة باأللف من الكحول إلى هذا الشراب آثم وا 

 لم يكن هذا المقدار مؤثرًا في إباحتها لشاربها " 
ونحن نفهم من كالمه أن من يصب الخمر آثم ومن يشربه ليس بآثم نقصد " الخمسة باأللف 

 فقط" وهذا مالم يعرفه أو يقله مسلم اط ابل الشيخ القرضاوي غفر اهلل تعالى له 
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ة الطبيعية وما كان أكثر فغير طبيعي مع أن ثم لماذا القول بأن الخمسة باأللف هي فقط النسب 
التحليل المختبري أثبت وجود تخمر بشكل طبيعي وذاتي في هذا الشراب وبنسبة أعلى بكثير 

 من الخمسة باأللف هذه . 
ولعل هذا الكالم المتنااض صدر نتيجة الضغوطات الحكومية عليه والتي عبر عنها بقوله : 

للهيئة القطرية   أو ربما كي ال يوصف بالتشدد الذي  ماالته جاء ليجيب عن حاجة ملحة
ُيتهم به اليوم اإلسالم وعلماؤه ليظهر ألعداء اإلسالم وجود بعض المرونة في فتاوى 
 المسلمين اليوم وهذا أمر مرفوض تمامًا فلو كان في األمر سعة لوسع فيه رسول اهلل 

ع ذلك حينٍ سأله أبو موسى عن وهو الذي اال ألبي موسى ومعاذ : يسرا وال تعسرا. وم
شراب الشعير حكم بحرمة المسكر فيه من دون أي تردد ولم يعد تحريمه من باب التعسير 
أو التنفير الذي نهاهما عنه كما مر في الحدي  السابق  ولذلك اال ابن رجب الحنبلي: 

اهيم يقول عبد اهلل بن المبارك: ما وجدت في النبيذ رخصة عن أحد صحيح إال عن إبر 
النخعي وكذلك أنكر اإلمام أحمد أن يكون فيه شيء يصح واد صنف كتاب األشربة ولم 
يذكر فيه شيئًا من الرخصة وصنف كتابًا في المسح على الخفين وذكر فيه عن بعض 
السلف إنكاره  فقيل له : كيف لم تجعل في كتاب األشربة الرخصة كما جعلت في المسح ؟ 

 ( .71المسكر حدي  صحيح)فقال : ليس في الرخصة في 
إذًا فليس هناك ما يسمى ببيرة إسالمية وال شراب شعير خاليًا من الكحول وال يحل لمؤمن باهلل 
ورسوله واليوم اآلخر أن يتعاطى الخمر بأي شكل من أشكالها وتحت أي اسم سميت به 

ألنفسهم أو  فتلك من الحيل التي يريد شاربو الخمور ترويجها بتغيير اسم الخمرة ليسوغوا
على ذلك فقد أخرج ابن ماجة بإسناد صححه ابن القيم  لغيرهم شربها واد نبه رسول اهلل 

  واال ابن حجر : سنده جيد    وصححه ابن حبان وله شواهد كثيرة عن أبي مالك 
:) ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها  األشعري   اال : اال رسول اهلل 

سهم بالمعازف والمغنيات يخسف اهلل بهم األرض ويجعل منهم القردة يعزف على رؤو 
 ( .   71والخنازير()

( . اال في 72وفي رواية :)سيكون في آخر أمتي ناس يستحلون الخمر بأسم يسمونها إياه( )
عون المعبود : أي يتسترون في شربها بأسماء األنبذة المباحة كماء العسل وماء الذرة 

ن أنه غير محرم ألنه ليس من العنب والتمر وهم فيه كاذبون   ألن كل ونحو ذلك ويزعمو
 ( .73مسكر حرام)

واال ابن تيمية بعد أن ساق الحدي  المتقدم : واألمر في ذلك واضح فإن خمر العنب اد أجمع 
المسلمون على تحريمها اليلها وكثيرها وال فرق في الحس وال العقل بين خمر العنب والتمر 
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العسل فإن هذا يصد عن ذكر اهلل وعن الصالة وهذا يصد عن ذكر اهلل وعن والزبيب و  
الصالة وهذا يواع العداوة والبغضاء وهذا يواع العداوة والبغضاء واهلل سبحانه اد أمر بالعدل 
واالعتبار وهذا هو القياس الشرعي وهو التسوية بين المتماثلين فال يفرق اهلل ورسوله بين 

ذا كان اد شراب مسكر وشراب مس كر فيبيح اليل هذا وال يبيح اليل هذا بل يسوي بينهما وا 
حرم القليل من أحدهما حرم القليل منهما فإن القليل يدعو إلى الكثير وأنه سبحانه أمر 
باجتناب الخمر ولهذا يؤمر بإرااتها ويحرم ااتناؤها وحكم بنجاستها وأمر بجلد شاربها كل 

 ( .74بيح القليل من األشربة المسكرة ؟ واهلل أعلم)ذلك حسمًا لمادة الفساد فكيف ي
فال ينخدعن مسلم بالتسميات   ألن الحق ظهر فالحالل بيَّن والحرام بيَّن وماكان من المتشابهات 

 أعان اهلل سبحانه على كشفه وتوضيحه وال عذر بعد ذلك لمن عرف الحق وزاغ عنه .
 وباهلل تعالى التوفيق

 

 الخاتمة
ة المختصرة في فتاوى العلماء ومختبرات كليات العلوم والطب نسجل أبرز ما وصلنا بعد هذه الجول

  -إليه من نتائق وهي كاآلتي :
على الرغم من أن موضوع البح  يعد اديما نسبيًا في كثير من البلدان العربية واإلسالمية إال  -1

فيه سوى عام واحد  أنه حدي  بالنسبة للعراق . إذ لم يمض على انتشار مثل هذه األشربة
 .. ماسة إلى توضيحه في بلدنا العزيزأو أال فهو موضوع اديم حدي  في آن واحد والحاجة 

ن كان بعضها اد مضى عليه أكثر من سبع  -2 الفتاوى الصادرة في البلدان العربية واإلسالمية وا 
كم الشرعي وعشرين سنة فإنها لم تلب حاجة القاريء أو السائل المسلم لمعرفة حقيقة الح

لهذا الشراب وما شابهه لعدم وضوح المراد من بعضها ولتنااض بعضها مع اآلخر وعدم 
اعتماد أغلبها على مستند شرعي صحيح أو مقبول أو على رأي معتبر عند فقهاء 
المسلمين ومع تأرجح البعض منها وترددها لعدم ابتنائها على نتائق علمية مؤكدة كان البد 

شكل كاٍف وااطع ليعرف القاريء والسائل المسلم حكم الشريعة من توضيح األمور ب
 اإلسالمية من دون لبس أو تمويه .

تميز البح  باعتماده على نتائق علمية في مختبرات عرااية وعربية تابعة لكليات الطب  -3
البح  المختبري اامت فتوى بتحريم هذا  هوالصيدلة في جامعات معروفة وبناء على ما أثبت

 ب وتبعها هذا البح  العلمي الموثق .الشرا
حصول التخمر في مثل األشربة أمر حاصل المحالة لوجود الظروف المالئمة لهذا التخمر  -4

ن ااموا بسحب الكحول الحاصل نتيجة الصناعة فإن الكحول أو  مهما فعل المنتجون وا 
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تصل إلى التخمر سيحصل مرة أخرى لوجود نسبة عالية من السكريات في هذا الشراب  
 % من مكوناته ولوجود الخمائر المساعدة على ذلك . 78

أما اول البعض بأن نسبة خمسة باأللف من الكحول في هذا الشراب هي النسبة الطبيعية وال 
تأثير لمثل هذه النسبة فأمر خاطئ يدل عليه وجود نسب أعلى من هذه النسبة كشف عنها 

 التحليل المختبري . 
) ما أسكر كثيرة فقليلة حرام ( دليل على إباحة هذا الشراب ألن  أن اوله فهم البعض خطًأ  -5

 شرب الكثير منه ال يسكرمن دون معرفة لمقدار ذلك الكثير .
واد ورد في السنة ما يبين الحد األدنى لهذا الكثير وهو ما يساوي أكثر من اثني عشر لترًا من 

ت منه عند غيرهم . مما يعني أن من شرب هذا الشراب عند الحنفية وأكثر من ثمانية لترا
مل من الكحول الخالص على رأي 349هذه الكمية سيكون اد تناول ضمنه ما يقرب من 

 مل . 23275الحنفية وعلى رأي غيرهم ما يقرب من 
وهذه كمية ال يشك عاال بأنها مسكرة لمن تناولها لوحدها أو مخلوطة مع غيرها كالماء مثاًل 

ى محتوى زجاجة كاملة من هذا الشراب عند الحنفية وأكثر من ثلثي هذه وهي كمية تزيد عل
 الزجاجة عند غيرهم .

اد يتخذ البعض اختصاص هذا الشراب وما شابهه من األنبذة باسم غير اسم الخمر كذريعة  -6
للتملص من القول بحرمته وشرع اهلل ال يرضى بذلك . فالعبرة للمعنى والمضمون دون اللفظ 

لخارجي في كثير من أحكام الشريعة اإلسالمية . وما دام هذا الشراب وما شاكله اد والشكل ا
اشتمل على مادة السكر المحرمة فقد حرمه اهلل تعالى ورسوله فإن مقتضى العقل والعدل 
يقضيان بقياس الشيءعلى مثيله ليأخذ ذات الحكم المتعلق به . واختصاص الشيء باسم ال 

 مادام في حقيقته يحمل نفس المضمون ولذلك حذر رسول اهلل يفرده عن بااي مثيالته 

) من ذلك بقوله: ) ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها . 

وبناء على ما تقدم   وألنه ثبت بشكل ااطع أن هذا الشراب محرم فال يجوز شرعًا نسبته إلى  -7
اء وفي هذا المجال نحذر من أمثال اإلسالم من اريب أو بعيد ولو باالسم فاإلسالم منه بر 

هذه التسميات . فعندما ساغ للبعض أن يقول " بيرة إسالمية " تجرأ آخرون فقالوا " ويسكي 
الصالحين " ووصل األمر إلى أن ينتشر في بعض األسواق ما يسمى بلحم الخنزير 

 اإلسالمي وهلم جرًا .
ولو تحت هذه المسميات وكما حد  اديماً وواضح أن أعداء اإلسالم اليوم يريدون اإلساءة إليه 

عندما اال الزنديق عبد الكريم بن أبي العوجاء : لقد وضعت فيكم أربعة آالف حدي  أحرم 
 (  فالحذر الحذر من أمثال هذه المسميات . 75فيها الحالل وأحلل الحرام)



 مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية
ISSN:1702-8716 

9002آذار   – األولالعدد  – ولالمجلد األ  

 

94   

 بالبيرة اإلسالمية ىحكم ما يسم
  أو ماء الشعير الخالي من الكحول

 وباهلل تعالى التوفيق 
 الهوامش

وحاشـية السـندي  8/165وشرح السيوطي على النسـائي  13/411والحاوي  5/112( انظر : بدائع الصنائع 1)
دخـال الـى الكيميـاء الصـناعية  21والخمر بين الطـب والفقـه ص8/75وتحفة االحوذي  8/165على النسائي وا 

 . 14/147و 8/381ولسان العرب   191ص 
 4/235الرايـةواال حسن صحيح واال الزيلعي : رواه ابـن حبـان فـي صـحيحه   نصـب  2818( رواه الترمذي 2)

 .  334و2/333وصحح اسناده صاحب االحادي  المختارة  5171و5165والنسائي 1112ورواه احمد 
 . 111واالشربه  727ومسند البزار  142( مسند الطيالسي3)
 . 142(  االشربة رام 4)
 .  21( الخمر بين الطب والفقه ص5)
 .  222( األشربة برام 6)
 . 2818( الترمذي 7)
دخال الى الكيمياء الصناعية ص  21 بين الطب والفقه ص( الخمر 8)  . 191وا 
. 192(ادخال الى الكيمياء الصناعية ص 9)  
 . 194وادخال الى الكيمياء الصناعية ص  24( الخمر بين الطب والفقه ص11)

181(ادخال الى الكيمياءالصناعية ص 11)    

 . 192الصناعية ص وادخال الى الكيمياء   23( الخمر بين الطب والفقه ص12)
 14/4/2118و 15/4/2115( هذه الفتوى منشورة على االسالم اون الين مواع الشيخ القرضاوي في 13)
 ( سنبين أن التخمر في شراب الشعير ال يبدأ مباشرة وانما بعد مضي فترة ال تقل عن ثالثة أيام كما سيأتي 14)
 91( أصول الدين االسالمي ص 15)
 وعلى مواع األلوكه المجلس العلمي   382-3/381ين الباب المفتوح ( فتاوى ابن عثيم16)
ــاز  147ص 22( اللجنــة الدائمــة للبحــو  العلميــة واالفتــاء ) فتــاوى اللجنــة الدائمــة( ج17) فتــاوى اإلمــام ابــن ب

 )رحمه اهلل(
 اق الدرويش . جمع وترتيب أحمد عبد الرز  111/  22( فتاوى اللجنة الدائمة للبحو  العلمية واإلفتاء 18)
 هـ  1/8/1421( مواع سليمان العوده /على االسالم اليوم/ االطعمة واالشربة والصيد بتاريخ 19)
  65و  64( الخمر بين الطب والفقه ص 21)
 . 88و  87و  65و  64( المصدر نفسه ص 21)
 4/255ائشــة ورجــح الــدار اطنــي وافــه علــى الســيدة ع 17175والبيهقــي  3687( الحــدي  رواه ابــو داود 22)

رواتـه كلهـم محـتق بهـم فـي الصـحيحين سـوى أبـي  5/493لكن حسـنه الترمـذي واـال صـاحب تحفـة األحـوذي 
عثمان عمرو   ويقال عمر بن سالم األنصاري .. وهو مشهور ولي القضاء بمـرو .. اـال المنـذري لـم أر أحـدًا 

اــال أبــو عبيــد  34/69الكمــال  واــال صــاحب تهــذيب 11/119اــال فيــه كالمــًا . وانظــر أيضــًا عــون المعبــود 
اآلجري : سألت أبا داود عن أبي عثمان االنصاري اال : هذا ااضي مرو ثقة اسـمه عمـرو بـن سـالم .. وذكـره 

 . 5383ابن حبان في كتاب الثقات الت ورواه ابن حبان في صحيحه برام 
   13761( كنز العمال 23)
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 لصفحات السابقة ( المصدر السابق وتحفة االحوذي وعون المعبود ا24) 
 .  451و 417( معجم لغة الفقهاء ص 25)
 . 31( القواعد البن رجب ص26)
 63واـــال الحـــاكم صـــحيح علـــى شـــرط الشـــيخين ورواه ابـــو داود  458والمســـتدرك  517( رواه ابـــن ماجـــه 27)

 بلفظ ) اذا كان الماء التين لم يحمل الخب  (  52والنسائي 67والترمذي 
 368ص ( معجم لغة الفقهاء28)
 .  6/451( حاشية ابن عابدين 29)
 . 8/313( السنن الكبرى للبيهقي31)
 . 4/257( الدار اطني 31)
 . 17/184( الحاوي 32)

 84-23/  38أطروحة دكتوراة ومجلة البحو  اإلسالمية  154( فقه االمام ربيعة الرأي ص33)

 واللفظ له  1981ومسلم  4344( البخاري 34)
 . 25اود ابو د 269( مسلم 35)

 261-9/233(مجلة البحو  اإلسالمية بح  الخمر في الشريعة اإلسالمية للشيخ مساعد المعتق36)
اـال فـي البـدر  3381ورواه ابن ماجة عن أنـس أيضـًا مرفوعـًا بـرفم  4787وأحمد  3381( رواه ابن ماجة 37)

ن بــن عبــد اهلل الغــافقي   : حــدي  ابــن عمــر رواه أبــو داود وفــي أســناده عبــد الــرحم 711-697/  8المنيــر 
وسئل عنه ابن معين فقال : ال أعرفه وذكره ابن يونس في تاريخه وأوضح انه معروف ورواه ابن ماجة وأحمـد 
وفي اسنادهما أبو طعمة موالهم واد رماه مكحول الهذلي بالكذب   وواع في سنن أبي داود من طريق اللؤلؤي 

أنه أبو طعمة وذكره ابن السكن في سننه الصـحاح ولـه طريـق ثـاٍن " أبو علقمة " بدل " طعمة " وصّوب المزي 
رواه الترمذي وابن ماجة واـال الترمـذي غريـب اـال ابـن القطـان : إنمـا لـم يصـححه ألن فـي إسـناده شـبيب بـن 
بشر ولم تثبت عدالته واال فيه أبو حاتم : لين الحدي  الـت لكـن وثقـه ابـن معـين فينبغـي إذًا تصـحيحه وروي 

ابن عباس وابن عمر . وأما حدي  ابن عباس فأخرجه الحاكم في مستدركه وابن حبـان فـي صـحيحه  نحوه عن
 واال الحاكم صحيح اإلسناد وله شاهد من حدي  عمر .

: حدي  ابن عمـر رواه أبـو داود وابـن ماجـه بإسـناد حسـن واـال شـيخنا  578/  2اال صاحب تنقيح التحقيق    
 ي من طرق متعددة عن ابن عمرأبو العباس هو حدي  جيد واد رو 

بأســـانيد رجـــال بعضـــها رجـــال  ( اـــال الهيثمـــي عـــزاه صـــاحب األطـــراف إلـــى النســـائي ولـــم أره ورواه الطبرانـــي38)
 . الصحيح

واد اعترض على الحدي  بأنه ورد بلفظ : والسكر من كل شـراب لكـن اـال البيهقـي : وأمـا الـذي روي عـن ابـن    
لمراد به والمسـكر مـن كـل شـراب فكـذلك رواه احمـد بـن حنبـل واـال هـذا هـو عباس ... والسكر من كل شراب فا

الصواب عن ابن عبـاس . وأكـد ذلـك النسـائي فـي سـننه الكبـرى والصـغرى فقـال عـن روايـة ) والمسـكر مـن كـل 
 شراب ( أشبه بما رواه الثقات عن ابن عباس 

 واال العيني : رواه الطحاوي عن ابن عباس بإسناد صحيح    
نمـا يـروي هـذا عـن واا   ل الزيلعي : رواه العقيلي من وجهين عن الحار  عـن علـي مرفوعـًا وهـذا غيـر محفـوظ وا 

والســـنن الكبـــرى  447/  6ومعرفـــة الســنن واآلثـــار  53/  5ابــن عبـــاس مـــن اولـــه . انظــر : مجمـــع الزوائـــد 
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 21مدة القـاري وع 17182و17181والسنن الكبرى للبيهقي  5684واالصغرى للنسائي  5194للنسائي رام  
 . 316/ 4ونصب الراية  521/  2والدراية  174/ 

 .  118/  21( عمدة القاري 39)
وعزاه الى صـحيح االمـام مسـلم لكـن الـذي وجدتـه فـي صـحيح  53/ 9( هكذا رواه الشوكاني في نيل االوطار 41)

رد الحــدي  بلفــظ " يــبغض " مسـلم انــه بلفــظ ) ان اهلل تعــالى ُيّعــرض بــالخمر ... ( بـدل كلمــة " يــبغض " واــد أو 
/ 9الشــيخ مســاعد المعتــق فــي بحثــه الخمــر فــي الشــريعة االســالمية المنشــور فــي مجلــة البحــو  االســالمية 

233-261 . 
 . 119/  4( الهداية 41)

 -197/  13( العسلة كمية من العسل تمزج بالخمر ألن القطعة من العسـل يقـال لهـا العسـلة عمـدة القـاري 42)
  . 2/39الفائق 

 . 17192ومصنف عبد الرزاق  24175( مصنف ابن ابي شيبة 43)
  13/  7( الحاصة : العلة التي تذهب الشعر لسان العرب 44)
  17194ومصنف عبد الرزاق  24174( مصنف ابن ابي شيبة 45)
 17195ومصنف عبد الرزاق  24176( مصنف ابن ابي شيبة 46)

  1538( مصنف ابن ابي شيبة 47)
 واللفظ له . 3382وابن ماجة  1581( مسلم 48)
 .8/282( نيل االوطار 49)

 2596و.2595( مسلم 51)

 118/  4والهدايـــة  122/  4واحكـــام القـــرآن للجصـــاص  9/  24والمبســـوط  115/  5( بـــدائع الصـــنائع 51)
  31/  5والبحر الرائق 

 ( المصادر السابقة 52)

  1985( مسلم 53)
 118/  4والهدايـــة  122/  4واحكـــام القـــرآن للجصـــاص  9/  24بســـوط والم 115/  5( بـــدائع الصـــنائع 54)

  31/  5والبحر الرائق 
  5258( البخاري 55)
  1982و 1981( مسلم 56)
  4341( البخاري 57)
 196( االشربة برام 58)
  4343( البخاري 59)
   17124( السنن الكبرى 61)
لكن ذكر صاحب تحفة  17125الكبرى للبيهقي واال غريب والسنن  1872والترمذي  3676( ابو داود 61)

أن سند أبي داود حسن 5/491االحوذي   

 . 6/436ومعرفة السنن واآلثار  17128و17127و17126( السنن الكبرى للبيهقي 62)
  114/  9( المبدع 63)
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  2114( مسلم 64) 
  2115( مسلم 65)
 3712(ابوداود 66)
  1733ومسلم  4188( البخاري 67)
 2113( مسلم 68)
 اسالم اون الين فتاوى واحكام  15/4/2115( على مواع الشيخ يوسف القرضاوي في 69)

 . 519/  2( جامع العلوم والحكم 71)
وحاشـية ابـن القـيم  13/185وعون المعبـود  4121وابن ماجة  22951وأحمد  3689و3688( أبو داود 71)

 11/51ي   وفتح البار  5/391وفيض القدير  9/248على سنن ابي داود 
 من طريق آخر . 17152( عبد الرزاق 72)
 . 111/  11( عون المعبود 73)
 .  196/  34( مجموع الفتاوى 74)

.  683/ 4ميزان االعتدال  (57)  

 المراجع
مكــة  –مكتبـة النهضــة الحديثـة  1األحاديـ  المختـارة : ابــو عبـد اهلل محمــد بـن عبــد الواحـد بــن أحمـد المقدســي ط -1

 قيق عبد الملك بن عبد اهلل بن دهيش هـ تح1411المكرمة 

هــ تحقيـق 1415بيـروت  –احكام القـرآن للجصـاص : احمـد بـن علـي الـرازي أبـو بكـر . دار احيـاء التـرا  العربـي  -2
 محمد الصادق امحاوي 

 إدخال الى الكيمياء الصناعية : االستاذ شيت نعمان ـ وزارة التعليم العالي والبح  العلمي ـ العراق -3

 هـ تحقيق زهير الشاويش.1421بيروت ودمشق وعمان  –المكتب االسالمي  1احمد بن حنبل طاالشربة :   -4

 هـ .  1397دار الحرية للطباعة بغداد  1اصول الدين االسالمي : الدكتور رشدي عليان الدكتور احطان الدوري ط -5

 بيروت –دارالمعرفة 2البحر الرائق شرح كنز الداائق: زين الدين بن نجيم الحنفي ط  -6

 م . 1982بيروت  –دار الكتاب العربي  2بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : عالء الدين الكاساني ط  -7

 –دار الهجـرة  1البدر المنير في تخريق أحادي  الشرح الكبير : البن الملقن عمر بن علي بن أحمد األنصـاري ط  -8
 هـ تحقيق مصطفى أبو الغيط وآخرين 1425الرياض 

 بيروت .  –جامع الترمذي : محمد عبد الرحمن المباركفوري دار الكتب العلمية  تحفة االحوذي بشرح  -9

هـــ تحقيــق 1421الريــاض  –تنقــيح التحقيــق : شــمس الــدين محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الــذهبي دار الــوطن  -11
 مصطفى أبو الغيط وعبد الحي عجيب .

بيـروت تحقيـق أحمـد محمـد  –عربـي جامع الترمذي : محمد بن عيسى أبو عيسـى السـلمي دار إحيـاء التـرا  ال -11
 شاكر وآخرين .

جامع العلـوم والحكـم : ابـو الفـرج عبـد الـرحمن بـن شـهاب الـدين الشـهير بـابن رجـب الحنبلـي تحقيـق د. مـاهر  -12
 بغداد . –ياسين الفحل شركة الخنساء للطباعة 

 هـ 1421بيروت  –حاشية ابن عابدين : محمد أمين الشهير بابن عابدين دار الفكر  -13
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بيـروت  –دار الكتـب العلميـة  2شية ابن القيم على سنن أبي داود : محمد بن أبي بكر بـن أيـوب الزرعـي طحا -14 
 هـ .1415

مكتــب المطبوعــات  2حاشــية الســندي علــى النســائي : نــور الــدين بــن عبــد الهــادي أبــو الحســن الســندي ط -15
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