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 الفصل الرابع تتّمة

  السوائل واملائعات





  

 

 

 

 ثالثال احملور

 راتواملخدِّ امُلْسِكرات

 متهيد

رات ينشعب إىل عّدة عناوين البد من دراستها بشكل يف اخلمر واملسكرات واملخد   البحث

 املحور إىل قسمني: اونحن نقوم بتقسيم احلديث يف هذ ،مفّصل للوصول فيها إىل نتائج

 .حكم   أو موضوعا   هبا يلحق وما املسكراتاخلمر و: لاألو   القسم

ت لو حتى راتاملخد  : الثاين القسم  .املسكرات منـ  نظر   وجهة يفـ  عد 

  





 
 
 
 
 

 

 لاألّو القسم

 واملسكرات اخلمر

 متهيد

ة إىل البحث نشطر أن أيضا   جيب املسكرات يف نبحث لكي  :أجزاء عد 

 يأ ،لغة   اخلمر من املتيّقن القدر هو والذي األخّص، باملعنى اخلمر، يف البحث يقع فتارة   أ ـ

 .العنب من املتخذ املعروف املسكر الرشاب

 املقدار هو منها املسكر كان أم بالفعل أسكرت سواء املسكرات، سائر يف يقع وأخرى ب ـ

 املتخذة املوادّ  إىل اإمّ  راجعة ،الفعالية متفاوتة بدرجات اإلسكار خاصية فيها كانت أم الكثري،

 حصلت سواء املسكرات من األنواع هذه يف أيضا   سنبحث كام التصنيع، طبيعة إىلأو  منها

 من مسكرة   بطبعها ةاملادّ  كانت لو ذلك يف بام ،آخر سبب ألّي  أم التخمري نتيجة اإلسكار قابلية

 .ةالطبيعيّ  أو ةالكيميائيّ  السوائل

 الئحة إىلـ  اجتاهاته ببعض ولوـ  اإلسالمي الفقه ضّمه ما سنعالج ،األساس هذا وعىل

 الكحول ةكامدّ  رشبه يتعارف ال وما ؛بأنواعه النبيذ مثل الواسع، الثاين للمعنى وفقا   املسكرات

 احلرصم، وعصري التمري، والعصري الزبيبي، والعصري العنبي، والعصري ؛واإلسربتو نفسها

 ت،والنباتا الفواكه من را  مقطّ  كان أو له أساسا   اخلمر كانت كحويل مرشوب كّل  وكذلك

 الشعري وماء( بالبرية أحيانا   يسّمى)ما  الفّقاع سنبحث كام ،يالتقدير ولو اإلسكار سمة حامال  

 أو بالقّوة؛ أو بالفعل املسكر املسّمى العام العنوان هبذا يتصل مما ذلك وغري اجِلَعة وأنواع

 .بالقّوة أو بالفعل املسكر عىل املشتمل



 

 كانقالب ،حدث فيها تغيريات جتيز رشهبافت   ،سكراِت امل ض  ر  ع  أيضا  حاالت تَ  ونعالج

 .دبسا   بصريورته أو مطلقا ، أو بالنار العنبّي  العصري ثلثي باذه أو خال ، اخلمر

 يف اخلمر واملسكرات الرتاث اإلسالمي والتصنيف املستقّل

 مةبمقدّ  بأس ال لكن ،متنّوعة معاجلاتجوانب متعّددة و يفهنا  البحثبام تقّدم تبنّي لنا أّن 

 من وملحقاهتا اخلمر حول املسلمون كتبه ما أهمّ عّيناٍت من  يف ملرسد فيها ضنتعرّ  ،ذلك قبل

 .ونجاستها اخلمر طهارة يف كتب ما االعتبار بعني نأخذمستقّلة، دون أن  ورسائل كتب

هـ(، ويف جزء منه 204للنرض بن شميل بن خرشة بن يزيد النحوي ) ـ كتاب الصفات، 1

 .باب صفة اخلمر

 .هـ(213عي )عبد امللك األصملكتاب أسمء اخلمر، ـ  2

من علامء وهو ، قاسم بن حممد بن رمضان العجالينلل أسمء اخلمر وعصريها،ـ  3

 .وقد يسّمى بمحّمد بن احلسن النحوي النحو،

 .هـ(204عي )حمد بن إدريس الشافمل كتاب حتريم اخلمر،ـ  4

. هـ(940ي )فمحد بن سليامن بن كامل باشا احلنأل تعليم األمر يف حتريم اخلمر،ـ  5

 .نفسه هولعلّ  ،(اخلمر حتريم يف األمر)تعظيم  كتاب جمهول فملؤلّ  ونسب

د بن احلسن لشمس الدين حممّ  األدب والنوادر املتعلقة باخلمريات، ة الكميت يفبـ حل 6

اخلمور، فأنكروا  وصفوالرسور يف بور لكتاب باحلهـ(، وكان قد سّمى هذا ا859النواجي )

 .هثم غرّي اسمَ  ،تسّبب له ذلك بمحنةو ،عليه

أمحد بن عبد اهلل أليب العالء املعّري التنوخي  يف ذم  اخلمر،( محاسة الراحمخاسي ة الراح )ـ  7

                                           
 .1433: 2؛ وكشف الظنون 58ـ  57( فهرست ابن النديم: 1)

 .227؛ 146: 2؛ وإيضاح املكنون 61( فهرست ابن النديم: 2)

 .92( فهرست ابن النديم: 3)

 .264: املصدر نفسه( 4)

 .141: 1؛ وهدية العارفني 425: 1( كشف الظنون 5)

 .687: 1( كشف الظنون 6)



  

 .هـ(449)

فها ألّ وقد د الشهري بمري صدر الدين الشريازي، رص حممّ أليب ن رسالة الذكرى يف اخلمر،ـ  8

 .هـ904 تويّف  وقيل ،هـ941عام 

 .هـ(940) باشا كامل بن سليامن بن ألمحد اخلمر، حد   يف رسالةـ  9

 تقي للشيخ واخلنزير، اخلمر تقويم يف( التقدير رضورة ـ التدبري)كيفية  التقدير صورةـ  10

 .هـ(756) بكيالس   الكايف عبد بن عيل الدين

 .مسألة 22ألرسطو، وفيه  سكر منها،ـ كتاب اخلمر ورشهبا وال 11

 ،هـ(643) القرطبي حممد بن للقاسم اخلمر، رشبة عىل األمر تغليظ من ورد ماـ  12

 .الطيلسان بابن واملعروف

ة األبرار عىل ة، واسمها حج  سابقـ رسالة يف حرمة اخلمر عىل مذهب اليهود والرشائع ال 13

 .هـ(1292قاسم الزنجاين الطهراين )للمريزا أيب ال فرقة األرشار؛

لدين أمحد بن عامد الدين عامد لشهاب ا ـ إكرام من يعيش بتحريم اخلمر واحلشيش، 14

 .هـ(808الشافعي )قفهي األ

 وجيه بن ارالغفّ  عبد بن يوسف بن العزيز دعبل اخلمر، يرشب من عىل اجلمر إلقاءـ  15

 .هـ(879) الشافعي القاهري السنباطي

 احلنفي الدمشقي دحممّ  بن إبراهيم بن حممد للشيخ اخلمر، شارب عىل األمر هتويلـ  16

                                           
 .77: 1؛ وهدية العارفني 693: 1 املصدر نفسه( 1)

 .222: 2؛ وانظر: هدية العارفني 827: 1( كشف الظنون 2)

 .860: 1( كشف الظنون 3)

 .722، 721: 1 ؛ وهدية العارفني1526، 1087: 2 املصدر نفسه( 4)

 .1458، 1416: 2( كشف الظنون 5)

 .829: 1؛ وهدية العارفني 1576: 2 املصدر نفسه( 6)

 .257: 6؛ والذريعة 225( مرآة الكتب: 7)

 .118: 1؛ وهدية العارفني 115: 1( إيضاح املكنون 8)

 .121: 1( إيضاح املكنون 9)



 

 .(هـ1121) بالدكدكجي املعروف

ي د بن مكّ البن غروز حممّ  ،األمر يف حتريم البرية والتداوي بم فيه اخلمر ـ حقيقة 17

 .التونيس

 .هـ(1314) للسيد عبد اهلل النديم وض اجلمر،ـ حوض اخلمر وخ 18

د باشا العظمي ملختار املؤيد بن أمحد مؤيّ  ـ رد  الفضول يف مسألة اخلمر والكحول، 19

 .ـه1319دمشقي، وقد فرغ منها عام ال

د القطاع بن جعفر بن عيل بن حممّ  أليب القاسم عيلّ  ـ الكشف يف مساوي اخلمر، 20

 .هـ( 515روف بابن الصقيل اللغوي )السعدي املع

التونيس  حممدلصالح بن  ـ ما ورد يف حتريم اخلمر واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، 21

 .هـ(1218املالكي )

اهلل بن )عبيد( جلربيل بن عبد  م،من اخلمر قربان وأصله حمر   ـ مقالة يف أنه مل جعل 22

 خ  ب  
، وكان من أطّباء بالط عضد هـ(396عيسى املسيحي ) الطبيب أبو وع بن جورجيسيش  تِ

 الدولة الديلمي.

 .هـ(911لعبد الرمحن السيوطي ) ها،ـ رسالة يف اخلمر وأوصاف 23

 .هـ(324) األشعري احلسن أليب اخلمر، عل ة يف املالكي الفرج أيب مع مسائلـ  24

 .(340) املالكي القرطبي احلافظ أصبغ بن للقاسم اخلمر، كتابـ  25

                                           
 .315: 2؛ وهدية العارفني 342: 1 املصدر نفسه( 1)

 .411: 1إيضاح املكنون  (2)

 .492: 1هدية العارفني و؛ 423: 1 املصدر نفسه( 3)

 .555: 1( إيضاح املكنون 4)

 .695: 1؛ وهدية العارفني 324: 2املصدر نفسه ( 5)

 .425ـ  424: 1؛ وهدية العارفني 421: 2( إيضاح املكنون 6)

 .250: 1( هدية العارفني 7)

 .539: 1املصدر نفسه ( 8)

 .677: 1 املصدر نفسه( 9)



  

 قطب منصور أيب بن أردشري احلسني أيب بن املظفر منصور يبأل اخلمر، إباحة يف رسالةـ  26

 .هـ(547) اديب  عَ بال املعروف املروزي، الدين

هـ(، وفيه 1254د عيل بن حممد باقر البهبهاين )د جعفر بن حممّ ملحمّ  ـ أنيس الطالب، 27

 .الزبيبي والتمري ن:ي وحلية العصرييبحث حول حرمة اخلمر والعصري العنب

)ق  اللكهنويد إبراهيم النقوي د حممّ للسيد أمحد بن السيّ  ـ حتريم اخلمر يف اإلسالم، 28

 .م(20

للمريزا قايض بن كاشف الدين حممد األردكاين اليزدي، تلميذ  ـ جهان نمي عبايس، 29

اته وأوصافه، ها فيام يتعّلق بأحوال اخلمر وكيفيّ ، وهو يف ثالثني فصال  كلّ العاميل الشيخ البهائي

ف واملؤلّ  .هـ(1038ه كتبه بإجبار من الشاه عباس املايض الذي مات عام )فه أنّ وقد ذكر مؤلّ 

 .املعروف ةحفة الرضويّ نفسه صاحب كتاب التهو 

 .هـ(1036ملحمد أمني االسرتآبادي )ـ اخلمر وأحكامه،  30

. هـ(1098) البحراين الكوزكاين الكريم عبد بن صالح للشيخ وأحكامه، اخلمرـ  31

 .«عادات يف حتريم اخلمر واملسكراتمطلع ال»كتابه ولعّله غري 

 .هـ(427سينا )ابن عيل  لشيخ الرئيس أبول اته،ـ اخلمر ومض   32

امعيل التائب التربيزي )ق سإشاريب اخلمور، للشيخ  مثنوي يف الطعن عىل ة،ـ اخلمري   33

 .هـ(14

                                                                                                             
 .826: 1 املصدر نفسه( 1)

 .338: 12؛ والسمعاين، األنساب 463: 2املصدر نفسه ( 2)

 .460ـ  459: 2الذريعة الطهراين، ( 3)

 .359: 3املصدر نفسه ( 4)

 .301: 5 صدر نفسه( امل5)

 .253: 7 صدر نفسه( امل6)

 صدر نفسه.( امل7)

 .153: 21 صدر نفسه( امل8)

 .253: 7 نفسه صدر( امل9)

 .85: 19؛ و253: 7 صدر نفسه( امل10)



 

 عامللشيخ حممد عيل اهلمداين احلائري )ولد  ،فاريس يف أحكام اخلمر ـ اخلمرية، 34

 .هـ(1293

 .هـ(1325) الكاشاين مهدي بن عيل دحممّ  للموىل اخلمرية،ـ  35

 اخلوانساري الدين مجال بن للحسني بالفارسية، اخلمر، رشب حرمة يف رسالةـ  36

 .هـ(1099)

ملحاليت، للشيخ ذبيح اهلل ا ات اخلمر والرتياك،يف مض   )نجاة(، ـ ساحل نجات 37

 ىمفاسد اخلمر واملوسيق كشف العثار يف :ه نفس كتابه. ولعلّ صاحب كتاب تاريخ سامراء

 .والرتياك

 .فاريس، لعطاء اهلل شهاب بور رها،يف مفاسد اخلمر ومضا ى،ـ شيطان بطر 38

املعروف بالرفيق النديم  ألمحد بن القاسم ،ـ قطب الرسور يف أوصاف اخلمور 39

 .هـ(357)

 .هـ(381لشيخ حممد بن عيل الصدوق )ل ـ كتاب يف حتريم الفقاع، 40

املفيد  النعامنللشيخ حممد بن حممد بن  جرجان يف حتريم الفقاع،ـ كتاب جواب أهل  41

 .هـ(413)

 .هـ(381) اجلنيد بن أمحد بنحمّمد  عيل أليب الفقاع، حتريم يف اإلرتياع كتابـ  42

                                           
 .253: 7 صدر نفسه( امل1)

 .املصدر نفسه( 2)

 .174: 11 صدر نفسه( امل3)

 .99: 12 صدر نفسه( امل4)

 .42: 18 صدر نفسه( امل5)

 .271: 14 صدر نفسه( امل6)

 .65، 7: 1؛ وهدية العارفني 1351: 2كشف الظنون  (7)

 .235: 1؛ وإيضاح املكنون 390 :النجايش، الفهرست( 8)

 .402: النجايش، الفهرست( 9)

 .37؛ وكشف احلجب واألستار: 210فهرست: الطويس، ال( 10)



  

 .هـ(460) الطويس احلسن بن حممد للشيخ الفقاع، حتريم يف مسألةـ  43

 .البن زهرة احللبي اع،حتريم الفق   مسألة يف ـ 44

 يب اإلصفهاين املتوىفبالبن مندويه أمحد بن عبد الرمحن الط ه،ـ رسالة يف الفقاع ومضار   45

 .هـ440عام 

ا  بالزندقة، ويف ا  باملأمون ومرميّ بن عبيدة الرحياين، كان خمتّص  لعيلّ  ـ كتاب مدح النبيذ، 46

 .مدح النديم وليس النبيذم الكتاب اس نسخة أخرى لفهرست ابن النديم أنّ 

 ،هـ(255ثامن عمرو بن بحر اجلاحظ )أليب ع ـ رسالة مدح النبيذ وصفة أصحابه، 47

 .وهي مطبوعة يف رسائله اليوم

 .للجاحظ أيضا   ذ،النبي ـ رسالة يف ذم   48

 م ذكره.املتقدّ  بن مندويه الطبيبال ة يف النبيذ،ـ رسال 49

د اهلل الزنجاين ملحمود بن عبي املنقذة من اجلمرة يف إحلاق األنبذة باخلمر،ـ الرسالة  50

 .هـ(674الشافعي )

 وأنواعها اخلمر يف دّونت التي والرسائل فاتملصنّ اأهّم لبعض من  املرسد هبذا اكتفي

 القضايا هذه حول األخري العرص يف الكثري كتب وقد ذلك؛ ونحو اعوالفقّ  والعصائر واألنبذة

 .، ممّا مل نرش له هنادةمتعدّ  زوايا من

                                           
 .150؛ ومعامل العلامء: 241فهرست: الطويس، ال( 1)

 .139: 11؛ والذريعة 105: 2( أمل اآلمل 2)

 .880: 1( كشف الظنون 3)

 .133( انظر: فهرست ابن النديم: 4)

 .211: املصدر نفسه (5)

؛ وله رسالة يف الشارب واملرشوب )ص 249ـ  237ة(: رسائل اجلاحظ )الرسائل األدبيّ  ،انظر: اجلاحظ (6)

 ( انترص فيها خمترصا  للفرق بني اخلمر والنبيذ.287ـ  273

 .211فهرست ابن النديم:  (7)

 .76: 1؛ وهدية العارفني 895: 1كشف الظنون  (8)

 .178: 12فني ( معجم املؤلّ 9)



 

 باخلمور تتصل بموضوعات مليئةالرشيف  واحلديث اإلسالمي الفقه كتب أنّ  كام

 .ذلك وغري والعقوبة رةجاتوامل والتداوي والرشب كالنجاسة ،وملحقاهتا

 ة من مطالعة مسرد التصنيف يف اخلمر واملسكراتاستنتاجات تارخيّي

 ة أمور:يالحظ اإلنسان يف سياق مطالعة هذا املرسد عد   وقد

 رسائل أو كتب تدوين يف والنحو اللغة وأهل واألطباء ثنيواملحدّ  الفقهاء مشاركة ـ 1

 .وملحقاهتا باخلمر تتعّلق

هـ، 500 ـ 200 عام بني ما نشطة كانت املوضوعات هذه يف التصنيف وترية أنّ  يبدو ـ 2

 هـ.1300 ـ 750 عام بني ما والصفوي، العثامين العرص يف للظهور لتعود مخدت ثم

فت العرص العبايس ـ كام يقول التاريخ ـ كان ناشطا  يف تداول اخلمور، هلذا صنّ  أنّ  ويظهر

 .ا  ا  وطبيّ الرسائل يف هذا املوضوع، وكانت هناك وجهات نظر فيه دينيّ 

 الذي األمر املعروف، هو كام هذا، من شيئا   شهدا امأّن  يبدو والصفوي العثامين العرص أنّ كام 

 .أيضا   تصانيف ظهور لنا يفرّس 

 الطويس والشيخ الصدوق الشيخ مع اع،الفقّ  بمسألة قديام   اهتامما  ـ  ا  شيعيّ ـ  وجدنا لقد ـ 3

 يبمذه فقهي خالف من ناشئا   كان ذلك ولعّل  احللبي، زهرة وابن اجلنيد وابن املفيد والشيخ

 الفقهاء واهتامم اع،الفقّ  خلمرة الناس استصغار إىل تشري ةالشيعيّ  فالروايات اع،الفقّ  قضية حول

 .تفصيله وسيأيت القضيّة، حول جدل وجود شاهد القدامى

 أنّ  وسيأيت ،اإلسكار منه حيصل مل إذا حكمه يف جدل حمّل  النبيذ كان ،اعالفقّ  غرار عىل ـ 4

 يذّمه، وبعضها متتدحه كانت فاتاملصنّ  بعض أنّ  الحظنا وقد بحّليته، قال األحناف بعض

 .القضيّة هذه يف املسلمني علامء بني الرأي يف اختالف وجود ديؤكّ  ما وهذا

 ظاهرة هو لدراسة حتتاج التي املوضوعات أهمّ  من أنّ  نالحظ م،تقدّ  ما عىل عطفا   ـ 5

 فرغم والعرفاين، الصويف الرتاث يف جانبها إىل وغريمها، والفاريس العريب األدب يف اتاخلمريّ 

 املؤمنني فيهم بمن املسلمني حياة يف كبريا   ا  رمزيّ  أدبا   ظّلت اخلمريات لكنّ  للخمر اهلل حتريم

 .والنفيس واألديب التارخيي املستوى عىل وحتليل لدراسة حيتاج وهذا ا ،وعمليّ  ا  دينيّ 



  

كر اخلمرة ظّلت لقد  كمفاهيم متاما   والتصّوف، األدب يف حارضة مفاهيم والرشاب والس 

 جيدر وحتّوالته أسبابه يف ال  تأمّ  يستدعي ما وهذا واجلامل، والغزل واحلبيب ىواملوسيق الغناء

 .ممارسته االختصاص لبأه

 ة،اإلسالميّ  العصور يف اتاخلمريّ  ظاهرة وهي ،ة  رضوريّ  تظّل  أخرى ةتارخييّ  دراسة   أنّ  كام

 والفاطمي والصفوي والعثامين واململوكي والعبايس ياألمو العرص يف اخلمر رواج ومدى

 .كّله ذلك بعد وما والغزنوي والقاجاري

 الباحثة دراسة آخرها ليس ،دراسات ة  عدّ  جوانبه من اتاخلمريّ  موضوع حول تبتك   وقد

 .«األموّي  العرص يف اتاخلمريّ » عنوان حتت صادق أمحد رجاء ةاللبنانيّ 

التصنيف املستقّل وغري املستقّل يف اخلمر وما يتصل كان هذا متهيدا  عرب جولة خاطفة يف 

هبا، ونرشع اآلن ببحث القضايا املرتبطة باخلمر واملسكرات عرب مباحث متعّددة عىل الشكل 

 اآليت:

  





 

 
 

 األّول املبحث

 ياخلمراملسكر  حكم

 ومساحات مؤّكدةمتهيد يف نتائج القراءة القرآنية للخمر، ترجيحات 

 األطعمة يف الدراسة هذه من األّول الفصل يف له ناتعّرض الذي القرآين البحث يف سبق

 املتخذ املعروف الرشاب باخلمر ونعني اإلسالم، يف اخلمر رشب حكم عن حتّدثنا أن واألرشبة،

 .األخّص  باملعنى اخلمر هو فهذا ،واملختمر بذاته العنب من

 :نتيجتني حيتمل القرآين النص أن   هناك استنتجناه والذي

 جانب إىل مطلقا ، املخصوص العنب رشاب بحرمة حكم الكريم القرآن إنّ  :األوىل النتيجة

 مقدار ولو مطلقا   تناوهلا جيوز ال األخص باملعنى اخلمر أنّ  معناه وهذا الفعيل، كرالس   حتريم

نتج ال واحدة قطرة  أو مفال عرب سواء ـ مادة أّي  تناول أو رشب حرمة جانب إىل اإلسكار، ت 

 .الفعيل كرالس   حصول عنها ينتج ـ ذلك غري أو باألبر احلقناألنف أو 

 ومعهاـ  ةاحلديثيّ  النصوص وتكون األخّص، باملعنى اخلمر رشب حتريم قحتقّ  النتيجة وهذه

: معا   يهاشقّ  يف النتيجة هلذه ومؤّيدة داعمة ـ ةاملترّشعيّ  واالرتكازات واملسّلامت اإلمجاعات

 .اإلسكار ةفعليّ  بقيد واملسكر مطلقا ، اخلمر

مل حيّرم ـ بقرينة  هكر، ال املسكر، بعنى أنّ إّن القرآن الكريم إّنام حّرم مطلق الس   الثانية: النتيجة

التعليل الوارد يف آية سورة املائدة والتي هي العمدة يف التحريم القرآين للخمر ـ سوى احلالة 

عادة  إىل السكر، وهذا ما قلنا هناك  وهي تناول اخلمور املفيض ،املتعارفة التي كانت قائمة  بينهم

ة التي ما ، بل احلالة املجموعيّ سه حمرّ شبه رأي بعض الفقهاء يف الغناء، فليس اللحن يف نفه ي  بأنّ 

م يف القرآن الكريم هو الظاهرة كانت قائمة  آنذاك واملصاحبة للغناء بمعنى اللحن، فاملحرّ 

 املاّدة ةلنوعيّ  ذلككر وغياب العقل، بال نظر بعد حلال الس  آنذاك ة املصاحبة يف العادة اخلمريّ 



 

 .كرالّس  هذا أحدثت التي

 يكون األوىل النتيجة عىل هأنّ  هو األخّص  باملعنى اخلمر يف النتيجتني بني اجلوهري والفرق

 وال املرشوب ليس مفاملحرّ  الثانية النتيجة عىل اأمّ  السكر، بمالك واملسكر املرشوب هو ماملحرّ 

 .نفسه كرالس   بل ،املسكر

 أو مطعوما   بوصفها نفسها يف اخلمر حرمة عىل القرآين النص يدّل  لن الثانية النتيجة وعىل

 قلتحقّ  املتعارف العنوان لكونا اخلمر ذكرت اموإنّ  نفسها، كرالس   حالة هو املحّرم بل مرشوبا ،

 ماملحرّ  ترك لتحقيق االختيار يف يقع الذي السبب عن فنهى العقل، يف وإجيادها السكر حالة

 .كرالس   عنيت املسب ب، هو الذي احلقيقي

 القامر مطلق يكون لن إذ أيضا ، القامر حتريم يف أثرا   سترتك افإّن  الثانية النتيجة صّحت وإذا

 ، دونوالتلّهي والتباغض والتخاصم التنازع إىل املفضية ةالقامريّ  الظاهرة هو ماملحرّ  بل حمّرما ،

 القامر آالت ملطلق الشمول عن فضال   أخرى، ظروف يف أو واحدة ةملرّ  ولو به اللعب مطلق

 .رةمقام دون من ولو

 يف املسلمني علامء مشهور فتوى مع القرآنية املعطيات دحفتت األوىل النتيجة عىل اأمّ  وعليه،

 هل لنرى السنّة خلف الذهاب يلزم الثانية النتيجة عىل لكن مطلقا ، حتريام   نفسها اخلمر حتريم

 حتريام   ولو ،ال وأ األشياء أعيان فحّرمت معطيات من الكريم القرآن قّدمه ما بإكامل قامت

 عىل الداللة هذه وجود الروايات يف الحظنا وقد يقع؛ ال كي القرآين املحّرم حلامية هيدف ظيا  حتفّ 

 .وسيأيت القرآين، البحث يف لذلك وأرشنا السنّة، يف التحريم توسعة

ة يف باب تغدو مقاربة اآليات القرآنيّ  ،ه بناء  عىل النتيجة الثانيةأن نشري هنا إىل أنّ  والبدّ 

مات الغذائية آيات حرص املحرّ  األطعمة واألرشبة سهلة وشديدة االنسجام؛ فإّنه قد يقال بأنّ 

بامليتة والدم وحلم اخلنزير وما أهّل لغري اهلل، قد انكشف بطالن حرصها بآية حتريم اخلمر، 

 مل هنا احلرص أنّ  عىل شاهد الكريم القرآن يف حتريمه ورودفعدم ذكر آيات احلرص للخمر، مع 

 .ا  حقيقيّ  يكن

 مرشوبا   تكون ال ـ عليها بناء   ـ اخلمر فإنّ  واضح؛ـ  الثانية للنتيجة وفقا  ـ  اجلواب ولكن

 املوجب ملَ ع  املَ  بوصفها اخلمر ذكرت اموإنّ  كر،الس   حال وحتقيق اإلسكار هو ماملحرّ  امإنّ  ما ،حمرّ 

م برةٍ إ حقن من كرالّس  حصل لو وهلذا السكر، قلتحقّ   بل طعام، وال أكل يوجد ال هأنّ  مع َحر 



  

 لكن السكر، عىل تانصبّ  فاحلرمة أيضا ، حمّرما   كان ةالكيميائيّ  املواد بعض شمّ  من حصل لو

 فال اخلمر، وهو غالبا   آنذاك املتعارف السبب كرذ   كر،الّس  سبب هو املكلف بيد ما أنّ  ألجل

 ريض فال السكر، هو الواقعي مواملحرّ  ،إحلاقا   هبا تلحق بل الرشاب، ماترّ حم من اخلمر تكون

 هي حيث من حراما   نفسها يف كانت التي املذكورة باألربع ماتللمحرّ  األطعمة آيات حرص يف

 .اجلوف يدخل مطعوم أو غذاء

 ة فقد يقال باستحكام التعارض بني اآليات القرآنية إذا مل نر  عىل النتيجة األوىل القرآني   اأم  

 .التخّل  عن داللة احلرص يف اآليات

كر، وهذا فإّن حتريم اخلمر يف القرآن ارتبط ارتباطا  واضحا  بالّس  ه أيضا  غري صحيح؛لكن  

ظا  ام كانت حرمتها حتفّ ما  بام هو أمٌر مرشوب، بل إنّ مرشوبا  حمرّ  تد أن  اخلمر بنفسها ليسيؤكّ 

وضوح أن يمّيز بني حتريم  يمكن للعرف بكّل  ق عنوان السكر الفعيل، ويف هذه احلالعىل حتقّ 

ه يف ظ عىل نتيجة قد تقع منه يف بعض األحيان، فإنّ طعام يف ذاته، وبني حتريمه بمالحظة التحفّ 

م هو نتيجته، مات األطعمة، بل املحرّ الطعام بنفسه من حمرّ  ال يفهم العرف أنّ  احلال الثانية

 .وحتريمه جاء احتفاظيا  بشكل واضح

مات األطعمة وحتريم القرآن للخمر؛ كتحريمه ألكل هذه النكتة للتمييز بني حمرّ وتكفي 

حرام، فتقول: حيرم رشب هذا املاء اململوك  مبغري إذنخرين ؛ فإّن األكل لطعام اآلخرمال اآل

 يف ـ النّص  هبذا ـلزيد من غري إذنه أو مع عدم رضاه، والعرف هنا ال يرى دخول هذا املاء 

 ةمبغوضيّ  بنكتة ال العدواين فالترّص  بنكتة كان التحريم أنّ  يدرك هألنّ  بة؛األرش ماتحمرّ 

 ومعه الشاكلة، هذه عىل هنا واألمر الترصف، ةمبغوضيّ  بتبع مبغوضا   صار وإن نفسه، الطعام

 حرمة ودليل حاله عىل احلرص فيبقى احلرص، وآيات اخلمر آيات بني عريف تعارض يقع فال

 .أيضا   هحال عىل اخلمر

 اآلن: أيٌّ من هذين االستنتاجني القرآنيني هو الصحيح؟ والسؤال

نترص لالستنتاج األّول بأّن األصل يف العناوين املأخوذة يف ألسنة األدّلة هو املوضوعّية، قد ي  

مالك التحريم هو اإلسكار  كر، حتى لو فرضنا أنّ ت سومعه فتكون اخلمر حمّرمة  يف نفسها ولو مل 

؛ ومعه فاخلمر وامليرس مطلقا  حرام سّدا  لباب مفاسدمها التي تنشأ من بعض ظ بشأنهوالتحفّ 



 

 .حاالهتام

ة والقامرية ن هو النهي عن تلك الظاهرة السكريّ نترص لالستنتاج الثاين بأّن القدر املتيقّ وقد ي  

 كر وضياع العقل ووقوع التباغض وترك واجبات احلياة، كاماخلاّصة املصاحبة يف العادة للس  

، فإنّ  سباب النزول تساعد أهذه هي احلال التي كانت سائدة، و هي احلال يف املخمورين عادة 

ة للعنوان املأخوذ يف يف انعقاد ظهور يف املوضوعيّ  ؛ ومعه يشّك ، والتعليل يقّويهعىل هذا التفسري

يف بحوثنا ق احلسن، وقد حتّدثنا رزر والكَ د هذا بآية التمييز بني الس  لسان اآلية، وقد يؤيّ 

ام هي أصل عقالئي ا ، وإنّ ا  عامّ ا  وال عقالئيّ ة ليست أصال  تعبديّ أصالة املوضوعيّ  ة أنّ األصوليّ 

 رز جريانفال حي   احلقيقّي  ا يف حاالت الشّك ة، أمّ بمورد رفض الشكوك االفرتاضيّ  خاّص 

 .ة هذهأصالة املوضوعيّ 

 ،ناملتيقّ  بالقدر األخذ حرز أحدمها بعينه تعنّي دار األمر بني االستنتاجني املتقّدمني ومل ن وإذا

، غري أّن لاألوّ  االستنتاجهو  عرفا   الذهن إىلاألّويل  سبقنامل كان وإن الثاين، االستنتاج وهو

حرمة ـ بتنقيح املناط القطعي عند العرف ـ االستنتاج األّول لو ضممناه للتعليل سوف يعطي 

دّلت عىل كون حتريم كل مسكر هو من النبّي، وهي كّل مسكر وهو ينايف الروايات التي 

الروايات نفسها التي دّلت يف املقابل عىل أّن حتريم ذات اخلمر كان من القرآن، بام ينسجم مع 

االستنتاج األّول هنا! فالقضيّة مشكلة جدا ، هلذا نأخذ بالقدر املتيّقن هنا وهو حتريم السكر 

 الفعيل مطلقا .

ـ يف القدر  محيرّ  أو ،كرالس   مطلق حتريمه مع مطلقا   رماخل حيّرمقد  ينالقرآ فالنّص  وعليه،

مل يقع منه  ّنه حمّرم ولو، دون تعيني مرشوب أمرشوب أو مطعومٍ  كّل  من اآليت السكراملتيّقن ـ 

 .سكٌر فعيل

 توليفة األدّلة املتعاضدة لتحريم املسكر اخلمري بعينه

ـ بعينها  اخلمر حتريم عىل االستدالل يمكن هأن   إال القرآين، البحث مستوى عىل كل ه هذا

دة  أدل ة  توليفة متعاضدة من ب أيضا  باملعنى األخص  ـ نفسها مطلقا    :أبرزها ،أخرىمتعد 
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 العصور عرب واجليلّ  الواضح اإلسالمي التسامل بل العام، اإلسالمي اإلمجاع إىل االستنادـ  1

 دليل القاطع اإلسالمي الوضوح وهذا مطلقا ، اخلمر حرمة عىل املذاهب مجيع عند والقرون

 أو الكتاب من احلرمة إطالق وفهمهم جيل، بعد جيال   التحريم هذا املسلمني يتلقّ  عىل حاسم

 .املعتربة السنّة

 يشء أّي  وجود عدم مع والسنّة، الكتاب نّص  فهم أو يالتلقّ  يف مجيعا   اشتباههم واحتامل

 منكرا   اخلمر حرمة منكر عّدوا أنم حتى الب عد؛ غاية يفهو  لتلّقيهم أو لفهمهم معارض

 بإقامة التزموا كام الرضوري، منكر كفر عىل بناء   رهفبك وحكموا الدين، رضوريات من لواحدة

 .اخلمر شارب عىل احلدّ 

 اخلمر رشب فيحرم التناول، حرام نجس كّل  إنّ  وحيث اخلمر، نجاسة إىل االستنادـ  2

 .مطلقا  

نجس  فلم تثبت عندنا قاعدة حرمة أكل أو رشب كّل  أن  هذا الوجه غري تام عىل إطالقه، إال

، فلم يذهب إليها الكثري من من جهة ثانية نجاسة اخلمر حمّل بحث بني الفقهاء من جهة، كام أنّ 

ة الذين اشتهر بينهم القول بالنجاسة، وليس آخر فقهاء املسلمني، بل حتى بعض فقهاء اإلماميّ 

 واحتاط وجوبا  غري واحٍد مثل السيد حممد ،اهلل فضلد حسني د حممّ حكم بطهارهتا السيّ  من

 .الروحاين، والسيد حممود اهلاشمي

 اخلمر وأنّ  السيام ،واضحة غري والكربى معا ، وكرباه صغراه تتميم إىل بحاجة الدليل فهذا

 .حتريمها دليل عن النظر برصف اخلبائث من عدّ ت   ال

 أحكام الفقهي   الرتاث يف عليهاُبنيت  التي ةاحلديثي   النصوص جمموعات إىل االستنادـ  3

 ةباألولويّ  اخلمر حتريم ألنّ  ـ معها املسكرات مجيع حكم نضمّ  عندما احلقيقة يف وهي ة؛رشعي  

 النبّي  عن كثرية بطرق وردت وقد والسنّة، الشيعة عند األحاديث مئات تبلغ ـ إليها بالنسبة

 :فيدت وهيأيضا ،  السند صحيح هو مما الكثري وفيها ،وصحابته بيته وأهل
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 .األخروّية عقوبته بيان أو اخلمر؛ رشبعني  حرمة ـ أ

 .هحدّ  تفاصيل وبيان اخلمر، شارب عىل احلدّ  ثبوت ـ ب

 .الذنوب كبائر من اخلمر رشب عدّ  ـ ج

 .كافرا   الرشب مستحّل  اعتبار ـ د

 بمقدار والرتخيص واالكتحال التداوي ملثل حتى اخلمر، استعامل يف التشّدد نصوص ـ هـ

 .ضطرارواال العطش حال الرضورة

 اس.استصغره الن ه مخرٌ اع وأنّ قّ نصوص حتريم الف   ـ و

 ليد ووصوهلاصنيعها ت عىل إعانة وكّل  ،هبا واملتاجرة اخلمر بيع عن النهي نصوص ـ ز

 ..و وحفظها ومحلها وسقيها عرصهاك شارهبا،

 .اخلمر األطفال سقي عن النهي نصوص ـ ح

 .شارهبا صالة قبول وعدم اخلمر، رشب بعد ونحوها بالتوبة األمر نصوص ـ ط

 ومعه كثريا ، أو كان قليال   مسكر لكّل  النبّي  وحتريم للخمر القرآن حتريم نصوص ـ ي

 .سيأيت كام بالعرشات وهي ،املسكر ومطلق النبيذ حتريم نصوص

 .حتريمه ومالك اإلنسان عىل اخلمر مضارّ  نصوص ـ ك

 عليها يوضع أو اخلمر عليها رشبي   مائدة عىل األكل أو اجللوس عن النهي نصوص ـ ل

 .اخلمر

 .ونحوه خال   انقالهبا رشط اخلمر يف الرتخيص نصوص ـ م

غسلها  بعد إال فيها الطبخ وعدم للخمور املستعملة األواين عن هالتنزّ  نصوص ـ ن

 .الدم دون مخر قطرة فيه وقع لو قرَ املَ  وحرمة تطهريها،وتنظيفها أو 

 فاعله وأنّ  اخلمر كرشب هبأنّ  هذمّ  أو حرمته وتبني شيئا   محترّ  أو تذمّ  التي النصوص ـ س

 .كثريةهي و اخلمر، كشارب

 وعدم عليه، الصالة وترك له؛ الزكاة إعطاء وعدم اخلمر، شارب تزويج كراهة نصوص ـ ع

 .ائتامنه وعدم شهادته، قبول



  

 وتعّده اخلمر حتريم عند تلتقي والتي املسلمني كتب يف الكثرية الروايات من ذلك وغري

 اخلمر، رشب حرمة عىل معنوي تواتر بالتأكيد منه حيصل املقدار وهذا اإلسالم، يف ا  دينيّ  أساسا  

 ـ قطعا   السند صحيح هو مما العديد ويف ـ األحاديث هذه مراجعة ويمكن. اإلسكار مع امالسيّ 

 .باملئات فهي احلديث كتب يف

وبعضها أعّم، فتضّم  ،وهذه األحاديث بعضها يدّل عىل حرمة رشب اخلمر مع اإلسكار

، والبقية بعضا ، وأقواها يف الداللة عىل تعيني حتريم اخلمر بعنوانا هو )هـ ـ ي ـ ن(لبعضها 

 ذات داللة ضعيفة أو متوّسطة.

ل للخمر بدليل الكتاب والسنّة  هو احلكم بحرمة رشب اخلمر باملعنى اخلاّص  واملتحص 

كر، وأشّد منه عند اإلدمان والتسامل معا ، ويتأّكد التحريم ويتعاظم عند حصول حالة الس  

 .للخمور واإلدمان عليها، فلرياجع العظيمةت كثريون عن األرضار والبناء عليه. وقد حتدّ 
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 الثاني املبحث

 ياخلمر غري املسكر حكم

 متهيد

 :هي مراحل عّدة عىل اخلمر غري املسكرات عاّمة ندرس أن هنا نحاول البحث ملنهجة

 االحتكام يمكن مرجع هناك هل هوأنّ  ةاخلمريّ  غري املسكرات يف القاعدة مقتىض يف البحث

 ؟عيدقوالت بالعموم سمتي إليه

 املفردات هذه نصوص فلعّل  هبا؛ أحلق ما أو هذه املسكرات مفردات من مجلة يف البحث ثمّ 

 .دهاتؤكّ  أو القاعدة مقتىض عن بعضها يف خترج

  





 

 

 

 املرحلة األوىل

 اخلمري غري املسكر يف القاعدة

 متهيد

ر يمكن  :شكلني بأحد هنا القاعدة تصو 

ل الشكل  العنب بارش لغري لغة   اخلمر مفهوم شمول يف الشك بعد ،قاعدة احلل  : األو 

 يف إال عنه نخرج وال الرباءة، أصالةف ، وإالاحلّل  مقتىض عىل فنبقى املخصوص؛ املسكر

 :حالتني

 .متقدّ  كام حمّرما   الرشب فيكون الفعيل، كرالس   حيصل أن :األوىل احلالة

نأخذ بمقتىض خاص يف هذا الرشاب أو ذاك يفيد حرمته، ف أن يقوم دليٌل  الثانية: احلالة

 الدليل ونقترص عليه.

 .اآلخر الشكل حماوالت تتمّ  مل إذا ا  منهجيّ  صحيح للقاعدة لالشك وهذا

الدليل قد قام عىل حرمة رشب كّل مسكر ـ وهو ما  بمعنى أنّ  الثاين: أصالة احلرمة، الشكل

كر الفعيل، فنأخذ هبذا الدليل العام فيه قابلّية اإلسكار بمعنى سيأيت ـ ولو مل حيصل منه الس  

 .بالدليلمسكر إال ما خرج  وحيصل لنا منه حتريم كّل 

 يف كراتاملس مطلق حتريم من الفقهاء من الكثري قاله ما مرجع هو للقاعدة لالشك وهذا

 .اإلسالم

 ةبالعموميّ  سميتّ  دليل وجود يف هو هنا الباحث هيمّ  الذي البحث مركز أنّ  يظهر وهبذا

 لاألوّ  الشكل كان وإال ،الثاين القول تمّ  وجوده ثبت ذا، فإال وأ مسكر رشاب كّل  بحرمة حيكم

 .إليه نؤول الذي املرجع هو للقاعدة



 

 غري اخلمرياحملاوالت يف تأصيل قاعدة حتريم املسكر 

ة:يمكن هنا ذكر ة لكل  مسكر عام  حتريمي ة ة عي  جصدد تكريس مر ويف  حماوالت عد 

 ا، قراءة نقدّيةمر ألنواع املسكرات كّلهاخلعنوان احملاولة األوىل: مشول 

 املسكر، ملطلق والسنّة الكتاب يف الوارد اخلمر عنوان شمول دعوى هنا هي تاملحاوالأوىل 

 .ةاللغويّ  الداللة بذلك تسمح حيث

 صملخّص  فنحتاج املسكر، مطلق لتحريم كافيا   اخلمر رشب حرمة دليل نفس يكون وهبذا

 .احلرمة عن املسكرات أنواع من نوع أّي  إلخراج

 تفصيل ـ القرآين حثبلل صاملخّص  األّول الفصل يف السيام ـ منّا سبق قد املحاولة وهذه

 هو إليه لناتوّص  ما وأنّ  واحلديثية، والتارخيية اللغوية ات:املرجعيّ  مستوى عىل فيها الكالم

 قحتقّ مع عدم احلرمة  رزحت   فال غريه اوأمّ  ،املخصوص العنب لرشاب اخلمر بشمول اليقني

 يف اخلمر من اعالفقّ  أو سربتواإل أو النبيذ بإرادة فاجلزم الفعيل، كرالس   وهو فعال ، العقل خمامرة

 .مظنونا   كان وإن جدا ، صعٌب  العامة عموماته

 احملاولة الثانية: مرجعّية تنقيح املناط القطعي، شروط ومشاكل

مالك التحريم يف اخلمر  بدعوى أنّ  ،االستناد إىل تنقيح املناط القطعي هنا هو الثانية املحاولة

الفرق بني اخلمر وسائر  مهو اإلسكار، وهذا املالك موجود يف سائر املسكرات، في حكم بعد

ة موجودة يف رشاب العنب دون غريه؛ بل فإّن نظر الشارع مل يكن إىل تركيبة خاّص  ،تاملسكرا

 العنب ورشاب .العقل تغييب يف التأثري وقّوة اإلسكارحتريم رشاب العنب كان ملا فيه من  إنّ 

 عليه، اعتاد ملن بالنسبة السّيامبه،  معتدّ  مقدارٌ  منه ي سكر بل ،والقطرتان منه القطرة ت سكر ال

 من أكثر اإلسكار شديدة ةمادّ  بتصنيع احلديث العلم قام فلو املسكرة، ةاملادّ  يف فرق فال وعليه

 أو مطعوم باب ليس والباب السيام هلا؛ احلكم شمول يف الشّك  ينبغي كان ملا العنب رشاب

هذا  يف ذاك أو املسكر هذا بني فرق وال التأثري، ةقابليّ  أو تأثري باب روحه بل ،مرشوب

 .املوضوع



  

 اوأّن  ،وهي الكحول ،هذه املرشوبات يف كّل  رةكِ ة املس  حتّدثوا عن املادة اجلذريّ  وقد

 لون ال ارطيّ  سائل فهو ا  نقيّ  كان إذا هوأنّ  اإليثييل، الكحول أو باإليثانول ي عرف كيمياوي بمركّ 

 ختمري من حترّض  الكحول مادة وأنّ  الدسمة، واملواد املاء يف يذوب لالشتعال قابل وهو ،له

 أو ةالسكريّ  والنباتات واخلضار واحلبوب كالثامر ةالطبيعيّ  السكرّية العصارات وتقطري

 .ةالنشويّ 

، يرتمثل: اال ،أخرى تشارك الكحول يف اإلسكار هناك موادّ  ذكروا أيضا  أنّ  بل

ة حملول كحويل حيتوي كميّ  وسربتو فهاإل اأمّ ل أكسيد األزوت. والكلوروفورم، والبنزين، وأوّ 

 .من الكحول امليثييل السام

ة تعني فرنسيّ  Spirtueكلمة  ألنّ  ؛ةيت اخلمور واملسكرات مرشوبات روحيّ سمّ  هذا ومن

 .فيها روح اخلمر إشارة إىل أنّ ا ، روحيا  أو روحانيّ 

 .اجلميع يف موجود وهو ،الكحول بل ،العنب ليس األساس العنرص أنّ  منعل وهبذا

ا أعتقد هنا نطرحها التي املحاولة هذه  :مشكلة وأمامها رشط هلا لكن دة،جي   بأّن 

ة اإلسكار من ة املسكرة األخرى مساوية أو أقوى يف قابليّ فهو أن تكون املادّ  ،الرشط اأم  

اع أو بعض األنبذة أو بعض ة ضعيفة كالفقّ ة اإلسكار يف تلك املادّ اخلمر نفسها، فلو كانت قابليّ 

النبيذ، مل يكن يمكن بتنقيح املناط اجلزم بشمول احلرمة هلا حتى لو مل يكن رشهبا حاالت 

ة اإلسكار، بل املقدار فيه قابليّ  فهذه املحاولة ال تستطيع إثبات حرمة مطلق ما سكرا ، ومن ثمّ م  

وإال د منها هو ما كانت قدرة اإلسكار فيه مساوية أو مقاربة أو أزيد منها يف اخلمر نفسها، املؤكّ 

 فاجلزم باحلرمة مشكٌل جدا .

 "ةالبري" فهناك من يذكر أنّ  ،قّوة اإلسكار ختتلف بني املرشوبات املسكرة املعلوم أنّ  ومن

                                           
 ة مأخوذة من العربية وهي الَغول، أو من كلمة الكحول نفسها حيث اّدعي أنّ كلمة كحول أجنبيّ  يل: إنّ ق (1)

، تقرير درس السيد حممد باقر الصدر، 212: 1ها كذلك، انظر: الصدر، كتاب الطهارة بكر الرازي ساّم  أبا

 .74: 2ة د الصدر؛ وعبد اهلادي الفضيل، دروس يف فقه اإلماميّ السيد حممّ  :بقلم

؛ 187ـ  183: 7وراء الفقه  د الصدر، ما؛ وحممّ 75ـ  72: 2ة ( انظر: الفضيل، دروس يف فقه اإلماميّ 2)

 .215ـ  212: 1والصدر، كتاب الطهارة 



 

فيام  %20و %12اوت نسبة الكحول فيه بني فا النبيذ فتتتقريبا ، أمّ  %4إىل  %3فيها نسبة كحول 

 .%50و %40ىل قد تصل إاملرشوبات املقّطرة ترتفع فيها نسبة الكحول، 

 واليّل، ،واملارّ  والرباندي، واآلرمابناك، اك،نيالكو مثل التأثري ةقويّ  رةاملقطّ  فاملرشوبات

 .وغريها

كتب ما  ألنّ املوضوع حيتاج لدراسة علمّية دقيقة للوصول فيه إىل نتائج واضحة؛  فهذا

 حول املوضوع فيه بعض الغموض.

 اخلمر، مسألة يف القرآين البحث عند ةاحلديثيّ  ةاملرجعيّ  يف وتقّدم سيأيت ما فهو ،املشكلة وأما

 حتريم أنّ  عىل ةوالدالّ  وغريها املعتربة األحاديث من وافرة مجلة تواجهه هذا املناط تنقيح أنّ  من

 تنقيحا   نتجي   واملترّشعي العريف الفهم كان فلو القرآن، من ال ةالنبويّ  السنّة من كان مسكر كّل 

 دون للسنّة التحريم نسبة صّح  ملا ،املسكر مطلق حرمة عىل داال   القرآين النّص  جيعل للمناط

 .هنا مانعا   تقف ةاحلديثيّ  املعطيات فجملة الكتاب،

 ملوقف ونشري ،املناط تنقيح حماولة زيعزّ  قد ما القادمة املحاوالت يف اهلل شاء إن يأيت وسوف

لكن ال أقّل من أّن تنقيح املناط ـ حتى لو مل يتّم بشكله التاّم  .اهلل بعون البحث ناية منها نائي

املعترب ـ لكنّه يفتح بابا  عىل ممارسة القياس، فيكون القياس هنا نقضا  عىل األحناف الذين ميّزوا 

بني اخلمر العنبّي وغريه، وال أقّل فيام كان مستوى إسكاره موازيا  ملستوى اإلسكار يف اخلمر 

 نتبه.العنبّي، فا

 احملاولة الثالثة: اجملموعات احلديثّية املكّونة للقاعدة، عرض وحتليل

 احلرمة متعمّ  التي احلديثية املجموعات إىل االستنادثالث املحاوالت التي نطرحها هنا هو 

كِر لكل س   .اخلاّص  العنب رشاب يكن مل ولو م 

 :أبرزها ،جمموعات عىل تقع األحاديث وهذه

                                           
ة يف النسبة الكحوليّ  ا أيب صعب أنّ ؛ وذكر حنّ 73: 2ة اهلادي الفضيل، دروس يف فقه اإلماميّ  عبدانظر: ( 1)

 .17: 2ظر: علم اخلمور واملرشوبات ، فان%15إىل  6اخلمر هي من 



  

 ـ نصوص حتريم كّل مسكر حترميًا نبوّيًا 
 اهلل قبل من ىضمم ا  نبويّ  حتريام   مسكر كّل  حتريم تثبت التي املجموعة وهي :األوىل املجموعة

 :أبرزها عديدة وهي خاّصة، اخلمر حّرم القرآن وأنّ  تعاىل؛

× قال: سمعت أبا عبد اهلل عىل املشهور(،صحيح الفضيل بن يسار )خرب األوىل:  الرواية

 رسول وحّرم بعينها، اخلمر وجل عزّ  اهللوحّرم »..يقول لبعض أصحاب قيس املارص: 

 .«..كّله ذلك له اهلل فأجاز رشاب، كّل  من املسكرَ | اهلل

مسكر بعد أن كان القرآن قد  ممىض إهليا  ـ لكّل  الرواية تثبت حتريم النبي ـ وهو حتريمٌ  فهذه

عرفا   سكرا  م   فويصنّ  سّمىي  ق منه اإلسكار بحيث رشاب حتقّ  كّل  حّرم اخلمر، وهذا يعني أنّ 

 .بنفسه رشبه حرم

 راتكاملخد   الرشاب، غري من املسكرات اأمّ  مسكر، رشاب كّل  حرمة يفيد احلديث وهذا

 التحريم الرواية ختصيص حيث من هنا دخوهلا عىل ظيتحفّ  فقد املسكر، يف إدخاهلا عىل بناء  

 املسكرات أنّ  باعتبار ،ريغ ال الغلبة من رضب عىل ملحي   مل مامن الرشاب،  باملسكر النبوّي 

 .الغالب يف املرشوبات نوع من إال ليست آنذاك رة  متوفّ  كانت التي األخرى

 من نطلبه ما وهذا م،حمرّ  فهو مسكر رشاب كّل  أو مسكر كّل  أنّ  الرواية ثبتت   ،عليه وبناء  

 .هنا ةالتحريميّ  القاعدة

 ودية العني دية اهلل رسول وضع»قال:  ،×عن أيب جعفر الثانية: خرب زرارة، الرواية

فقال له رجل: وضع رسول اهلل| من غري أن يقول جاء  ،«مسكر وكل   النبيذ وحّرم النفس،

 .«يعصيه ممّن الرسول يطع من ليعلم نعم،»فيه يشء؟ قال: 

خّصصه ن مل إذاـ  احلديث ذيل إنّ  بل مسكر، وكّل  للنبيذ النبّي  حتريم ديؤكّ  اخلرب فهذا

 .النبيذ لتحريم وال مسكر كّل  لتحريم يتعّرض مل القرآن أنّ  عىل يدّل ديات ـ بال

مسكر ولو مل يكن مخرا ؛ وهذا هو  هو حتريم كّل « مسكر كّل »داللة العموم يف  ومقتىض

 د يف بصائر الدرجات. بن حممد، وجيّ املطلوب. والسند ضعيف يف الكايف بمعىّل 

                                           
 .267ـ  266 :1( الكايف 1)

 .401؛ وبصائر الدرجات: 267: 1 صدر نفسه( امل2)



 

».. قال:  ،×عن أيب عبد اهلل الثالثة: خرب إسحاق بن عمر )والقاسم بن الوليد(، الرواية

 .«..له ذلكفحّرم اهلل اخلمر، وحّرم رسول اهلل| كّل مسكر، فأجاز اهلل 

ة يف الكّلية وهو املطلوب؛ وإن كان السند ضعيفا  بعدم ثبوت وثاقة أيب احلديث تامّ  وداللة

ا القاسم بن الوليد الوارد يف سند الوارد يف سند بصائر الدرجات، وأمّ  عبد اهلل املؤمن

ان ، وإن كثقة   د جمهول، لكن عىل تقدير كونه القاسم بن الوليد اهلمداين يكونالتهذيب فهو مردّ 

 .ه خيالف وخيطأاآلخر أشار إىل أنّ  بعض كلامت علامء أهل السنّة وثقته، وبعضها

 وحّرم بعينها، اخلمر اهلل فحّرم».. قال:  د،الرابعة: خرب ربعي عن القاسم بن حمم   الرواية

 .«..ذلك اهلل فأجاز مسكر، كّل | اهلل رسول

 .سبقتها كالتي وهي واضحة والداللة

قال: سألته كيف  ،نان(ساخلامسة: خرب الفضيل بن يسار )وصحيحة عبد اهلل بن  الرواية

يصنع بشارب كيف كان  ..قلت: ،«حيّده كان»كان يصنع أمري املؤمنني بشارب اخلمر؟ قال: 

قلت: فمن رشب رشبة مسكر كمن رشب رشبة اخلمر؟! قال:  ،«ذلك مثل»املسكر؟ قال: 

 رمحة دا  حممّ  بعث إنام اهلل فإنّ  ذلك؛ تستعظم ال فضيل، يا»مت ذلك، فقال يل: ظفاستع ،«سواء»

 رسول وحّرم اخلمر، اهلل فحّرم إليه، فّوض انتدب فلام تأديبه، فأحسن نبيه أّدب واهلل للعاملني،

                                           
 .399؛ وبصائر الدرجات: 397: 9( هتذيب األحكام 1)

 يولق ،’روى عن أيب عبد اهلل وأيب احلسن موسى ،أبو عبد اهلل املؤمن ،زكريا بن حممد»قال النجايّش:  (2)

 له كتاب .مر يف حديثه، وكان خمتلط األه كان واقفا  عىل أنّ  عنه ما يدّل  ييف املسجد احلرام، وحك ×الرضا

(؛ وذكره الطويس يف كتبه الرجالّية دون توثيق أو تضعيف 172)الفهرست:  «..منتحل احلديث

خالصة األقوال: (؛ ونقل احلّلّيان ما قاله النجايش تقريبا  )409، 358؛ والرجال: 132)الفهرست: 

 (.287، 246؛ والرجال: 349

ه يف مثل كتاب وورود   .ال دليل عىل وثاقتهاحلال د، رجل جمهول أبو عبد اهلل املؤمن، زكريا بن حممّ  أقول:

بعض ة، بل يف كالم النجايش املتقّدم ما يفيد كامل الزيارة ال يفيد توثيقا ، برصف النظر عن ميوله املذهبيّ 

 الغمز فيه.

 .458ـ  457: 23نظر: هتذيب الكامل ( ا3)

 .398( بصائر الدرجات: 4)



  

 .«..له ذلك اهلل فأجاز مسكر، كّل | اهلل

 اخلمر يرشباحلديث واضح يف أّن الفضيل بن يسار استعظم تساوي احلّد بني من  فهذا

 وهي العامة القاعدة له كشف ثم التساوي، اإلمام له دفأكّ  ،املسكرات سائر ويرشب

 االثنني تساوي عىل شاهد خري وهذا مخرا ، يكن مل ولو مسكر لكّل  ا  إهليّ  املمىض النبوّي  التحريم

 .نفسه احلدّ  يشمل بام حتى احلكم يف

 بإمهال ضعيف الفضيل ناحية من طريقها لكنّ  السند، صحيحة فالرواية ،حال ةأيّ  وعىل

 .، فيتعاضدانضعيف وآخر صحيح قيطر فلهاوعليه،  عامرة، بن حممد

».. قال:  ،×عن أيب جعفر السادسة: خرب عبد اهلل بن سنان )أو حممد بن عذافر(، الرواية

 ،)مسكر( املسكر)كّل(  حتريم| اهلل سولر فحّرم بعينها، اخلمر حتريم القرآن يف اهلل وأنزل

 .«اهلل حّرم ما بمنزلة فهو| اهلل رسول حّرم فام كثرية، أشياء يف ذلك له اهلل فأجاز

 اهلل وإمضاء النبّي  إىلـ  اخلمر غريـ  املسكر حتريم نسبة عىل الداللة واضحة الرواية وهذه

 روحه تكاملت النبّي  ألنّ  اإلهلي؛ التحريم بمنزلة فهو نبوّي  حتريم كّل  أنّ  وتكريس له، ذلك

 .واإلرادات واملالكات للمصالح ومطابقا   اهلل، من ممىض الترشيع رضورات من يراه ما فكان

 :، فقالتنيار مر  ضعيف السند باإلرسال، فقد رواه الصف   واخلرب

 ،عبد اهلل بن سنان عن ،عن حممد بن عذافر ،عن حممد بن إسامعيل ،دثنا أمحد بن حممّ حدّ  أ ـ

 ..عن أيب جعفر ،عن بعض أصحابنا

من  عن رجل ،د بن عذافرعن حممّ  ،عن عمرو بن عثامن ،ثنا إبراهيم بن هاشمحدّ  ب ـ

 ..د بن عيلعن حممّ  ،إخواننا

تارة  عن عبد اهلل بن سنان، عن بعض أصحابنا، وأخرى عن حممد بن وهذا يعني أّنه يرويه 

                                           
 .401ـ  400: املصدر نفسه( 1)

ينبغي هنا استئناف بحث يف احتامٍل نطرحه ونراه مهاّم  جدا ، وهو أن يكون اخلمر العنبي يف ذلك الزمان ( 2)

وهبذا وقع االستغراب هنا من هو املاّدة األشّد إسكارا  واألرسع، بخالف األنبذة والعصائر األخرى، 

حيث إّن اخلمر العنبي ماّدة مسكرة قريبة اإلسكار وشديدته دون غريها، فهل يتساويان؟! وهذه نكتة 

مهّمة جدا  تفتح عىل احتامالت يف فهم جممل نصوص باب اخلمر واملسكرات سوف نلمح هلا أيضا  عند 

 احلاجة.

 .403ـ  402( بصائر الدرجات: 3)



 

 .×د بن عيلعذافر عن رجل من إخواننا، عن حممّ 

السندين ـ حيث جاء حممد بن عذافر قبل عبد اهلل بن سنان ذكرا  يف السند  ويبدو من مقارنة

ابن سنان سقط يف السند  املراد بالرجل من إخواننا عبَد اهلل بن سنان، أو أنّ  ل أيضا  ـ أنّ األوّ 

إىل عبد اهلل بن سنان، ورد رواية ابن سنان عن رجل،  ل الذي هو تامّ لكن يف السند األوّ  ،الثاين

 لعدم ل؛األوّ هو السند  ورد رواية ابن سنان مبارشة عن الباقر يف السند الثاين. واألصّح فيام 

عل الصادق، اإلمام طبقة من فهو الباقر، اإلمام طبقة يف سنان بن اهلل عبد كون  طبقة يف وج 

 .السند ضعيفة فالرواية وعليه ؛’والرضا الكاظم اإلمام

 اخلمر اهلل مفحرّ  »..قال:  ..قال: ،(املعترب عىل املشهور)السابعة: خرب أيب بصري  الرواية

 .«..ذلك له اهلل فأجاز. .رشاب كّل  من املسكر| اهلل رسول وحّرم بعينها،

 .متقدّ  اممّ  واضحة والداللة

خرب الكناين  بضمّ ـ يفهم من روايات هذه املجموعة البالغة ثامن روايات  فالذيوعليه، 

ه يف احلّد األدنى خربان معتربان سندا ، أنّ ـ بينها ( 11)احلديث رقم: يف املجموعة الرابعة اآليت 

ـ بعضها اآلخر  لكنّ « مسكر رشاب كّل »ها ولو ورد مسكر، وبعض   لكّل  نبوّي  قد صدر حتريمٌ 

 مسكر مطلقا . د حتريم كّل مما يؤكّ « مسكر كّل »ورد ـ وفيه املعترب سندا  

 حيث ا ،زمنيّ  وال والئيا   حتريام   وليس خالدا ، كان النبوي التحريم أنّ  الروايات هذه وظاهر

 إىل احلرمة نسبة يف يكن مل ما عرصهم، يف مسكر كّل  حرمة إثبات يف التحريم هلذا ةاألئمّ  يستند

نفذون  مأّن  احلال واقع أنّ  مع لآلخرين، إقناعا   النبّي   .وواليتهم موقعهم بحكم التحريم هذاي 

يل والسؤال  املسكر؟ معنى ما: وهو بحثه، وسيأيت أوىل كمرحلة نطرحه هنا األو 

ما يرشبه أو يأكله اإلنسان من يشء إذا كان بحيث يوجب السكر  بأّن املراد هو أنّ  يقال قد

 ةمادّ  وضعت فإذا عليه وبناء  سكر، نوعا  ولو كان عىل تقدير الكثرة املتعارفة فهو ما يقال له م  

 ال الكحول فيه الذي السائل أو الدواء رشب كان بحيث سائل أّي  يف أو األدوية يف الكحول

 كانت وإن املسكر، رشب هبأنّ  يقال ال هفإنّ  ،ا  عرفيّ  إكثارا   االنسان منه رَ أكثَ  ولو كرالس   يوجب

                                           
 .403: نفسهاملصدر ( 1)



  

 .نفسها يف كرة  س  م   الكحول ةمادّ 

ّقي، دمعناه العريف، ال إىل معناه الرصف املعنى املراد من املسكر إىل عىل هذا الفهم ي   وبناء  

 ملعقة مقدار له أضيف أو الكحول ةمادّ  فيه رشابا   أخذ إذا ،املسكرَ  رشب فالنٌ  :ه ال يقالفإنّ 

 املرشوب هذا يقال ال هأنّ  إال مسكرة، نفسها يف هي قليلة ةمادّ  فيه كان وإن املرشوب ألنّ  نبيذ،

 .دا  جيّ  لفتأمّ  ،مسكرٌ 

 اخلمر بطهارة احلكم عىل أو املتنّجس أو النجس أكل حتريم عدم عىل أيضا   مبني   وهذا

 .واملسكرات

 من مقدارا   فيه ألنّ  هنا؛ حرام الدواء أو الرشاب هذا وأنّ  بالتوسعة يقال قد ذلك مقابل ويف

 تناول قد فيكون ،لغريها رشبه سياق يف ةاملسكر ةاملادّ  هذه رشب هأنّ  ويصدق املسكرة، ةاملادّ 

 .الرشاب داخل ـ كالنبيذ ـ املسكرة ةللامدّ  التام االستهالك حيصل مل ما حراما   فيكون املسكر،

 .ظرتفان ،ةالقضيّ  هذه بحث وسيأيت

 بقول مطلق حتريم كّل مسكرإعالن ـ نصوص  

 :أبرزها روايات ةعد   وهو حرام، مسكر كل   أن   إعالن بعنوان ورد ما: الثانية املجموعة

مخرحرام،  كل مسكر حرام، وكّل » :قال ×الرضا اإلمام عن الوشاء، خرب: األوىل الرواية

 .«اع حراموالفقّ 

 .مسكر وكّل  مخرٍ  لكّل  التعميم يف واضحة والرواية

 رسول خطب»يقول: × قال: سمعت أبا عبد اهلل الثانية: خرب كليب الصيداوي، الرواية

 .«حرام مسكر كّل : خطبته يف فقال| اهلل

 .ال أم مخرا   سّمي سواء مسكر، لكّل  التحريم تعميم يف واضح ظاهرٌ  واخلرب

 كّل »قال: قال رسول اهلل|:  ،×عن أيب جعفر الثالثة: خرب عطاء بن يسار، الرواية

 .«مخر سكرٍ م   وكّل  حرام، مسكر

                                           
 .124، 95: 4؛ واالستبصار 424: 6( الكايف 1)

 .407: 6( الكايف 2)

 .111: 9؛ وهتذيب األحكام 408: 6صدر نفسه ( امل3)



 

 ،أسلم بن زيد بن الرمحن بعبد ضعيٌف  السند حيث من هلكنّ  تام، الداللة حيث من ربواخل

 .ضعيف فهو

إّن رجال  من بني ×: قال: قلت أليب عبد اهلل ،صحيحة معاوية بن وهب :الرابعة الرواية

له: × من صلحاء مواليك، أمرين أن أسألك عن النبيذ فأصفه لك. فقال ي، وهو رجٌل عمّ 

قال:  ،«حرام فقليله هكثري أسكر فام حرام، مسكر كّل |: اهلل رسول قال لك، أصفه أنا»

 .ه مّرتني: ال، ال؟ فرّد عليه بكفّ قلت: فقليل احلرام حيّله كثري املاء

                                           
× فيمن يروي عن الصادقله الطويّس مل يذكر الرجالّيون اإلمامّية القدماء هذا الرجل عدا تعّرض  (1)

 (.236)الرجال:  «املدينّ  أسلم التنوخّي عبد الرمحان بن زيد بن »: حيث اكتفى بالقول

: ضعف عىل عبد قال البخارّي »الذهبّي: لكّن علامء أهل السنّة تعّرضوا له وضّعفوه أشّد التضعيف، فقال 

: الثالثة قال اجلوزجاينّ  ة.ا أخواه أسامة وعبد اهلل فذكر عنهام صحّ الرمحن بن زيد بن أسلم. قال: وأمّ 

، موالهم ّي عبد الرمحن بن زيد بن أسلم العمر»، وقال أيضا : «من غري بدعة وال زيغ ،ضعفاء يف احلديث

حييى بن معني يقول: بنو زيد بن أسلم ليسوا  : سمعت  قال أبو يعىل املوصيلّ  ، أخو عبد اهلل، وأسامة.املدينّ 

وقال  .ا  جدّ  : عبد الرمحن ضعفه عيلّ وقال البخارّي  ، عن حييى: ضعيف.وروى عثامن الدارمّي  .ءبيش

ـ  564، 425: 2)ميزان االعتدال « .وقال أمحد: عبد اهلل ثقة، واآلخران ضعيفان. .: ضعيٌف النسائّي 

قال (؛ و206)الضعفاء واملرتوكني  «مدينّ  عبد الرمحن بن زيد بن أسلم ضعيٌف »وقال النسائّي: (؛ 566

ف عبد الرمحن بن زيد بن أيب يضع   سمعت   :قال ،ثنا عبد اهللحدّ  :عبد الرمحن بن زيد بن أسلم»العقييّل: 

ثنا حدّ  :قال ،د بن عبد احلميدثنا حممّ حدّ  .ت لنا ميتتان ودمانل  حِ حديث أ   ،منكرا   قال روى حديثا   ،أسلم

ثني حدّ . ء.عبد الرمحن بن زيد بن أسلم ليس بيش :حييى يقول سمعت   :قال ،د احلرضمّي أمحد بن حممّ 

 :ة أهل املدينةومعن وعامّ  قال يل الدراوردّي  :قال يل خالد بن خداش :قال ،لكثني عبد املحدّ  :قال ،دحممّ 

حدثنا . .ولكن عليك بعبد اهلل بن زيد ،ما يقول يه كان ال يدرإنّ  ؛عبد الرمحن بن زيد بن أسلم د  رِ ال ت  

الرمحن بن زيد بن ث عن عبد ما سمعت عبد الرمحن حيد  ل: قا ،ىد بن املثنّ ثنا حممّ حدّ  :قال ،ا بن حييىزكريّ 

. .ا  جدّ  فه عيلّ عبد الرمحن بن زيد بن أسلم ضع   :قال سمعت البخارّي  :قال ،ثني آدمحدّ . .قطّ  أسلم شيئا  

أوالد زيد بن أسلم عبد اهلل وأسامة وعبد الرمحن  :قال ،أبو داود :قال ،ثني احلسني بن عبد اهلل الذارعحدّ 

 (.332ـ  331: 2)الضعفاء الكبري  «وعبد اهلل أمثلهم هم ضعيٌف كلّ 

ال داعي لإلطالة وعبد الرمحن بن زيد بن أسلم رجٌل جمهول عند الشيعة، مضّعف عند أهل السنّة،  أقول:

 بالتعّرض حلاله.

 .111: 9؛ وهتذيب األحكام 408: 6( الكايف 2)



  

 .والطريق السند تامّ  ،العمومو الداللة واضح واخلرب

 إنّ »عن النبيذ، فقال: × قال: سألت أبا عبد اهلل اخلامسة: خرب كليب األسدي، الرواية

 وما أال حرام، مسكر كّل  إنّ  أال الناس، اأهّي : خطبته يف فقال الناس خطب| اهلل رسول

 .«حرام فقليله كثريه أسكر

 .عندي األسدي كليب وثاقة ثبوت بعدم ضعيف والسند تامة، والداللة

 أليب فقلت به، معجبا   بالنبيذ مبتىل كنت: قال اجلمل، صفوان صحيحة: السادسة الرواية

 رسول قال لك، أصفه أنا بل»: فقال يل: قال .النبيذ لك أصف فداك جعلت: ×اهلل عبد

 .«..حرام فقليله كثريه أسكر وما حرام، مسكر كّل |: اهلل

 .والداللة السند ةتامّ  والرواية

 ،«ال»طبخان للنبيذ؟ فقال: قال: سألته عن التمر والزبيب ي   السابعة: معتربة سمعة، الرواية

 .«..حرام فقليله كثريه أسكر ما كّل |: اهلل رسول قال»وقال:  ،«حرام مسكر كّل »وقال: 

 .والداللة السند تام واخلرب

× اهلل قال: ابتدأين أبو عبد ،الثامنة: خرب الفضيل بن يسار )املعترب عىل املشهور( الرواية

قال: قلت: أصلحك « حرام مسكر كّل »يوما  من غري أن أسأله، فقال: قال رسول اهلل|: 

 .«رامح منه اجلرعة نعم،»اهلل، كّله حرام؟ فقال: 

 .واضحا   صار وقد ،الداللة تامّ  واخلرب

اج )معترب ن بن احلجّ خرب عبد الرمح هذه الروايات مجلة أخرى من الروايات وهي: ومثل

 ،وخرب يزيد بن خليفة ،وخرب حنان بن سدير )املعترب عىل املشهور(، عند املشهور(

                                           
 .408: 6( الكايف 1)

 .112 ـ 111: 9؛ وهتذيب األحكام 409ـ  408: 6 صدر نفسه( امل2)

 .409: 6( الكايف 3)

 .صدر نفسه( امل4)

 .417، 410 ـ 409: 6 صدر نفسه( امل5)

 .410: 6 صدر نفسه( امل6)

 .411: 6 صدر نفسه( امل7)



 

 ،وخرب عبد اهلل بن محاد ،بن سدير حنان وصحيحةالضعيف سندا  بجهالة يزيد نفسه، 

رارا ؛ الضعيف سندا  كام أسلفناه م، لعيلّ  ة النبّي وخرب وصيّ  ،وصحيحة حممد بن مسلم

وصحيحة أيب الصباح  ،للمأمون× ورسالة الرضا ،×ومرسل الدعائم عن الباقر

 .رشاب مسكر عىل كّل  يف إقامة احلدّ  الكناين

 األدنى احلدّ  يف وفيها أيضا ، غريها وهناك اإلمامّية، مصار يف رواية عرشة ثامن فهذه

 .مسكر كّل  حتريم يف كّلية قاعدة بيان عىل مطبقة وكّلها صحاح،

 مسكر كّل »أغلب هذه الروايات ـ إن مل يكن مجيعها ـ ورد ناسبا  هذه اجلملة  أنّ  وامللفت

روايات املجموعة األوىل، ومن املمكن إىل رسول اهلل|، األمر الذي يتعاضد مع « حرام

ام هو ألجل تركيز أهل البيت هنا عىل ذكر نقل الرواية برصاحة عن الرسول| إنّ  جدا  أنّ 

ة أكثر عىل مجهور املسلمني يف ذلك الزمان، والذين ظهر بينهم من جييز بعض إلقاء احلجّ 

 نرى.سة فقط كام يّ مسكر ليست شيع لكّل  رواية حتريم النبّي  املسكرات، السيام وأنّ 

 ة،السنّ  أهلوردت أيضا  يف بعض الروايات الواردة يف مصادر « حرام مسكر كّل »مجلة  نّ إ

 لريفع هبا ويعتضد ةاإلماميّ  الروايات يعضد ما وهو أيضا ، اإلسناد معترب هو مما الكثري وفيها

 .بالصدور اليقني مستوى

وخرب سامل بن ، وخرب ابن عمر، وخرب ابن عباس، اجليشاين وهب أيب خرب ذلك ومن

                                           
 .415: 6 صدر نفسه( امل1)

 .418ـ  417: 6 صدر نفسه( امل2)

 .115: 9؛ وهتذيب األحكام 418: 6 صدر نفسه( امل3)

 .434؛ ومكارم األخالق: 354 :4( كتاب من ال حيرضه الفقيه 4)

 .132: 2( دعائم اإلسالم 5)

 .422( انظر: حتف العقول: 6)

 .216: 7( الكايف 7)

 .282( الشافعي، املسند: 8)

 .350، 289: 1( مسند أمحد 9)

؛ وسنن 186: 2؛ وسنن أيب داود 1124: 2؛ وسنن ابن ماجة 137، 134، 16: 2املصدر نفسه ( 10)

 .297، 296: 8النسائي ؛ وسنن 193: 3الرتمذي 



  

جابر بن عبد  خربو، وخرب أيب هريرة، هخرب عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّ و ،عبد اهلل

وخرب عمر ، النبي تاوخرب ميمونة زوج، شةوخرب عائ، وخرب أيب موسى األشعري، اهلل

؛ وخرب النعامن بن  معاوية بن أيب سفيان وخرب، وخرب عبد اهلل بن مسعود، بن اخلطاب

 .بشري

مسكر حرام،  كّل  غري واحٍد من حمّدثي أهل السنّة قد عقد بابا  حتت عنوان يف أنّ  حتى أنّ 

مجيعها؛ وقد يكون  ويف اهلوامش نقلنا بعض املصادر ال ،ةوقد أرشنا ألبرز روايات أهل السنّ 

 يث بنفس املضمون.واحد من هؤالء الرواة أكثر من حد لكّل 

 هذه دتؤكّ  ،|اهلل رسول عن منقولة الساحقة تهاأغلبيّ  حديثا   نيثالث حوايل فهناك وعليه

 عةمتنوّ  العدد، كثرية هنا الداللة ةتامّ  الثانية فاملجموعة وعليه حرام، مسكر كّل  :القاعدة

 .واملعترب سندا   الصحيح هو ما بينها املذهبي، االنتامء متعّددة املصادر،

 مخر حرام وكّل «مسكر مخر كّل»نصوص ـ  

 :اللسان وهذا، حرام مخر وكل   مخر، مسكر كل   أن   بلسان ورد ما: الثالثة املجموعة

 تكون وبذلك ،حقيقّي  مخرٌ  هو مسكر كّل  أنّ  ديؤكّ  أن يريد هأنّ  بمعنى ا  خربي   يكون أن اإم  أ ـ 

                                           
 .91: 2د مح( مسند أ1)

 .185: 2 املصدر نفسه( 2)

 .1127: 2؛ وسنن ابن ماجة 501؛ 429: 2 املصدر نفسه( 3)

 .100: 6؛ وصحيح مسلم 361: 3( مسند أمحد 4)

، 101: 7و 108: 5؛ وصحيح البخاري 113: 2؛ وسنن الدارمي 417، 416، 410: 4( مسند أمحد 5)

 .185: 1؛ وسنن أيب داود 1124: 2؛ وسنن ابن ماجة 99: 6مسلم  ؛ وصحيح114: 8و

 .193: 3؛ وسنن الرتمذي 186: 2؛ وسنن أيب داود 1123: 2؛ وسنن ابن ماجة 131: 6( مسند أمحد 6)

 .333: 6( مسند أمحد 7)

 .1132: 2( سنن ابن ماجة 8)

 .1128، 1124: 2 املصدر نفسه( 9)

 .1124: 2 املصدر نفسه( 10)

 .381وأمايل الطويس:  ؛184: 2د ن أيب داو( سن11)



 

 ما مطلق أي األعم باملعنى اخلمر بكونه الكريم القرآن يف اخلمر تفسري لصالح املجموعة هذه

 .اخلاّص  العنب رشاب يكن مل ولو وأسكر العقل خامر

 اهلل حّرمها التي اخلمر منزلة املسكر مطلق تنزيل املراد أنّ  بمعنى تنزيليا ، يكون أوب ـ 

لربام أمكن ، بل لو تّم إطالق يف التنزيل بعينها اخلمر عىل ثابتة هي كام عليه احلرمة آثار لرتتيب

 .به إثبات نجاسة املسكر وغري ذلك من األحكام بعد إثبات نجاسة اخلمر وسائر أحكامها

 كام التنزيل، منها يراد أن جدا   رباملستق فمن ،|النبّي  عن الروايات هذه كانت لو بل

 النبّي  حاجة امف األعمّ  املعنى منها فهمي   العرب لغة يف اخلمر كلمة كانت لو إذ سابقا ، قلنا

أو لفظا  مشرتكا  بني العام واخلاص،  معنيني بني دة  مردّ  جمملة نفسها الكلمة تكن مل ما ،للبيان

 .منها املراد يف لغط ووقع

كم أّن ما يعّزز لسان التنزيل هنا هو اجلمع والتوفيق بني هذه املجموعة واملجموعة األوىل 

ّح مضمون املجموعة األوىل؛ إذ سيصبح القرآن قد املتقّدمة، فإّنه لو كان اللسان هنا خربّيا  ملا ص

 حّرم بنفسه كّل مسكر عرب حتريمه اخلمر، كام هو واضح، وهو خلف كون التحريم نبوّيا .

 :هو اآليت املجموعة هذه روايات فمهم   ،حال ةأي   وعىل

سنده  لكنّ  ،ةوداللته تامّ  ،م يف املجموعة السابقةاملتقدّ  األوىل: خرب عطاء بن يسار الرواية

 م.ضعيف بعبد الرمحن بن زيد بن أسلم كام تقدّ 

 مخر، مسكر كّل »ه قال: | أنّ عن النبّي  ،الثانية: مرسل ابن أيب مجهور األحسائي الرواية

 .«..صباحا   أربعني صالته( ستبخ ـ)نحست  نجست مسكرا   رشب ومن حرام، مخر وكّل 

« مخر مسكر كّل » :مجلة ألنّ  ؛أهل السنّةهذه الرواية من مصادر أخذ األحسائي  واألرجح

 .ةالذيل ورد عند أهل السنّ  كام أنّ  ا ،ا  أكثر منها شيعيّ وردت سنيّ 

. «..مخر مسكر وكّل ».. ه قال: أنّ  ،’بن احلسني عن عيلّ  الثالثة: مرسل الدعائم الرواية

                                           
 .13: 3؛ وعوايل اللئايل 111: 9؛ وهتذيب األحكام 408: 6( الكايف 1)

 .238، 179: 1( عوايل اللئايل 2)

 .288 :8؛ والبيهقي، السنن الكربى 184: 2( انظر: سنن أيب داود 3)

 .133: 2( دعائم اإلسالم 4)



  

 .الدين  جوابه للمأمون حول جوامعيف× مثله مرسل حتف العقول عن اإلمام الرضاو

 اخلمر رشب من»|: عن النبّي  ،الرابعة: خرب قيس بن سعد بن عبادة األنصاري الرواية

 .«..مخر مسكرٍ  فكّل  الأ القيامة، يوم عطشانا   أتى

 .وغريه اهليثمي بذلك رّصح كام إرسال فيه واخلرب

 مسكر مسكر مخر، وكّل  كّل »قال:  ،)عن النبي|(اخلامسة: خرب ابن عمر  الرواية

 .«حرام

ة اإلسناد عند أهل السنّة، ووردت يف صحيح مسلم وغريه؛ وإن كانت وردت تامّ  والرواية

ر مخر( هي البن عمر مسك خصوص مجلة )كّل  ي وكأنّ حف ابن أيب شيبة وغريه بام يويف مصنّ 

 .|وليست للنبّي 

 مخر، مسكر كّل »رسول اهلل| قال:  أنّ  عن أبيه، ،السادسة: خرب سامل بن عبد اهلل الرواية

 .«حرام فقليله كثريه أسكر ما

».. ه قال: أنّ × يف حديث جوامع الكلم عن الرضا السابعة: خرب حتف العقول الرواية

 .«مخر مسكر وكّل 

 .باإلرسال السند ضعيف الداللة تامّ  ربخلوا

 رشعا   إدراجه خالل من مسكر كّل  عىل احلرمة آثار ترتيب عىل تدّل  املجموعة فهذه ،وعليه

 .سندا   معترب غري غالبها كان وإن الفرقني مصادر يف متداولة وهي ر،اخلم عنوان يف

                                           
 .422( حتف العقول: 1)

 .260: 3واملنذري، الرتغيب والرتهيب  ؛70: 5؛ وجممع الزوائد 422: 3 محد( مسند أ2)

؛ وسنن ابن 101ـ  100: 6؛ وصحيح مسلم 98، 31، 29، 16: 2؛ ومسند أمحد 284( مسند الشافعي: 3)

؛ 324، 297: 8؛ وسنن النسائي 192: 3؛ وسنن الرتمذي 184: 2؛ وسنن أيب داود 1124: 2ماجة 

 ـ 23املسكر:  مّ ذ؛ وابن أيب الدنيا، 260؛ ومسند الطياليس: 306، 294 ـ 293، 288: 8سنن البيهقي و

24. 

 .471، 469: 5ف ( انظر: ابن أيب شيبة، املصنّ 4)

 .296: 8( البيهقي، السنن الكربى 5)

 .422( حتف العقول: 6)



 

 .رواية األربعني عن يزيد ما اآلن إىل يظهر بعضها إىل الثالث املجموعات وبضمّ 

 «ما أسكر كثريه فقليله حرام»ـ نصوص  

 يشمل إطالقه مقتىض فإنّ  حرام، فقليله كثريه أسكر ما: بلسان ورد ما :الرابعة املجموعة

 .األخّص  باملعنى مخرا   تكن مل ولو املسكرات كّل 

 :هو املجموعة هذه روايات وأبرز

 ةتامّ  وهي(، 4 :)رقم الثانية املجموعة يف مةاملتقدّ  وهب بن معاوية صحيحة: األوىل الرواية

 .والداللة السند

 تامّ  وهو(، 5 :)رقم الثانية املجموعة يف أيضا   ماملتقدّ  األسدي، كليب خرب: الثانية الرواية

 .السند ضعيف الداللة

 ةتامّ  يوه(، 6 :)رقم الثانية املجموعة يف مةاملتقدّ  اجلمل صفوان صحيحة: الثالثة الرواية

 .والسند الداللة

 الداللة ةتامّ  وهي(، 7 :)رقم الثانية املجموعة يف مةاملتقدّ  سمعة معتربة: الرابعة الرواية

 .والسند

واملشار إليه يف  ،اخلامسة: خرب عبد الرمحن بن احلجاج )املعترب عىل املشهور( الرواية

، فسأله عن النبيذ، فقال: ×املجموعة الثانية، قال: أستأذنت لبعض أصحابنا عىل أيب عبد اهلل

. فيغيل حتى ي سكر، رعل فيه العكام سألتك عن النبيذ الذي جي  فقال: أصلحك اهلل إنّ  ،«حالل»

فقال الرجل: أصلحك اهلل،  ،«حرام مسكر كّل »قال رسول اهلل|: ×: فقال أبو عبد اهلل

ام عني بذلك القدح الذي ي سكر، فقال فإّن من عندنا بالعراق يقولون: إّن رسول اهلل| إنّ 

قال أبو فقال له الرجل: فأكرسه باملاء، ف ،«حرام فقليله كثريه أسكر ما إنّ ×: »أبو عبد اهلل

 .«ترشبه وال وجل عزّ  اهلل إتِق  احلرام، حيّلل أن للامء وما ال،×: »عبداهلل

 عىل أي اخلمر، غري عىل كثريه، أسكر ما قليل حرمة قاعدة تطبيق يف واضحة الرواية فهذه

                                           
 ( ما خثر ودسب من الزيت ونحوه.1)

 .417، 410ـ  409: 6( الكايف 2)



  

 يف جلية   فتكون باملاء، النبيذ كرس رفضت اأّن  حتى التشّدد يف واضحة والرواية هنا، النبيذ

 .ضعيفا   كان ولو اإلسكار قابلّية فيه ما لكّل  املطلق التحريم قاعدة إثبات

ه قال: قال رسول اهلل|: أنّ ـ  يف حديٍث ـ × عن الصادق ،السادسة: خرب حنان الرواية

 .«حرام فقليله كثريه أسكر فام حرام، مسكر كّل »

 حرام فقليله كثريه أسكر ما قاعدة جيعل هكأنّ  بل تاّمة؛ وداللته املشهور، عىل معتربٌ  واخلرب

 الرواية وهذه. كثريه ي سكر رشاب كّل  هو املسكر بجعل مسكر، كّل  حتريم قاعدة عىل متفّرعة

 .أيضا   الثانية املجموعة يف وردت

يف املجموعة الثانية أيضا  ـ عن ة اإلشارة إليه مـ املتقدّ  السابعة: خرب يزيد بن خليفة الرواية

املدينة وزياد بن عبيد اهلل احلارثي عليها، فاستأذنت  تيتيقول: أقال: سمعته × أيب عبد اهلل

نت من جمليس، قال: فقلت أليب عبد ، فدخلت عليه، وسّلمت عليه، ومتكّ ×عىل أيب عبد اهلل

تكم أهل تكم ومودّ وجل إىل حمبّ   رجل من بني احلارث بن كعب وقد هداين اهلل عزّ إيّن ×: اهلل

 تناحمبّ  إنّ  فواهلل البيت؟ أهل تنامودّ  إىل اهتديت وكيف×: »اهللالبيت. قال: فقال يل أبو عبد 

ا ، وهو قال: فقلت له: جعلت فداك، إّن يل غالما  خراسانيّ  ،«لقليل كعب بن احلارث بني يف

مجعة، فيقع الدعوة عىل رجل  أربعة، وهم يتداعون كّل  وله مهشهرجيون، ارةَص يعمل القِ 

مجع مجعة، فيجعل هلم النبيذ واللحم. قال: ثم إذا فرغوا من  مخس منهم، فيصيب غالمي كّل 

، فإذا ناول إنسانا  منهم قال له: ال ةرَ هَ ط  مِ فمألها نبيذا ، ثم جاء بِ  ةانالطعام واللحم جاء بإّج 

: تكم هبذا الغالم، قال: فقال يلإىل مودّ  فاهتديتد وآل حممد، ترشب حتى تصيّل عىل حممّ 

 هذا رشابك انظر: حممد بن جعفر لك يقول: له وقل السالم، يمنّ  هئوأقر خريا ، به استوصِ »

                                           
 .410: 6 صدر نفسه( امل1)

 قد يراد مقرّص الثياب أو مبّيض الثياب أو نحو ذلك.( 2)

، وحرف «گمهشهري»بمعنى من أهل بلده، ولعّل أصلها القديم « ىرهمهش»كلمة أصلها فارسّية، من ( 3)

لفظ كام يلفظ املرصّيون اليوم حرف اجليم، والعرب ال تلفظ هذا احلرف فتستبدله باجليم  گ() بالفارسّية ي 

ذف  فيصبح مهشهريج، ثم ا ضيف اجلمع العريب عليها فصارت مهشهرجيون، بينام يف الفارسّية املعارصة ح 

 ( من آخر الكلمة يف التداول.گحرف )

 ه العجني.إناء يغسل فيه الثوب أو يعجن في( 4)



 

 مسكر كّل : قال| اهلل رسول فإنّ  ه،قليلَ  تقربنّ  فال كثريه، سكري   كان فإن ترشبه، الذي

 .«..حرام فقليله كثريه أسكر ما: وقال حرام،

 .واضح هو كام الداللة ةتامّ  والرواية

، عن ×اهلل ـ عن أيب عبد أيضا  ـ يف حديٍث  الثامنة: صحيحة حنان بن سدير الرواية

 .«..حرام فقليله كثريه أسكر وما حرام، مسكر كّل »رسول اهلل|: 

 وستأيت ،النبيذ بحث يف اجلدل مثار الروايات من وهي والداللة، السند ةتامّ  والرواية

 .اهلل بعون تفصيالته

سكر من الرشاب كّله، ه منع مما ي  أنّ × عن أيب عبد اهلل التاسعة: خرب جراح املدائني، الرواية

 .«حرام فقليله كثريه أسكر ما»ومنع النقري ونبيذ الدباء، وقال: قال رسول اهلل|: 

 .األقّل  عىل املدائني جراح جهة من ضعيف السند أنّ  غري ،ةتامّ  احلديث وداللة

 إنّ »ه قال: ـ أنّ  ـ يف حديٍث × عن أيب عبد اهلل العارشة: خرب مسعدة بن صدقة، الرواية

ه، أسكرما  رسول اهلل| قال: من أدخل عرقا  واحدا  من عروقه قليَل   ذلك اهلل عّذب كثري 

 .«العذاب أنواع من نوعا   وستني بثالثامئة العرق

 قليال ، املرشوب كان ولو كثريه ي سكر ما برش يف التحريم شّدة عىل الداللة واضح واخلرب

 .أخرى صدقة بن ومسعدة تارة   زياد بن سهل جهة من تامّ  غري السند أنّ  غري

 الكبرية أنّ  عىل بناء   الكبائر عداد إىل املسكر مطلق رشَب  يضمّ  العذاب من النوع هذا وذكر

 .والسنّة الكتاب من أعمّ  النار يف عقاب له ذكر ما كّل  وه

بحرفّية الداللة يف هذه الرواية لشملت مطلق تناول املسكر ولو بغري الرشب؛ ولو أخذنا 

 ألّنا مطلقة من حيث الوصول للعروق.

 اخلمرة اهلل حّرم» :×اهلل قال: قال أبو عبد احلادية عرشة: خرب أيب الصباح الكناين، الرواية

                                           
 .411: 6( الكايف 1)

 .415: 6 صدر نفسه( امل2)

 .418: 6 صدر نفسه( امل3)

 .430: 6 صدر نفسه( امل4)



  

كَِر، األرشبة من| النبّي  وحّرم اخلنزير، وحلم والدم امليتة حّرم كام وكثريها، قليلها  وما امل س 

 .«حرام فقليله كثريه أسكر ما: وقال وجل، عزّ  اهلل حّرمه فقد| النبي حّرم

 .الفضيل بن دبمحمّ  السند ضعيف هأنّ  غري ،الداللة تامّ  واخلرب

 أسكر فإذا».. ـ:  ه قال ـ يف حديٍث أنّ × عن الباقر ،الثانية عرشة: مرسل الدعائم الرواية

 .«حرام فقليله كثريه

 اهلل رسول محرّ »ه قال: أنّ  ،×عن الصادق الثالثة عرشة: مرسل الدعائم اآلخر الرواية

فقال له رجل من أهل الكوفة: أصلحك «. حرام فقليله كثريه أسكر وما رشاب، كّل  من املسكرَ 

شيخ، ال أدري ما يقول فقهاء  يا»: فقال ام( حّرم املسكر.فقهاء بلدنا يقولون: إما )إنّ  اهلل، إنّ 

 أسكر ما: قال| اهلل رسول أنّ  ،طالب أيب بن عيلّ ثني أيب، عن أبيه، عن جّده بلدك، حدّ 

 .«حرام فقليله كثريه

 .الشديد باإلرسال ضعيفان الدعائم اوخرب

يف خصال الصدوق، ومما جاء فيه عن  املروّي  الرابعة عرشة: حديث رشائع الدين الرواية

 .«..حرام وكثريه فقليله كثريه أسكر ما فكّل والرشاب، ×: »...الصادق

 .، كام تقّدمسنده يف املشكلة لكنّ  الداللة، تامّ  واخلرب

مت مرارا  يف هذا والتي تقدّ  للمأمون× اخلامسة عرشة: ما جاء يف رسالة الرضا الرواية

 .«..حرام فقليله كثريه أسكر وما وكثريه، قليله مسكر رشاٍب  كّل وحتريم »..الكتاب: 

 .، كام أسلفناضعيف السند أنّ  غري ،ةتامّ  والداللة

 حرام، مسكر كّل  عيل، يا»..  ا:ومما جاء فيه ،ّل  ة النبي لعالسادسة عرشة: خرب وصي   الرواية

 .«..حرام منه فاجلرعة كثريه، أسكر وما
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 .كام تقّدم السند ضعيف لكنّه، الداللة تامّ  واخلرب

أنه قال: × عن الرضا السابعة عرشة: خرب حتف العقول يف حديث جوامع الكلم الرواية

 .«..حرام فقليله كثريه أسكر ما وكّل  مخر، مسكر وكّل  وكثريها، قليلها اخلمر وحتريم».. 

 .الشديد باإلرسال السند ضعيف ،الداللة تامّ  واخلرب

 منه فاجلرعة كثريه أسكر ما»قالت: قال رسول اهلل|:  الثامنة عرشة: خرب عائشة، الرواية

 .«مخر

هالل  ،أبو الفتح شيخه من أخذها وقد إمامي، غري بسندٍ  األمايل يف الطويس نقلها والرواية

 ، وهو من مشايخ أهل السنّة.هـ(414) ارد بن جعفر احلفّ بن حممّ 

 .الثانية املجموعة يفإليه  املشار، وأبيه عن اهلل، عبد بن سامل خرب: عرشة التاسعة الرواية

 فقليله كثريه أسكر ما»| قال: النبّي  أنّ  ،العرشون: خرب عبد اهلل بن عمرو الرواية

 .«حرام

 العاص، بن عمرو بن اهلل عبد بن حممد بن بشعيب السند ضعيف هأنّ  غري ،الداللة تامّ  وهو

 .وثاقتهام تثبت فلم عمرو، بن اهلل بعبد وكذلك

 كثريه أسكر ما»عن النبي | أنه قال:  ،الواحدة والعرشون: خرب جابر بن عبد اهلل الرواية

 .«حرام فقليله

 أسكر ما قليل عن أناكم»عن رسول اهلل| قال:  الثانية والعرشون: خرب سعد، الرواية

 .«هكثري  

 .الثانية املجموعة يف إليه املشار عمر ابن خرب: والعرشون الثالثة الرواية

 كثريه أسكر ما»قال:  ،|عن النبّي  بري،ات بن ُج و  الرابعة والعرشون: خرب خ   الرواية
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 .«حرام هفقليل  

 كثريه، أسكر ما قليل حتريم قاعدة تأسيس يف خربا   وعرشين أربعة هناك أنّ  يظهر وهبذا

 ةخاّص  روايات عرشة فيسلم السابقة، املجموعات مع را  مكرّ  حديثا   عرشة أربعة بينها من لكن

 تقريبا   املجموع ويزيد األخرى، املجموعات يف الروايات سلسلة إىل ضافت   املجموعة، هبذه

 .الشيعةو ةالسنّ  عند رواية ومخسني مخس عن اآلن حتى

 فهل والرابعة، الثانية املجموعة يف جيري األوىل املجموعة يف تساؤل من أثرناه ما ونفس

 بل فيه، التي املسكرة ةاملادّ  إىل وأ نفسه الرشاب إىل النظر كثريه أسكر ما قليل حرمة من املراد

 كان فلو وعليه فيه، التي املسكرة ةاملادّ  ال كّله، الرشاب املراد أنّ  الرابعة املجموعة هذه يف يبدو

 يف يسكر ال كثريا   الرشاب هذا من اإلنسان رشب لو لكن الكحول من مقدار ما رشاٍب  يف

 من عرفا   يعدّ  ال كام متاما   احلال، هذه يف حراما   الرشاب يكن مل ة،النوعيّ  احلالة وبحسب العادة

 .البحث تفصيل وسيأيت. والثانية األوىل املجموعة لتشمله املسكرات

 اخلمر من غري العنباستخراج ـ نصوص  

 أيضا ، العنب غري ويذكر وكذا، كذا من يكون اخلمر أنّ  بلسان درو ما: اخلامسة املجموعة

، والنتيجة واحدة يف سابقا   متقدّ  كام حكومي تنزييل لسان أو إخباري لسان اإمّ  اللسان وهذا

 .حمّل بحثنا احلايل

 :كاآليت الروايات هذه وأبرز

بن جعفر بن  الرمحن بن احلجاج )املعترب عىل املشهور( ـ وخرب عّل   األوىل: خرب عبد الرواية

 العصري: مخسة من اخلمر  »قال: قال رسول اهلل|: × عن أيب عبد اهلل ـ إسحاق اهلاشمي

ر العسل، من والبِت ع الزبيب، من والنقيع الكرم، من  .«التمر من والنبيذ الشعري، من واملِز 

أنواع املرشوبات  م اخلمر لكّل تعمّ ـ ومعها مثيالهتا يف هذه املجموعة ـ  ةالرواي فهذه

وهذه هي خمتلف أنواع املرشوبات  ،والبتع واملزر عيشمل النبيذ والنقيري العنب بام املسكرة غ

                                           
 .413: 3( احلاكم النيسابوري، املستدرك 1)
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 .التعميمَ  ثبت هذا احلديث  املسكرة آنذاك، في  

 هأنّ  إال اخلمر، مفهوم معمّ ـ ي املجموعة هذه روايات وسائرـ  احلديث هذا أنّ  رغم لكن

 تكون ال التي املصنّعة فالكحول السابقة، املجموعات يف رأيناها التي الكّلية عىل تويحي ليس

 ال وعليه املجموعة، هلذه وفقا   حتريمها يصعب والشعري والتمر والزبيب والعنب العسل من

 لسائر فيه فريجع الكيّل  التحريم اأمّ  للمسكرات، كيّل  شبه لتحريم إال املجموعة هذه تصلح

 .املجموعات

رة  آنذاك كانت هذه متوفّ  املسكرات التي كانت فرتاض أنّ ايمكن اخلروج عن هذا إال ب وال

اخلمسة تستوعبها، وبناء  عليه نفهم أن هذا النوع من الروايات يرّجح أن يكون املراد منه تعميم 

فبدل أن يقول للناس آنذاك ـ وهم يرون ، وفهم الغلبة وإلغاء اخلصوصّيةمسكر،  اخلمر لكّل 

وعّدد  ،مسكر حرام، قال: اخلمر من كذا وكذا : كّل ـتقريبا  ت هي هذه اخلمسة املسكرا كّل  أنّ 

 اخلمسة نفسها، فتكون النتيجة واحدة وتصلح هذه املجموعة إلفادة التعميم الكيّل.

بن أيب اأحدمها طريق  :اجشار إىل أّن هذه الرواية وردت بطريقني إىل عبد الرمحن بن احلجّ ي  

ق صفوان بن حييى املنتهي إىل ابن اج عن الصادق. وثانيهام طريعمري املنتهي إىل ابن احلجّ 

 .الصادق عن اهلاشمي إسحاق بن جعفراج عن عيل بن احلجّ 

، الصادق اإلمام عن يروي احلجاج وابن  ثمّ  اهلاشمي، عن الرواية روى هأنّ  والظاهر مبارشة 

 كان وحيث السند، أمر   ترّدد وإال باملبارشة، أخرى ة  مرّ  فرواها منه فسمعها باإلمام التقى

 .املشهور عند املعترب لاألوّ  السند قيمة يف ذلك رأثّ  مهمال   اهلاشمي

والنقالن ذكرمها الكليني نفسه ونقل أحدمها الطويس يف التهذيب عن الكليني، والذي نقله 

الطويس هو السند الذي ليس فيه اهلاشمي، ولعّله رّجح أّن هذا هو السند الصحيح اجتهادا  

 املوضع اآلخر من الكايف ربام تكون خطأ قد حصل، فإذا أفاد ذلك منه، وأّن إضافة اهلاشمي يف

 الوثوق أو ترجيح هذا السند فبها، وإال أشكل األمر.

يف  امقوفا  عليهعن شخص عمر بن اخلطاب وابنه مو ومضمون هذه الرواية منقوٌل  ،هذا

ن التمر اخلمر من العسل، وم ة أبواب يف بيان أنّ وأفرد مثل البخاري عدّ  ،مصادر أهل السنّة

                                           
 .295: 8؛ وسنن النسائي 241: 6( انظر: صحيح البخاري 1)



  

 .فلرياجع ،ونحو ذلك

 مخسة من اخلمر»قال:  ،’بن احلسني عن عيلّ  الثانية: مرسل احلسن احلضمي، الرواية

 .«والعسل والشعري واحلنطة والزبيب التمر من أشياء،

وربام لوضوحه وعدم كونه املستهدف  اخلمر، مصادر أبرز هأنّ  مع العنب حتذف الرواية هذه

 آنذاك املسكر إلنتاج ا  أساسيّ  مصدرا   احلنطة كانت فإذا احلنطة، مكانه تضيف بينامبالتوضيح، 

 السابقة الرواية يف إمهاله يكون وإال السابقة، الرواية يف التعميم لطاقةمة  خار الرواية هذه كانت

 .لندرته أو منه اإلنتاج لقّلة

طريق آخر يعاين من عدم  هلا، واحلرضمي احلسن وبإمهال باإلرسال؛ السند ضعيفة والرواية

 ثبوت وثاقة عامر بن السمط )أو السبط(؛ وقد وردت يف طريقها اآلخر يف تفسري العيايش أنّ 

 .اخلمر من ستة أشياء بإضافة الذرة

 إنّ  الناس، اأهّي »قال: سمعت رسول اهلل| يقول:  الثالثة: خرب النعمن بن بشري، الرواية

 الناس اأهّي  أال مخرا ، ريالشع من وإنّ  مخرا ، التمر من وإنّ  مخرا ، الزبيب من وإنّ  مخرا ، العنب من

 .«مسكر كّل  عن أناكم

 هاتني من اخلمر»كان يقول:  ،عن رسول اهلل| ،الرابعة: خرب أيب هريرة الرواية

 .«والعنبة النخلة من الشجرتني،

احلديث يساعد عىل توسعة مفهوم اخلمر ليشمل نبيذ التمر، لكن يصعب جدا  أن  وهذا

 فيه بوصفه قاعدة حتريميّة لوحده.يؤخذ 

ات أيب هريرة املختّصة به بعد اختالف ظ يف مرويّ نا نتحفّ غري معترب السند؛ فإنّ  واحلديث

 .ن العمل معه، لكن بضّمه لنصوص الباب يمكاملسلمني بشأنه
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 حتّرم التي الروايات كّل  إليها تضمّ  أن يمكن التي املجموعة هذه روايات مهم هو هذا

 املجموعات سائر إىل املجموعة هذه وبضمّ . وغريمها والنبيذ اعكالفقّ  الرشاب من أخرى أنواعا  

 أو الستة أو اخلمسة هذه ذكرت وإنام مسكر، لكّل  التعميم إرادة احتامل فيها يقوي مةاملتقدّ 

 ألنّ  ؛الزمان ذلك يف املسكر مصادر أغلب الستيعاب أو العنب ةخصوصيّ  من للخروج الثنتني

 التصنيع ةإمكانيّ  وصارت رة،املتأّخ  العصور يف كثريا   تطّورت قد املسكرات تصنيع إمكانات

 .ذلك وغريأوفر،  التقطري وسائل واستخدام بكثري أكرب البحت الكيميايي

 ونقاشتواجه نصوص حتريم كّل مسكر، أجوبة  ةإشكالّي

ينا فيها ، وهو أّن خمتلف هذه الروايات رأشكال أساسيواجه هذه املجموعات احلديثّية إقد 

، هحضور اسم النبّي يف حتريم مطلق املسكر كثريا ، وهذا يعني أّن النبّي حّرم املسكر كلّ 

األسئلة أّن فكرة حتريم كّل مسكر مل تكن  والسؤال: ملاذا يظهر من العديد من الرواة ومن طبيعة

بل كيف يكون هناك  ؟ئلنيام كانوا يسألون عنها رغم جاللة بعض الرواة السّن أواضحة، و

جري حول ثاين اهلالسلمني يف القرن هذا العدد الكبري من الروايات ويوجد انقسام بني امل

 مسكر مطلقا ؟! وضوع حرمة كّل م

 التي نطرحها هو: ةواجلواب عن هذه اإلشكالي  

ال :  اجمثل خرب عبد الرمحن بن احلجّ ـ إّن الذي يظهر من بعض النصوص السابقة  أو 

بتحريم  ق كانوا يفرّسون نصوص النبّي اأّن أهل العر ـ بعة(ا)الرواية اخلامسة من املجموعة الر

ن خالل مسكر عىل أّنه حتريم القدح املسكر، فيفهمون من وصف املسكر حتّقق اإلسكار م كّل 

، وهبذا يمكن تصّور أّن التباسا  حصل الحقا  يف تفسري النصوص يّتهرشوب ونوعة املكميّ 

وهو ما يفرّس  ،ا تريد حتريم كّل املسكرات بمعنى رشهبا حّد الّسكر، فوقع التساؤلالنبوّية وأّن 

 حصول جدل حول املوضوع.

ا نطرحه هنا نلكنّ  ،بل نراه خالف الظاهر ،ة ال نوافق عليهوهذا التفسري للنصوص النبويّ 

 مة.بوصفه يفرّس لنا سبب النقاش رغم كثرة الرواية املحر  

كام سوف  ،حّللت النبيذ، وكانت تقصدـ كام رأينا وسيأيت ـ إّن بعض النصوص  ثانيا :

يه، بينام ق عنوان املسكرّية فحتلية املاء قبل حتقّ التحلية أو ف منه مطلق النبيذ املستهدَ ّققه، نح



  

وا الحقا  عندما تلقّ مني سكر، فلعّل بعض املسلملظهرت روايات رصحية يف حتريم النبيذ ا

وأّن النهي  ،الدليل ااملوقف يف غري اخلمر هو احللّية هبذ نّ أا ونصوص حتليل النبيذ تصّور

حت رفط   ،توضيحوغاب عنهم التنزهيي احتياطي ال غري،  املوجود أحيانا  يف النبيذ هو نٌي 

 شكالّية.ة  إبوصفها قضيّ  ةالقضيّ 

، اقي يف العرر كانوا مجاعات من مدرسة الرأإّن الذين ناقشوا يف موضوع حتريم املسك ثالثا :

بغريهم، سا  اهتاممهم بأمر احلديث وتتّبعه قيا ةقلّ  ،سابقا  بعضهم عىل األقّل  عرف عنوهؤالء ي  

النّص  نّ أوا أن رأة لدهيم بعد شكاليّ يف خلق إ ام ساهم ذلكثهم يف قبول احلديث، فربّ وكثرة تريّ 

 القرآين ال يدّل عىل حتريم مطلق املسكر.

، حتى يمكن عرب تقديم احتامالت معقولة يف نفسها ويكفينا تربير املوقف وتفسريه تارخييّا  

 أخذ الروايات الكثرية السابقة مأخذ اجلّد.

 .، فانتبهنبيذ ما ينفع هنا جدا  هذا، وسيأيت يف التنبيه اخلامس من تنبيهات بحث ال

 ؟حلرمة املسكر غري اخلمريعاّمة هل هناك شروط 

ذهب بعض فقهاء أهل السنّة لذكر رشوط يف حرمة املسكر غري اخلمري، إّما هي رشوط 

 :حرمة أو ربام يقصد بعضهم منها أحيانا  رشوط ترتب األثر مثل احلّد، ومن هذه الرشوط

ة املطربة. 1  ـ الشد 

 ن يف عنوان املسكرّية، فال حاجة إىل إضافته بصفته رشطا .لكنّه يف احلقيقة رشٌط متضم  

ة، 2 فال جيري فيه  ،ليه الطبع والعكر غري لذيذ وال يميل إفلو كان مثل الدردّي  ـ الذة والرق 

 احلّد.

 .وال وجه له؛ إذ مل نعثر له عىل دليل مقنع

أو  جسم الصق عىل اجللد مل حيرمبفلو أخذ باألبرة أو ، ـ تعاطي املسكر عن طريق احللق 3

 .مل يرتتب احلدّ 
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وغلبة تناول املسكر باألكل أو الرشب ال  .إّن املدار واملناط هو عنوان املسكرّية :واجلواب

برة التي تتضّمن ة التي عليها مدار احلكم، فاأللعلاملناط بذلك، بل العربة بايوجب تفسري 

ق ولو من غري طريق الفم يصدق عليها تناول املسكر وحتقّ ا  السكر نوعمسكرا  يوجب حصول 

تناوله وأكله ال مطلق دخوله  م هواملحرّ  نّ خالف الدم فإة كام هو واضح، وهذا بالعّلة التحريميّ 

؛ النرصاف األدّلة لألكل كان، فالتزريق يف الرشايني ال دليل عىل حرمته طريٍق  ّي إىل البدن بأ

ت احلكم واملوضوع، ما مل نعثر عىل تعليل يكشف عن مناط عام يشمل غري والرشب بمناسبا

 يف املسكرات. وهو مفقوٌد يف الدم وموجودٌ  ،األكل والرشب

 نجاسة املسكر.ـ  4

واجلواب: أّي ربٍط بني حرمة املسكر أو اخلمر وبني النجاسة، والقرآن والنصوص احلديثّية 

حياء بالربط بني النجاسة الفقهيّة وبني التحريم، بل واضحة يف التحريم دون أن ت عطي أدنى إ

 ربط احلّد بذلك ال تربير له، ومل نجد هلم شيئا  ي ركن إليه يف ذلك.

 ي وعدم قصد التقوىـ قصد التله   5

وهو رشط وضعه بعض األحناف عىل أصوهلم يف املوضوع، فلو تناول املسكر غري اخلمري 

، لكي يقوى عىل العبادة يف الليل مثال ، ثم سكر من غري بداعي استمراء الطعام يف شهر رمضان

 قصد مل جير احلّد عليه.

وهذا الكالم راجع ـ يف تقديري ـ إلمكان تربير سكره وعذره عليه، وله جهٌة قضائّية، 

فالقايض لن يرّبر له سكره لو انطلق يف الرشب من اللهو ونحو ذلك بخالف القصد اخلرّي، 

 خطأه كمن طلب الباطل فأصابه مثال .فليس من طلب احلّق فأ

ويف تقديري هذا كالم معقول، لكنّه يرجع لتوجيه قضائي ال حلكم رشعي كيّل قام عليه 

 دليل، وهو مما ال أساس له عىل ما بنينا عليه من حتريم مطلق املسكر.

 نتيجة البحث يف املسكر غري اخلمري

 ستني عن تزيد أو تصل اأّن  رأينا وقد املوضوع، يف ةاحلديثيّ  املجموعات أبرز هي هذه

 رةمتكثّ  الطرق، متعّددة وهي األدنى؛ احلدّ  يف ومعتربة صحيحة أحاديث عرشة فيها حديثا  

وال تعاين من تعارض  قرآنيا ، ا  نّص  تعارض ال املذهبي، انتامئها يف متنّوعة ة،احلديثيّ  املصادر



  

ـ من حيث  دهاويؤيّ  سابقا ، عنه ناثحتدّ  الذي املناط تنقيح معيف النتيجة  تنسجم بلداخيل، 

 لاألوّ  الفصل يف متتقدّ  والتي ،اخلمر مفهوم توسعة عىل ةالدالّ  ةالتارخييّ  الشواهدالنتيجة ـ 

 .، وإن كانت هذه الشواهد تعارضها من ناحية ثانيةالكتاب هذا فصول من

 البحوث مطاوي يف بعضها سيأيت متفّرقة أخرى روايات مجلة إىل باإلضافةـ  املقدار وهذا

 قاعدة ثبتن   وهبذا|، النبّي  من العامّ  التحريم هذا بصدور االطمئنان حيّصلـ  القادمة

 .بالدليل خرج ما إال مسكر كّل  يف التحريم أصالة

 أو معارضاهتا يف لننظر املسكرات حول بحثنا إناء حتى أّولية ستظّل  النتيجة هذه نعم،

 .تعاىل اهلل بإذن القادمة البحوث يف نالحظ سوف كام داهتا،مقيّ  أو اخمّصصاهت

 ورد التي املسكرات خلف الذهاب من البدّ  ،التحريم قاعدة تأسيس من االنتهاء وبعد

 :كاآليت ونعاجلهابعنوانا،  والفقهّية ةاحلديثيّ  النصوص يف عنها احلديث

  





 
 

 

 املرحلة الثانية

 وملحقاته اخلمري غري املسكر موارد

 متهيد

 احلرمة اوأّن  ،اخلمرّي  غري املسكر يف القاعدة سيسأت منـ  اهلل بحمدـ  فرغنا أن بعد

 تعّرضت التي وملحقاته اخلمري غري املسكر موارد أبرز ندرس أن اآلن نريد ،كاملسكر اخلمري

 هناك وهل ال؟ وأ القاعدة اقتضته ما ةاخلاّص  النصوص دتؤكّ  هل لنفهم ة،الدينيّ  النصوص هلا

 وأ وحدودها أكثر القاعدة مضمون املوارد هذه لنا ترشح وهل القاعدة؟ هذه من استثناءات

 ال؟

 :تيةاآل العناوين ضمن املوارد هلذه ونتعّرض

 وأنواعه لنبيذـ ا 

والنقيع، وهو  ،وهو نبيذ العسل املشتدّ  ،البِتعو ـ مرترشاب الاملنرصف منه عادة  وـ  النبيذ

رشاب الزبيب وغريه، واملزر، وهو نبيذ الشعري واحلنطة واحلبوب، أو نبيذ الذرة خاّصة و.. 

أو جيعل املاء عليها؛ ستخدم يف بعض حاالته مسكرا ؛ وهو ماء جتعل فيه هذه األشياء رشاٌب ي  

نبذ أو ي كي حيلو ويصبح رشابا  حلوَ  رس لقى فيه التمر أو الب  املذاق؛ وسّمي نبيذا  ألّن هذا املاء ي 

 حتلية املاء، وسيأيت ما يشري إىل أنّ ئل أو الزبيب أو العسل كي يصبح حلو الّطعم، وهو من وسا

مذاقها  ولكنّ  ،رة لدهيمالعرب أو غريهم استخدموا طريقة النبيذ لتحلية املياه التي كانت متوفّ 

 أو ثقيل. مر  

ـ أي  وزبيب نبذ يف املاء مترٌ يذ احللو، وهو أن ي  وكانوا يرشبون النب»يقول الشيخ ابن تيمية: 

، فهذا النبيذ ة  ي طرح فيه. والنبذ  الطرح ـ ليحلو املاء، السيام كثرٌي من مياه احلجاز فإّن فيه ملوح



 

 .«حالٌل بإمجاع املسلمني

 :نيحالت للنبيذ أن   الفقهاء من واحد   غري ذكر وقد

أن ال يشتّد بحيث يصبح مسكرا ، فيكون نبيذا  ويطلق عليه هذا االسم، وال  األوىل: احلالة

يكون ـ يف الوقت نفسه ـ مسكرا  حتى لو رشب اإلنسان منه الكثري. ويف هذه احلال يكون 

 أطلق عليه عنوان النبيذ.حالال  ال إشكال فيه، ولو 

يف ة عىل الرتخيص الروايات الدالّ  بأنّ  ق األردبييل واملحقّ ن إدريس احليّل اب رّصحوقد 

 ها هذه احلالة األوىل له.منالنبيذ يقصد 

وي طلق  ،سكرا ، ولو الكثري منه، فيكون نبيذا  أيضا  أن يشتّد بحيث يصبح م   الثانية: احلالة

 .استنادا  إىل ما سيأيت، حكم مجهور علامء اإلسالم بحرمته عليه هذا االسم، ويف هذه احلال

 لعنوان مصداق جمّرد النبيذ امإنّ  النبيذ، هاسم  ييز معناه أّنه ال يوجد عنوان حتريمي وهذا التم

 من واحدٍ  غري إطالق من يظهر ما كان وإن. مر  َح  املسكر عنوان عليه صدق فطاملا املسكر،

 .املفّصل يقصده ما عني يقصد قاملطلِ  ولعّل  النبيذ، حرمة هو الفقهاء

 النبيذكم االستدالل يف حمرجعّيات 

 حوار يف ندخل ذلك بعد ثم   ،هنا املعطيات استعراض من لنا البد   املوضوع ندرس ولكي

عة  االجتاهات مع فقهي  .املسألة يفاملتنو 

 :هو اآليت منه بموقف   يسمح أوـ بحالته الثانية ـ  النبيذ حتريم ثبتيُ  أن يمكن وما

 باب يف القاعدة مقتىض أنّ  متقدّ  فقد القاعدة، تقتضيه ما هبا ونقصد :العامة املرجعي ةـ  1

 كان ولو مسكرا   طبعه يف يكون رشاب كّل  بمعنى املسكر، حرمة هو األخّص  باملعنى اخلمر غري

 .، وقّوة إسكاره أقّل من قّوة إسكار اخلمر العنبيمنه الكثري برشب سكارهإ

                                           
 .338ـ  337: 28جمموعة الفتاوى ( 1)
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 إذا هأنّ  وذلك ؛متنياملتقدّ  احلالتني ينتج امم األنبذة، أنواع يف القاعدة هذه نطّبق عليه، وبناء  

 فأصالة وإال احلّل، لقاعدة موردا   فيكون القاعدة تشمله الف املعنى هبذا مسكر غري النبيذ كان

 يرّخص نّص  يرد مل ما حتريمه إثبات وأمكن القاعدة عمومات شملته مسكرا   كان وإن ،ةالرباء

 .واضح وهذا. فيه

ة املرجعي ةـ  2  لنا والبدّ  األنبذة، يف الواردة اخلاّصة النصوص تقتضيه ما هبا ونعني :اخلاص 

 .نتائجها يف للنظر ؛استعراضها من

 اجملموعات احلديثّية حول النبيذ، عرض وحتليل

 :أبرزها ،جمموعة من أكثر يف جعلها يمكن األنبذة حول ةاحلديثي   والنصوص

 اجملموعة األوىل: نصوص حتريم النبيذ دون تفصيل بني حاالته

 ةعدّ  نصوص وهي حاالت، أو تفصيل بيان دون النبيذ حتريم عىل دّل  ما :األوىل املجموعة

 :هاأمهّ 

ـ يف حديث يسأل فيه اإلمام الصادق عن  األوىل: خرب إسمعيل بن احلسن املتطب ب الرواية

 .«..شفاء حرامٍ  يف ليس»ا سأله ـ: نسقي عليه النبيذ؟ قال: وممّ  ،بعض أحكام الطّب 

 هذه ومعنى الشفاء، فيه اهلل جيعل مل هوأنّ  باحلرام بالتطبّ  عن نيه مسألة عن النظر وبرصف

 حرام، هبأنّ  النبيذ توصيف أطلقت الرواية فإنّ  الفقهاء، من الكثري   بإطالقها يلتزم مل التي اجلملة

 .حرمته عىل يدّل  وهذا

 .مهمل رجٌل  فهو ب،املتطبّ  احلسن بن بإسامعيل السند ضعيف اخلرب ولكنّ 

 يريد فلعّله ،دقيق غري   ،مصلحته خالف عىل الرواية كانت أن بعد يرّض  ال إمهاله بأنّ  والقول

 دون من بيطبّ  هو بينام عالجاهتم يف احلرام استخدامهم اشتهر آخرين اءبأطبّ  التعريض بذلك

 .دينّي  حرام فيه ليس ما خلف للذهاب عادة   الناس يدفع الذي األمر ،ذلك

لكّن هذا حيتمل الوضع يف احلديث من حيث التداوي باملحّرم، غري أّنه يف الوقت عينه 
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يكشف بنحٍو ما عن مركوزّية حتريم النبيذ يف تلك الفرتة، وهلذا استند الواضع ـ لو تّم الوضع ـ 

 هلذا االرتكاز هنا.

 .أيضا   مهمٌل ـ  حييى بني العالء وهو ـ عنه الراوي فإنّ  ،املتطبّب مشكلة جتاوزناهذا، ولو 

 عىل محلت لو اهلل حّرم فيام الشفاء عدم قاعدة عن النظر برصف السند، ضعيفة فالرواية

 .اإلنشاءدون  اإلخبار

 هأنّ  عىل النبيذ رشب من»قال:  ،×عن أيب عبد اهلل الثانية: خرب خض الصرييف، الرواية

ّلد حالل  .«النار يف بذّ ع   حرام هأنّ  عىل رشبه ومن النار، يف خ 

ّلد اإلنسان استحّله لو بل رشبه، عىل والتعذيب النبيذ حرمة عىل داّلة والرواية  النار، يف خ 

 .تعليق أو تفصيل الرواية يف وليس واضح، هو كام شديد حتريمي بيانٌ  وهذا

، بل لعّله يتوّقف يف الصويف عيلّ  وكذا الصرييف، خرض بإمهال السند ضعيف اخلرب لكنّ 

مل الرواية عىل رضب من التهويل بنحٍو من االعتبار األديب ـ حيث إّن مضمونا ـ  لو مل حت 

استحالل النبيذ حيتمل يف تلك العصور الشبهة وااللتباس بني الناس، فكيف يثبت اخللود يف 

 ؟!دون أن تقوم الرواية بالتفصيل والتوضيح النار يف هذا املورد

 اهلل.. ثمّ  فحمد× قال: خطب أمري املؤمنني ،اهلاليلليم بن قيس الثالثة: خرب ُس  الرواية

 .«..املتعتني بإحالل وأمرت النبيذ، عىل وحددت   ني،اخلفّ  عىل املسَح  وحّرمت  ».. قال: 

 سبقوه، الذين اخللفاء عرص يف تغيريات من حصل ما املؤمنني أمري فيها يبنّي  اخلطبة وهذه

 متّكن لو هوأنّ  النبيذ، رشب شيوع بينها ومن تسمح، مل الظروف لكنّ  تغيريها يريد كان هوأنّ 

 يكن مل لو للحدّ  معنى ال هفإنّ  ،فيه التحريم عىل الداللة يف واضح وهذا رشبه، عىل احلدّ  ألقام

 .ما  حمرّ 

 من جدا   وقريٌب  الروضة، يف بنقلها تفّرد وقد للكليني، الكايف عند الرواية هذه وردت وقد

 التي الفقرات لكنّ  اليوم، املطبوع اهلاليل قيس بن ليمس   كتاب نفس يف موجود اخلطبة هذه
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 .املطبوع كتابه يف ليمس   نقل يف موجودة غري نقلناها

 .هاشم بن إبراهيم السند يف نعم فيه، إشكال ال رجاله حيث من الرواية وسند

ّن الراوي عن سليم بن ألذلك لعّل لٌف فيه، والسند خمتَ  أشار إىل أنّ  العالمة املجليس لكنّ 

لب عد  ؛وب اخلزاز، وال يمكن أن يروي اخلزاز عن اهلاليلأيّ قيس هو إبراهيم بن عثامن، وهو أبو 

إىل عرص اإلمام الباقر، وصوال   ونه الرجاليّ كام عدّ  فإّن اهلاليل يف طبقة اإلمام عيلّ  ؛الطبقة بينهام

ويروي عنه ابن أيب عمري وصفوان وأمثاهلام، بينام يقع اخلزاز يف طبقة اإلمام الصادق والكاظم 

قد التقيا للزم أن  افلو كانفضال  عن اللقاء،  رز املعارصة بينهامحت  هام غري ملتقيني يف الطبقة، وال ف

عند وفاة الباقر ـ الذي نفرضه عام وفاة حّيا  يف عمر العرشين سنة عىل األقّل يكون اخلزاز 

ه يف وهذا يعني أنّ  ،يذكروه فيهم رين، وملأن يكون من املعمّ إذ يلزم  ؛وهو بعيد جدا  ـ ليم س  

 مل نيوأنّ  امالسيّ  السند، ضعيف فيكونفاخلرب مرسل عىل األرجح،  ،طبقته مع أنه مل يذكر إطالقا  

ليم عن اخلزاز فيه يروي آخر سند عىل أعثر  عنهـ( 329) الكليني يروي أن النادر لعّل  بل. س 

 .فقط وسائط خمسةبهـ( 40) ×عيل اإلمام

أقول: لعّل هذه من منطلقات االختالف الذي أشار له املجليس يف أمر هذه الرواية، وإال 

 فهي من حيث الطريق معتربة عىل املشهور.

وأنا عنده، × خالد العبدّية عىل أيب عبد اهلل قال: دخلت أمّ  الرابعة: خرب أيب بصري، الرواية

( وقد :يف بطني )فسألته عن أعالل النساء وقالته يعرتيني قراقر فقالت: جعلت فداك، إنّ 

ِويق، وقد وقفت وعرفت كراهتك له، فأحببت أن أسألك وصف يل أطبّ  اء العراق النبيذ بالس 

وجل حني  قالت: قد قّلدتك ديني، فألقى اهلل عزّ « رشبه؟ عن يمنعك وما»عن ذلك، فقال هلا: 

 وهذه املرأة هذه إىل تسمع أال حممد، أبا يا»ال: فقد أمرين وناين. جعفر بن حممّ  ألقاه فأخربه أنّ 

 نفسك بلغت إذا تندمني امفإنّ  قطرة، منه تذوقي وال منه، قطرةٍ  يف لك آذن ال واهلل ال املسائل،

×: قال أبو عبد اهلل نعم. ثمّ  :قالت ،«أفهمت»وأومأ بيده إىل حنجرته يقوهلا ثالثا :  ،«ههنا

س امليل َيب ّل  ما» نَج  بّ  ي   .يقوهلا ثالثا  « ماء من ا  ح 
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 إال حاالته، بني تفصيل فيها وليس بالنبيذ، التداوي عن اإلمام ني يف واضحة الرواية فهذه

 أمرٌ  هذا وأنّ  ،االشتداد صورة يف إال يةالطبّ  املعاجلات هذه ملثل يصلح ال النبيذ بأنّ  قيل إذا

 .منه مفروغ

 والتزامها والئها مدى ملعرفة هأنّ  فيظهر ،رشبه من يمنعك وما: أوال   للمرأة اإلمام قول اوأمّ 

 احلرّ  ذكره ما ال ،األقرب هو هذاف هتافت، الرواية يف يكون حتى حالال   كونه لبيان ال بكالمه،

فإّن احتامل التقّية غري واضح، إال  ،الرشب إنكار أو التقّية عىل الرواية صدر محل من العاميل

فلعّل األنسب فهم هذا ، فيهاعدها فورا  بنّي اإلمام موقفه ببأخذ فروض بعيدة، إذ اجلملة التي 

 والئها له والتزامها بام سيقول. السؤال بشكل طبيعي، ملعرفة حاهلا وفهمها لألمور أو مقدار

 بعض عن احلسن بن دحممّ  رواها حيث ؛إرساال   فيه فإنّ  ضعيف؛ الرواية هذه سند أنّ  إال

 .وثاقته تثبت مل السند يف الواقع خالد بن إبراهيم أنّ  كام أصحابنا؛

عل يف الدواء، عن النبيذ جي  × ه سأل أبا عبد اهللأنّ  ،اخلامسة: خرب قايد بن طلحة الرواية

 .«باحلرام يستشفي أن ألحد ينبغي)ليس(  ال»فقال: 

 ضعيف السند أنّ  غري ،واضحة وداللتها حراما   بكونه النبيذ صيفهاوت يف مطلقة والرواية

 أنّ  كام احلال، جمهول وهو األرجاين، اهلل عبد بن احلسني وفيه مهمل، وهو املسمعي، مالك ففيه

 .جهات من ضعيف فالسند أيضا ، احلال جمهول اطاحلنّ  طلحة بن)فائد(  قائد

قال: كان إذا أصابته هذه األرواح، فإذا اشتّدت به  ،السادسة: خرب ابن أيب يعفور الرواية

ه إذا رشب فأخربه بوجعه، وأنّ × رشب احلسو من النبيذ فسكن عنه، فدخل عىل أيب عبد اهلل

ه، فأقبل أهله فلام أن رجع إىل الكوفة هاج وجع   ،«ترشبه ال»احلسو من النبيذ سكن عنه، فقال: 

فأخربه × كن الوجع، فعاد إىل أيب عبد اهللفلم يزالوا به حتى رشب، فساعة رشب منه س

 بك، موكل شيطان هذا امإنّ  حرام، هفإنّ  ؛ترشبه ال يعفور، أيب ابن يا»بوجعه ورشبه، فقال له: 

فلام أن رجع إىل الكوفة هاج به وجعه أشّد ما كان، فأقبل أهله عليه،  ،«ذهب منك يئس قد فلو

 عىل يشء وال حيلف، فلاّم  يسوا منه، وكان هيمّ فآ، ، ال أذوق منه قطرة  أبدا  فقال هلم: ال واهلل
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عاد إليه حتى مات )فام( لام عنه، ف بهأذهب اهلل  ثمّ  ،اما  يسوا منه، واشتّد به الوجع أيّ آسمعوا منه 

 .رمحه اهلل

ه حرام، والنهي حتى عن التداوي به يف اجلملة. الرواية رصحية يف توصيف النبيذ بأنّ  فهذه

 دحممّ  عن كتبي، بعض يف ووجدت»ضعيف فإّن الكيش ابتدأ هذه الرواية بقوله: غري أّن السند 

هناك إرساال  بني الكيش وابن عبيد، فابن عبيد ليس من  ومن الواضح أنّ  ،«عبيد بن عيسى بن

ح السيد اخلوئي وقد رّص  ،ومعه تكون الرواية ضعيفة السند ،شيوخ الكيش قطعا  كام هو واضح

 .بإرسال الرواية

ئل عن ه س  أنّ  ،×بن احلسني عن عيلّ  السابعة: مرسل االحتجاج وخرب الربقي، الرواية

 شهواهتم بشهادهتم دفعوا الذين شهادة فكان صاحلون، قومٌ  وحّرمه قوم رشبه»النبيذ فقال: 

 .«شهواهتم بشهادهتم جّروا الذين من ت قبل أن أوىل

 وكأنّ ، التحريم منها م، فيفهالرشاب هذا حّرموا الذين الصاحلني تأييد يف ظاهرة فالرواية

، وهو ما يقع عىل خالف ذلك مواحرّ  الصاحلني أنّ  خالل من اآلخر الطرف إقناع يريد اإلمام

 .شهوهتم

 يف اأمّ  االحتجاج، يف أساسا   هلا سند ال بل ،الشديد باإلرسال السند ضعيفة الرواية لكنّ 

 .الربقي عبد بن باحلسن ة السندضعيف يهف الكيش طريق

 اخلمر يف يرضب ×عيلّ  كان»قال:  ،’عن أحدمها الثامنة: معتربة أيب بصري، الرواية

 .«..والنرصاين واليهودّي  والعبد احلرّ  والنبيذ

 عىل إرصار هناك كان لو ،اإلسكار قيد بال النبيذ رشب حتريم إطالق احلديث ظاهر فإنّ 

 .احلديث اتبحرفيّ  األخذ

 اخلمر عىل كاجللد عليه واجللد اخلمر مع وضعه فإنّ  ،صعٌب  هنا باإلطالق اجلزم أنّ  إال
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 يف للخمر واتهفمسا مسكرا ، النبيذ كون عدم حالة يشمل إطالق بانعقاد الوثوق من يصّعب

 .النبيذ ملطلق الشمول يف كنايشكّ  نا  متيقّ  قدرا   مسكرا   كونه ةفرضيّ  من جيعل العقاب

ه من رشب مسكر النبيذ، بأنّ × ذلك بام سيأيت الحقا  من تقييد من كان جيلده عيلّ  زويتعزّ 

، فإّنا وإن مل تكن من التنايف بني غري (12 :كمعتربة سامعة اآلتية يف املجموعة الثانية )رقم

املثبتني، لكّن وضع الروايتني إىل جانب بعضهام يفقدنا الوثوق بعمومّية هذه الرواية هنا لغري 

 .سكر من النبيذامل

ة السند يفا ضعإال أّن ، أخرى عن أيب بصري أيضا  رواية منها  ريٌب ة السند، وقتامّ  والرواية

 بعدم إحراز اتصال السند بني حممد بن عيسى بن عبيد ويونس بن عبد الرمحن.

 أمري كان»أنه قال: × عن أيب عبد اهلل التاسعة: مرسل هشام بن إبراهيم املرشقي، الرواية

 يف يقتل كام النبيذ من الثالثة يف ويقتل اخلمر، قليل يف جيلد كام النبيذ، قليل يف جيلد ×املؤمنني

 .«اخلمر يف الثالثة

 عىل(، بصري أيب)معتربة  السابق احلديث يف متقدّ  كالذي احلديث هذا عىل الداليل والتعليق

 كالم الثانية املجموعة يف خالد بن سليامن خرب يف وسيأيت ،باإلرسال السند ضعيف اخلرب أنّ 

 .باملسكر النبيذ تقييد مع لكن الرواية هلذه مطابق

، الرواية : يل فقال العراق، مام قدأيّ × قال: دخلت عىل أيب عبد اهلل العارشة: خرب ابن احلر 

 ،«جيد الذي وجعه من شيئا   يل وصف وجعه، ما فانظر شاٍك، هفإنّ  جعفر بن إسامعيل عىل ادخل

قال: فقمت من عنده، فدخلت عىل إسامعيل، فسألته عن وجعه الذي جيد فأخربين به، 

 .ال نستشفي باحلرام ا أهل بيٍت وإنّ فوصفت له دواء  فيه نبيذ، فقال إسامعيل: النبيذ حرام، 

 مل يذكرها يف يلالعام الشيخ احلرّ  الرواية أوردها الشيخ الكليني يف الكايف، ويبدو أنّ  هذه

الذي جاء فيها مل يرد عىل لسان أحد  احلكم الرشعّي  ه، والسبب ـ فيام يبدو ـ هو أنّ وسائل

مام الصادق، بينام ذكر الطربيس هذه الرواية نقال  ام جاء عىل لسان إسامعيل بن اإلة، وإنّ األئمّ 
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نقال هذه ان وبالفعل فالنيسابوريّ ، كايفومل ينقلها عن ال ،نية للنيسابوريّ األئمّ  عن كتاب طّب 

 .«حرام النبيذ ،احلرّ  بن يا إسامعيل» :ابن احلر قال: فقال يل هام ذكرا يف آخرها أنّ لكنّ  ،الرواية

 ،ه اإلمام الصادقالقائل هو إسامعيل بن الصادق، وإن احتمل أنّ  هو أنّ  يلّ والظاهر األو

 راٍض بام قاله إسامعيل، أو أنّ × الصادق وبناء  عليه، فقد يكون هدف الكليني هنا هو أنّ 

 .لاألوّ  كام احتمله املجليس   ،سامعيلغرضه تكريس ما سيقوله إ

 صاحب يأِت  مل لذلك وربام ،أبدا   واضحة غري الصادق إىل إسمعيل كالم نسبة أن   إال

 .هذا باحلديث الوسائل

أهل البيت النهي عن هلذا فاألفضل االستشهاد بكالم إسامعيل يف كونه ناقال  عن 

 االستشفاء باحلرام، فكأّنه خيربنا أّنم يعتقدون بكون هذا حمّرما .

برصف النظر عن انطالق تركهم  لكّن هذا النقل وان كان واضحا  يف مسألة التداوي

، لكنّه ليس بواضح يف مسألة لالستشفاء من حرمته املطلقة أو من التنّزه أو من خصوصّيته هلم

 ، وكونه ينقل عنهم ذلك.حتريم النبيذ

، بل إسامعيل بن جعفر نفسه غري مهملنفسه  أّن إسامعيل بن احلرّ كّله إىل ذلك  ضافي  

 .واحلديث النقل يفه مل يقم دليل عىل ضعفه أنّ يف حمّله قنا ة، وإن حقّ ثابت الوثاقة عند اإلماميّ 

 .ةاألئمّ  أحد أو النبّي  عن رواية كونا حيرز وال السند ضعيفة فالرواية حال، ةأيّ  وعىل

هي املجموعة األوىل، وهي تلتقي يف معظمها عىل جعل عنوان النبيذ ـ دون تفصيل ـ  هذه

رز كونا رواية أساسا ، وأنّ  مة يف الرشع،من العناوين املحر   اثنتني  وقد تبنّي أّن واحدة منها ال حي 

يل سبع روايات عىل اإلطالق األوّ  الداّل  ليس فيهام إطالق ولو أّويل يمكن االطمئنان له، وأنّ 

 ة.والبّد لنا اآلن من النظر يف سائر املجموعات للخروج بنتيجة نائيّ  ،كّلها ضعيفة السند

 اجملموعة الثانية: نصوص حتريم النبيذ املسكر

ر منه، ما دّل عىل حتريم النبيذ املسكر، دون إشارة إىل حكم غري املسك الثانية: املجموعة
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 ها:روايات أمهّ وهي عّدة 

 النبيذ الرجل رشب إذا»قال:  ،×عن أيب عبد اهلل األوىل: معتربة ابن أيب يعفور، الرواية

 .«تصفون ما يصف كان ولو األرشبة من يشء يف شهادته جتوز فال املخمور،

 عن كاشف وهو املخمور، النبيذ يرشب الذي الشخص بشهادة األخذ ترفض الرواية فهذه

 .شهادته سقطت هلذا رشبه حرمة

 وذلك: ؛هذه الرواية ال تدل  عىل حرمة رشب النبيذ املخمورالصحيح أن   أن   إال

هذا األمر حرام، فلم يقبل  ال يدّل عىل أنّ  ،منع شخص من الشهادة بسبب أمٍر ما ألنّ : ال  أو  

العديد من الفقهاء شهادة غري البالغ، وال شهادة من يكون له يف الشهادة نصيب، وال شهادة 

، وال شهادة ولد الزنا، وال تقبل شهادة املرأة يف بعض املوارد،  السائل بكّفه إذا اختذ ذلك حرفة 

 خصوص يف أو مطلقا   الشهادة قبول عن يمنع عنوان بنفسهفلعّل شارب النبيذ املخمور هو 

 .األرشبة

 فيكون النبيذ، هذا من رشبه حال منه يراد شهادته قبول عدم أنّ  املمكن من هإنّ  :ثانيا  

 .بكالمه يوثق ال ومعه سكرانا ،

 نفسه، الرشاب شأن يف الشخص هذا يقوله بام األخذ عدم الرواية هذه من الظاهر إنّ  :ثالثا  

 ظاهر غري هلكنّ  باحلرمة ي شعر وهذا املوضوع، يف دينيا   ظمتحفّ  غري باعتباره ،األرشبة وأنواع

 .منها

 .بذلك مشعرة   كانت وإن املسكر النبيذ حتريم عىل فيها داللة ال الرواية فهذه، وعليه

 النبيذ من سكرإذا »..ـ يف حديث ـ قال: × عن أيب جعفر ،الثانية: خرب زرارة الرواية

 .«ثامنني جلد واخلمر املسكر

 .هحتريمَ  ذلك فيفيد ،املسكر النبيذ رشب من عىل احلدّ  إثبات تفيد الرواية هذه

 عنده كرالس   حال حصول عىل بمرتتّ  اجللد أنّ  فيها ةالرشطيّ  اجلملة ظاهر بأنّ  ويناقش

                                           
 .122: 9ام ؛ وهتذيب األحك421: 6( الكايف 1)

 .539: 2( علل الرشائع 2)



  

 حتريمه، يف نقاش ال مما ـ الفعيل كرالّس  حصول أي ـ املقدار وهذا النبيذ، أو اخلمر رشب بفعل

 كانت مفهوم هلا ثبت لو بل للخمر، حتى الرشب بمطلق احلدّ  ثبوت عىل الرواية يف داللة وال

 .أدّل  العكس عىل

يرضب يف النبيذ املسكر × قال: كان أمري املؤمنني ،الثالثة: خرب سليمن بن خالد الرواية

 .يف الثالثة كام يقتل صاحب اخلمر ثامنني كام يرضب يف اخلمر، ويقتل

 النبيذ يقّيدوهو هنا  ،م يف املجموعة األوىلاخلرب هو الشبيه بمرسل املرشقي املتقدّ  وهذا

 .املسكر النبيذ حرمة يفيد وهذا ي طلق، وال مسكرا ، بكونه ×عيل اإلمام عليه جيلد كان الذي

 عبد بن يونس إىل الطويس طريق ضعف عن النظر رصف بعد ـ الرواية هذه مشكلة أنّ  إال

 يعارصه، ومل طبقته غري يف وهو ،عيلّ  اإلمام إىل اخلرب يرفع خالد بن سليامن أنّ  ـ عندي الرمحن

 .×الصادق اإلمام عن منقوال   كونه احتمل وإن ،مرسال   اخلرب فيكون

ه قد ـ ماملتقد   املرشقي مرسل مع ـ اخلرب وهذا  هل :بحث إىل جوابه حيتاج سؤال إليهم يوج 

 كّرر أنه يفيد ما وهل الثالثة؟ يف والنبيذ اخلمر شارب يقتل كان ا  عليّ  اإلمام أنّ  التاريخ يف ورد

 اخلربان هذان بل ؟حصول ذلك مكّررا   عىل ةالدالّ ( يرضب)كان  صيغة ظاهر هو كام ذلك

 خرب أفاد حيث(، 3: )رقم األوىل املجموعة يف ماملتقدّ  اهلاليل قيس بن سليم خرب يعارضان

 وهذا بذلك، له تسمح تكن مل الظروف وأنّ  ،النبيذ عىل الرضب يمكنه كان ما ا  عليّ  أنّ  ليمس  

 وإال ،فبها ةالتارخييّ  الوثائق من شاٍف  جواٍب  عىل عثر فإذا هنا، الروايات بني التهافت يوقع كّله

 .هبا الوثوق يصعب سوف( سليم خرب)مع  الثالثة األخبار فهذه

× سألت أبا عبد اهلل ـ يف حديث ـ قال: الرابعة: موثقة عمر بن موسى الساباطي الرواية

 فال مات إن ر،عاّم  يا»ه يرشب املسكر هذا النبيذ، فقال: عن الرجل يكون مسلام  عارفا ، إال أنّ 

 .«عليه صّل ت  

 فيه يظهر مل السؤال وأنّ  السيام ،الفعل هذا حرمة عن كنائي تعبري عليه الصالة عن نيه فإنّ 

                                           
 .97: 10؛ وهتذيب األحكام 235: 4( االستبصار 1)

 .117ـ  116: 9( هتذيب األحكام 2)



 

 .واضح وهذا ،مسكرا   كونه ةحال الرواية ومورد عليه، الصالة عن هأنّ 

 :يناقش وقد

 ال أن عامر من يريد اإلمام أنّ  املمكن ومن ا ،شخصيّ  كان الرواية هذه يف النهي إنّ  :ال  أو  

 عن النهي يفيد ال وهذا واملعروفني، الثقات من وعامر سكر،امل شارب عىل للصالة ىيتصدّ 

 .مطلقا   املسكر شارب عىل الصالة

وهي التفاتة مهّمة جدا  حتتاج لبحث  .د اخلوئي يف أبحاثها النقاش السيّ أثار هذ وقد

بوصفها قاعدة عاّمة يف أّن الكثري من النصوص الشخصّية التي يوّجه فيها النبّي واألّئمة بعض 

األمور ألشخاص بأعيانم، خاصة لو كانت هلم سمة دينية أو اجتامعّية، ربام ال تكون هلا صفة 

 مومّية املطلقة.الع

لتزم أن حينئذٍ  فيمكنهنا  الفهم هذا صّح  إذوعىل أّية حال، ف  النبيذ شارب عنوان بكون ي 

 عنـ ومن هو مثله ـ  عامر ين   وقد حمّرم، غري هلكنّ  ،الرشع يف جدا   مرجوح عنوان املسكر

 .الالئق غري فالترّص  هذا يفعل شخص عىل الصالة

 بنهشام )أو  سامل بن هشام صحيحة وهي ،منها أقوى هو بام ضةمعارَ  الرواية هذه إنّ  :ثانيا  

 يرّجح فقد ومعه ،ماتوا إذا والسارق والزاين اخلمر شارب عىل الصالة عىل الناّصة( احلكم

 عىل مطلقا   الصالة بكراهة احلكم ال ،شخيص   هحقّ  يف التكليف وأنّ  عامر ةخصوصيّ  األمر هذا

 .مجاعة ذكره ملا خالفا   املسكر، النبيذ برشا

 ويرتقي باحلرمة، ومشعرة املسكر، النبيذ رشب ةمرجوحيّ  يف ظاهرة فالرواية حال، ةأيّ  وعىل

، خاّصة وأّن عامرا  مل يسأل عن الصالة عليه، مسكر كّل  حرمة قاعدة بضمّ  الظهور إىل إشعارها

 .بل سأل عن حكم فعله

فقال:  ،قال: سألته عن النبيذ ×عن أيب جعفراخلامسة: خرب الفضيل بن يسار،  الرواية

 .«مسكر كّل  األرشبة من| اهلل رسول وحّرم بعينها، اخلمر اهلل حّرم»

                                           
 .15: 9( التنقيح يف رشح العروة 1)

 .328: 3؛ وهتذيب األحكام 468: 1؛ واالستبصار 166: 1انظر: كتاب من ال حيرضه الفقيه ( 2)

 .408: 6( الكايف 3)



  

مسكر عندما كان  الرواية واضحة يف حتريمها النبيذ املسكر، فهي قد حّرمت كّل  وهذه

 برشب كان ولو اإلسكارالسؤال عن النبيذ، واملقدار املستفاد منها هو حتريم النبيذ الذي فيه 

 .كثريه

 .وثاقته تثبت مل حيث مروان بن دبمحمّ  السند ضعيفة الرواية أنّ  غري

قال ـ يف حديث ـ: قلت: × عن أيب عبد اهلل السادسة: خرب أيب الربيع الشامي، الرواية

 .«..حرام مسكر وكّل  مسكر، كّل  عن| اهلل رسول نى»فالنبيذ؟ قال: 

 الربيع أيب وثاقة ثبوت بعدم ضعيف اخلرب لكنّ  ،نطيل فال سابقتها، تشبه وداللتها

 .وغريه ،الشامي

 إنّ »عن النبيذ، فقال: × قال: سألت أبا عبد اهللالسابعة: خرب كليب األسدي،  الرواية

 وما أال حرام، مسكر كّل  إنّ  أال الناس، اأهّي : خطبته يف فقال الناس، خطب| اهلل رسول

 .«حرام فقليله كثريه أسكر

كام صار واضحا  ممّا تقّدم، د من الداللة هو حتريم النبيذ املسكر ولو كثريه، املؤكّ  واملقدار

 .يالسند ضعيف بعدم ثبوت وثاقة كليب األسدي عند غري أنّ 

مسكر  مة يف املجموعة الثانية من جمموعات حتريم كّل املتقدّ  الرواية الثامنة: معتربة سمعة

 (.7 :)رقم

 املسكر. ذدة عىل حرمة النبيجيّ وسندها معترب، وداللتها 

                                           
 .251اخلصال: ( 1)

َلي د بن أوىفهو  الربيع الشامي وأب (2) الشيخ و (،455، 153)الفهرست:  النجايشالشيخ ذكره ، وقد خ 

دون (، 428)خالصة األقوال:  احليل(، والعالمة 325، 134، والرجال: 271)الفهرست:  الطويس

د عليه الصدوق يف كتابه املعروف، وما استدّل به بعضهم عىل وثاقته ال ينهض، مثل قوهلم بأّنه اعتم .توثيق

أو ذكر له طريقا  يف مشيخة الفقيه، أو رواية بعض أصحاب اإلمجاع عنه مثل احلسن بن حمبوب وابن 

بن إبراهيم، وقد بينّا  هم ثقات، أو وروده يف أسانيد تفسري عيلّ مسكان، أو كونه من أصحاب الصادق وكلّ 

الرجل جمهول املعايري ال تصلح إلثبات وثاقة راٍو أو عدالته، فيف بحوثنا يف القواعد الرجالّية أّن هذه 

 احلال.

 .408: 6( الكايف 3)

 .409: 6 صدر نفسه( امل4)



 

قال: كنّا × عن أيب عبد اهللة، عن شيخ من أصحابنا، ري   م  ف بن ع  ي  التاسعة: خرب س   الرواية

 يمنعك ما»عنده فسأله شيخ فقال: يب وجع وأنا أرشب له النبيذ، ووصفه له الشيخ، فقال له: 

 فام» :×يوافقني، فقال له أبو عبد اهللفقال: ال « ؟حّي  يشء كّل  منه اهلل جعل الذي املاء من

 ي  ف  يمنعك من العسل؟ قال اهلل: ﴿
  اء  ف  ش   ه 

 اللبن من يمنعك فام»ال أجده، قال:  :قال ،«﴾اس  لن  ل 

 آمرك أن أتريد»قال: ال يوافقني، فقال له أبو عبد اهلل:  ،«عظمك؟ واشتدّ  حلمك منه نبت الذي

 .«مركآ ال واهلل، ال! اخلمر؟ برشب

 ذكر بقرينة املسكر النبيذ هو املورد من نواملتيقّ  النبيذ، عىل اخلمر عنوان اإلمام سقطأ فقد

 يدففت اإلسالم، يف اخلمر رشب حرمة ةملركوزيّ  تبعا   النبيذ حرمة يفيد اإلسقاط وهذا اخلمر،

 .حرمة   يفيد ال بالنبيذ للشيخ أمره عدم دجمرّ  كان وإن حرمته، الرواية

 عن فضال   عمرية، بن سيف إىل العيايش طريق يظهر مل حيث السند؛ ضعيفة الرواية أنّ  غري

 .واإلمام عمرية ابن بني اإلرسال

ما تقول ×: قال: سمعت رجال  يقول أليب عبد اهلل العارشة: خرب حنان بن سدير، الرواية

 أكون أن وجل عزّ  اهلل معاذ»برشبه، فقال:  ك أمرَت يرشبه ويزعم أنّ  مريم يف النبيذ؟ فإّن أبا

 كّل |: اهلل رسول قال غريه، وال سلطانا   فيه قيتاتّ  ما ليشء هإنّ  واهلل ،مسكرٍ  برشب آمر

 .«حرام فقليله كثريه أسكر فام حرام، سكرٍ م  

 املسكر، برشب يأمر أن من باهلل اإلمام استعاذ وهلذا مسكر، النبيذ أنّ  احلديث هذا ظاهر

 .املسكر النبيذ رشب حرمة عىل داال   فيكون

هناك رواية أخرى بنفس  عند املشهور موثقة، ويف السند إبراهيم بن هاشم، عىل أنّ  والرواية

ة حيث يمّيز بني املضمون متاما  وبسند معترب يقينا  جييب فيها اإلمام بجواب آخر لنفس القّص 

 .اآلتية املجموعة يف قريبا   الروايةنواع النبيذ املسكر وغري املسكر، وستأيت أ

سيس قاعدة أيف املجموعة األوىل من جمموعات تم املتقدّ  احلادية عرشة: خرب زرارة الرواية

                                           
 .364: 2( تفسري العيايش 1)

 لعّله أبو مريم األنصاري عبد الغفار بن القاسم الثقة.( 2)

 خر فيه تفصيل.آ، لكن سيأيت هذا احلديث يف املجموعة القادمة بنقل 410: 6( الكايف 3)

 .401؛ وبصائر الدرجات: 267: 1( الكايف 4)



  

 د من داللته.فهم منه النبيذ املسكر بالقدر املؤكّ (، حيث ي  2: مسكر )رقم كّل 

 واليهودّي  والعبد احلرّ  جيلد ×املؤمنني أمري كان: قال سمعة، معتربة: عرشة الثانية الرواية

 أظهروا إذا»اليهودي والنرصاين؟ قال:  لفقيل: ما با ،«ثامنني النبيذ ومسكر اخلمر يف والنرصاين

 .«يظهروه أن هلم ليس مألّن  األمصار؛ من مرٍص  يف ذلك

عىل مسكر النبيذ ال عىل مطلق النبيذ،  الرواية جتعل احلّد الذي كان يقيمه اإلمام عيلّ  هذه

م يف املجموعة ليم بن قيس املتقدّ فيفهم منها حتريم مسكر النبيذ، وهي تعارض مثل خرب س  

 ا  ما كان يتسنّى له اجللد عىل رشب النبيذ..اإلمام عليّ  والذي أفاد أنّ  ،(3 :األوىل هنا )رقم

 ،الرواية هذه تطابق( 8 :)رقم هنا ألوىلا املجموعة يف مةاملتقدّ  بصري أيب معتربة أنّ  كام

 قلناه وما عسري، منها اإلطالق فهم بأنّ  قا  بسا مناقشتها يف قلنا وقدسكر(، )م   قيد فيها وليس

 .أملحنا كام هنا الرواية هبذه زيتعزّ  هناك

 .املسكر النبيذ حرمة عىل الداللة ةتامّ  الرواية فهذه

ومضمونه مطابق  .عن اإلمام الصادق املروّي  القمطثالثة عرشة: خرب أيب خالد ال الرواية

 .(، فال نطيل12 :مة آنفا  )رقمملعتربة سامعة املتقدّ 

 .القامط خالد أيب وثاقة وال ،نافع بن خالد وثاقة ثبوت بعدم ضعيفوالسند 

 للنبيذ املسكرالشاعر  مع قّصة شرب احلمريّيقصرية وقفة 

ان الرواية تل زيد بعدما ق  × قال: دخلت عىل أيب عبد اهلل ،الرابعة عرشة: خرب فضيل الرس 

د قلت: السيد ابن حممّ « الشعر؟ هذا قال من».[ فقال: .بن عيل رمحة اهلل عليه ]..فأنشد شعرا  

 رأيته قلت: إيّن  ،«اهلل رمحه» رأيته يرشب النبيذ، فقال: قلت: إيّن  ،«اهلل رمحه»احلمريي، فقال: 

 أن اهلل عىل ذلك وما اهلل، رمحه»قلت: نعم. قال:  ،«اخلمر؟ تعني»اق، قال: تَ س  رشب نبيذ الر  ي

 .«عيل ملحّب  يغفر

                                           
 .238: 7( الكايف 1)

 .93: 10( هتذيب األحكام 2)

 .570: 2( رجال الكيش 3)



 

 وهذا مسكر، هو أي اخلمر، بمنزلة كان ما النبيذ من فهم أن بعد هنا املغفرة ذكر اإلمام فإنّ 

، بل قد يقال بأّن اخلرب النبيذ مطلق حتريم عىل فيه داللة وال ،املسكر النبيذ حرمة عن كاشف

شعٌر بكونه من روايات التفصيل والتمييز )املجموعة الثالثة اآلتية( حيث يبدو من اإلمام  م 

 .االستغراب بعد أن عرف أّنه يرشب نبيذ الرستاق، واعترب األمر شيئا  خمتلفا  عن مطلق النبيذ

كام أقّر  ،احلمريي ـ ضعيفة السند أّن هذه الرواية ـ وأمثاهلا مما أورده الكيش يف حّق  إال

القمي تفسري فإّن فيها فضيل الرسان ومل تثبت وثاقته إال عىل مبنى ، السيد اخلوئيبذلك 

، ومل يوثقه أحد؛ كام م بالغلوّ د البرصي وقد اهت  يف الرواية إسحاق بن حممّ  وكامل الزيارة، كام أنّ 

مني، من املتقدّ  كلامت غري واحد، ومل يوثقه أحدٌ  يف السند نرص بن الصباح املتهم بالغلو يف أنّ 

 فالرواية ضعيفة.

 :وهو ،الرواية مضمون يف تساؤل ةوثم  

 يرشب رآه هبأنّ  خربهفي   ،مّيت وهو املؤمن غيبة عن انالرّس  فضيَل  اإلمام   ينهر مل كيف ـ 1

 ؟!الكالم يف مىض بل ،املسكر النبيذ

معروفا  بحيث كان متجاهرا  بذلك أو أّن الدفاع عن لعّل أمر رشب احلمريي للنبيذ كان 

 الشخص الذي است غيب غري واجب، وربام ليس بمستحّب.

 فضيل استغرابوهو مسلم مؤمٌن حتى نالحظ  هل الرتّحم عىل شارب اخلمر مرجوٌح  ـ 2

 ونصوص الكثرية النصوص أنّ  مع !هذا؟ استغرابه عن اإلمام وسكوت اإلمام ترّحم من

 .فيه مرغوٌب  بل ،جائز املسلم مطلق عىل مالرتّح  أنّ  يف ضحةوا األدعية

 وال العرف يف يليق ال اإلمام مثل شخصا   أنّ  من كان فضيل استغراب بأنّ  أجيب إذا إال

، خاّصة بعد تكرار إخباره باألمر، وكأّن ترمّحه للمسكر شارٍب  شخصٍ  عىل ترمّحه يتعارف

نة تثري االستغراب  .تصبح فيه رسالة مضم 

ممكنة، ـ إذا كان شاربا  للخمر أو املسكر ـ مغفرة اهلل ملحّب عيل أّن إّن الرواية تشري إىل  ـ 3

التي هي موجودة عند  ثريات نزعة الغلوّ أهذا املقطع لعّله من ت وهذا مما ال إشكال فيه، لكنّ 

                                           
 .94: 4معجم رجال احلديث انظر: ( 1)



  

 .بعض رواة هذا احلديث

ه ما رغم أنّ  ،ه بشعرهصّب بعضها يف صالح نجاتي ولن أخوض يف روايات احلمريي والتي

ئات؛ السيام لو فهمنا من اجلواب حسنة تشفع يف سائر السيّ  عيلّ  بام يوحي بأّن حّب  ،نا  كان متديّ 

ه يقول: عنده، وكأنّ  ءولو برشب املسكر ليس بيش عيلّ  مغفرة اهلل لذنوب حمّب  األخري لإلمام أنّ 

 ؟!عيل وأين املشكلة يف أن يغفر اهلل ملحّب 

خاّصة مع وقوع من هو متّهم بالغلّو  ،من مثل هذه النصوصـ واهلل العامل ـ أرتاب  نيلكنّ 

ىاهلل تعاىل قال: ﴿ رى أنّ أويف سندها،  ف  ُير  و  ي ُه س  ع  أ ن  س  ع ى و  ا س  ان  إ ال  م  ْل  نس 
أ ن ل ي س  ل  ﴾ و 

ل  ال  وقال: ﴿، (40ـ  39)النجم:  اين   أ ه  ال أ م  ي ُكم  و 
ان  ال  ل ي س  ب أ م   و 

ز  ب ه  ا جُي  ل  ُسوء  م  ع  ن ي  ت اب  م 
ك 

ا ري 
ال  ن ص  يًّا و 

ل  ن ُدون  اهلل   و 
 وتفصيل هذا البحث يف حمّله. (.123﴾ )النساء: جي  د  ل ُه م 

طويل ـ  ه قال ـ يف حديٍث | أنّ عن النبّي  اخلامسة عرشة: خرب عبد اهلل بن مسعود، الرواية

 ويسّمونه اخلمر يستحّلون زمان الناس عىل ليأيت ،باحلّق  عثنيب والذي مسعود، ابن يا».. قال: 

 .«..براء يمنّ  وهم بريء منهم أنا أمجعني، والناس واملالئكة اهلل لعنة عليهم النبيذ،

 واحلديث العام، باملعنى مخرا   تسميته يمكن الذي املسكر النبيذهو  مفاده من ناملتيقّ  والقدر

، من نوع أّنم يستحّلون اخلمر ويسّمونه بالنبيذ وكأّن فيه نّيةمت مالحظات عن النظر برصف ـ

 .الشديد باإلرسال جدا   السند ضعيف ـ النبيذ مل يكن عىل عهد النبّي!

 الذي سأل النبي   يف الرجل اليمنّي  ،السادسة عرشة: خرب جابر بن عبد اهلل األنصاري الرواية

 مسكر كّل »قال: نعم، قال رسول اهلل|:  ؟«هو أمسكرٌ » :فقال له النبّي  ،عن املزر

 .«..حرام

                                           
؛ وانظر قريب منه ـ لكن دون ذكر النبيذ باالسم هنا ـ: مصنّف الصنعاين 452( الطربيس، مكارم األخالق: 1)

. وقد ورد يف بعض املصادر 203: 2؛ واجلرجاين، الكامل 284: 2؛ والسيوطي، الدّر املنثور 234: 9

، وتفيد أّن املسلمني سوف يرشبون بعده اخلمَر، ويسّمونا ‘احلديثية جمموعة من الروايات عن النبّي 

؛ وسنن ابن ماجة 114 :2؛ وسنن الدارمي 186: 2بغري اسمها، فانظر ـ عىل سبيل املثال ـ: سنن أيب داود 

 .313ـ  312: 8؛ وسنن النسائي 1333، 1123: 2

هـ( للخرب يف كتابه )معارج اليقني يف أصول 7هذه املالحظة املتنّية ال ترد عىل نقل حمّمد السبزواري )ق ( 2)

 .«يستحّلون اخلمر ويسقون النبيذ»(، حيث جاء يف نقله: 428الدين: 

 .327: 8وسنن النسائي ؛ 361 ـ 360: 3( مسند أمحد 3)



 

 خرب ومثلهام حرام؛ مسكر كّل  قاعدة يف له أملحنا الذي األشعري موسى أيب خرب ونحوه

 .مسكر كّل  حرمة قاعدة يف له املشار عائشة

 ـ األوىل املجموعة مع تعاضدها منها ظهر وقد املجموعة، هذه روايات أبرز هي هذه

 يتم مل ولكن ،هكثري   ولو املسكر النبيذ حرمة إلثبات ـ «حرام مسكر كّل » قاعدة مع املتعاضدتني

 بن حنان خرب إليها ضمي   وقد(، 8 :)رقم سامعة معتربة إال وداللة   سندا   املجموعة هذه من

 هذه روايات من واحدة غري إنّ  بل(، 12 :)رقم الثانية سامعة ومعتربة ،(10 :)رقم سدير

 فاملعيار أساسا ، ةدالّ  غري أو مسكر، كّل  حرمة مطلق روايات من جزءٌ  هي اإمّ  املجموعة

 حرمة روايات وإىل، سابقتها إىل هاضمّ  بل ،املجموعة هذه ليس املسكر النبيذ حتريم يف اجلذري

 .فانتبه سيأيت، ملا مضافا   مسكر، كّل 

 اجملموعة الثالثة: نصوص التفصيل والتمييز بني أنواع النبيذ

 دون حالل أنواعه بعض أنّ  عىل أو النبيذ أنواع بني التمييز عىل دّل  ما :الثالثة املجموعة

 .حالل فهو مسكرا   يكن مل وما حرام، فهو مسكرا   كان فام بعض،

 :اآليت هو ،الروايات هذه وأبرز

يف  تقولفقلت: ما  ..×عن الصادق يف حديٍث  ،ابةالنس   ي  باألوىل: خرب الكل الرواية

سوى ذك، ونرشبه؟ فقال: وما ، ركَ نا ننبذ فنطرح فيه العَ فقلت: إنّ  ،«حالل»النبيذ؟ فقال: 

إّن أهل املدينة »تعني؟ فقال:  فقلت: جعلت فداك فأّي نبيذٍ  ،«تلك اخلمرة املنتنة، َشه َشه»

شكوا إىل رسول اهلل| تغيري املاء وفساد طبايعهم، فأمرهم أن ينبذوا، فكان الرجل يأمر 

 ،«فمنه رشبه ومنه طهوره، نّ من التمر فيقذف به يف الش   كّف ه أن ينبذ له، فيعمد إىل خادمَ 

فقلت: واحدة  ،«الكّف  محل ما»؟ فقال: فقلت: وكم كان عدد التمر الذي ]كان[ يف الكّف 

 ما»؟ فقال: نّ فقلت: وكم كان يسع الش ،«ثنتني كانت وربام واحدة كانت ربام»وثنتان؟ فقال: 

                                           
 ( ما خثر ودسب من الزيت ونحوه.1)

 ذار.ق( كلمة تقبيح واست2)

 ( القربة من اجللد املدبوغ.3)



  

 بمكيال رطالأ نعم،»فقلت: باألرطال؟ قال:  ،«ذلك فوق ما إىل الثامنني إىل بعنياألر بني

 .«عراقال

 والنبيذ للامء، حتلية دجمرّ  هو الذي النبيذ بني التمييز يف الواضحة الروايات من الرواية هذه

 ّميس   ما كّل  فليس حرام، والثاين حالل لفاألوّ  منتنة؛ مخرة   وجيعل مسكرا   فيصبح يشتدّ  الذي

 هو التمييز ومعيار .التمييز ينبغي بل حالل، فهو نبيذا   ّميس   ما كّل  وال حرام، فهو نبيذا  

 وما حرام، مسكر كّل : يتنع ،النبوّي  التحريم يف ةاألساسيّ  القاعدة نفس هو أي ة،املسكريّ 

 .حرام فقليله كثريه أسكر

 .املجال هذا يف زةومميّ  موضحة الرواية هذه تكون وهبذا

رد الوا الكلبي أقّر العالمة املجليس بضعف سند هذه الرواية عند املشهور، ثم قال بأنّ  وقد

 .فيها هو احلسن بن علوان الثقة

 ففي السندين إىل سامعة عن الكلبي يوجد كّل  ،اخلرب ضعيف من جهات الصحيح أن   إال أن  

بن عبد اهلل  وعيلّ  ؛اهلمداين وهو مضّعفد بن عيل وحممّ  ؛د، ومل تثبت وثاقته بن حممّ : معىّل من

 احلناط )اخلياط(، ومل تثبت وثاقته؛ وسهل بن زياد، ومل تثبت وثاقته إن مل نقل بضعفه. بل إنّ 

 .هـ(، ومل تثبت وثاقته206املنذر هشام بن حممد ) هو أبوابة والطرق تنتهي إىل الكلبي النّس  كّل 

ل ثقة والثاين مل تثبت واألوّ  ،ابة عىل احلسن واحلسنيطلق عنوان الكلبي النّس ا ابن علوان في  مّ أو

حه رصف إليه كام رّج وهو املن ،ابة هو ابن السائبالنّس  املعروف املشهور بالكلبّي  وثاقته، لكنّ 

 من ضعيفة فالرواية هنا، الراوي وثاقة يف الشّك  فيحصل د،الرتدّ  من أقّل  وال، التسرتي أيضا  

 .جهات

 متايزات بني الرواية الشيعية والسنّية ،للظروف ثم عدولهحتريم النيّب رواية 

قال: قال رسول  ،×عن أبيه، عن جّده، عن عيلّ  ،الثانية: خرب زيد بن عّل الرواية

                                           
 .220: 1؛ وهتذيب األحكام 16: 1؛ واالستبصار 416: 6، و351 ـ 350: 1( الكايف1)

 .87: 4( مرآة العقول 2)

 .69 ـ 68: 12( قاموس الرجال 3)



 

 حلوم إخراج عن ونيتكم فزوروها، أال القبور زيارة عن نيتكم: ثالث عن نيتكم»اهلل|: 

 وكّل  فانبذوا، أال النبيذ، عن ونيتكم واّدخروا، فكلوا أال ثالث، بعد منى من ياألضاح

 غىل فإذا بالغداة، ويرشب بالعيش وينبذ بالعيش، ويرشب بالغداة ينبذ الذي يعني. حرام سكرم  

 .«حرام فهو

بيان آخر، فقد روى أنس بن مالك قال: نى خمتلفة ووردت هذه الرواية بطريقة  وقد

 اءبَ الد   يفي بعد ثالث، وعن النبيذ حرسول اهلل| عن زيارة القبور وعن حلوم األضا

 ثالث، عن نيتكم قد إيّن  أال»قال رسول اهلل|:  : ثمّ ال، قتف  زَ وامل   متَ ن  واحلَ ريقِ والن  

 اآلخرة روتذكّ  العني وتدمع القلب ترّق  أنا يل بدا ثم القبور، زيارة عن نيتكم: فيهنّ  يل بدا ثم

 بدا ثمّ  ،ليالٍ  ثالث فوق تأكلوها أن األضاحي حلوم عن نيتكم أو هجر، تقولوا وال فزوروها

 هذه يف النبيذ عن ونيتكم شئتم، ما مسكواأف لغائبهم وخيبؤون ضيفهم يتحفون الناس أنّ  يل

 عىل( كأسقاءه أو سقاء)كان  كاسقانه أو شاء فمن مسكرا   ترشبوا وال شئتم بام فارشبوا األوعية

 .«إثم

 املضمون، هذا قريب هو بام أبيه عن بريدة ابن بطريق أيضا   ا  مرويّ  احلديث هذا ورد وقد

 وال حتّرم ال الظروف وأنّ  الظروف هذه يف النبيذ عن نى هأنّ  هلم يذكر النبّي  أنّ  يف ختتلف لكن

 عن اخلطاب بن عمر عن مروّي  آخر خربٌ  بريدة خرب من وقريب ،حرام مسكر وكّل  ،لحتلّ 

 .النبّي 

                                           
 .439: 2( علل الرشائع 1)

 ، وهو نوع من اليقطني.( القرع اليابس2)

 نقر فيتخذ فيها نبيذ التمر وغريه.ت( خشب 3)

، وقيل: جرار ري أيضا ، وقيل: هي اجلرار كّلها؛ وقيل: جرار أفواهها يف جنوهباقاملوت لفظ: ( اجلّرة اخلرضاء؛ 4)

 .مدهونة خرض كانت حتمل اخلمر فيها إىل املدينة

 وهو الزفت. ،بالقار( هو وعاء مطيّل 5)

 .374 ـ 372: 6؛ ومسند أيب يعىل 66 ـ 65: 5؛ وجممع الزوائد 250، 237: 3( مسند أمحد 6)

: 8، و235ـ  234: 7، وسنن النسائي 189 ـ 188: 2؛ وسنن أيب داود 356، 355: 5د مح( مسند أ7)

 .439: 7ان بّ ؛ وصحيح ابن ح308؛ ومسند ابن اجلعد: 292: 9السنن الكربى  ،؛ والبيهقي311

 .573 ـ 572: 3، املصنف ين( الصنعا8)



  

 عن نى هأنّ  ريغ النبيذ أجاز النبّي  أنّ  دويؤكّ  ،والشيعة السنّة عند واردٌ  احلديث فهذا ،وعليه

 .حراما   فيكون مسكرا   كان إذا إال حالل النبيذ أنّ  منه يستنتج ما وهذا املسكر،

ة يف الروايات بني قا  وفر هناك أن   إال  |:اهلل رسول عنها عدل التي القص 

 النبي كان نى عن النبيذ، ثمّ  ة ـ نالحظ أنّ ففي رواية علل الرشائع ـ الرواية الشيعيّ  ـ أ

 مسكر حرام. كّل  رخص فيه، مع تأكيده عىل أنّ 

الرشح الذي جاء يف آخر الرواية،  الصيغة ترتبط بموضوع بحثنا، غاية ما يف األمر أنّ  وهذه

 يكون أن جدا   القريب ومن ،«..ينبذ ذيال يعني»ه من رسول اهلل|؛ ألنه قال: علم أنّ ال ي  

 .الرواة أحد من أو للتوضيح الصدوق الشيخ من

الناس كانت تنبذ يف األواين، فكان رسول اهلل  فالذي يظهر أنّ  ،يةا يف الرواية السنّ أمّ  ـ ب

منعهم من النبيذ فيها، وحّرم هذه األواين عليهم، فإذا نبذوا يف النقري ـ وهو خشب كانوا 

فيه ـ فقد حرم عليهم الرشب هبذه األواين مطلقا ، بام يف ذلك رشب املاء بعد  نجيّوفونه فينبذو

ه نى أنّ  سمح هلم بالرشب منها غري رسول اهلل إنّ ذلك أو وضع الطعام فيها واألكل منها، ثم 

 .عن رشب املسكر

يف استعامهلا رشط  ص النبّي أواين النبيذ كان حيرم استعامهلا مطلقا ، ثم رّخ  وهذا يعني أنّ 

مسكر حرام  م وكّل ل وال حترّ الظروف ال حتلّ  ص قال بأنّ وهلذا عندما رّخ  ،عدم رشب املسكر

 كام جاء يف خرب بريدة.

هذه األنواع من األواين كان يرسع حصول  وهو أنّ  ،يةمعنى آخر للرواية السنّ  اكوهن

ه ا يف سائر الظروف فإنّ فإذا نبذوا صار النبيذ مسكرا  برسعة دون أن يتبّينوه، أمّ  ،التخمري فيها

ا رقيقة، بل قد يسيل النبيذ منها ألّن  ؛ي ختّمره الشديد إىل ظهور حال النبيذبل قد يؤدّ  ،يظهر

 .عند اشتداده

النبذ يف هذه اجلرار واألوعية كان يفيض  عنى أنّ مظيا ، بكان حتفّ  النهي النبوّي  وهذا يعني أنّ 

 ـ وقوعهم عىل ظا  حتفّ ـ  فيها النبذ يف أيـ  فيه فتشّدد فإسكاره، النبيذ اشتدادغالبا  إىل حصول 

 ليست ةالقضيّ  نّ بأ األمر هلم ليوضح النبي عاد ثم ،املسكر النبيذ رشب يف ـ اجلملة يف ولو

 يف بالنبذ املتعّلق نيه فألغى املسكر، ترشبوا فال املسكر، برش ةقضيّ  هي امإنّ  أوعية، ةقضيّ 



 

 .النبيذ رشب حرمة وهو مركزه يف لريكّزه األوعية،

 بني تفصيل ةبعمليّ ـ بالتفسري األّول دون الثاين ـ  تتصل ال يةالسنّ  الرواية أنّ  يعني وهذا

 حتى النبيذ يف التشّدد يف بالغ النبّي  أنّ  تفيد اموإنّ  ة،الشيعيّ  الرواية خالف عىل النبيذ، أنواع

 كّل  حرمة عىل وأبقى عنهم فخفّ  ثم ومرشوباهتم، مأكوالهتم يف أوانيه استخدام عن ههمنا

 .واضح هو كام املسكر للنبيذ الشمول بإطالقه ماملفهو مسكر،

 ،ارد يف روايات املسلمني بمذاهبهمواملزفت والنقري واحلنتم باء وعن الد   النبّي  وني  

 .له ناسخا   يكون أن يفرتض هنا احلديث وهذا

ة تفيد فهذا احلديث يفيد حتريم النبيذ املسكر والتشّدد فيه؛ والرواية الشيعيّ  ،أّي تقدير وعىل

هذه الرواية لكّن تفسريّي هلا، وكذا الرواية السنّية يف احتامٍل ، التمييز بني النبيذ املسكر وغريه

ة ضعيفة السند، فإّن يف سندها حممد بن عبد اهلل بن موسى بن عبد اهلل وهو مهمل، الشيعيّ 

 .ى بن احلسن املجتبىسن بن املثنّ ه حفيد عبد اهلل بن احلوالظاهر أنّ 

خاّصة عىل التفسري األّول،  وغريه، النبيذ مسكر بني التمييز فيها فليس ،يةالسنّ  الرواية اوأمّ 

 .املسكر للنبيذ مةاملحرّ  السابقة املجموعة روايات إىل للضمّ  تصلح هي بل

بيه. نعم يف الرواية أكان رواية عبد اهلل بن بريدة عن من حيث إم ،ما يتصل بسندها يتوسيأ

 الكالم كتب من حمّله يف بحثتوهذه مسألة طويلة  يف اجتهاده ة خطأ النبّي شكاليّ ية إالسنّ 

 .ةالسنّ  أهل عند امالسيّ  واألصول

عن × الد يسأل أبا عبد اهللقال: سمعت أبا البِ  وب بن راشد،الثالثة: خرب أي   الرواية

 الرشاب، بئس»: ×اهلل عبد أبو فقال. الَعَكر فيه يوضع هإنّ : فقال ،«به بأس ال»النبيذ، فقال: 

فسد بطوننا، قال: فقال قال: فقال: جعلت فداك، هذا ي   ،«يِشّ بالعَ  رشبوهوا دوة  غ   انبذوه ولكن

 .«لك حيل   ال ما ترشب أن لبطنك أفسد  ×: »أبو عبد اهلل

                                           
 .102: 6: صحيح مسلم فقط ـ عىل سبيل املثالـ ( انظر 1)

 .377: 4ني ( انظر: حسني الزرباطي، اجلريدة يف أصول أنساب العلويّ 2)

 .642 ـ 641بني الرواية والدراية:  ( انظر: جعفر السبحاين، احلديث النبوّي 3)

 .415: 6( الكايف 4)



  

 املاء لتحلية يرشب الذي وذاك املسكر النبيذ حتريم بني جيلّ  واضٌح  الرواية هذه يف والتمييز

 .قصري وقٌت  عليه يمرّ  بل يشتّد، أن قبل

ه مل تثبت وثاقته إال من جهة رواية صفوان عنه؛ ولعّله ولكنّ  ،إىل أيوب بن راشد تامّ  والسند

 .باملجهول اخلربَ  هلذا وصف املجليس  

قال: وسألته  ،×عن أخيه موسى بن جعفر الكاظمبن جعفر،  ة: خرب عّل  عالراب الرواية

عن املسلم العارف يدخل بيت أخيه فيسقيه النبيذ أو رشابا  ال يعرفه، هل يصلح له رشبه من 

 .«نكرهت   أن إال به أتاك ما فارشب عارفا   مسلام   كان إذا»غري أن يسأله عنه؟ قال: 

رشاب النبيذ  ه جيوزلو كان النبيذ حراما  مطلقا  ملا صّح السؤال واجلواب، وهذا يعني أنّ  فإّنه

هذه الصورة التي نفهمها من سائر  م الذي هو املسكر منه، فإنّ ما مل يصل إىل حّده املحرّ 

 .الروايةفهمنا طبيعة السؤال واجلواب يف هذه الروايات هي التي ت  

 احلسن، بن اهلل عبد وثاقة ثبوت بعدم ضعيٌف  للحمريي اإلسناد قرب يف الرواية هذه وسند

 الطويس، إىل معترب طريق وللحرّ  جعفر، بن عيلّ  كتاب عن أيضا   نقلها اميلالع احلرّ  أنّ  إال

 .الرواية هذه سند فيصّح  ،جعفر بن عيلّ  إىل معترب طريق ولألخري

 غري ريناملتأّخ  طرق أنّ ـ كام تقّدمت اإلشارة إليه ـ  ةالرجاليّ  بحوثنا يف حمّله يف قناحقّ  ناأنّ  إال

 النسخ لتناول طريقا   ال ترشيفي طريق الطويس إىل العاميل فطريق ،إال بدليل خاّص  معتربة

 .صحيحا   جعفر بن عيلّ  إىل والصدوق الطويس طريق كان وإن وتناقلها؛

 سقاية احلجيج النبيَذ، تنّوع يف املعطيات التارخيّيةقضّية وقفة مع 

مبتىل بالنبيذ معجبا  به، فقلت أليب عبد  قال: كنت   اخلامسة: صحيحة صفوان اجلمل؛ الرواية

 حرام، مسكر كّل |: اهلل رسول قال لك، أصفه أنا بل»أصف لك النبيذ؟ فقال:  :×اهلل

 هكذا ليس»فقلت له: هذا نبيذ السقاية بفناء الكعبة، فقال:  ،«حرام فقليله كثريه أسكر وما

 بن العباس»قلت: ال، قال: « ها؟غرّي  من أّول من فتدريأ زمزم، السقاية امإنّ  ،السقاية كانت

                                           
 .276: 22( مرآة العقول 1)

 .292: 25؛ وتفصيل وسائل الشيعة 274؛ وقرب اإلسناد: 162ـ  161بن جعفر:  ( مسائل عيلّ 2)



 

ن ِقع الزبيب  الكرم،»قلت: ال، قال:  ،«احلََبَلة؟ ما أفتدري َحَبَلة، له كانت املطلب عبد فكان ي 

ن ِقعه بالعيّش غدوة   ويرشبونه )غدوة( من الغد، يريد به أن يكرس ِغَلَظ  ، ويرشبونه بالعيش، وي 

 .«هقد تعّدوا، فال تقربه وال ترشب هؤالء ( الناس، وإنّ ىلاملاء عن )ع

اس قد جعلها نبيذا  حالال  للتخفيف عىل العبّ  السقاية هي زمزم، وأنّ  د أنّ الرواية تؤكّ  هذه

 .القوم بعد ذلك قد تعّدوا احلّد فصار نبيذهم شديدا  ومل يعد كام كان الناس، لكنّ 

ام إنّ  »..قّصة العباس يف نبيذ السقاية، حيث جاء فيها:  ،وقد رشحت لنا رواية األربعامئة

 حوض يف وي طرح نبذي   أن الطائف من به يتا   بزبيب رأم| اهلل رسول )نبيذ( السقاية؛ ألنّ 

 .«(قبع)اعتق،  عتق إذا ترشبوا فال مرارته، يكرس أن فأراد مّر، ماءها ألنّ  زمزم؛

يف حني  ،ال إىل العباس بن عبد املطلب الرواية الضعيفة السند تنسب األمر إىل النبّي  فهذه

اط قد جاء فيها: ث النوري عن كتاب عاصم بن محيد احلنّ رواية أيب بصري التي ينقلها املحدّ  أنّ 

 يكون أن من جهدا   أشدّ  يومئذٍ  كانوا حممد، أبا يا»عن نبيذ السقاية، فقال: × سألت أبا جعفر

 .«زمزم السقاية امإنّ  ينبذونه، زبيب هلم

 ام ثالث روايات ذات طابع تارخيي:نا أميعني أن   وهذا

 عام تويّف  الذي املطلب عبد بن العباس عرصبمبادرة ويف  السقاية نبيذ حصول دتؤكّ  :األوىل

 .التعّدي حصل بعده هوأنّ  هـ،32

 حصول إىل تشري وال ،نبوّي  بتوجيهٍ  النبوّي  العرص يف السقاية نبيذ حصول دتؤكّ  :والثانية

 .ذلك بعد تعد  

ه، دون حديٍث عن العباس بعد ف عل وإنام النبي، زمن يف حيصل مل األمر أنّ  تبنّي  :والثالثة

 .أساسا  

 ويمكن اجلمع بني الرواية األوىل والثالثة، أّما اجلمع مع الثانية فيحتاج ليشء من التأّول.

                                           
 .112ـ  111: 9؛ وهتذيب األحكام 409ـ  408: 6( الكايف 1)

 .119؛ وحتف العقول: 630( اخلصال: 2)

 .39: 17( مستدرك الوسائل 3)

 .129: 2ظر أيضا : دعائم اإلسالم ( ان4)



  

 نعلم وال املطلب، عبد بن العباس ايةور هو الروايات هذه من وسندا   مصدرا   واألصح  

 حيصل بدأ متى هذه املعطيات لنا ترشح ال كام ؟بعده أو النبوّي  العرص يف هل ذلك فعله تاريخ

 أو األموّي  العرصأو يف  األوائل اخللفاء عرص يف هل بعد، فيام التعّدي شبهة أو التعّدي

 ايس؟العبّ 

 وغريها،ي النبيذ الشديد املعّتق واضحة يف التمييز بني حالتَ هنا ة حال، فالرواية أيّ  وعىل

 .بحرام تليس ةوالثاني حرام فاألوىل

قال: سألته عن التمر والزبيب يطبخان )خيلطان( للنبيذ؟  السادسة: معتربة سمعة، الرواية

 فقليله كثريه أسكر ما كّل »وقال: قال رسول اهلل|:  ،«حرام مسكر كّل »وقال:  ،«ال»فقال: 

 .«العكرة وهي اخلمرية، النبيذ يف يصلح ال»وقال:  ،«حرام

 بحثه، وسيأيت ،واملغيلّ  املطبوخ والزبيب التمري العصري عن يتحّدث الرواية هذه مطلع

 يشدّ  خلطهام بأنّ  يقال حيث ،باإلسكار صلة عىل تكون)خيلطان(  العاميل احلرّ  نسخة عىل م،نع

 العصري أو النبيذ حرمة يف اإلسكار ةمعياريّ  عن يكشف احلديث هذا وسط أنّ  كام أكثر، وي سكر

 َكر،والعَ  اخلمرية فيه الذي النبيذ من التحذير جعل حيث الشاهد حمّل  فهو الذيل اأمّ  املغيل،

 غري العادية حالته بني النبيذ يف بالتمييز يحفتو إسكاره، إرادة حالة يف ذلك يكون ما وعادة  

 فتكون ،حرام فهو واخلمرية العكر نبيذ هو حيث املسكرة حالته وبني حالل، فهو املسكرة

 .النبيذ حاالت بني التفصيل عىل ةدالّ  ـ فيها اإلشارة هذه عىل بناء   ـ الرواية

فسد النبيذ، ر ي  كَ العَ  واستظهر العالمة املجليس أن يكون املراد من ذيل هذه الرواية أنّ  هذا،

ه ـ بقرينة سائر روايات املسألة ـ لعّله يبدو مرجوحا ، إال أنّ  ،ركَ سكرا  بالعَ النبيذ يصبح م   ال أنّ 

رشعي أو  وهي ال تتصل بأمرٍ  ،ه مل يفهم الوجه يف تقديم اإلمام هذه املعلومة هنا للسائلعىل أنّ 

ث البحراين وما أبعد تفسريه عن تفسري الفيض الكاشاين واملحدّ  .ي أو مفيد مرتبط بالسياقطبّ 

 املاء يف فيه املنبوذ القديم املاء عكرة يطرحون كانوا موأّن  ردي،دالالعكرة هي  الذي ذكر أنّ 

                                           
 .338: 25؛ وتفصيل وسائل الشيعة 409: 6( الكايف 1)

 .267: 22( انظر: مرآة العقول 2)



 

 .سكرا  م   يصري حتى اجلديد

بعض قال: استأذنت ل ،السابعة: خرب عبد الرمحن بن احلجاج )املعترب عىل املشهور( الرواية

ام فقال: أصلحك اهلل، إنّ  ،«حالل»فسأله عن النبيذ، فقال:  ،×أصحابنا عىل أيب عبد اهلل

 رسول قال» :×سألتك عن النبيذ الذي جيعل فيه الَعَكر فيغيل حتى ي سكر، فقال أبو عبد اهلل

من عندنا بالعراق  الرجل: أصلحك اهلل، فإنّ  فقال، «حرام( أسكر)ما  مسكر كّل |: اهلل

 ما إنّ ×: »سكر، فقال أبو عبد اهللي   ح الذيدَ بذلك القَ  ىرسول اهلل| إّنام عن يقولون: إنّ 

 للامء وما ال،×: »فقال له الرجل: فأكرسه باملاء، فقال أبو عبد اهلل ،«حرام فقليله كثريه أسكر

 .«ترشبه وال وجّل  عزّ  اهلل قإتّ  احلرام، لحيلّ  أن

 أو الفعيل املسكر هل هنّ أو ،«حرام مسكر كّل » معنى يف بعضهم خالف إىل تشري والرواية

 اخلالف هذا إىل تشري يةالسنّ  املصادراحلديثية وبعض   ؟اإلسكار ةقابليّ  فيه ما بمعنى املسكر

 ، وقد تقّدمت اإلشارة هلذا املوضوع.أيضا  

ه عاد وأوضح لكنّ  ،النبيذ حالل واضح يف التمييز، حيث أعلمه اإلمام يف البداية بأنّ  واخلرب

النبيذ مع االشتداد احلاصل عىل أّن بوضوح  املسكر منه حرام وتشّدد يف األمر. وهذا يدّل  أنّ 

 .احلاله مسكر يف هذه ألنّ  ؛كر فيه والغليان حراممن وضع العَ 

، فقال ×قال: أخربين أيب قال: كنت عند أيب عبد اهلل ،بن أسباط الثامنة: خرب عّل   الرواية

له رجل: إّن يب ـ جعلت فداك ـ أرياح البواسري، وليس يوافقني إال رشب النبيذ. قال: فقال له: 

 الذي ي سرِ املَ  هبذا عليك»يقول له ذلك ثالثا :  ،«|ورسوله وجّل  عزّ  اهلل حّرم وملا لك ما»

فقال له: هذا ينفخ البطن. قال  ،«بالعيش وترشبه بالغداة مترسهو بالغداة، وترشبه بالعيّش  مترسه

قال: فقلنا له:  ،«داء كّل  من شفاء هفإنّ  بالدعاء، عليك هذا، من لك أنفع هو ما عىل كلّ فأد»له: 

 .«حرام وكثريه قليله نعم،»فقليله وكثريه حرام؟ قال: 

                                           
 .98 ـ 97ة: ؛ والبهبهاين، الرسائل الفقهيّ 134: 5؛ واحلدائق النارضة 626: 20( انظر: الوايف 1)

 .339: 25؛ وتفصيل وسائل الشيعة 410ـ  409: 6( الكايف 2)

 .25: 8؛ واالستذكار 165: 4( انظر: سنن الدارقطني 3)

 .113: 9؛ وهتذيب األحكام 413: 6( الكايف 4)



  

 يوم يتخذ كان النبّي  أنّ ( الشيعة)مسار  يف املفيد الشيخ عن النوري ثاملحدّ  نقل وقد

 .املريس فيه يتخذ وكان فيه، دوايعيّ  أن الناس يأمر وكان ،عيدا   األّول ربيع من التاسع

أن يراد من املريس يف كالم الشيخ املفيد عني ما تريده رواية ابن أسباط هنا، وهو  تملوحي  

يامث  زاخلب وحيتمل أن يراد به الثريد؛ ألنّ ت، فيكون كالنبيذ، كام مرس باملاء حتى يتفتّ التمر ي  

 .فيه

فقد تعّرض املفيد لشهر  ،ورواية املفيد مرسلة، بل مل أجدها يف مسار الشيعة املطبوع اليوم

اليوم الرابع منه كانت وفاة اإلمام العسكري  وذكر أنّ  ،امهل وذكر مناسبات بعض أيّ ربيع األوّ 

 ،بخدجية ج النبّي ه يف اليوم العارش منه تزوّ املهدي، وأنّ ومصري اخلالفة إىل اإلمام  ،هـ260عام 

 .رش للتاسع من ربيعومل ي  

 الشيعة مسار عن النوريث ما نقله املحدّ  أنّ املعارص احلسني اخلوئيني  بوالشيخ أذكر نعم 

، واهلل (7940) رقم حتت ةالرضويّ  املكتبة يف الكتاب هلذا املخطوطة النسخة يف موجود

 العامل.

 بن أسباط ـ قد تفتح عىل مالحظات:هذه الرواية ـ خرب ا لكن  

 ه،فبضع نقل مل إن وثاقته تثبت ومل زياد، بن سهل فيه إذ السند؛ ضعيفة اإّن  :األوىل املالحظة

 الكويف، الكندي العدوي يالزطّ  اعبيّ  سامل بن أسباط وهو أسباط، بن عيلّ  والد السند يف أنّ  كام

 تفّردت ما عىل عتمدي   ال فالرواية .أو قدح ون دون مدٍح ذكره الرجاليّ حيث  ،احلال جمهول هوو

 .به

 املريس من أنفع هوأنّ  داء، كّل  من شفاء الدعاء أنّ  مبدأ قّدمت   الرواية هذه إنّ  :الثانية املالحظة

 عالقة هأنّ  يف شّك  ال فالدعاء العالج، يف ةوالعقالئيّ  ةالدينيّ  األصول ينايف املبدأ وهذا والنبيذ،

                                           
 .522: 2مستدرك الوسائل  (1)

)ط. دار املفيد ـ  51ـ  48ومسار الشيعة:  ؛ة ـ املرعيش النجفي()ط. حجريّ  30ـ  27( انظر: مسار الشيعة: 2)

 بريوت(.

 .1: رقم امشاهل ،61اب: ( اخلوئيني، فصل اخلطاب يف تاريخ قتل ابن اخلطّ 3)

 .166؛ والرجال: 86الطويّس، الفهرست: ؛ و106راجع: النجايش، الفهرست:  (4)



 

 ويصفون يتعاجلون كانوا ةواألئمّ  باألسباب، باألخذ أمرنا اهلل لكنّ  يشء، كّل  عىل القادر اهلل مع

 هذه نحو التوجيه عقلي   فهل العالج، وسيلة هو الدعاء كان فلو للناس، واألدوية العالجات

 سبل انسّدت وهل اء؟األطبّ  إىل للذهاب إرشاده أو عالجا   السائل إعطاء وعدم الوسيلة،

 ما ؟حمرّ  النبيذ كان أن بمجّرد البواسري عالج

 من هبا األخذ يمكن فال ،العام والعقالئي الديني املزاج تعارض الرواية هذه إنّ  :يقال قد

دث التحّلل عرسة غليظة ريح هي فوهاعرّ  كام البواسري ريح أنّ  علمنا إذا السيام اجلهة؛ هذه  حت 

 اخلصيتني إىل أخرى وتنزل الكلية وأطراف الظهر إىل مرة   تصعد القولنج وجع مثل وجعا  

 .املقعدة وحوايل والقضيب

 ذلك يوجب أال! للدعاء؟ يتوّجه أن منه والطلب يعاين الشخص هذا ترك جيوز فكيف

 .كالرضر الرشع يف مرفوع واحلرج! ذلك؟ يف الناس عىل ومشقة   حرجا  

 وهذهولعّل شخصا  يفهم كالم اإلمام هنا بطريقة تربوّية ال بطريقة حّدية توحي بالتنافر، 

 .باملحّرم التداوي عن احلديث عند الحقا   تعاىل اهلل بعون بحثها سيأيت عموما   املالحظة

×: قال: سمعت رجال  وهو يقول أليب عبد اهلل التاسعة: معتربة حنان بن سدير، الرواية

 مريم، أبو صدق»فإّن أبا مريم يرشبه، ويزعم أنك أمرته برشبه، فقال:  ؟ما تقول يف النبيذ

 ما املسكر إنّ ×: »قال: ثم قال ،«املسكر عن يسألني ومل حالل، هأنّ  فأخربته النبيذ عن سألني

 كثريه أسكر وما حرام، مسكر كّل |: اهلل لرسو قال غريه، وال سلطانا   أحدا ، فيه قيتاتّ 

فقال له الرجل: جعلت فداك، هذا النبيذ الذي أذنت أليب مريم يف رشبه أّي  ،«حرام فقليله

 
ٍ
 ا ،نقيّ  غسال   ويغسله زبيبا   فيه وجيعل حدَ بقَ  فيجيء اخلادم يأمر كان هفإنّ  أيب اأمّ »هو؟ فقال:  يشء

، أربعة أو ِمث له ثالثة عليه يصّب  ثم إناء، يف جيعله ثم  بالنهار، ويرشبه بالليل جيعله ثم ماء 

 ،يغتلم كيال أيام، ثالثة كّل  يف اإلناء بغسل اخلادم يأمر وكان بالعيش، ويرشبه بالغداة وجيعله

 .«النبيذ فهذا النبيذ، تريدون كنتم فإن

                                           
 )مادة: الريح(. 900: 1( حممد عيل التهانوي، كشاف اصطالحات الفنون والعلوم 1)

 ( اغتلم، بمعنى هاج واضطرب، واالغتالم جماوزة احلّد.2)

 .415: 6( الكايف 3)



  

وقد أرشنا سابقا   .تامّ  هاوسند   ،منه املسكر عدا النبيذ بتحليل واضح ترصيح الرواية فهذه

 إليها وهي جتعل ساحة أيب مريم األنصاري بريئة من الكذب بخالف شبيهتها املتقّدمة.

عن أبيه، عن )غري واحد حرض معه(، قال:  العارشة: خرب إبراهيم بن أيب البالد، الرواية

، فقال هلا: × كنت عند أيب جعفر تني فجاء ،«نبيذي من اسقيه»فقلت: يا جارية، اسقيني ماء 

فر. قال:  : إّن أهل الكوفة ال يرضون هبذا. قال: فقلتبنبيذ من ب رس )مريس( يف قدح من ص 

َوة. قال: « نبيذهم؟ فام»  وما»قلت: الداذي. قال: ، «القعوة؟ وما»قلت له: جيعلون فيه الَقع 

سكر ي  ثم  ،يرضى به اإلناء، حتى هيدر النبيذ، فيغيل»، فقلت: ث فل )ثقل( التمر. قال: «الداذي

 .«حرام هذا»فقال: . «في رشب

 ضعيف السند أنّ  غري ،واضحة والداللة اإلسكار، لقانون وفقا   التمييز يف واضحة فالرواية

ليم بن حييى البالد أيب بجهالة  غضضنا لو هذا. سالم بن حييى أو سليامن بن حييى أو س 

 كان كونه الظاهر كان وإن معروفني، غري مجاعة عن الرواية روى قد البالد أبا أنّ  عن الطرف

 .املجلس حارضا   أيضا   معهم

× قال: دخلت عىل أيب جعفر ابن الرضا احلادية عرشة: خرب إبراهيم بن أيب البالد الرواية

 أريد أن ألصق بطني ببطنك، فقال: ههنا يا أبا إسامعيل، وكشف عن بطنه، فقلت له: إيّن 

ق فيه زبيب فأكلت، ثم أخذ بَ ثم أجلسني، ودعا بطَ وحرست عن بطني، وألزقت بطني ببطنه، 

، فقال:   ،«نبيذي من اسقيه جارية، يا»يف احلديث فشكا إيّل معدته، وعطشت فاستقيت ماء 

فر، فرشبته، فوجدته أحىل من العسل، فقلت له: هذا الذي  فجاءتني بنبيٍذ مريس يف قدح من ص 

 املاء عليه فيصب غدوة   يؤخذ| نبيال صدقة من متر هذا»أفسد معدتك. قال: فقال يل: 

 فسقته اجلارية أخذته الليل كان فإذا ناري، وسائر الطعام، أثر عىل وأرشبه اجلارية، فتمرسه

قال: قلت:  ،«؟نبيذهم وما»فقلت له: إّن أهل الكوفة ال يرضون هبذا، فقال:  ،«الدار أهل

                                           
 .416: 6صدر نفسه ( امل1)

)الفهرست:  «..ابن سليامن :واسم أيب البالد حييى بن سليم، وقيل ،إبراهيم بن أيب البالد»قال النجايّش:  (2)

غطفان  ، موىلحييى بن أيب سليامن، أبو البالد الكويفّ »: قائال   يف أصحاب الصادق(؛ وقد ذكره الطويس 22

 (؛ فالرجل مل يوثقه أحد.321)الرجال:  «املقري



 

 قلت: الداذي ،«القعوة؟ وما»يؤخذ التمر فينّقى وي لقى عليه القعوة، قال: 

يؤتى به من البرصة في لقى يف  قلت: حّب  ،«الداذي؟ وما»، قال: )الدازي/الذاذي/الدادي(

 .«حرام ذاك»هذا النبيذ حتى يغيل وي سكر ثم ي رشب، فقال: 

 التمر، لفث هأنّ  عىل رشحته فتلك سابقتها، عن خمتلفة بطريقة الداذي ترشح الرواية هذه

 التفسري عىل تساعد اللغة ولعّل  ا ،بّ ح الداذي هذه تعترب فيام ر،دَ كَ  من اليشء حتت استقرّ  ما وهو

 ريالشع حّب  شكل عىل هوحبّ  مستطيل عنقود له يشءٌ  الداذي أنّ  منظور ابن ذكر حيث ،الثاين

 .إسكاره وجاء رائحته عبقت املاء يف وضع إذا

ابراهيم بن أيب  الغريب يف املوضوع أنّ والرواية ترشح التمييز بني النبيذ املسكر وغريه، لكّن 

وأخرى يكون هو صاحب احلادثة، ووالده يف  ،البالد تارة  يروي نفس احلادثة تقريبا  عن والده

النجايش عىل  نّص  ، وقدالصادق وصوال  إىل اجلوادعن ا هو فروى طبقة الباقر والصادق، أمّ 

 .ر دهرا  ه عمّ أنّ 

 مع الولد يوقعها وأخرى ،الباقر اإلمام مع وقعت تارة   قّصة يف العجيب التشابه وهذا

 أو السابقة الرواية يف والده اسم قحامإ إىل ىدّ أ خطأ وقوع يف اإمّ  استفهاما   ثريي ،اجلواد اإلمام

 .الروايتني بني خلط حصول إىل

 .زياد بن بسهل السند ضعيفة فالرواية ،حال ةأيّ  وعىل

 من احلالل»ه قال: أنّ  ،×دعن جعفر بن حممّ  الثانية عرشة: مرسل دعائم اإلسالم، الرواية

 أن قبل حلوا   نرشبه ونحن ترشبه، فال تغرّي  فإذا الغد، ومن يومه من وترشبه تنبذه أن النبيذ

 .«يغيل

 عىل اإلسكار هو الغليان، وهو تعبرٌي عن اشتداد النبيذ ودخوله مرحلة من التغرّي  والظاهر

 .اإلرسال شديد والسند. النبيذ حاالت تنويع عىل فيدّل  األرجح،

                                           
 .355ـ  354: 25؛ وتفصيل وسائل الشيعة 417ـ  416 :6( الكايف 1)

 .366: 5؛ وتاج العروس 491: 3 ( لسان العرب2)

 .22النجايش، الفهرست: ( انظر: 3)

 .129: 2( دعائم اإلسالم 4)



  

 ننقع)ننتقع(  اكنّ »ه قال: أنّ × عن عيلّ  ،الثالثة عرشة: مرسل الدعائم اآلخر الرواية

 فإذا يرشبه، واليومان اليوم كان فإذا له، يهلنحلّ  املاء يف رةطهَ مَ  يف مترا   أو زبيبا  | اهلل لرسول

 .«فهريق به أمر تغرّي،

 النبيذ، حاالت تنويع عىل الرواية دّل تف ،اإلسكار صفة حصول التغرّي  من ناملتيقّ  واملقدار

 .ضعيف فسندها ،اإلرسال شديدة هالكنّ 

قال: سألته عن النبيذ × عن أيب عبد اهلل الرابعة عرشة: خرب أيب الصباح الكناين، الرواية

 قليلها اخلمر محرّ  اهلل إنّ  اخلمر، بمنزلة ليس النبيذ إنّ  ال،»: قال واخلمر بمنزلٍة واحدٍة مها؟

 .«..مسكر كّل  األرشبة من| النبّي  وحّرم اخلنزير، وحلم والدم امليتة حّرم كام وكثريها،

 .الشامي الربيع أيب خرب الرواية هذه ونحو

 .باإلرسال سندا   ضعيفان امأّن  غري ،الداللة واضحا واخلربان

 أّول له ينتبذ| اهلل رسول كان|: النبّي  عن ،اسبع ابن خرب: عرشة اخلامسة الرواية

 العرص، إىل والغد األخرى والليلة والغد جتيء التي يلةلوال ذلك؛ يومه أصبح إذا فيرشبه الليل

 .«فصّب  به ا مر أو اخلادم سقاه يشء بقي فإن

ابن  عنويف اخلرب الثالث  ،شعبة بتوضيح اآلخر عباس ابن خرب احلديث هذا ونحو

 .بعد الصّب « هيراق»عباس تعبري 

ي إىل د الواصل إىل ابن عباس إال حالة االشتداد التي تؤدّ معنى هلذا احلديث املتعدّ  وال

باب إباحة النبيذ الذي مل يشتّد ومل »ـ اإلسكار، وهلذا عنونوا هذا الباب يف صحيح مسلم ب

                                           
 .128: 2 املصدر نفسه( 1)

 .35 ـ 34: 1( تفسري العيايش 2)

 .342: 1 املصدر نفسه( 3)

 .101: 6( صحيح مسلم 4)

 املصدر نفسه.( 5)

 قريب منه خرب عائشة يف جانب التحليل،و أيضا . 102؛ وانظر خربه اآلخر ص 102: 6املصدر نفسه ( 6)

وننبذه عشاء  ،عشاء   فيرشبه ننبذه غدوة   ،يف سقاء يوكى أعاله وله عزالء ‘ا ننبذ لرسول اهللكنّ  :قالت

 (.103ـ  102: 6)صحيح مسلم  «فيرشبه غدوة



 

 .يضا  ي يف رشح مسلم هذه احلقيقة أأوضح النووقد و ،«ي سكر

 حتريم ديؤكّ  ما ـ سابقا   إليها وأرشنا ـ السنة أهل بطرق حرام مسكر كّل  قاعدة روايات ويف

 .غريه وحتليل مسكر نبيذ كّل 

 بني التمييز مبدأ دتؤك   وهي ،والسن ة الشيعة طرق من املجموعة هذه روايات أبرز هي هذه

 .فحرام مسكرا  منه  كان وما ،فحالل ُيسكر ال الذي النبيذ

 عىل تفسريه جيب ال للنبيذ، عيلّ  اإلمام رشب من الكتب بعض يف ورد ما أنّ  يظهر هنا من

 .احلالل النبيذ عىل محله األنسب بل ،الريض الرشيف ذلك فعل كام فيه طعنٌ  هأنّ 

 سكرةولو كانت ُمـ غري اخلمر ـ نصوص حتليل مطلق األشربة اجملموعة الرابعة: 

ـ  اخلاّص  باملعنى اخلمر غريـ  األرشبة مطلق حليّة عىل يدّل  قد أو دّل  ما :الرابعة املجموعة

،م   كانت لو حتى  .الفعيل كرالس   منها حيصل ال أن رشط سكرة 

 بني اخلالف يف ةأساسيّ  نقطة حتّدد التي وهي هنا، املجموعات أهمّ  من املجموعة وهذه

 .أخرى ناحية من ـ إليهم سبن   فيام ـ األحناف فقهاء وبعض ناحية من املسلمني مجهور

                                           
االنتباذ وجواز  يف هذه األحاديث داللة عىل جواز»قال:  .174ـ  173: 13مسلم حيح ص( النووي، رشح 1)

ه ال اخلادم بعد الثالث فألنّ  ا سقيهوأمّ  .ةمجاع األمّ إوهذا جائز ب ، ومل يغلمل يتغرّي  النبيذ ما دام حلوا   رشب

قوله )سقاه اخلادم أو صبه(  .الثالثعنه بعد  هم يتنزّ صىل اهلل عليه وسلّ  ه وكان النبّي بعد الثالث تغرّي  يؤمن

 فإن كان مل يظهر فيه تغرّي  ،االختالف الختالف حال النبيذ وذلك ؛همعناه تارة يسقيه اخلادم وتارة يصبّ 

وإن كان قد  ،ها  ه مال حترم إضاعته ويرتك رشبه تنزّ ألنّ  ؛اخلادم وال يريقه سكار سقاهادئ اإلونحوه من مب

اق وال يسقيه فري   ،ونجسا   ه إذا أسكر صار حراما  ألنّ  ؛ أراقهار والتغرّي سكمبادئ اإل من يشءظهر فيه 

م قبل الثالث وأما رشبه صىل اهلل عليه وسلّ  .املسكر ال جيوز سقيه اخلادم كام ال جيوز رشبه ألنّ ؛ اخلادم

غدوة  )ينبذا قوله يف حديث عائشة وأمّ  .واهلل أعلم أصال    وال شّك  وال مبادئ تغرّي حيث ال تغرّي  فكان

الرشب  ألنّ  ؛إىل ثالث حلديث ابن عباس يف الرشب فيرشبه عشاء وينبذ عشاء فيرشبه غدوة( فليس خمالفا  

وحيث خيشى فساده يف الزيادة  حديث عائشة كان زمن احلرّ  لعّل  :وقال بعضهم ،يف يوم ال يمنع الزيادة

حديث عائشة حممول عىل نبيذ  :وقيل . قبل الثالثعىل يوم وحديث ابن عباس يف زمن يؤمن فيه التغرّي 

 «.فيه واهلل أعلم وحديث ابن عباس يف كثري ال يفرغ قليل يفرغ يف يومه

 .348 ـ 346( انظر: حقائق التأويل: 2)



  

 من شرب املسكر دون حتّقق اإلسكاروفقهاء الكوفة موقف قدماء األحناف 

:321قال الطحاوي ) م عصري العنب ه حرّ وجل أنّ  نحن نشهد عىل اهلل عزّ » هـ( يف نص  مهم 

ما سوى ذلك إذا حدث فيه مثل هذه  مه حرّ وال نشهد عليه أنّ  ،إذا حدثت فيه صفات اخلمر

ا ا بتأويلها من حيث قد آمنّ اه هو اخلمر الذي آمنّ فالذي نشهد عىل اهلل بتحريمه إيّ ، الصفة

فقليله  فام كان من مخرٍ ، م هو الرشاب الذي ليس بخمره حرّ والذي ال نشهد عىل اهلل أنّ ، بتنزيلها

. سوى ذلك منه مباح وما ،وما كان مما سوى ذلك من األرشبة فالسكر منه حرام ،وكثريه حرام

غري نقيع الزبيب ، د رمحهم اهللوهو قول أيب حنيفة وأيب يوسف وحممّ  ،هو النظر عندنا هذا

ا وجدنا األصل املجمع ألنّ  ؛وليس ذلك عندنا يف النظر كام قالوا، م كرهوافإّن  ،ةوالتمر خاّص 

قبل الطبخ إال الطبخ  ال حيل به ما مل يكن حالال   الطبخ وأنّ  ،العصري وطبيخه سواء عليه أنّ 

، فيكون بذلك حكمه حكم العسل، العسل العصري إىل أن يصري يف حدّ  لذي خيرجه من حدّ ا

فالنظر عىل ذلك أن يكون فيهام كذلك فيستوي ، باتفاقهم فرأينا طبيخ الزبيب والتمر مباحا  

 .«فهذا هو النظر، العصري وطبيخه واملطبوخ كام استوى يءنبيذ التمر والعنب الن

 طبخ. ورشب نقيع التمر إذا طبخ. أباح أبو حنيفة رشب نقيع الزبيب إذا» قال ابن حزم:و

 ذلك فهو عنده حالل وال حدّ  أسكر كّل  ورشب عصري العنب إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه وإن

ن رشب نبيذ إو ،من ذلك فعليه احلدّ  ءمن يش ن سكرإو ،ا مل يرشب منه القدر الذي يسكرفيه م

 ،عصري تفاح مسكر أو رشاب قمح أو شعري أو ذرة مسكر تني مسكر أو نقيع عسل مسكر أو

وقال حممد بن احلسن: ما »وقال:  .«يف ذلك أصال   مل يسكر فال حدّ  ذلك أو فسكر من كّل 

 .«مهأسكر كثريه مما عدا اخلمر أكرهه وال أحرّ 

ام احلرام إنّ  :ونفقال العراقيّ  ،واختلف العلامء يف سائر األنبذة املسكرة»وقال ابن عبد الرّب: 

اخلمر العنب  ألنّ  ؛ال نجسوا النبيذ يف نفسه فليس بحرام وأمّ  ،وهو فعل الشارب ،منها السكر

                                           
 .215: 4رشح معاين اآلثار ( 1)

 .373: 11املحىّل ( 2)

 .492: 7املصدر نفسه ( 3)



 

 .«..ال غريه

 الذي ال يسكر، وأمجعوا عىل أنّ  م اختلفوا يف القليل منهافإّن  ،ا األنبذةأمّ »وقال ابن رشد: 

ثني: قليل األنبذة وكثريها املسكرة املحدّ  املسكر منها حرام، فقال مجهور فقهاء احلجاز ومجهور

التابعني وسفيان الثوري وابن أيب ليىل ورشيك  ون: إبراهيم النخعي منحرام. وقال العراقيّ 

م من سائر املحرّ  ني: إنّ ني وأكثر علامء البرصيّ فقهاء الكوفيّ  وابن شربمة وأبو حنيفة وسائر

اختالفهم تعارض اآلثار واألقيسة يف هذا نفسه ال العني. وسبب  األنبذة املسكرة هو السكر

 .«..الباب

هذا وتوجد تفاصيل لسنا بحاجة إليها يف حتديد موقف قدماء األحناف بني أنواع األرشبة، 

 ت راجع يف حمّلها.

ليس فقط يف بحث  وترتتب عىل هذا الرأي ـ من وجهة نظر غري واحد من العلمء ـ نتائُج،

خر، فعىل سبيل املثال ذهب الكثري من األحناف القائلني هبذا األكل والرشب، بل يف بحوث أ

القول إىل جواز بيع اخلمر غري العنبّية؛ ألّن املفروض عدم حرمتها يف نفسها حرمة  تسلب عنها 

مالّيتها رشعا  نتيجة وجوب إهراقها، وكذلك ترتتب آثار هلا عالقة بشّدة النجاسة وخّفتها عند 

كر، وعدم كفر األحناف، وكذا عدم ثبوت  احلّد بتناول املسكر غري اخلمري إال إذا حصل الس 

مستحّل اخلمر غري العنبّية؛ ألّن املسألة ليست بتلك املثابة اإلمجاعّية يف األّمة، وغري ذلك مما 

 .قيل. وقد نوقش يف صّحة هذه النتائج يف كلامت غري واحد أيضا ، فراجع

وهو أّن أمهّية هذا البحث تكمن يف ظهور تيارات يف  ،من هنا يلزمني توضيح بالغ األمهي ة

العامل اإلسالمي وكّتاب وباحثني يطرحون اليوم جمّددا  االجتهاد احلنفي القديم يف مسألة حتليل 

كر الفعيل منها، األمر الذي يفرض االهتامم هبذا  املسكرات غري اخلمرّية رشط عدم حصول الس 

  يعتربه بدهيّيا .املوضوع حتى لو كان الفقه املدريس

وهلذا ن فرد نحن هنا بحثا  ـ ولو مطّوال  نسبّيا  ـ هلذا األمر؛ انطالقا  من رضورة متابعة 
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 املستجّدات الفقهّية البحثّية املعارصة.

 ؟!شرب املسكر، بل اخلمر «أخالق ناصري»وسي يف دين الطنصري الحّلل هل 

هـ(، أحد كبار املتكّلمني الفالسفة 672يثري ما دّونه اخلواجة نصري الدين الطويس )

، الكثري من التحّفظات واملناقشات، ففي هذا «أخالق نارصي»الشيعة، يف كتابه الشهري 

، عىل مستوى الفلسفة العملّية للغاية يف التاريخ اإلسالمي ةالكتاب الذي يعّد من الكتب املهمّ 

م عن جمالس رشب املسكرات، وهناك يوّجه ب الرشاب، ويتكلّ ايس فصال  آلدخيّصص الطو

ني، نّ ه كيف يتعامل يف جمالس رشب املسكر، متعّرضا  أيضا  حلاالت حضور املطربني واملغئقار

كر؛بأّن عليه االنتباه جيّ لقارئه وهنا يقول الطويس   ألّن السكر من أرض   دا  أن ال يقع يف الس 

 أكثر أو دين والدنيا، هلذا يطلب منه أن يرشب القليل وال ي  ياء يف الشاأل
ٍ
بحيث  ن يمزجه بيشء

ني مجاعة عه عىل التحايل للخروج من ب، ويشجّ املحذورفال يقع يف  ،إسكاره ةف من قوّ خيفّ 

ن أ ، كام كرهمال س  وعاهتم حن خيوض يف موض، وال أن يكون بينهمالسكرانني حيث ال حيس 

 .ى للصغار قبل بلوغ سّن الشبابعطَ املسكر ال ي   يؤّكد الطويس عىل أنّ 

أخالق كتاب شبه يبدو وقع هذا الكالم كالصاعقة عىل القارئ، هلذا بعض الذين كتبوا ما ي  

ومن  ،وحذف بعضها منه ،ليهفة بعض البحوث إضا، قاموا بإستفادوا منهانارصي فيام بعد و

 املسكرص آلداب رشب ف الفصل املخّص هـ( الذي قام بحذ908واين )بينهم جالل الدين الد

 «.اخالق جاليل»وساّمه  ،خالق نارصيتابه الذي ساقه عىل نسق أمن ك

د صادق  م تفسريا  هلذا املوقف ـ وهو الدكتور حمم  حاول بعض الباحثني املعارصين أن يقد 

الفصل  فذهب إىل أّن تدوين اخلواجة نصري هذا فضل اهلل، مرتجم الكتاب إىل اللغة العربي ة ـ

كان انسياقا  وراء املتعارف يف أساليب تدوين األمور املتعّلقة بالسلوكّيات واالجتامعيّات يف 

، غري أّن فضل اهلل عاد يف موضع آخر من زمانه تقليدا  ملا كانت عليه احلال عند الفرس
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رفضه الكتاب وعدل عن هذه الفكرة، معتربا  أّن نّص الطويس يف فصل الرشاب يدّل عىل 

للسكر وزوال العقل، فهو معارض للخمر واملسكر، وأّن علينا أن نفهمه يف سياق قضّية 

 .التقّية

الفصل مل يقم  ّنه يف هذاوّسع يف دراسة موقف اخلواجة الطويس، رغم ألست هنا بصدد الت

ب ه يرى الرتخيص يف رشنّ أنواع املسكرات من اخلمر وغريها، بام يوحي وكبالتمييز حتى بني أ

 نّص نّ ند ما طرحه الدكتور فضل اهلل من أني التوّقف عكر، لكن هيمّ اخلمر رشط عدم الس  

فهذا النّص ال يدّل عىل ذلك، بل من يالحظ  .ويس يكشف عن حتريمه للخمر واملسكرالط

تعبري الطويس  نّ درك أمي ي  سالة اخلمر واملسكرات يف الفقه اإلالسياق التارخيي لبحث قضيّ 

ه من املمكن نّ ذا يعني أكر نفسه، وهفهو مل يرفض اخلمر واملسكر، بل رفض الس   ،كان دقيقا  

 خّص مر باملعنى األـ بام فيها اخلحرمة مجيع املسكرات  نّ اخلواجة نصري معتقدا  بأن يكون جدا  أ

ا  خمالفا  دفيكون كالمه اجتها لرشاب نفسه، ومن ثمّ عينه، دون اكر لّس ل حتريام  إال ليست ـ 

 .ياخلمرهم يف املسكر مجاعوإل غري اخلمري، ر فقهاء املسلمني يف املسكرملشهو

كيف يرّبر اجللوس مع شاريب اخلمور  ،ويسطولست هنا بصدد الدفاع عن نصري الدين ال

ـ ولو بقرينة بعض نصوصه األخرى  ة موضعٌ فربام يكون للتقيّ  ؟!رحيية مع هذا األمرأويتعامل ب

ا  ّنه كان مضطرّ ام ال، وليست لدينا شواهد تؤّكد أوربيف كتب أخرى حمّرما  اخلمر كام قد يقال ـ 

شواهد  ةيّ أص للمسكرات، ويف الوقت عينه ال نملك لكتابة هذا الفصل القصري املخّص 

التي انترصت لكونه إماميا  ، رغم أّن الدراسات حوله ولذلكطّرا  مل يكن مضأّنه واضحة عىل 

، مع أّن نصري الدين عاد اثنا عرشّيا  اعتربت أّنه عاش مع اإلسامعيلّية فرتَة تقيّة، والعلم عند اهلل

وجّدد النظر يف هذا الكتاب بعد سقوط اإلسامعيلّيني، وغرّي بعض األمور فيه، لكنّه مل يغرّي 

 .البحث املتعّلق باملسكرات

ا هو أّن الطويس ـ يف أعامله الواصلة إلينا ـ ليس فقيها  صاحب أنظار اليشء الذي هيّمنا هن

فقهّية، بل الغالب عىل أعامله العلمية هو جمال علوم الرياضّيات واهليئة )الفلك( واجلرب 
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واهلندسة واملنطق والكالم والفلسفة ونحو ذلك، من هنا ربام ال نستطيع اعتباره قّدم رؤية  

ها أن هتّز الرتاث الفقهي الشيعي يف املسكر، واإلسالمي يف اخلمر، خاّصة اجتهادّية فقهّية يمكن

، لكن عىل أّية حال يظّل نّصه هذا وأّنه مل يتكّلم بلغة رشعيّة أو دينّية أو فقهّية يف نصوصه هذه

 .مثريا  لالهتامم

يام ي نسب وال بأس أن أشري أخريا  هنا إىل أّن ثّمة نقل أّن بعض أهل الكالم كانوا يرون ـ ف

قوم من  حكى ابن قتيبة عن»إليهم ـ كراهة اخلمر وعدم حرمتها، قال ابن حجر العسقالين: 

 .«مهجور ال يلتفت إىل قائله وهو قوٌل  ،النهي عنها للكراهة جمان أهل الكالم أنّ 

وهذا ما يدعونا للتأّمل يف وجود موقف ـ خارج سياق املدرسة الفقهّية واحلديثية السائدة 

، قد طرح وجهة نظر خمتلفة، أو ربام الفالسفة املسلمني ـ ينتمي لذهنيّات بعض املتكّلمني عند

ونحن وإن كنا ال نوافق عليها؛ ملا أثبتاه يف هذا الكتاب من حرمة اخلمر، بل مطلق املسكر قليله 

م ممن وكثريه، غري أّنه قد يفتح زاوية نظر يف وجود بعض املشتغلني بالعقلّيات والفلسفة والكال

كان لدهيم حتليل للموقف الديني هنا، األمر الذي يعّزز إمكانية فتح جمال لفرض أّن اخلواجة 

الطويس ـ وهو جمّرد احتامل ولو كان ضعيفا  ـ قد يكون فهم نصوص التحريم كّلها، بام فيها 

كر نفسه، ال ملطلق الرشب واملرشوب هاٌد ، وهو اجتحتريم أصل اخلمر، عىل أّنا حتريم للس 

 .ولو اختلفنا معهـ كام هي حال اجتهاد بعض األحناف يف املسكر غري اخلمرّي ـ مرشوع 

بل يالحظ يف بعض التحليالت أّن اخلمر كام هلا مفاسد عظيمة، لكنّها تساعد عىل نقاء 

، وهو كالم يمكن الطاهرين، غري أّن سوء األكثرّية من البرش دفع إىل حتريمها عىل اجلميع

 ر بعض التوّجهات الصوفّية والعرفانّية يف بعض أطرافه.فهم حضو

 أكتفي هبذا القدر وللتفصيل جمال آخر.

 النبيذ املسكر غري اخلمري ما مل حيصل إسكار، وقفات مطّولة ليلأدّلة حت

ة حال، ف  هو اآليت:يف هذه املجموعة الرابعة  هنا النصوص أبرزوعىل أي 
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 إلثبات حتليله، قراءة ونقاشأ ـ العبور من نفي حّد املسكر 

كر، وهلذا ذهب حّد يف رشب النبيذ دون حصول الس   ه الما دّل عىل أنّ أّول املعطيات هنا هو 

 فعنده األرشبة، سائر يف كرالس   ويف اخلمر رشب يف احلدّ  ثبوت إىلـ  إليه املنسوب يفـ  حنيفة بوأ

 .األرشبة بسائر املتعّلق كرالس   وحدّ  باخلمر، املتعّلق الرشب حدّ 

قال:  ؟قلت: النبيذ ،«..النبي كان×: »خرب أيب الصباح الكناين، قال: قال أبو عبد اهلل ففي

 ؟لدقلت: أرأيت إن أخذ شارب النبيذ ومل يسكر جي  «.. ثامنني برض   ىانتش قد شاربه أخذ إذا»

 .«ال»قال: 

 احلدّ  ففيه ،اخلمر بخالف كر،س   دون النبيذ شارب عن احلدّ  إسقاط يف واضح اخلرب فهذا

 يف املصادر يف يراجع كام التقيّة عىل الرواية هذه الطويس محل وقد الرواية؛ مطلع ذكر كام

 .اهلامش

 .هنا الثقة كونه يثبت فلم الفضيل بن بمحمد السند ضعيفة الرواية لكنّ 

)مل يسكر(  ألنّ  ؛وهو غري ظاهر ،املسكر غري النبيذ عىل الرواية اخلوئي السيد محلقد و

 د يلتقي مع النبيذ املسكر وغريه.ليس قيدا  للنبيذ، بل حلال شاربه، وهو قي

مر بن اخلطاب مل يكن هناك حّد حمّدد لرشب اخلمر، بل كان يؤتى ل ع  ب  ه قَ يا  أنّ سنّ  واملطروح

 تمّ ـ ونتيجة بعض االقرتاحات ـ ومع عمر  ،رضب بالنعال واألردية واأليديبشارب اخلمر في  

كام يف رواية مثل  ،ّن فيها جلد أربعنيسّن ثامنني جلدة لشارب اخلمر، بعد مرحلة كان قد س  

ا نؤتى بالشارب عىل عهد رسول اهلل| وإمرة أيب بكر بن يزيد، حيث قال: كنّ  بسائلا

فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخر إمرة عمر، فجلد  ،وصدرا  من خالفة عمر

 الرمحن عبد أنّ  إىل يشري ما مالك بن أنس خرب ويف ،وفسقوا جلد ثامنني عتواأربعني، حتى إذا 

 .جلدة بثامنني اجللد عمر عىل اقرتح الذي هو عوف بن
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 إذ الرشب، مبدأ يف هي بل بالنبيذ، ختتّص  ال الشارب حدّ  مسألة فإنّ  النصوص هلذه ووفقا  

 تعزيرا   يعاقبه كان النبي   وأنّ  واملسكر، اخلمر لشارب معني حدّ  ينزل مل هأنّ  النصوص هذه تبنّي 

 أريد فلو القذف؛ حدّ  وهو ـ جلدة 80 ـ احلدود أدنى إىل األمر رفع عمر وأنّ  األرجح، عىل

مطلقا   للرشب حدّ  وجود عدم أصلإىل  اإلشكالرسى ل احلدّ  ةقضيّ  يف هنا االستدالل تصحيح

 .اإلسالم يف

وهو  ،ةدلجاحلّد ثامنون  وأنّ  ،ة ما يفيد احلّد لشارب اخلمر واملسكريف الرواية اإلماميّ  نعم،

× فيثبت وجود حّد، نعم يف خرب زرارة )املرسل( عن الباقر ،مطابق ملا فعله عمر آخر حياته

بداللة املفهوم يف ـ ي حيوما قد وهو  ،«ثامنني جلد واخلمر املسكر النبيذ من سكر إذا»قال: 

بل  ،باملسكر ه ال حّد لو مل حيصل السكر حتى يف اخلمر، وهذا ال خيتّص أنّ ـ ة اجلملة الرشطيّ 

 يشمل اخلمر نفسها.

 كانت رجل أّيام»د بن مسلم قال: سألته عن الشارب فقال: هذه الرواية صحيح حممّ  ومثل

 ومع اخلمر، لشارب الشمول متنعا بإطالق توصيف الشارب ال فإّن  ،«..معّزره فإين زّلة منه

 .للحدّ  املقابل التعزير ال منه العقوبة مطلق إرادته احتامل مع بالتعزير، عرّب  ذلك

كان  النبّي  ة ـ حتّدثت عن أنّ رواية أيب الربيع الشامي املرسلة ـ وهي رواية إماميّ  أنّ  والالفت

ه ليس هناك حّد حمدود إىل عرص اإلمام ينقص، وأنّ و النعل ويزيدبيعاقب يف اخلمر بالرضب 

 بنقلها وتفّرد جدا ، مرسلة الرواية لكنّ . رضب قدامة بن مظعون ثامنني جلدة حيث عيلّ 

 .تفسريه يف ايشالعيّ 

نص حّدا  هنا أو دّل النص عىل  ثبت أي  ه مل ي  م، ولنفرض أنّ النظر عن جممل ما تقدّ  وبغض

ه جائز يف أصل ه ال حّد يف رشب اخلمر وال يف رشب النبيذ املسكر، فهل هذا دليل عىل أنّ أنّ 

 ؟ال والرشع أ

 تضع مل إذا هأنّ  عىل دليل فال له، حمدود حدّ  ثبوت إىل يشء كّل  حتريم من لالنتقال مرّبر ال
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 مثل هلا حدّ  وال حتريمها ثبت التي ماتاملحرّ  من فكم حالل، فهو ليشء عقابيا   حّدا   الرشيعة

 الشيخ مثل املعارصين بعض ذكره فام حّد، فيها يرد مل إذ نفسه، القرآن يف األطعمة ماتحمرّ 

 بعض قاله ما أو، حالل فهو اخلمر يف حدّ  ال حيث هأنّ  من راشد مصطفىاملعارص  األزهري

 له وجه ال ..حالل فهو فيه حدّ  ال هأنّ  من فعيلّ  سكريوجد  ال حيث املسكر النبيذ يف صنياملرّخ 

 نعم االنتقال من ثبوت احلّد إىل التحريم معقول. .ا  جدّ  كثرية عكسه عىل الشواهد بل إطالقا ،

يت إن أخذ شارب النبيذ أقلت: أر× عن اإلمام الصادق ،نجد يف صحيحة احللبّي  وهلذا

 د له حرمة كّل فبعد أن نفى له احلّد أكّ  ،«حرام مسكر وكّل  ال،»ومل يسكر أجيلد ثامنني؟ قال: 

 .احلّليةكاشف عن  عدم احلدّ  م أنّ مسكر، لدفع توهّ 

 نكرأ ،القرآن يف والدم امليتة حتريم عن دفاعه رغم ،راشد مصطفى الشيخ أنّ  والغريب

 ال هأنّ  الرشع واضحات من هأنّ  مع ،تهأدلّ  أحد ذلك وكان احلّد، وجود عدم بدليل اخلمر حتريم

 .نفسها طعمةاأل ماتحمرّ  يف حدّ 

 ،عنه احلدّ  نفي عىل نصوص وجود أو اخلمر غري املسكر شارب عىل حدّ  ثبوت فعدم ،وعليه

 .السابقة ةالتحريميّ  النصوص جممل يعارض حتى حرمته لعدم قاطعا   دليال   يصلح ال

اخلمر، فيرسي  وربم تصاغ القضي ة بطريقة إجراء القياس بدعوى أن  املسكر مطلقا  يشبه

فيلزم أن يكون  حكم اخلمر فيه بناء عىل قياس الشبه أو بناء عىل قياس العل ة بجامع اإلسكار،

حكم املسكر حكم اخلمر، ومن هذه األحكام حكم احلّد، لكنّنا وجدنا الرشيعة ال تعطي احلّد 

اخلمر، بل تدّل بعض النصوص عىل ثبوت عدم احلّد يف غري حال السكر الفعيل فيام عدا 

فنكتشف أّن املسكر يف الرشع ال يلحقه حكم اخلمر، فإذا كان رشب اخلمر يف نفسه حراما  مل 

 .يكن رشب املسكر يف نفسه حراما ، وإال لزم ثبوت احلّد فيه

إذ غايته أّن القياس ال جيري هنا، ال أّن عكسه يمكن أن جيري،  لكن  هذا الكالم غري دقيق؛

د النّص بعدم ثبوت حّد عىل املسكر غري اخلمري، يصبح عاطال  عن ووربمعنى أّن القياس بعد 
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طرح علينا هذا االحتامل يف منطلقات موقف األحناف، أحد األعّزة من طالبنا وهو صاحب الفضيلة ( 2)

 الشيخ حمّمد ذكاوت صفت حفظه اهلل.



  

العمل، فال يمكن إثبات حتريم املسكر بدليل حتريم اخلمر أو عرب القياس عليه، لكّن هذا ال 

يثبت حليّة املسكر يف نفسه إال بقاعدة احللّية، ال بدليل القياس وال دور للقياس يف ذلك، وهذا 

و مل نتمّكن من إثبات قاعدة حرمة كّل مسكر ومل ترد النصوص اخلاّصة كالٌم صحيح، فنحن ل

هنا بتحريم النبيذ املسكر، لزمنا إرجاع األمر لقاعدة احللّية لو عجزنا عن إجراء نفي 

اخلصوصّية عن اخلمر العنبي أو إجراء قياس الشبه أو العّلة، لكّن هذا غري االستدالل بنفي 

هو استدالل بقاعدة احلّل نفسها، واملفروض أّن األدّلة السابقة  احلّد عىل ثبوت احلليّة، بل

 .وتتقّدم عليها هنا تنفيها

 ذ املسكر غري صحيح.ل هنا لتجويز النبياألو   فاملستند

 ، وقفة تفسريّيةصل النبيذ حاللأّن أصل اخلمر حرام وأب ـ ما دّل على 

أصل النبيذ حالل وأصل اخلمر حرام، وهذا ما ورد يف  ما دّل عىل أنّ ثاين املعطيات هنا هو 

 ،«نعم»: قال أصيّل فيه؟ أصاب ثويب نبيذٌ ×: خرب أيب بكر احلرضمي قال: قلت أليب عبد اهلل

ّب أرشب منه؟ قال:   أصل وإنّ  حالل، النبيذ أصل إنّ  نعم،»قلت: قطرٌة من نبيذ قطرت يف ح 

 .«حرام اخلمر

 .حمّرمة هي التي اخلمر خالف عىل النبيذ حلّية عىل يدّل  احلديث فهذا

 :ناقشيُ  لكن

قد ضعف السند إّن السند ضعيف عندي بأيب بكر احلرضمي حيث مل تثبت وثاقته؛ و: ال  أو  

 .أيضا   هصاحب املعامل وغري  

ما ذكره الشيخ الطويس من محل اخلرب عىل النبيذ غري املسكر، حيث ال ظهور فيه يف  :ثانيا  

 .املسكرالنبيذ املسكر، فريتفع اإلشكال بعد وضوح جواز رشب النبيذ غري 

 يف شائعا   كان املسكر غري النبيذ بأنّ  القول عرب النتيجة هذه ترجيح اخلميني دالسي   من فهمويُ 
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 يف وجدنا وهلذا املسكر، غري وهو منه احلالل إىل منرصفا   لوحده النبيذ لفظ وكان الزمان، ذلك

 املسكر حرمة يبنّي  ثم حالل، هبأنّ  يقول النبيذ عن اإلمام ي سأل أن دبمجرّ  هأنّ  الروايات من مجلة

 .منه

 الذي الصدر باقر حممد دالسي   مقاربة تعارض هنا اخلميني والسيد الطويس الشيخ ومقاربة

 غري النبيذ نجاسة عدم لوضوح ؛املسكر النبيذ إىل السؤال انرصاف ـ وجهني أحد يف ـ اّدعى

 .املسكر

ه من البعيد نسبيا  أن يأيت السائل ليسأل عن النبيذ فإنّ  د باقر الصدر أقرب؛السي   وكالم

النبيذ  بعد اتفاق مجيع أهل اإلسالم عىل أنّ  ؟ال وهل ي رشب منه أ ّب ه لو وقع يف ح  احلالل وأنّ 

ه لو ه يسأل عن النبيذ املسكر الذي هو مورد احتامل أنّ غري املسكر ال حرمة فيه، فاألقرب أنّ 

 ّب كان مانعا  عن الرشب منه.يف ح  سقط 

إذ الروايات ـ كام رأينا سابقا  ـ متنّوعة جدا ،  مقاربة السيد اخلميني فهي غري واضحة؛ اوأم  

ة، وأدنى مراجعة رسيعة تكشف ذلك فأحيانا  تبارش إىل احلكم باحلرمة وأخرى إىل احلكم باحلليّ 

بن أسباط وصحيحة صفوان اجلامل وأحد خربي حنان بن سدير وخرب سيف  فانظر خرب عيلّ 

 مة.وىل املتقدّ السيام املجموعة األ ،بن عمري عن شيخ من أصحابنا ومجلة من الروايات األخرى

بل املحرم هو  ،ما  حمرّ  ليسما ذكره السيد الصدر، من أّن املراد هو أّن النبيذ بعنوانه  ثالثا :

 كان ولو حالل النبيذ بأنّ  يقوله يريد أن هلذا مل حيكم اإلمام بنجاسته، ال أنّ  ،املسكر منه

 .مسكرا  

 ال الثاين السؤال نظر أنّ  مع ،احلّب  يف ملا النبيذ تنجيس عنرص إىل هنا نظر الصدر والسيد

 فمقاربة والرشب، باألكل ارتباطه الرشب عن السؤال من يفهم بل بالنجاسة، مرتبط هأنّ  حيرز

 .طاهر: له يقل ومل حالل النبيذ أصل: له قال اإلمام وأنّ  السيام، بعد   واضحة غريالصدر  السيد

 واحٍد، غري سندا   صّححها التي الرواية هذه فهم يف األقرباالحتامل  هأنّ  يل يبدو ما :رابعا  
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 املراد ليس هأنّ  وهو ،الصدر السيد مراد هو نقوله ما ولعّل  احلرضمي، لتوثيقهم الصدر؛ كالسيد

 والتمر العنب إال ليس إذ حالل، واخلمر النبيذ أصل فإنّ  ،اليشء منه يتكّون ما هنا األصل من

 ..ذلك ونحو والعسل والزبيب

ب وهو اجلرّ السائل سأل عن وقوع قطرة واحدة يف  املراد أنّ  امإنّ   ،ة الضخمة أو اخلابيةح 

ال؟ فميّز له اإلمام بني اخلمر  وه هل يوجب ذلك عدم جواز الرشب من ماء هذه اجلرار أوأنّ 

حراما  وليس رشبه النبيذ يف أصله ليس  كر، لكنّ والنبيذ، فاخلمر يف أصله حرام بمالك الس  

ة فإحدى حاالته العارضة عليه هي املسكريّ  ،ام احلرمة فيه أتت من مسكرّيتهنّ إرشبا  ملحّرم، 

ا اخلمر فكّله حرام، وهنا لو سقطت قطرة مخر يف احل ب، كان الرشب من املاء املوجبة حلرمته، أمّ 

نفس رشب اخلمر حرام كان هذا رشبا  ملا  رشبا  هلذا اخلمر الذي فيه ولو كان بسيطا ، وحيث إنّ 

ته، يّ ته بل ملسكراحلرمة فيه ليست لنبيذيّ  ه عنه، وهذا بخالف النبيذ فإنّ ر فلزم التنزّ مفيه اخل

 تسقط وملا اخلمر، يف ةالتعليليّ  ةاحليثيّ ة فيه، وبنحو ة التقييديّ فاملسكرّية مأخوذة بنحو احليثيّ 

ب يف قطرة   من ةجرّ  ألف رشب فلو املسكرّية، ةحيثيّ  ضاعت ح 
ٍ
 ولو يسكر فلن حاله هذا ماء

 منه قطرة فرشب حالل أصله فالنبيذ اجلّرة، ملاء رشبه ضمن يف نبيذ قطرة رشب هأنّ  عليه صدق

 ولو حرام فهو اخلمر بخالف ،باختالطه بغريه ةاملسكريّ  صفة ا  مسلوب يكون عندما حالل

 .، أو هو حرام لعدم إمكان حتّقق عنوان اخلمر بدون املسكرّيةاملسكرّية صفة منه لبتس  

 االحتامل هذا بعد دليال   تصلح فالولو صّح هذا التفسري،  ،هنا الرواية تريده ما هذا لعّل 

 بعض من متقدّ  ماهو  ذلك زيعزّ  وما الفعيل، كرالس   عدم رشط املسكر للنبيذ مبيحة جلعلها

 فليست املسكرات سائر اأمّ  بعينها، حمّرمة اأّن  من والنبيذ اخلمر بني التمييز من الروايات

 .كذلك

لكّن هذه الرواية تعارض النصوص التي تدّل ـ وتقّدم بعضها ـ عىل أّن املسكر ال يكرس 

 باملاء، مثل خرب عبد الرمحن بن احلجاج املتقّدم، وهذا جانب آخر ال عالقة له بأصل بحثنا.

هذا كّله فضال  عن عدم إمكان االستناد خلرٍب منفرد آحادي ولو كان صحيح السند، خاّصة 

                                           
 .295: 1( انظر: لسان العرب 1)



 

 كّل النصوص السابقة. يف مقابلة

 ، حتليل ومقارنةنصوص الرتخيص يف الشرب والنهي عن السُّكرج ـ 

كرما جاء بلسان الرتخيص يف الرشب والنهي عن الثالث املعطيات هنا هو  ، وأهّم هذه س 

 :النصوص هو اآليت

عن عبد اهلل بن عمر قال: قال رسول  ،عن أيب عياض، اضعن زياد بن فيّ  ،رشيكخرب  ـ أ

ـ قال رشيك: وذكر أشياء ـ قال: فقال « حلنتموا تواملزفّ  باءالد   األوعية من اجتنبوا»اهلل|: 

 ارشبوا»ته عىل رشيك فقال: أعدّ « كرواس  تَ  وال حّل  ما ارشبوا»له أعرايب: ال ظروف لنا، فقال: 

 .«تسكروا وال سكرا  م  

 وما كر،الّس  حالة حصول عدم رشط املسكر رشب جتويزيف  آخرها يف ظاهرة الرواية هذه

 .واألنبذة املسكرات هو غريها أو األوعية هذه يف كان

 هي أو| اهلل لرسول هي هل األخرية اجلملة أنّ  ي علم ال هأنّ  الرواية هذه مشكلة لكنّ 

 كر،الس   عن والنهي احلالل رشب يف الرتخيص فيه جاء عليها ماملتقدّ  النقل أنّ  ذلك لرشيك؟

 توضيح هاولعلّ . السكر عن والنهي املسكر رشب يف أرصح بشكل الرتخيص فيها الوارد بينام

 .للنقل تصحيح أو رشيك من

 .«تسكروا وال الظروف يف ارشبوا»قال: قال رسول اهلل|:  ،اري  ـ خرب أيب بردة بن ن   ب

 اأّن  مع كر،الّس  عدم رشط الظروف يف التي األنبذة رشب يف الرتخيص يؤّكد احلديث فهذا

 .مسكرة   تكون قد

 وفيه احلديث، يف خيطأ هبأنّ  هام  متّ  وكان سليم، بن سالم األحوص أبو فيه احلديث وهذا

قد و جابر بن وبيّ أ ورد الطرق بعض ويف ،بالقوّي  ليس هبأنّ  ووصفوه حرب، بن سامك

 وال: ال مسكرا ، ترشبوا وال: بلفظ عنه ن قل قريبا   حديثا   روى بريدة باأ أنّ  علام   .فوهضعّ 
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 .تسكروا

 .«تسكروا وال ارشبوا»قالت:  ،عن عائشة ـ خرب قرصافة، ج

 عن رَخ اال   الروايات أنّ  علام   احلال، جمهولة وهي قرصافة السند يف لكن الواضحة، والداللة

 .املسكر عنوان حتريم يف واضحة عائشة

 شيئا   حتّل  ال الظروف فإنّ  ،فيها فانتبذوا».. ه قال: | أنّ عن النبّي  ـ خرب ابن عباس، د

 .«تسكروا وال حتّرم، وال

 .الرمحن عبدكاملشمعل بن ملحان، والنرض بن فيه ف أو غمز الطريق من ضعّ  ويف

قال: بعثني رسول اهلل أنا ومعاذا  إىل اليمن، فقلنا: يا رسول  ـ خرب أيب موسى األشعري، هـ

ّ ني ي  اهلل، إّن هبا رشابَ  البتع، فام  :املزر، واآلخر يقال له :والشعري، أحدمها يقال له صنعان من الرب 

 .«تسكرا وال ارشبا»نرشب؟ فقال|: 

 عن النهي ال املسكر، رشب عن النهي بصيغة األشعري عن جاءت بعينها الرواية وهذه

 .مسكر كّل  حتريم روايات يف سابقا   إليها يهبالتن متقدّ  وقد أيضا ، الرشب يف السكر

 أغلبها جاء كرالس   عن والنهي الرشب يف الرتخيص عىل الرتكيز يف دةاملتعدّ  الروايات هذه

 حصول عن ونى فيها الرشب يف صرّخ  النبّي  وأنّ  الظروف، قضّية عن احلديث سياق يف

 السكر، عن النهي: بصيغتني احلديث كتب يف وردت األحاديث هذه وأغلب .كرالّس  حالة

كام  ـ خاّصة كرالّس  عن النهي بصيغة الوثوق يف اضطرابا   يوجب ما وهذا ،املسكر عن والنهي

 أغلب وأنّ  السيام ـ ال يمكن األخذ هبذه األحاديث لوحدها إلثبات أّن النهي عن املسكر

 كتب يف وردت( كرالّس  عن والنهي الرشب يف)الرتخيص الثالثة  املجموعة هذه روايات

 بعض عىل املالحظات بعض مع له، هالتنبّ  ينبغي ما وهذا والثالثة، الثانية الدرجة من ةحديثيّ 

 .الرواة
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م الفقهاء إىل فريقني قس   ،سكر أخرىكر تارة  وعن املاالضطراب يف النهي عن الس   وهذا

 هنا:

 يتها.فريق إىل ترجيح روايات املسكر لكثرهتا وأصحّ  فذهب

 عن النهي روايات خالل من املسكر عن النهي روايات فهم إعادة إىل آخر فريق ذهب فيام

 .فانتظر قريبا   املوضوع هذا وسيأيت ،كرّس ال

 شرب حتى حيصل اخلوف، تشريح وتفسريالنصوص الرتخيص يف د ـ 

، الرتك فيلزمه اخلوف حيصل حتى بالرشب الرتخيص بلسان جاء مارابع املعطيات هنا هو 

 ومهّم النصوص هو اآليت:

 لأوّ  عام نيتكم كنت»بالسند إىل ابن عباس قال: قال رسول اهلل|:  اجلرجاينخرب  ـ أ

 ؟قال عمر: يا رسول اهلل، ما قولك: ال تسكروا ،«تسكروا وال فيها تنتبذوا أن وعيةاأل هذه عن

 .«عفدَ  خشيت فإذا ارشب عمر، يا»قال: 

 .فوهضعّ  وقد اخلزاز، الرمحن عبد بن النرض السند ويف

 انتبذوا النبي يقول فعندما واضح، غري يل يبدو اخلطاب بن عمر سؤال أنّ  ذلك إىل يضاف

 عن ليسأل عمر مثل عريب   يأيت أن العادة يف حتتاج ال واضحة ةعربيّ  كلمة فهذه تسكروا، وال

 ،ذلك خالل من ةتوضيحيّ  رسالة يوصل أن أراد الواضع وكأنّ  يوحي الذي األمر معناها،

 .قهحتقّ  من واخلوف السكر مقاربة حدّ  الرشب جواز ووه

 عمر بن اخلطاب سأل النبّي  هلذه الرواية بعينها أنّ  ـ ما جاء يف نقل ابن حزم األندليس ب

 .«فدع خفت فإذا إرشب»مسكر حرام؟ قال:  كّل  :يت: يا رسول اهلل، ما قولكعىل الشكل اآل

 أجد مل بينام املحىّل، كتاب يف حزم ابن عند مرسال   إال أجده مل الصيغة هبذه اخلرب وهذا

 يوحي الذي األمر الضعفاء، يف الكامل يف اجلرجاين عند إال املذكور اخلرب يف مةاملتقدّ  الصيغة

                                           
 .21: 7( الكامل 1)

 .22ـ  20: 7 املصدر نفسه( انظر: 2)

 .482: 7( املحىّل 3)



  

 .والفقه احلديث كتب يف احلديث هذا هبجران

عريب  مسكر حرام واضح لكّل  سؤال عمر هنا أكثر غرابة، إذ معنى كّل  ة حال، فإنّ أيّ  وعىل

 معناها فيه حّول ـ إبطاله سيأيتبعض األحناف قّدم تفسريا  آخر هلذه اجلملة ـ  كام سيأيت، لكنّ 

 واضح، بشكل التحويل هذا خدمة يف يصّب  احلديث وهذا املسكر، حتريم ال كرالّس  حتريم إىل

 عندي يثري ما وهذا نفسه؛ السكر حصول خوف حتى الرشب جواز يساوي املسكر عن فالنهي

 .احلديث هذا يف استفهام عالمة

إعادة فهم احلديث بم ينسجم مع قناعته املوافقة جلمهور األندليس حاول ابن حزم  وقد

ليس خوف حصول حالة السكر، وإنام خفت أن « خفت»فاعتربوا أن متعّلق كلمة  املسلمني،

ه صار مسكرا  فدعه، وإال يكون ما ترشبه مسكرا ، فام يكون يف هذه األوعية مثال  إذا خفت أنّ 

 .أن ترشب منهفلك 

 حال عن مبارشة   ميتكلّ  هألنّ  للحديث؛ اجلرجاين نقل مع أبدا   ينسجم ال التفسري وهذا

 ضعيف؛ تفسري هلكنّ  نفسه، حزم ابن نقلها التي الصيغة إىل أقرب ويظّل  املسكر، عن ال كرالّس 

 ما: شخص سألك فإذا السؤال، مع التناسق فيه نالحظ أن جيب النبّي  جلواب تفسري أّي  ألنّ 

 يكون أن وخفت مسكرا   كونه يف شككت إذا: جتيبه ألن معنى فال حرام؟ مسكر كّل  معنى

 املسكر لكلمة األحناف فهم لوأخذنا بينام السؤال، عن جييب ال اجلواب فإنّ  فدعه، مسكرا  

 تركأ كيف أي ممكن، سؤال وهذا احلرام، كرالّس  عن سأل عمر فإنّ  كر،الّس  هبا يريدون موأّن 

 ـ حنافاأل فتفسري فاترك، ماتاملقدّ  ظهرت إذا أي فدع، خفت إذا فأجابه السكر؟ قبل السكر

 .حزم ابن تفسري من أقرب ـ فيه النقاش عىل

 ، نقد وتقويمنصوص التمييز بني اخلمر وغريهاهـ ـ 

 رشاب كّل  يف ماملحرّ  وأنّ  وغريها، اخلمر بني التمييز بلسان جاء ماخامس املعطيات هنا هو 

 :، ومهّم النصوص هو اآليتكرالّس  هو اخلمر غري

 كّل كر من ر )بعينها( قليلها وكثريها، والّس ماخل ّرمتح  »قال:  خرب ابن عباس، ـ أ

                                           
 املصدر نفسه.( 1)



 

 .«رشاب كّل  من أسكر وما وكثريها، قليلها اخلمر حّرمت». ويف صيغة أخرى: «رشاب

 لنا يرشح عباس ابن لكنّ  النبي، عن رواية   يكن مل وإن عباس ابن عن املنقول احلديث فهذا

يف  كرالّس  حالة حصول هو ماملحرّ  وأنّ  ،النبوّي  العرص يف حصل الذي التحريمي املشهد فيه

 .غري اخلمر

 :للنقاش قابلة الرواية هذه أن   إال

 النسائي اإلمام مثل ،الروايات هذه ألسانيد احلديث ةأئمّ  من حدٍ او غري تعّرض لقد :ال  أو  

 .إليها اهلوامش يف أرشنا حيث امظاّن  يف مراجعتها يمكن فيها عيوٍب  عن وكشفوا

كر ضاف إىل سلسلة روايات حتريم املسكر ال حتريم الّس ت  حتتمل أن إّن هذه الروايات  :ثانيا  

ا سائر األرشبة فاحلرام فيها ما كان َسَكرا  أو ما أمّ  ،ر بعينها حرامماخل الفعيل؛ ألّن معناها أنّ 

ا م يف تفسري قوله تعاىل: ﴿َكر من الرشاب هو املسكر كام تقدّ أسكر، والَس  ر  ك  ن ُه س 
ُذون  م 

ت خ  ت 

ن ا س  ا ح  ق  ز  ر  كر، ويكفي االحتامل(، 67﴾ )النحل: و  َكر وليس الس   .فالوارد يف احلديث هو الس 

املسكر هو الذي ي سكر، فهذا املنقول عن ابن عباس  تعني املسكر، فإنّ  «ما أسكر» كام أنّ 

ه ال يتضح ذلك، فلو مل نقل: إّن وإن حاول حمّللو النبيذ املسكر اعتباره دليال  لصاحلهم، إال أنّ 

فال يعود دليال   ،مسكر، فال أقّل من تساوي احتامالت الداللة األقرب داللته عىل حرمة كّل 

 .عيلفالكر ة الّس عىل احلّلية، أو حرص احلرمة بحال

وبدل  ،عينه ة عن ابن عباس جاءت بالنّص رواية  أخرى مرويّ  د ما نقول أنّ ما يؤيّ  ولعّل 

 .«املسكر»جاء  «السكر»

 سكرا   معنى وأنّ  بالنبيذ، مةاملتقدّ  اآلية يف السكر تفسري عباس ابن عن املنقول أنّ  والغريب

                                           
: 5ف الكويف ؛ ومصنّ 213: 10و ،297: 8؛ والبيهقي، السنن الكربى 321ـ  320: 8( سنن النسائي 1)

 .89 ،28: 12، و339ـ  338: 10؛ واملعجم الكبري 509

؛ وهتذيب 237: 6ة ؛ ونصب الراي180: 4، و234: 3والنسائي، السنن الكربى  ؛321: 8( سنن النسائي 2)

 .118: 2الكامل 

لعي، نصب ي؛ والز447: 6ومعرفة السنن واآلثار  ؛213: 10؛ و298: 8، السنن الكربى ( انظر: البيهقي3)

املالحظة رأيت أّن البيهقي قد أشار إليها هنا، كام ني بعد تسجيل هذه . ي شار إىل أنّ 238ـ  236: 6الراية 

 .75ي يف : إصالح غلط املحّدثني: ستبأشار إليها أيضا  اخلطايب ال



  

 .احلالل املسكر النبيذ هو بالتنكري

إّن غاية ما يقّدمه هذا النص الشاهد هو اجتهاد ابن عباس فيام أحّل اهلل وحّرم، فابن  :ثالثا  

والظاهر أّنه قّدم يف هذا النّص مقاربته للموضوع،  ،عباس كان صغريا  جدا  يف العرص النبوّي 

فإذا صّح تفسري النّص بام أراده األحناف كان ابن عباس قد وافقهم أو وافقوه يف فهم 

جدال  لعّله كان موجودا  بني الصحابة يف أمر  ة. ونحن نعرف أنّ لقرآنية واحلديثيّ النصوص ا

 لزما  لنا.ه بنفسه ليس دليال  م  النبيذ املسكر؛ واجتهاد ابن عباس قرينة لكنّ 

 والسكر ،بعينها اخلمر حّرمت»ه قال: عن رسول اهلل| أنّ  ،ـ خرب عّل بن أيب طالب ب

 .«رشاب كّل  من

 .|النبي عن سعيد عن اخلرب هذا جاء وقد

 تعّرضوا كام ،موقوف هأنّ  الصحيح بأنّ  قال ،النبّي  عن سعيد خرب نقله بعد الذهبي أنّ  إال

 احلديث منكر هوأنّ  ،الفرات بن دحممّ  السند يف أنّ  فذكروا احلديث هذا رواة من واحدٍ  لغري

 .جمهول وهو الغطفاين برش بن الرمحن عبد وفيه بيشء، وليس

 .نعيد فال ،عباس ابن خلرب الثانية املناقشة يف متقدّ  ما إليه يضاف

 تدّل  ابأّن  نقل مل إن اخلمر، غري املسكر ةحليّ  عىل تدّل  ال هنا الرواية من نةالعيّ  فهذه وعليه

 .حرمته عىل

                                           
 .68: 20؛ والفخر الرازي، التفسري الكبري 240: 3اص، أحكام القرآن ( انظر: اجلّص 1)

: 2؛ والعقييل، الضعفاء 236، 235: 6؛ ونصب الراية 226: 2عي، ختريج األحاديث واآلثار ل( الزي2)

334. 

والسكر »؛ وي شار إىل ورود النقل املضموين بلسان 305: 2( الذهبي، تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق 3)
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 .306: 2 تنقيح التحقيق( 4)

؛ 162: 4؛ وكنز العامل 236: 6؛ ونصب الراية 227ـ  226: 2( انظر: الزيلعي، ختريج األحاديث واآلثار 5)

 .124 ـ 123: 4، و324: 2وضعفاء العقييل 



 

 ، حتليل ونقد«اشربوا ما طاب لكم»نصوص و ـ 

 «.لكم طاب ما ارشبوا» :بلسانسادس املعطيات هنا هو ما جاء 

قيس قدموا عىل رسول اهلل|، قال:   لشاهد لوفد عبدقال: إيّن  ،خرب أيب هريرة وهو

. قال: فقام إليه رجل من ريت والنقفّ زفنهاهم أن يرشبوا يف هذه األوعية احلنتم والدباء وامل

ه يرثى فقال: يا رسول اهلل، إّن الناس ال ظروف هلم. قال: فرأيت رسول اهلل| كأنّ  مالقو

. «..نفسه حسيب امرئ كّل  ،فذروه خبث فإذا لكم طاب اا مارشبو»ناس. قال: فقال: لل

 .آخر بطريق ×عيلّ ويظهر روايته عن 

 كام الرشاب وخبث كر،الس   حصل إذا تركه ال ث،خب   إذا الرشاب ترك غايته بأنّ  ويناقش

 هو كام الثاين واألنسب رشبه، تمّ  لو مسكرا   بوصفه يكون كذا شاربه كرس   قبتحقّ  يكون

 .الفعيل السكر حتريم لصالح منه أكثر املسكر حتريم لصالح احلديث هذا فيكون واضح،

 بام قوم كّل  فلينتبذ نفسه حسيب امرئ كل: يقول النبي أنّ  الرواية هذه صيغ بعض أنّ  عىل

 .اهلامش يف لبعضها رشناأ وقد. هلم بدا

 كراليت حيصل منها الّس بالشربة« مسكر حرام كّل»نصوص تفسري ز ـ 

 الذي به املراد وأنّ  حرام، مسكر كّل : معنى رشح بلسان جاء ماسابع املعطيات هنا هو 

 .فعال   كرالس   منه حيصل

 .«سكركت التي الرشبة هي حرام، مسكر كّل »هنا سوى خرب ابن مسعود قال:  وليس

 هي سكرت   التي فالرشبة ،اإلنسان ي سكر الذي هبأنّ  املسكر الرشاب يعّرف هنا مسعود فابن

 .منه سكريَ  مل رشبة   منه اإلنسان رشب إذا الذي الرشاب ال احلرام،

وحتى لو صّح  ،أرطأة بن اجباحلجّ  مسعود ابن إىل الرواية هذه سند بعضهم ضّعف وقد

                                           
 .43: 3؛ وضعفاء العقييل 374: 5وكنز العامل ؛ 355؛ 327، 305: 2( مسند أمحد 1)

 .483: 7( املحىّل 2)

 .165 ـ 164: 4؛ وسنن الدارقطني 298: 8( البيهقي، السنن الكربى 3)

 .448: 6( انظر: البيهقي، معرفة السنن واآلثار 4)



  

فاحلديث موقوف، وال ي علم أّنه رواية نبوّية  ،هذا النقل عن ابن مسعود لكان ذلك اجتهادا  منه

 هذا وأنّ  السيام املعصوم، قول هو امللزم امإنّ  هذا؛ مسعود ابن قوللزم من فليس لنا م  أساسا ، 

، ممّا يبّعد نسبتَه البن اهلل بإذن يأيت سوف كام ،ةالعرفيّ  ةاللغويّ  الداللة يف مرجوحا   يبدو التفسري

 .مسعود

 الشراب الذي أسكر، قراءة وحتليلخصوص نصوص حتريم ح ـ 

 .«حرام فهو أسكر رشاب كّل » بلسان جاء ما

 أسكر رشاب كّل »تع؟ فقال: بئل رسول اهلل| عن الا قالت: س  خرب عائشة أّن  وهو

 .وقا  قمو عباس ابن عن املضمون هذا ونقل. «حرام)فهو( 

 فلن اإلنسان كرس   قحيقّ  ال منه مقدارٍ  برش   كان فلو ،«أسكر» قحتقّ  هو املحّرم أنّ  بمعنى

 .أسكر قد أنه الرشاب هذا عىل يصدق

بل يمكن تفسري احلديث بام يتوافق والنصوص الكثرية  ،هذا التفسري غري حرصي   أن   إال

رشب أسكر فهو حرام، كام تصدق عىل حالة  مجلة: كّل  جدا  يف حتريم املسكر مطلقا ، وذلك أنّ 

كر للشارب، تصدق أيضا  عىل بيان صفة يف الرشاب تصّحح قول: ق رشبه ثم حصول الّس حتقّ 

ه رشاب أسكر، فيحرم مطلقا  ه إذا رشب زيٌد منه كثريا  فسكر، صدق أنّ فيه، وذلك أنّ « أسكر»

ه يف حرفّيته، وهذا يعني أّن جوهر توصيف الرشاب بأنّ  حتى عىل عمرو بمقتىض إطالق النّص 

ال يف شاربه، كام تقول: كل رشاٍب أرّض باجلسم فهو قد أسكر، يعود إىل صفة يف الرشاب 

 أو الرشب قحتقّ  التوصيفاتطعام أسهل املعدة فهو مرجوح، فال يلزم يف هذه  حرام، وكّل 

 .بعد   يأكل أو يرشب مل ممّن غريك دون احلكم ليأتيك منك الطعام

 فال ،احتاملني بني احلديث ترّدد من أقّل  وال احلديث لظاهر خمالف جدا   حريف   التفسري فهذا

                                           
وصحيح ؛ 190، 96، 36: 6؛ ومسند أمحد 281؛ ومسند الشافعي: 499: 7؛ واملحىّل 845: 2أ ( املوطّ 1)

: 2؛ وسنن أيب داود 1123: 2؛ وسنن ابن ماجة 909: 6؛ وصحيح مسلم 242: 6، و66: 1البخاري 
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باملصطلح  احلديث هلذا مفهوم البأّنه  يقال قد هأنّ  عىل .هنا املجّوزين لصالح دليال   حليص

 .«املفهوم»األصويل لكلمة 

 ط ـ نصوص شرب النيّب وأهل بيته والصحابة للنبيذ

 بعد هأنّ  جاء وما له، نبذي   كان هوأنّ  للنبيذ ‘النبّي  رشب من متعّددة روايات من جاء ما

 أهل رشب من ورد ما وكذلك ه،خادمَ  سقاه ملا حراما   كان لو إذ ؛اخلادم يسقيه كان ثالث

 وغريه ،سابقا   هذا من ناتعيّ  مّرت وقد الصحابة، من واحدٍ  غري وكذا ،للنبيذالنبوي  البيت

 كان ولو النبيذ رشب جواز عىل يدّل  كّله هذا إنّ  .نطيل فال احلديث كتب يف يراجع موجود

 .فعال   ي سكر مل ما مسكرا  

 النبيذ حال يبنّي  ال بعضها فإنّ  جليا ، واضحا   أمرها صار الروايات من املجموعة هذه لكن  

 مل الذي هأنّ  أو بعد، يشتدّ  مل الذي هوأنّ  حاله يبنّي  منها الكثري ولكنّ  وأّنه مسكر أو ال، املرشوب

 ياتاوالرو األحاديث هذه ضمّ  من ناملتيقّ  املقدار أنّ  يعني وهذا طويل، وقٌت  عليه يمضِ 

 غاية يفأمٌر  املسكر النبيذ هأنّ  من دالتأكّ  لكنّ  ،قطعا   النبيذ يرشبون كانوا مأّن  بعضها إىل ةالتارخييّ 

، املشكوكة باملساحة االستدالل ويصعب د،مؤكّ  هو ما عىل أفعاهلم داللة يف فيقترص الصعوبة،

حتى رواية واحدة معتربة يف رشب أحٍد منهم ـ برصف النظر عاّم سيأيت قريبا  ـ إذ ال توجد 

 .واضح وهذاالنبيذ املسكر، 

ة الواردة يف مقتل عمر بن تلك الرواية التارخيي   ،تداوهلا رحت هنا وتم  الروايات التي طُ  ومن

الطبيب فقال: أّي الرشاب قل إىل منزله أتاه ه بعد أن ن  فقد ورد أنّ  اخلطاب عىل يد أيب لؤلؤة،

: فقال طعناته، إحدى من فخرج منه، فرشب بالنبيذ، فدعى: قال ،«النبيذ»أحّب إليك؟ فقال: 

 ...الدم صديد الصديد هذا امإنّ 

                                           
؛ ورشح 579: 8، و488: 5ف ؛ والكويف، املصنّ 52: 7؛ وفتح الباري 113: 3ربى ( البيهقي، السنن الك1)

؛ 185؛ وبغية الباحث: 411: 2؛ والرياض النرضة 1154: 3 ؛ واالستيعاب218: 4معاين اآلثار 

: 3ي، تاريخ املدينة ؛ والنمري418ـ  417: 10؛ وأنساب األرشاف 341ـ  340: 3والطبقات الكربى 

 .911ـ  910



  

 ليس وهذا املسكر، النبيذ يرشب كان اخلطاب بن عمر أنّ  عىل الرواية هذه همتف   فقد

 فرّس  وهلذا وغريه، منه املسكر يعمّ  ما عىل طلقي   عنوانٌ  النبيذ أنّ  من ا  جليّ  وصار متقدّ  ملا بدليل؛

إال إذا أثبتنا أّن النبيذ الذي له مثل هذا  .املعروف النقيع هبا املراد بأن هنا الرواية حجر ابن

وتوجد روايات أخرى  املفعول العالجي ليس إال املسكر، فيكون املسكر هو ما كان أحّب إليه.

 حول موقف عمر وسلوكه هنا.

 رواياهتم أنّ  مع اخلطاب، بن عمر يف مطعنا   القّصة هذه الشيعة بعض جعل الغرائب ومن

 قيل هأنّ  التمحيص يفهـ( 336) اإلسكايف روى وقد ذاته؛ حيث من بالنبيذ الرتخيص يف مليئة

 هذه أخذ يصّح  فهل ،«بالنبيذ بأٌس  وما»: فقال النبيذ، يرشبون شيعتك إنّ : ×للصادق

 !املسكر؟ النبيذ برشب والصادق الشيعة الهتام سياقها من واقتطاعها لوحدها

رجال  رآك يف منامه وهو  ملا قيل له: فإنّ  ×منه أيضا  حديث اإلمام موسى الكاظم ولعّل 

 .«اعنّ  فهوختلّ  تركنا عليه يفسد امإنّ  ،دينه عليه يفسد النبيذ ليس»يرشب النبيذ، قال: 

 رواه إذ ؛مرسل خربٌ  هولكنّ  ،بعيدا   يكون وربام احلالل، النبيذ عىل محله يمكن اخلرب فهذا

 .رجل عن سهٌل 

 كر دون الشربعلى السُّ ي ـ نصوص جلد عمر بن اخلّطاب الناَس

كر دون للناس عىل الّس بن اخلّطاب ما ورد يف جلد عمر من النصوص التارخيّية هنا هو 

 .الرشب

نبيذا  من  قال: رشب أعرايب  ة، وَ ع  يد بن ذي لَ عِ ة عن َس ذلك احلادثة املشهورة املرويّ  ومن

 عىل نجلدك امإنّ »وتك، قال: اام رشبت نبيذا  من إدلد، فقال: إنّ فسكر، فأمر به فج   عمر،ةإداو

 .«كرالس  

                                           
 .52: 7تح الباري ( ف1)

 .145: 65، و381: 47بحار األنوار ؛ و40ـ  39( التمحيص: 2)

 .380: 88، و167: 58، و256: 26؛ وبحار األنوار 90( االختصاص: 3)

 وة.كالرمنهام وأصغر  ،وأصغر منه املطهرة ،السيام يف السفر ،تخذ للامء( إناء صغري من جلد ي  4)

؛ 521؛ والقاري، رشح مسند أيب حنيفة: 105: 2؛ وضعفاء العقييل 306: 2( الذهبي، تنقيح التحقيق 5)

 



 

َ ان )حبان( بن س  آخر عن َح  نقلٍ  ويف عمر بن اخلطاب سائر رجال  يف  قال: بلغني أنّ  ،قارِ خم 

، فلام أفطر أهوى إىل قربٍة لعمر معّلقة فيها نبيذ قد خضخضها البعري، فرشب  سفر وكان صائام 

 جلدناك امإنّ »ام رشبت من قربتك! فقال له عمر: منها فسكر، فرضبه عمر احلّد، فقال له: إنّ 

 .«كركلس  

 ميّز حيث ،التعبري صّح  إذا األحناف رأَي  اخلطاب بن عمر اختيار يف واضحة احلادثة فهذه

 .املسكر ورشب كرالّس  بن

 ،مضّعف هوأنّ  ال،دّج  شيٌخ  لعوة ذي بن سعيد بأنّ  وقالوا احلادثة، هذه يف ككّ ش   وقد

 وهو مهمل جدا  يف كتب اإلماميّة.وسعيد متهم بمعاداة عثامن؛  ،ان مرسلوخرب حّس 

 وجوده ويظهر ،طالب أيب بن عيلّ  عن ةالسنّ  أهل كتب يف ةمرويّ  احلادثة هذه بأنّ  ويقال

 .أيضا  

 كتب يف رجاهلا يوثق مل والتي السنّة، أهل عند فةاملضع   التارخيية الرواية هذه صّحت ولو

 الشيعة تشنيعل معنى فال ثمّ  ومن األحناف، رأي عمر اختيار عىل وداّلة واضحة فهي الشيعة،

 ربام بل ،الثاين القرن منذ املسلمون عرفها ةفقهيّ  نظر وجهة األمر هذا دام ما بذلك، عمر عىل

، إال إذا مل نحتمل أن يتسنّى لعمر االجتهاد يف هذه القضية بعد وضوح اهلجري لاألوّ 

الطعَن فيه من هذه بقّوة النصوص النبوّية الكثرية يف النهي عن كّل مسكر بعينه، فريّجح ذلك 

 الزاوية.

 احتامل أنّ  مع الرجل عىل احلدّ  أقامبن اخلّطاب  عمر أنّ  قّصةال يف الغريب اليشء ،نعم

 عن نشأ هأنّ  يف ظاهرٌ  له كرالّس  وحصول اخلليفة، قربة من رشب فالرجل حّقه، يف واردٌ  الشبهة

                                                                                                             
 ، وقال: ال يثبت هذا.174: 4سننه ونقله الدارقطني بحذف مجلة عمر األخرية، يف 

 ؛ ونحوه: لسان امليزان521؛ ورشح مسند أيب حنيفة: 162: 4؛ ونصب الراية 502: 6ف ( الكويف، املصنّ 1)

 .18: 5؛ والزخمرشي، ربيع األبرار 27: 3

؛ وابن حجر، 162: 4؛ ونصب الراية 105ـ  104: 2؛ وضعفاء العقييل 306: 2( انظر: تنقيح التحقيق 2)

 .27: 3؛ ولسان امليزان 105: 2الدراية 

 .12: 1ة هل البيت عن طرق أهل السنّ أ( انظر: مهدي الروحاين، أحاديث 3)

 .521حنيفة:  ( انظر: رشح مسند أيب4)



  

 إقامة أنّ  يعني وهذا عليه، احلدّ  إقامة استغرابه خالل من االلتباس هذا بدا وقد عنده، التباسٍ 

 هناك يكن مل ما اخلطاب؛ بن عمر من مرّبر غري أمرٌ  هذه االلتباس ظروف ضمن عليه احلدّ 

 .عليها نّطلع مل اتحيثيّ 

 سنّة أنّ  األصول يف قناحقّ وقد  األحناف، وافق عمر اجتهاد أنّ  افغايته ،القّصة صّحت ولو

 عام ساملت أو مترّشعية سرية جريان حدّ  تصل مل ماولو كان من اخللفاء،  حّجة ليست الصحايب

 .اخلطاب بن عمر اخلليفة من صدر الذي هذا يف ةحجيّ  فال ،بينهم

ما تقدم ملا دّلت الرواية عىل موافقة عمر بن اخلطاب عىل  كّل  ه لو تمّ ى ونرى أنّ رتقّ نقد  بل

كر يف غري اخلمر، وهذا غري احلّد عىل الّس ختصيصه  كر؛ إذ أقصاهاحتريم خصوص الس  

كام أسلفنا يف احلديث عن مسألة احلّد آنفا ، فقد يرى مطلق الرشب  ،صه التحريم بذلكيختص

 يف ترخيصه عن يكشف ال بنفسه وهذا كر،بالّس حّد يف غري اخلمر عنده إال  ه اللكنّ  ،حراما  

 .الرشب

 النبيذ لعّله إذ منه، رشبه أو املسكر النبيذَ  حتليله عىل يدّل  فال نبيذٌ  وفيها معه القربة كون اوأمّ 

 نفسها الرواية أملحت كام البعري وخضخضة الصوم لعبف عليه االشتداد عرض اموإنّ  لاحلال

 .دا  جيّ  فالحظرغم أّن هذا احلمل فيه بعض  الب عد، لذلك، 

 بابي سفيان مع الشرـ نصوص عالقة معاوية بن أك 

 ،متعّدد وهو ،بالرشا مع سفيان أيب بن معاويةالصحايّب  عالقةحول  ماومن املعطيات هنا 

 ..وغريمها عساكر وابن حنبل بن أمحد اإلمام أورده

 عىل فأجلسنا ،معاوية عىل وأيب أنا دخلت: قال ،بريدة بن اهلل عبد رواه ما ذلك ومن

 ما: قال ثم أيب، ناول ثم معاوية، فرشب بالرشاب تيناا   ثم فأكلنا، بالطعام، تيناا   ثم الفراش،

 وما ثغرا ، وأجوده قريش شباب أمجل كنت: معاوية قال ثمّ |. اهلل رسول حّرمه منذ رشبته

 .احلديث حسن إنسان أو اللبن غري شاب وأنا أجده كنت كام لذة   له أجد كنت يشء

                                           
 .368ـ  349ة يف الفكر اإلسالمي: ة السنّ اهلل، حجيّ  ( انظر: حّب 1)

؛ وتاريخ مدينة 27؛ واإلكامل يف أسامء الرجال: 252: 7ف ؛ وانظر: الكويف، املصنّ 347: 5( مسند أمحد 2)

 



 

 بنفس وردت وإن ،الطريقة هبذه وردت املصادر سائر وأغلب األصل مصدرها يف فالرواية

 بوجود يوحي ملا اإلشارة وعدم النبوّي  التحريم مسألة حذف مع فاملصنّ  يف الكويف عند السند

 ؛األخص عنىاملب للخمر وليس للمسكر، معاوية رشب عىل تدّل  والرواية الرشاب، يف مشكلة

 .تعاىل اهلل إىل حتريمها نسبي   واخلمر|، اهلل لرسول التحريم ينسب بريدة ألنّ 

ة وأمثاهلا غري صحيح؛ ولكن   تضعيف حماولة بعضهم عن ففضال   االستدالل هبذه القص 

ابن  نكر، وأنّ حسني بن واقد يف حديثه ما ي   وأنّ  ،زيد بن احلبيب خيطأ كثريا   سند الرواية بأنّ 

 ةالقّص  هذه تضعيف حماوالت عن النظرال.. برصف  وبريدة قد وقع خالف يف سامعه من أبيه أ

 من كان معاوية أنّ  األمر يف ما غاية فإنّ  القّصة، هذه بمثل معاوية إدانة حماوالت أو وأمثاهلا،

 بتحريم هنا بريدة رّصح وقد كيف ة،بحجّ  اليس تهوسنّ  هوقول   التحريم، يرَ  مل الذي الفريق

 عن يكشف مما آخر، كالما   ذكر اموإنّ  ذلك، معاوية ينِف  ومل الرشاب، هلذا| اهلل رسول

الرواية نفسها ، فكيف نستدّل هبذه الرواية من فعل معاوية ويف تحريمال يف بريدة نقله بام رضاه

 بيان حتريم املسكر عن النبّي نفسه؟!

 هذا إزاء خمتلفة مواقف واختاذ الرشاب، ةقضيّ  يف معاوية عن قلن   فيام نطيل أن نريد وال

 ا  رشعيّ  احتجاجا   لثمت ال القصص هذه فكّل  ثم ومن ،واحد اجلامع ألنّ  املذاهب، بني املوضوع

ملعصية صدرت منه أو الجتهاد خاطئ خمالف لظاهر ؛ ألّنا إّما ترجع رشعي حكمٍ  إلثبات

 .ورصيح الكثري من النصوص الدينّية املتقّدمة سابقا  

 ل ـ نصوص حتديد منشأ اخلمر

ة عىل ه من العنب والتمر خاّص ما ورد بلسان حتديد منشأ اخلمر وأنّ ومن املعطيات كذلك 

 هاتني من اخلمر  »قال: ه أنّ  ،أبعد تقدير، وذلك مثل خرب أيب هريرة، عن رسول اهلل|

 الكرم»ويف صيغة ثالثة:  ،«والعنبة النخلة»أخرى:  ويف صيغةٍ  ،«والنخلة الكرمة :الشجرتني

 .«والنخل

                                                                                                             
 .52: 5؛ وسري أعالم النبالء 127: 27دمشق 

: 3؛ وسنن الرتمذي 184: 2؛ وسنن أيب داود 1121: 2؛ وسنن ابن ماجة 89: 6( انظر: صحيح مسلم 1)

 



  

 غري من املتخذة املسكرات سائر اوأمّ  هاتني، من خذا   ما سوى ليس ماملحرّ  أنّ  يعني وهذا

 .الرشع من كرالس   نفس حرمة ملع   نعم حالل، فهي والتمر العنب

ة حال فإنه يعّمم اخلمر ملا كان من التمر، وعىل أيّ  م يف نتائجه،اللسان خيتلف عم تقد   وهذا

اخلمر منحرصة هباتني، لكن هل حرص اخلمر يف هذا احلديث أو غريه هباتني أو  فغاية ما يفيد أنّ 

 املسكرات؟بالعنب خاّصة معناه اإلشارة إىل حّلية سائر 

 األنبذة أنّ  يف ليس الكالم امنّ إ ا ،قرآنيّ  حتريام   والتمر العنب مسكر ريمحت هو يفيد ما غاية إنّ 

 الفراغ بعدالرشيفة  بالسنّة الرشب محمرّ  مسكرا   كونا يف بل هلا، القرآين التحريم يف وال ،مخرٌ 

 اللسان هذا يف كرذ  ام ف ،أبدا   تنفيه وال هنا الرواية هذه ثبتهت  ال  ما وهذا منها، كرالس   حرمة عن

 .بحثنا موضوع عن متاما   أجنبي  

 م ـ نصوص كسر النبيذ املشتّد

 .باملاء املشتدّ  النبيذ كرس يف ورد ماومن املعطيات 

 ال النصوص هذه أنّ  هو هنا هّيمنا ما لكن نفسها، يف القضّية هذه عن البحث يأيت وسوف

 معناه باملاء النبيذ فكرس والشّدة، اإلسكار عن بإخراجه تأمر امإنّ  املسكر، النبيذ رشب تبيح

 فال واقعا ، املسكر عنوان عن وخيرج اإلسكار عنه يذهب بحيث النبيذ يف الشّدة حّدة ختفيف

 أحّل  من قبل من إليها ي ستند حتى املسكر، النبيذ رشب يف الرتخيص عىل اتاملرويّ  هذه تدّل 

 .، بل لعّلها عىل التحريم أدّل إسكار دون املسكر

 تناوله حرمة يوجب هل مسكرا   النبيذ صريورة بأنّ  فيها املختلف املسألة هذه ترتبط نعم،

 .البحث هذا وسيأيت ؟ال وأ مطلقا  

 ، خالصات واستنتاجات(اجملموعة الرابعةحتليل النبيذ املسكر )نصوص 

 قد أو إليها اسُتند والتي ،(الرابعة املجموعة هذه)يف  ةاحلديثي   املجموعات أهم   هي هذه

 .الفعّل كرالس   حصول عدم رشط ي،اخلمر غري املسكر رشب حتليل يف إليها ُيستند

                                                                                                             
: 12ان ؛ وصحيح ابن حبّ 290 ـ 289: 8؛ والبيهقي، السنن الكربى 294: 8؛ وسنن النسائي 198

 ، و..163



 

 :تيةاآل النتائج   ،الرتخيص نصوص يف اجلولة هذه بعد رأينا وقد

 جدا   والقليل السنّة، أهل مصادر يف ورد قد الروايات هذه من الساحقة األغلبية إنّ  :ال  أو  

 املراد بأنّ  توضيحه بعد النبيذ يف الرتخيص أصل باستثناءاإلمامّية،  الشيعة كتب يف جاءمنها 

 .املسكر غري منه

 غري املسكر حتليل عىل أساسا   داّل  غري واأللسنة النصوص هذه من واحد غري إنّ  :ثانيا  

 :تيةاآل ناتاالبي من استنتجناه ما وهذا اخلمري،

 .كرس   دون املسكر برشب احلدّ  ثبوت عدم يف جاء ماـ 1

 .حالل النبيذ أصل أنّ  بلسان جاء ماـ  2

 .رشاب كّل  من كرالّس  حتليل بلسان جاء ماـ  3

 .لكم طاب ما ارشبوا: بلسان جاء ماـ  4

 .حرام فهو أسكر رشاب كّل : بلسان جاء ماـ  5

 .املسكر هأنّ  بيان دون للنبيذ البيت وأهل والصحابة النبّي  رشب بلسان جاء ماـ  6

 .والتمر العنب من ابأّن  اخلمر حتديد بلسان جاء ماـ  7

 .باملاء النبيذ كرس بلسان جاء ماـ  8

 (.احتامل)عىل  الرشب دون السكر عىل عمر جلد بلسان جاء ماـ  9

 حتليل تفيد ال كّلها ،جمموعة عرشة ثالث أصل من التسع أو الثامين املجموعات فهذه

 من ا  جدّ  ضعفي   ما وهذا. آخر إشكال أّي  عليها يرد ومل سندا   متت لو حتى ،أساسا   املسكر

 .هنا املجّوزونأو قد يراكمها  راكمها التي الشواهد

. .أغلبها يف جيري ـ أملحنا كام ـ ذلك ولعّل  هنا، متقدّ  التي املعطيات من مجلة   إنّ  :ثالثا  

 .والشيعة السنّة عند سندّية ملناقشات خضع

 وندر والثالثة، الثانية الدرجة من حديثيةٍ  كتب عن منقوٌل  هنا ةالدالّ  الروايات أكثر أنّ  كام

 أهل عند والصحيحني ةاإلماميّ  عند األربعة الكتب يفـ  انعدم هبأنّ  نقل مل إنـ  يدّل  ما وجود

 .السنّة

ة من الروايات قد وردت عن نفس الصحايب يغري روا ما الحظناه من أنّ  ،إىل ذلك ضافي  



  

 ،يف الصيغة املنقولة يب والشّك وهذا ما يوقع الرّ  ببيان آخر يف سنٍد آخر كالسكر واملسكر،

حيث قاما بذكر بعض  ،من النسائي والبيهقي يف هذا املجال حماولة كّل مالحظة ويمكن 

 آخر قولٍ  إىل الصحايب فيها يذهب أو خمتلفة أخرىالنصوص املبيحة ثم ذكرا طرقا  لنصوص 

 .فلرياجع ،التحريم هو

 اخلطاب بن وعمر عباس ابن مثل الصحابة عىل موقوفة   منقولةٌ  الروايات من مجلة   إنّ  :رابعا  

 عن الطرف وغضضنا داللتها، عن الطرف غضضنا وإذا وغريهم، سفيان أيب بن ومعاوية

 بعض أنّ  األمر يف ما غاية فإنّ  التحريم، وتفيد هؤالء بعض عن أخرى نقوالت وجود

| النبّي  عن املتواترة للروايات ذلك خمالفة مع كر،س   بال املسكر ةحليّ  يرى كان الصحابة

ـ عىل أحسن التقادير ـ  يفيد ما فغاية ثمّ  ومن الصحابة، من آخر ولعددٍ  املسلمني، وجلمهور

 ةحجيّ  ثبوت عدم بعد لنا بملزمٍ  ليس أقّل  ال أو خاطئ، اجتهاد وهو احلّلية يف هؤالء اجتهاد

 .الصحايب سنّة

 يقدر ال قليل أو منعدمٌ  املالحظات هذه بعد الداّلة النصوص هذه من املتبّقي إنّ  :خامسا  

 كثريه كان ما كّل  وأنّ  ،مسكر لكّل  مةاملحر   األحاديث من اهلائل الكمّ  هذا كّل  مواجهة عىل

،جىل وأ مصدرا   قوىأو سندا   أصّح و عددا   أكثر فتلك حرام، فقليله مسكرا    دهاتعدّ  مع داللة 

قهاء ف بني العظيمة بالشهرة هكلّ  ذلك معتضدا   ،املسلمني وفرق واملذهب املصدر حيث من

 .الصعوبة غاية يف القليلة الشواهد هذه مثل ألجل كّله هذا فرمي   هذا، يومنا إىل اإلسالم

 كرالس   حصل سواء مسكر، نبيذ كل  كذلك حرمة و مسكر، كل   بحرمة احلكم فالصحيح

 بكون الفقيه التزم وسواء ال، أم مخرا   سّمي سواء اإلسالم، فقهاء جلمهور وفاقا   ،ال أم رشبه من

 .فقط ةبالسنّ  أم بالقرآن ثبت قد مسكر كّل  حتريم

 ملحقة وأحكاموتنبيهات  توضيحات

 :اآليت الشكلونذكرها عىل  ،خرج ببعض التوضيحات واإلضافات الالحقة، نمتقدّ  بام
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 واليوم األمس بني النبيذ مفهومالتنبيه األّول: 

 املستخدم النبيذ وعنوان اإلسالمي الفقهي الرتاثيف  النبيذ مسألة بني الناس بعض خيلط

 األحناف بعض عند حالل اليوم النبيذ رشب أنّ  ونفيظنّ  احلارض، عرصنا يف مسكرة أرشبة عىل

 .كرالس   حصول عدم رشط

 أو الثامر أو الفواكه بعض وضع هو اإلسالمي الرتاث يف النبيذ ألنّ  صحيح؛ غري وهذا

 مّر، طعم أو ملوحة فيها أو ثقيلة الصحاري مياه كون بسبب حتليته هبدف املاء يف األعشاب

 املاء حتريك أو احلرارة طبيعة وبفعل النبذ هذا عىل وقت مرور بعد ثم غريها، أو التحلية فرياد

 .مسكرا   فيصبح وإزباد، اشتداد حالة حتصل فيه املنبوذ

 غلباأل األعم يف فهو ،اليوم بالنبيذ يسّمى ما أو اليوم متداول هو الذي)النبيت(  النبيذ اأمّ 

 من واحدا   العنب نبيذ يعدّ  وهلذا املخّمر؛ العنب رشاب خالل من إنتاجه يتمّ  كحويل مرشوٌب 

 ـ 5400) عام احلجرّي  العرص إىل تعود له فخارية نٍ اأو وجدت إذ العامل؛ يف اخلمور أنواع أقدم

 .سنة 8000 حوايل إىل هتارخي يعزى هنا ومن أيضا ، ةالفرعونيّ  املقابر يف ووجد، (م ق. 5000

 اليونان يف ظهر ثم وأرمينيا، يرانوإ جورجيا   كانت له املناطق أقدم بأنّ  الباحثون ويقول

 .وروما وبلغاريا

 نظرا  ملزارع العنب فيهام، كام تعدّ  ؛من بلدان النبيذ الفاخراليوم تعّد فرنسا وإيطاليا كام 

نظرا  ملناخها  ؛فورنيايالسيام كال ،ة من أكرب مصّدري النبيذ يف العامللواليات املتحدة األمريكيّ ا

 أبرز من واألردن ومرص وتونس واملغربالعراق وسوريا ولبنان  املالئم لنمّو العنب. كام أنّ 

 .رةاملخمّ  الكحول نوع من اليوم النبيذ فويصنّ  .املجال هذا يف املنتجة ةالعربيّ  الدول

 اليوم، النبيذ عن متاما   خيتلف النبيذ من واملسلمني العرب بني قديم   تعارف فم عليه، وبناء  

 واحلديثي الفقهي الرتاث يف الوارد العرب نبيذ بينام غالبا ، بعينها اخلمر هو اليوم فنبيذ

أخّف  معّينة بدرجةٍ  مسكرا   صار طال فإذا ،املاء لتحلية املوجب الطرح هو اإلسالميوالتارخيي 

 .عادة  من درجة إسكار مخر العنب

 عني هو ـ. .أمحر أم أبيض كان سواء ـ أنواعه أغلب يف هو اليوم املعروف فالنبيذ وعليه،

 فينبغيواتفق املسلمون ـ بمن فيهم األحناف ـ عىل حرمته،  الكريم، القرآن حّرمها التي اخلمر



  

 .دا  جيّ  املوضوع هلذا التنّبه

 ، قراءة نقدّية«حرام مسكر كّل» حلديث النبيذ زيجمّو تفسريالتنبيه الثاني: 

كر، يف إطار فهم النّص ملسكر دون حصول الّس احماولة قّدمها بعض جمّوزي رشب  ثّمة

 يصعب حيث احلديث، صدور عىل حتافظ حماولة وهي ؛«حرام مسكر كّل »املشهور:  النبوّي 

 .الرتخيص فتوى مع منسجام   معناه جتعل عينه الوقت ويف صدوره، إنكار

املرشوب، وهذا الوصف ال  َق هنا، وصٌف حلَِ  «مسكر»كلمة  وحاصل هذه املحاولة هو أنّ  

دِ  نسان  بسبب سكر اإلث اإلسكار، فالنبيذ قبل أن يَ يمكن أن يتصف به مرشوٌب ما قبل أن حي 

سكرا   باإلسكار فعال ،  ةة فعال  منوطفاملسكريّ ق اإلسكار أبدا  ه مل حيقّ ألنّ  ؛رشبه ال يكون م 

هذا الرشاب قد  إنّ  :كر الفعيل ال يقالكر فعال ، فام مل حيصل الّس بالس   واإلسكار كذلك منوطٌ 

ه ما مل حيصل القتل ويموت الطرف ، فإنّ فالٌن قاتل أو متعد   :أسكر فهو م سكر. متاما  كقولنا

 أو ذاتا   منه القتلة القتل أو إمكان فيه قابليّ  إطالق هذا الوصف عليه بمجّرد أنّ  اآلخر ال يصّح 

 .وقوعا  

 فهو ،سكرم   فهو ،كَ رَ فأسكَ  هرشبتَ  رشاب كّل  ؛«حرام مسكر كّل » من املراد أنّ  يعني وهذا

 احلديث هذا يكون وهبذا املسكر، تعريف يف مأخوذٌ  للشارب كرالس   حصول ةفعليّ قيد ف حرام؛

 .ثانية جهة من املحّرمون خرسها التي األحاديث ومن جهة من زيناملجوّ  مذهب أحاديث من

 :تناقش أن ويمكن ،واضحة غري املحاولة هذه أن   إال

 من ذاته يف الرشاب به يتصف معنى واللغة العرف أهل منه يفهم الوصف هذا إنّ  :ال  أو  

 ويطلب واملسكرات اخلمور لبيع حمّل  إىل شخٌص  يذهب عندما وهلذا وطبيعته، إمكاناته حيث

 هذا ون:قولي وهلذا؛ بعد أحدٌ  منه رشبيَ  مل الذي الرشاب هبذا يأتيه هفإنّ  بمسكر، يأتيه أن منه

 .رتسكِ  منه رشبت لو هأنّ  بذلك، ويريدون مسكر الرشاب

م الطعام هذا: تقول فأنت كثري، اللغة يف هذا ومثل  منه تتناول أن قبل وذلك ساّم، أو مسم 

 أن قبل وذلك مرّض، الرشاب هذا أوولكنّك لو تناولته أو الكثرَي منه حصل لك تسّمم؛  شيئا ،

 أو لذيذة ابأّن  واملطعومات املرشوبات توصيفك وهكذا كان، شخص ي  أ الرضر بسببه يلحق



 

 اللغوي العرف يرتاب فال.. فيها الزائد امللح وضعك نتيجة اموإنّ  تتذّوقها، أن قبل ماحلة أو ّرةم  

 .نفسه الشخص يف الفعيل كرالّس  حصول إىل حاجة بال األوصاف هذه إطالق يف

هذا  أال يقال بأنّ  ،فسكر لو سّلمنا لكن لو رشب من نوع هذا الرشاب شخٌص  :ثانيا  

يلزم احلكم بحرمته مطلقا  حتى عىل غري شاربه األّول،  الرشاب أو نوعه م سكر فعال ؟! ومن ثمّ 

الوصف هبذه الطريقة، وحرصناه بأن يرشب منه الشخص فيسكر فيصدق يف ق فلامذا مل نطبّ 

ه بعد أن سكر ملاذا حيرم عليه رشب الباقي؟ فاملفروض الرشاب مسكر، والغريب أنّ  ه هو أنّ حقّ 

 عدم بعد للباقي الرشب جواز فيلزم ،الباقي ال استهلك الذي الرشابفاعل السكر هو  أنّ 

 !الكالم فهم يف ةالذهنيّ  هذه تطبيق أردنا لو مسكرا   الباقي كون عنوان صدق

 ال؟ وأ ثانية   منه يرشب أن له فهل سكره، ارتفع ثم فسكر، منه رشب لو :ثالثا  

 أنّ  املفروض ألنّ  باجلواز؛ يقال أن «مسكر» لكلمة الفهم هلذا احلريف التعامل عىل ينبغي

 وأهل العرف أنّ  مع ستنجم، التي الغريبة النتائج من وهذا بعد، ةاملسكريّ  عليه يصدق مل الباقي

 .هنا املسكر عنوان إطالق يف أبدا   دونيرتدّ  ال اللغة

ة التي يكون يف تناوهلا هو الرشاب أو املادّ  «مسكر»فالواضح اجليّل من كلمة  وعليه،

هذه الكحوليات مسكرات مطلقا . فالصحيح ما  سّمى كّل اإلسكار، ولو تناوال  كثريا ، وهلذا ت  

 .ب إليه مجهور املسلمني من فهم هذه اجلملةذه

 ال هأنّ  رغم القليل حتريم فإنّ  ؛«حرام فقليله كثريه أسكر ما»د ذلك هو حديث: وما يؤيّ 

 .فيحرم ،عليه املسكر عنوان صدق عن كاشف الفعيل كرالّس  قحيقّ 

 ، حماولة صلح غري موّفقة«احلالل النبيذ» من األحناف مقصود التنبيه الثالث:

ة األحناف يف يف حماولة لتفسري نظريّ  ،املعارصين وجهة نظر يطرحها بعض الباحثني ثّمة

موضوع النبيذ، وهي وجهة نظر تسعى لفّض االشتباك، وتكريس اإلمجاع اإلسالمي عىل 

 .حتريم املسكر مطلقا  

ني واألحناف هو النبيذ غري سب حتليله إىل الكوفيّ النبيذ الذي ن   وجهة النظر هذه أنّ  ترى
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 بطيّ  املذاق حلو العصرياملتخّمر، والذي مل يصل إىل حّد اإلسكار احلقيقي، بل هو نوع من 

 االلتباس؟ حصل فلامذا إذن الطعم،

دث فهو ،سكرا  م   ال با  مطرِ  النبيذ هذا كون من أتت القضية بأنّ  هؤالء جييب  ةحال حي 

 اجلدل يشبه فهذا مسكرا ، كونه غري وهذا لرشبه، واالنرشاح عليه واإلدمان الشديد االستئناس

 إذ والقهوة، الشاي رشب جواز حول تقريبا   قرنني قبل اإلسالمي املغرب بالد يف وقع الذي

 .حّرمهام من عند التحريم عنارص أحد تنياملادّ  هاتني يف اإلطراب كان

 بونيطرَ  صباحا   يرشبونا عندما القهوة شاقع   أنّ  نالحظ نحن ،أكثر الفكرة ولتقريب

 ،االستئناس ةوقمّ  املزاج باعتدال توحي عبارات هاحقّ  يف يستخدمون وقد ويستأنسون،

 .أيضا   اليوم العصائر أو الغازية املرشوبات وبعض الشاي ابرّش  ومثلهم

 املطرب، النبيذ ووه املسكر، والنبيذ احللو، النبيذ: بني وسطى حالة هناك أن يعني وهذا

 النبيذ يف وخصومهم األحناف خالف مركز وكان احللو، ةوحليّ  املسكر حرمة عىل اتفقوا وقد

 ا  لفظيّ  ةالقضيّ  يف اخلالف ويغدو مسكر، كّل  حرمة يف اإلسالمي اخلالف يرتفع وهبذا املطرب،

 .تقريبا  

 :التصاحلي ة الرؤية هذه عىل نالحظ ناأن   إال

 تعبري وجدنا بل به، نلتزم حتى منياملتقدّ  الفقهاء كلامت يف التمييز هذا عىل نعثر مل :ال  أو  

 .واملسكر نفسها، اخلمر توصيف مقام يف كلامهتم يف طلقي   املطربة الشّدة

 إىل إشارة فيهاإّن طبيعة األدّلة التي استند إليها األحناف ووقعت موقع اجلدل ليس  :ثانيا  

 املراد هو هذا كان ولو !األدّلة؟ هذه من ذلك فهم تمّ  فكيف ،كرالس   حلال املغايرة الطرب حالة

 األدّلة شمول وعدم باملسكر اتصافها وعدم األشياء هذه يف السكر عدم دليل زوناملجوّ  لذكر

كر وأّنه هل يشمل الطرب أو ال؟  أساسا ، هلا  املانعون احتّج  وملاولرّكزوا عىل حتديد مفهوم الس 

 .ذلك وغري حرام فقليله كثريه أسكر ما وأنّ  ،مسكر كّل  عن النهي بنصوص

 ما بةاملطرِ  األنبذة رشب حرمة عىل دليل ال هفإنّ  األحناف مراد هو هذا يكون أن تقدير وعىل
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 ال ،هذا مثل يف التحريم عىل دليل ال حيث الرضر، استلزامها عدم رشط اإلسكار حد   تصل مل

مل يقل أحد بأّن الطرب هو أّول ، ما ذلك غري يف وال القهوة يف وال الشاي يف وال األنبذة يف

 .مراتب السكر

)دخول الكحول يف التصنيع الغذائي والدوائي  واملسكر النبيذ كسرالتنبيه الرابع: 

 املعاصر(

: لو يتط رح يف الفقه اإلسالمي التساؤل اآل ،عن حرمة املسكر غري اخلمري الفراغ بعد

سقطت قطرات يف ماء كثري  ال؟ لو وقائمة  أاختلط املسكر بالطعام أو الرشاب فهل تظّل احلرمة 

الذي اندمج يف هذا املاء يصبح رشب املسكر  وصبح رشب هذا املاء حراما  أي   لأو قليل فه

 حالال ؟

 القضّية كانت فلو ،اخلمرّي  غري باملسكر متعّلق املوضوع هذا أنّ  إىل البداية يف نشري أن جيب

 .املبدأ حيث من احلرمة هو احلكم كان اخلمر مع

 وزاوية والنجاسة، الطهارة زاوية غري من هنا إليه ننظر احلكم هذا أنّ  إىل نشري أن جيب كام

 تناول حرمة اسمه رشعي حكم ثبوت عدم سابقا   فرضنا ألننا وحّلية؛ حرمة   املتنّجس تناول

 بعض تشمل بل التنجيس، بحال ختتّص  ال عنها نبحث التي املسألة حاالت أنّ  عىل املتنّجس،

  يف مسكر نبيذ سقط لو كام عدمه، حاالت
ٍ
 وال طعمه يف املاء هذا يتغرّي  أن دون الكر حدّ  بلغ ماء

 .رائحته يف وال لونه يف

 يف الكحول إدخال يتمّ  حيث عرصنا مثل يف السيام للغاية، مهمّ  القضّية هذه يف والبحث

 غري أو األطعمة بنكهات عالقة هلا أو ةطبيّ  ألغراض عاتواملصن   واألدوية األغذية من الكثري

 .باحلرمة التزم وإال كّله، هذا يف الرتخيص أمكن احلّلية هي النتيجة كانت فلو ،ذلك

 .وسيأيت أيضا   نفسها اخلمر يف احلاالت بعض يف أثره سيرتك املوضوع هذا يف والبحث

 فنحن نالحظ وجود مرجعي تني هنا: ،ندرس املوضوع ولكي

ة، ةاملرجعي   هي: األوىل ةاملرجعي    باب يف العامةوالقواعد  النصوص تقتضيه فيام وتنظر العام 

 .املسكرات



  

 وهي املوضوع، هبذا ةاخلاّص  الروايات يف وتنظر اخلاصة، ةاملرجعي   وهي: الثانية ةاملرجعي  

 .باملاء النبيذ كرس بروايات املعروفة

 العاّمة يف ضوء املرجعّيةاملوقف 

 :فهنا اخلمري، غري املسكر باب يف العامة ةاملرجعي   مستوى عىل اأم  ـ 1

 حيصل مل ما مخري غري مسكر كّل  جتويز من األحناف، بعض عليه بنى ما عىل نبني تارة   ـ أ

 املسكر كرس بعد أنه املفروض ألنّ  هنا؛ باجلواز احلكم يف شّك  ال احلال هذه ويف الفعيل، كرالس  

 بام وذوبانه فيه لتالشيه أو الكمّ  حيث من ةالكحوليّ  لقّلته إما مسكرا ، يعد مل به واختالطه بغريه

 واملفروض ،منه الرشب من كرالّس  بزوال فالعربة. كرّ  بألف نبيذ كأس وضع لو كام به، لطخ  

 .واضح وهذا. حرمة فال كرس   ال وحيث للسكر، قا  حمقّ  يعد مل منه الرشب أنّ 

 كر،الس   خصوصوأخرى نبني عىل مذهب مجهور فقهاء اإلسالم من حرمة املسكر ال  ـ ب

 :رؤيتان تظهر هناو كام هو الصحيح،

 للمسكر رشٌب  هو باملسكر، املختلط الطعام أو الدواء أو املاء هذا رشب إنّ  :األوىل الرؤية

 رشب صدق ومع ه،غريَ  وترشب املجموع، داخل املوجود املسكر ترشب اآلن فأنت وغريه،

 .هذا ما فهمه املشهورلعّل ، والقاعدة عىل باحلرمة لتزمي   أن البد املسكر

 حراما ؛ ليس املسكر فيه ّب ص   الذي الطعام أو الدواء أو املاء هذا رشب إنّ  :الثانية الرؤية

 املأكول إىل نرجع نحن وهنا ي،الدقّ  بالنظر ال املطاف ناية يف العريف بالنظر العربة ألنّ 

 ةقابليّ  فيه أنّ  بمعنى سكرا  م   باملركّ  هذا كان فإذا ،دةمتعدّ  عنارص من باملركّ  واملرشوب

 هكثري كان لو اأمّ . عليه القاعدة النطباق بحرمته؛ احلكم من فالبدّ  ،هكثري برش   لو اإلسكار

 فيه وضعت التي الكحول أو فيه لقيا   الذي واملسكر عليه، تنطبق ال القاعدة فإنّ  مسكر غري

 قدرة عن خرجت املاء أو الرشاب أو الطعام يف وضعها بعد هالكنّ  مسكرة؛ نفسها يف كانت وإن

 يف احلايلّ  واقعهامالحظة ب ال ،كان مابمالحظة  كان امإنّ  عليها املسكر عنوان فصدق   اإلسكار،

 .، فاملوضوع قد تغرّي العرف نظر يف واضح أمرٌ  وهذا ،ها احلارض اجلديدظرف

 هذا إنّ : يقال إذ التحريم، صّح ربام ل ةاملسكريّ  بعنوان ال بنفسه النبيذ حرمة عىل بنينا لو نعم،



 

 اأمّ  كّليا ، يتالَش  مل ماحمّرم  نبيذٌ  وهو أجزائه، يف رسى نبيذٌ  فيه ضعو   قد الرشاب أو الطعام

 وفقد والرتكيب اخللط بمجّرد انعدم قد العنوان هذا فإنّ  املسكر لعنوان احلكم حلوق واحلال

 اخلمرّية صفة تفقد حيث ،خال   ةاملنقلب اخلمر مثل فهذا لليشء سابقة صفة   وصار ذاته،

ولو كان  ةاملسكريّ  صفة النبيذ   دَ قَ فَ وهذا ما حصل هنا حيث  جديدة، ةنوعيّ  صفة   كتسبتل

هِ  صفة ليكتسب ،كثريا    .ذلك غري أو عليه املحافظ أو للطعام املنك 

 دون كرّ  يف بول قطرة فسقوط الكريم، القارئ يستغرب ال حتى ،كثرية الفقه يف هذا ونامذج

 قطرة سقوط وكذا املاء، يف منسابة بول قطرة فيه أنّ  رغم يالكرّ  املاء هذا برشب تسمح تغيري

 إال ليست ذلك وغري والسكاكر واألدوية األغذية يف املوضوعة املسكرات أو والكحول .دم

 .واضح غري   عليها املسكر رشب عنوان فصدق ،ذلك مثل

 ينبغي أيضا   وهنا ،املضافة املسكرة املوادّ  يف ةحقيقيّ  استحالةٌ  احلاالت بعض يف ثحتد   قد بل

 .باحلّلية احلكم

 لغيت   التي احلاالت هذه عن متاما   منرصفة املسكر حتريم نصوص أنّ  الدعوى وخالصة

 حّرمته فام املرشوب، أو املطعوم منها بيرتكّ  التي العنارص تعّدد بسبب السكر حصول ةإمكانيّ 

 يكاد فال وإال ،كرالس   حصول له تناوله كثرة يف يكون شيئا   اإلنسان يتناول أن هو النصوص

 نضجت التي الثامر حال يف كام ،جدا   ضئيلة ةكحوليّ  نسبةٌ  وفيه إال الناس يتناوله يشء خيلو

 العجني يف وكذا التلف، عىل ترشف جدا   ة  طريّ  فصارت ،السّكر نسبة فيها توازداد

 نسبة فيه أنّ مالحظة ب حراما   هذا كان ولو.. و والزبادي الرائب واللبن املخّمرة واملخبوزات

 أو تهبرمّ  للمطعوم ال نفسها للكحول هو النظر وأنّ  ،الكحول من األلف من الواحد

 .عظيم ضيٌق  ذلك من للزم ،للمرشوب

 ثار لغطًا!ـ أـ وغريه موقف فقهي للسيد السيستاني تكييف 

 ثمّ  ،بلبلة أحدث ما، السيستاينعيل احلسيني  دللسيّ  «املغرتبني فقه» كتاب يف جاء وقد

 :يتاآل بالنّص  استفتي

 ـ املأكوالتجيوز تناوهلا ـ أي »: 82ه حورد يف كتاب فقه املغرتبني الصف ـ السؤال: 1693»



  

 مدى عن واحلديث اللغط كثر وقد، «%20 كـ ضئيلة الكحول نسبة كانت إذا أيضا   رشهبا أو

 فقليله كثريه أسكر ما: املشهور احلديث ضوء عىل هنا ضنياملغرِ  كالم وكذا الفتوى، هذه صّحة

 اإليضاح؟ نرجو. حرام

 يشء منه يبَق  فلم عرفا ، معدوما   أصبح بغريه واختالطه قّلته جهة من هأنّ  املفروض :اجلواب

 .«حراما   كان واحدة قطرة ولو الكحول تلك نفس يتناول كان لو نعم حراما ، يعدّ 

ة فتوى ة السعوديّ ة واإلفتاء يف اململكة العربيّ أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلميّ  كام

 .سكرا  ولو كثريهب العطور نفسها م  حتّرم الكحول التي يف العطور عىل تقدير كون رش

 تكان لو الرتخيص عثيمني ابن والشيخ القرضاوي يوسف الشيخ (وعن) من واملسموع

 .جدا   ضئيلة بنسبة الكحول

ؤخذ توالثانية تنطلق من هذا الفهم العريف املّدعى لدينا هنا، فال  ذهنية الفتوى األوىل إنّ 

الكحول يف نفسها بعد اندماجها بالطعام أو الرشاب أو الدواء، بل يؤخذ املرشوب نفسه 

كر اخلفيف، فهذا كر أو الس  التي متثل بداية الس  ة أو إفادته للنشوة مالحظني حالته اإلسكاريّ 

 أخذ اّم  النظر العريف القائل بانعدام الكحول عرفا  هو املرجع لنا هنا، متاما  كام لو أخذت س

ووضعت مقدارا  قليال  جدا  منه يف طعام أو صنعته  ،حرمته من صفة إرضاره ال من صفة ذاته

 تلك إىل بالنظر ليس هنا فاحلكم مرّضا ، يعد مل بحيث لكن ،مرشوببطريقة أدخلته يف 

 .اإلرضار صفة إىل بالنظر بل املضافة، يئاتاجلز

 يف الكحول بوضعك تالشت اإلسكار فصفة متاما ، يطابقه مل ولو هذا يشبه هنا واألمر

 أخرى ةمرّ  استخرجت لو كانت وإن فعليا ، تالشيا   ةالغذائيّ  أو ةالعطوريّ  عاتاملصنّ  أو األدوية

 إىل ذلك. السيستاين أملح كام ،حراما   لكانت لوحدها هلا ونظر

 يف أثرا   الكحول تترك أو اإلسكار ظّل  لو هبأنّ  القول أمريكا يف الفقهي   املجمع عن قلنُ  وقد

 غذاء يف ووضعه نفسه الرتكيب هذا بحرمة مفتيا   فال، وإال حرم اللون أو الرائحة أو الطعم

 .املسلمني

                                           
 .429د السيستاين: ( استفتاءات السيّ 1)

 .6907، الفتوى رقم: 55ـ  54: 13ة واإلفتاء ( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلميّ 2)



 

 حكم يف التفصيل مع التصنيع حرمة إطالق فإنّ  غرابة، فيها الطريقة هبذه الفتوى وهذه

، إال إذا كان التصنيع متالزما  دائام  مع إحدى واضح هو كام ،بعضه مع منسجم غري التناول

 .صفتي اإلسكار وتغرّي الطعم أو الرائحة أو اللون

 واألدوية املرشوبات هذه يف كونت التي واملسكرات الكحول إنّ  :القول وخالصة

 الرتكيب طروّ  بعد حقيقة   الصفة ومسلوبة عرفا  ومنعدمة  كةمستهلَ  الغالب يف هي واملطعومات

 .ال وأ مسكر هو وهل نفسه باملطعوم فالعربة عليها، اجلديد

ه هنا أيضا  هو تشكيك بعض الفقهاء يف جريان احلد  عىل من أدخل املسكر إىل ما ينب   ولعل  

هنا لو مزج املسكر بل  ك السيد اخلوئي يف جريان احلدّ فقد شكّ  الرشب،جوفه ولو بغري طريق 

ك يف ذلك كام شكّ ، ب منهام، وإن اعرتف باحلرمةركّ امل واستهلك ثم رشب بغريمهااخلمر 

اخلصوصّية عن الرشب لصالح مطلق اإلدخال إىل اجلوف،  رفعأيضا  السيد اخلوانساري، نافيا  

 .صّح إجراء احلّد عليهباملسكر ما حقن  ه لوفإنّ 

ك السيد الكلبايكاين يف احلّد وهكذا شكّ  .اضاخلوئي جزم به الشيخ الفيّ ك فيه شكّ  وما

 ؛املطافه احتاط يف ناية ق اإلمجاع يف املسألة؛ لكنّ كا  يف حتقّ لو صار املسكر معدوما  عرفا ، مشكّ 

 .ة اآلتيةللنصوص اخلاّص 

 فيه وضع الذي الرشاب أو الدواء أو الطعام تناول جواز القاعدة مقتىض أن واملتحصل

 ال ثيبح األجزاء سائر يف التاليش برشط مسكرا   يعد ومل( عينها اخلمر)غري  الكحول أو املسكر

 حيكم احلاالت هذه ويف مثال ، املاء أعىل عىل بعينها تظهر كانت لو كم لوحدها تظهر تعود

 فاملرجع ،احلاالت هذه ملثل والعمومات اإلطالقات شمول يف الشّك  من أقّل  وال باحللية،

 .الرباءة أو احلّل 

                                           
بتقرير  ،326 ـ 325: 2؛ وله أيضا : القضاء والشهادات 44: 2( اخلوئي، تكملة منهاج الصاحلني 1)

 .490: 3؛ والوحيد اخلراساين، منهاج الصاحلني 271 ـ 270: 1اجلواهري؛ ومباين تكملة املنهاج 

 .126ـ  125: 7( جامع املدارك 2)

 .298: 3اض؛ منهاج الصاحلني ( الفيّ 3)

 .319 ـ 315: 2املنضود يف أحكام احلدود  الكلبايكاين، الدرّ ( 4)



  

 ذكروا وقد احلرمة، هو املوضوع مع تعاطيهم مقتىض لعل ه أو املشهور، إىل املنسوب ولكن  

 يف واألغذية باألدوية تزجا  مم او باغطكاالص الرشب بغري ولو املسكر تناول أنّ  احلدود باب يف

 نقل هبأنّ  قيل بل بالرتكيب، حقيقته عن عرفا   خرج لو حتى احلدّ  ثبوت حيث من الرشب حكم

 .بالرشب خمتّصة النصوص بأنّ  أقّروا وقد عليه، اإلمجاع

 :هنا التمييز ينبغي ولكن

 أو املحّرم العنوان أنّ  عىل املشهور نوافق فنحن الرشب، ةعنوانيّ  ومسألة بحثنا بني ـ 1

 ال هذا أنّ  غري. السكر مطلق وكذلك املسكر، تناول مطلق بل الرشب، ليس للحدّ  املوجب

 عن منتكلّ  نحن بل اجلوف، إىل املسكر إدخال طريقة يف ليس كالمنا ألنّ  ؛بمسألتنا له ربط

 تمّ  لو حتى فهنا املسكرّية، وصف عنه لبس   أن بعد نفسه املرشوب يف الكالم امإنّ  الرشب،

 .إشكال احلرمة قحتقّ  ففي بالرشب تناوله

، أو االستحالة احلقيقيواالنعدام  إّن كالمنا ال خيتّص بحال االستهالك والتاليش التامّ  ـ 2

ام الكالم يف جوهره يف أّن هذا وإن كانت هذه احلال مشمولة لكالمنا ومن أبرز مصاديقه، إنّ 

لب عنه وصف اإلسكار باللحاظ العريف للمجموع مع  ،املرشوب بعد الرتكيب اجلديد قد س 

 ّيزه لوحده عرفا  بعد الرتكيب.متقيد عدم 

يته نحكم فم  بغريه امتزج أو برك   أو ضيفالذي اُ  مرياخل غري سكرهو امل القاعدة عىل بحل 

 :بم

 .الكثري املجموع هذا من أخذ ولو ةاملسكري   صفة املجموع عن بسل ـ أ

 يتناول هأن   يصدق يعد مل ـ املهم   هو وهذا ـ بحيث العريف، التمي ز صفة املسكر عن سلب ـ ب

 أو األطعمة، يف ظهر أو املاء سطح عىل ىفط لو كام زا  متميّ  بقي لو اأمّ  .العريف باللحاظ املسكر

 الطعام إنّ : العرف يقول بحيث قليل طعام إىل املسكر أضيف لو كام املسكر تناول عرفا   صدق

 .أيضا   حيرم احلال هذه ففي. .سكرم   فيه هذا

ـ كام يف املعامل واملصانع  طعام أو عصري أو ماء منكبري  مقدار إىل املسكر أضيف لو اأمّ 

                                           
 .32ة: يّ نتحفة السال( انظر: اجلزائري، 1)



 

 يف أنّ  العرف يالحظ مل ذلك ومع عرفا ، زيتميّ  يعد مل أو فيه استهلك بحيثالغذائّية والدوائيّة ـ 

 .القاعدة مقتىض عىل احلرمة عىل دليل ال فهنا مسكرا   الطعام

 .ةالعامّ  ةاملرجعيّ  مستوى عىلكّله  هذا

 ّية(داخلاّصة )النصوص املورّية عرجاملوقف يف ضوء امل

ة، املرجعي ة مستوى عىل اوأم  ـ  2  :جمموعتني عىل هنا فالروايات اخلاص 

 :وهي باملاء، النبيذ بكرس الرتخيص ثبوت ترفض التي الروايات وهي :األوىل املجموعة

. .ـ يف حديث ـ:× قال: قلت أليب عبد اهلل ،األوىل: صحيحة معاوية بن وهب الرواية

 .ال، تني: الرّ مبكّفه  فقليل احلرام حيّله كثري املاء؟ فرّد عيلّ 

 حال من بذلك يتغرّي  ال هفإنّ  معه كثري ماءٌ  وضع لو احلرام النبيذ أنّ  تفيد الصحيحة فهذه

 .بغريه املسكر كرس مبدأ رفض يف رصيح نّص  وهذا احلّلية، حال إىل احلرمة

. .:قال ـ يف حديث ـ الثانية: خرب عبد الرمحن بن احلجاج )الصحيح عن املشهور(، الرواية

 عزّ  اهلل إتِق  احلرام، حيّلل أن للامء وما ال،×: »فقال له الرجل: فأكرسه باملاء، فقال أبو عبد اهلل

 .«ترشبه وال وجّل 

 .أيضا   واضحة باملاء النبيذ كرس إبطال عىل وداللتها

ما ترى يف َقَدح من مسكر ×: قال: قلت أليب عبد اهلل الثالثة: خرب عمر بن حنظلة، الرواية

كره؟ فقال:   يف منه تقطر قطرةٌ  وال واهلل، ال»ي صّب عليه املاء حتى تذهب عاديته ويذهب س 

ب  .«احل ّب  ذلك ا هريق إال ح 

 .يف السند عمر بن حنظلة ومل تثبت وثاقته جلّية، غري أنّ  والداللة

                                           
 .111: 9؛ وهتذيب األحكام 408: 6( الكايف 1)

 .417، 410ـ  409: 6( الكايف 2)

 .112: 9؛ وهتذيب األحكام 410: 6صدر نفسه ( امل3)

، حيث اكتفى ×أصحاب الصادقالطويس الذي ذكره يف  مل نجد أحدا  من القدماء تعّرض له عدا (4)

: قال هـ(965الثاين )(؛ لكن الشهيد 252)الرجال:  «عمر بن حنظلة العجيل البكري الكويف»: بالقول

 



  

                                                                                                             
قت توثيقه  حق  أليّن  ؛أمره عندي سهل األصحاب فيه بجرح وال تعديل، لكنّ  وعمر بن حنظلة مل ينّص »

ومن عجيب ما اتفق »: حسن(؛ وقال ولده الشيخ 131)الرعاية:  «آخر، وإن كانوا قد أمهلوه من حمل  

األصحاب  ن عمر بن حنظلة مل ينّص إه قال يف رشح بداية الدراية: لوالدي ـ رمحه اهلل ـ يف هذا الباب أنّ 

ـ يف بعض مفردات  آخر، ووجدت بخطه ـ رمحه اهلل ق توثيقه من حمل  ه حق  ولكنّ  ،عليه بتعديل وال جرح

لقول  ؛ه ثقةعمر بن حنظلة غري مذكور بجرح وال تعديل، ولكن األقوى عندي أنّ »فوائده ما صورته: 

 احلديث الذي أشار إليه ضعيف   واحلال أنّ  ،«ال يكذب علينا : إذا  ــ يف حديث الوقت  ×الصادق

، ولوال الوقوف عىل الكالم األخري مل ٌب غريـ مع ما علم من انفراده به ـ قه به يف هذا احلكم الطريق، فتعلّ 

 (.19: 1)منتقى اجلامن  «ةاالعتامد يف ذلك عىل هذه احلجّ  خيتلج يف اخلاطر أنّ 

 ×( من أصحاب الباقر)تارة   وعده الربقي أيضا   ..»يف تناول املوضوع هنا حني قال: اخلوئّي وقد أجاد السيد 

: عمر وعيل ابنا حنظلة العجليان، ، قائال  ×و)أخرى( من أصحاب الصادق ؛: عمر بن حنظلةقائال  

 عربيان كوفيان، وكنية عمر أبو صخر.

عىل ذلك  عىل توثيقه، ومع ذلك ذهب مجاعة منهم الشهيد الثاين إىل وثاقته، واستدّل  نّص الرجل مل ي   أقول: إنّ 

 بوجوه:

عمر بن حنظلة أتانا  : إنّ قال: قلت أليب عبد اهلل عن يزيد بن خليفة، ..األول: ما رواه حممد بن يعقوب

فإن يزيد بن  ؛الرواية ضعيفة السند نّ إواجلواب  ..ال يكذب علينا : إذا  عنك بوقت، فقال أبو عبد اهلل

 .ءاالستدالل هبا عىل يش ق، فال يصّح مل يوث   خليفة واقفّي 

حابنا، عن عمر بن حنظلة، فقال: قلت أليب عن داود بن أيب يزيد، عن بعض أص ..الثاين: ما رواه الصفار

الرواية عن نفس عمر بن  فإنّ  ؛واجلواب عنه ظاهر ..يل عندك منزلة، قال: أجل إين أظن أنّ : ×جعفر

 عىل الوثاقة. ا ال تدّل إىل أّن  رسال، مضافا  من جهة اإل وال أقّل  ،ا ضعيفةحنظلة، عىل أّن 

، قال: يا عمر ال حتملوا عىل ×عن عمر بن حنظلة، عن أيب عبد اهلل ..الثالث: ما رواه حممد بن يعقوب

ذلك شهادة من عمر بن حنظلة  واجلواب أنّ .. الناس ال حيتملون ما حتملون شيعتنا، وارفقوا هبم، فإنّ 

 وهي غري مسموعة. ،لنفسه

عرفوا منازل ا يقول: عن عيل بن حنظلة، قال: سمعت أبا عبد اهلل ..الرابع: ما رواه حممد بن يعقوب

عىل عظمة  دلت الرواية عىل أن كثرة رواية شخص عن املعصومني تدّل  ..الناس عىل قدر رواياهتم عنا 

 ، ومن الظاهر أن عمر بن حنظلة كثري الرواية.تهمكان

بقرينة رواية سهل بن زياد  ؛ه حممد بن سنانفإنّ  ،الرواية ضعيفة بسهل بن زياد وبابن سنان نّ إواجلواب 

كثرة الرواية إذا مل يعلم صدق الراوي ال تكشف عن  ، هذا مع أنّ عنه، وحممد بن مروان العجيل جمهوٌل 

 عظمة الشخص بالرضورة.

 اخلامس: أن املشهور عملوا برواياته، ومن هنا سموا روايته يف الرتجيح عند تعارض اخلربين باملقبولة.

قة، وتسمية رواية واحدة من رواياته باملقبولة ال تكشف عن قبول مجيع الصغرى غري متحق   نّ إواجلواب 

 



 

قال: كان أبو بصري وأصحابه يرشبون النبيذ  الرواية الرابعة: خرب كليب بن معاوية،

 مرهم املسكر، حيّلل املاء صار وكيف»فقال يل: × اهلل يكرسونه باملاء، فحّدثت بذلك أبا عبد

الرضا من آل حممد حيّله هلم، فقال:  ن أنّ م يذكروقلت: إّن  ،«كثريا   وال قليال   منه يرشبوا ال

 ،«رشبه عن فأمسكوا كثريا ، وال قليال   منه يرشبون ال وهم املسكر حممد آل حيّلون كان وكيف»

×: جاءنا عنك بكذا وكذا، فقال فقال له أبو بصري: إّن ذا× فاجتمعنا عند أيب عبد اهلل

 .«كثريا   وال قليال   منه ترشبوا فال ،املسكر حيّلل ال املاء إنّ  حممد، أبا يا صدق»

مشكلة احلديث  إال أنّ ، املجليس باحلديث احلسن هوقد وصف احلديث واضحة، وداللة

ه هو املراد علم أنّ اها الكيش فيه ال ي  ومل تثبت وثاقته، والرواية التي رحيث ليب بن معاوية يف ك  

 عندي ضعيف السند.ليب آخر غري هذا؛ فاخلرب فلعّله يوجد ك   ،منها أساسا  

هؤالء ربام حرضت  إنّ ×: قال: قلت أليب عبد اهلل ،انواخلامسة: خرب عمرو بن مر الرواية

، فكيف  ممعه العشاء، فيجيئون بالنبيذ بعد ذلك، فإن أنا مل أرشبه خفت أن يقولوا: فالين 

 .«ال»قال:  أرشبه؟قلت: فإذا أنا كرسته باملاء  ،«باملاء اكرسه»أصنع؟ فقال: 

، فيام اجلواب الثاين جاء عاما  املبتىل هبا السائل التقّية الاألّول جاء ملناسبة ح فاجلواب

ة يف ذاهتا، وإال فال معنى ألن يقول له يف اجلواب األّول: اكرسه باملاء، كام هو متصال  بالقضيّ 

                                                                                                             
عمل املشهور ال يكشف عن وثاقة  فإنّ  ؛مةوعىل تقدير تسليم الصغرى فالكربى غري مسل  . .رواياته

 وتبعهم اآلخرون. ،ه من جهة البناء عىل أصالة العدالة من مجعٍ الراوي، فلعلّ 

 قد رووا عنه. ،وأرضاهبم ،كزرارة، وعبد اهلل بن مسكان، وصفوان بن حييى ،ءالجالّ ن اإالسادس: 

)معجم رجال  «.م.كام أوضحنا ذلك فيام تقدّ  ،عىل الوثاقة ء ال تدّل جالّ رواية األ واجلواب عن ذلك أنّ 

 (.34ـ  31: 14احلديث 

والعمدة يف إثبات وثاقته هو رواية صفوان ما ذكره السيد اخلوئي يف حمّله، فال نكّرر وال نعيد، عمدة  أقول:

بن حييى عنه عىل أساس أّن من يروي عنه صفوان والبزنطي وابن أيب عمري يكون ثقة؛ وقد بحثنا يف هذه 

 عندي. يف صّحتها؛ فالرجل مل تثبت وثاقته ناكشكّ يف حمّله وة النظريّ 

 .412ـ  411: 6( الكايف 1)

 .270: 22( مرآة العقول 2)

 .410: 6 ( الكايف3)



  

ومن ثم فيدّل احلديث  .ء أيضا  يف تفسري احلديثوهذا ما أفاده غري واحٍد من العلام .واضح

عىل عدم رشعّية الرشب حتى بعد الكرس باملاء إال يف حال الرضورة، وفائدة الكرس يف حال 

 .خفيف مسكرّيته أو حرمتهالرضورة لعّله لت

 ولكّن السند ضعيف بسهل بن زياد. ،هذا

 ،احلرمة مبدأ دتؤكّ  اأّن  رأينا وقد باملاء، املكسور النبيذ رشب عن املنع نصوص هي هذه

 .املتقّدم لفهمنا وخالفا   أيضا ، القاعدة مقتىض هأنّ  املشهور فهمه ملا وفاقا  

 بل السند، معتربةواحدة يف احلّد األدنى  رواية بينها ،روايات مخس عددها الروايات وهذه

 فيام زعمناه الذي القاعدة مقتىض عن نخرج وهبذا معتربة، رواية من أكثر هناك املشهور عند

 .مىض

 كرس معنى عىل يقع أن ينبغي ـ معارضها إىل االنتقال قبل ـ الروايات هذه يف البحث أنّ  إال

 .داللته ومساحة ومصداقه، فيها باملاء النبيذ

ما يعطيه املفهوم األّويل من كرس النبيذ لرشبه هو أن يضع إنساٌن مقدارا  من املاء  إنّ  قد يقال:

 دون النبيذ رشب من بذلكيتمّكن  يف النبيذ يوجب تاليش اشتداده املوجب لإلسكار، ومن ثمّ 

 الشّدة صفة رفع مع النبيذ رشب العادة يف يريد فهو النبيذ كرس يريد فمن اإلسكار، صفة

 مإعدا فهذا النبيذ تاليش يوجب املاء من مقدار وضع يعني ال النبيذ فكرس الوإ ،سكارواإل

 .للنبيذ ريفع  

 بل النبيذ، تاليش يوجب ال املاء من حمدود مقدار وضع يعني النبيذ كرس أنّ  نعرف هنا ومن

 عن منرصف النبيذ كرس عن النهي عىل دّل  فام ثمّ  ومن ،غري ال إسكاره حمذور ارتفاع يوجب

 هو ملا الغالبة الصورة وهي املائة يف الثالثة أو اخلمسة بمقدار صريورته أو املسكر تاليش صورة

 .بحثنا موارد من

 ملا الشمول يف ظاهر وبعضها ،الشمول يف رصيح مةاملتقد   الروايات بعض لكن  الصحيح أن  

 :فيه نحن

                                           
 .319: 2املنضود  ؛ والكلبايكاين، الدرّ 628: 20؛ والوايف 306: 9( انظر: روضة املتقني 1)



 

 وقعت لو الكبرية اجلّرة وهو ،احل ّب  ماء بإراقة يأمر هفإنّ  حنظلة، بن عمر فخرب الرصيح اأم  

 من أقّل  الكبرية اجلّرة ماء إىل القطرة نسبة فإنّ  حلالتنا، ةمطابق احلال هوهذ دة،واح نبيذ قطرة فيه

 .قطعا   حمّرما   املورد فيكون متاما ، تالشت قد والقطرة املائة، يف الواحد نسبة

 بن ليبكُ  وخرب اجاحلج   بن الرمحن عبد وخرب وهب بن معاوية خرب فهو ،الظاهر اوأم  

 املاء نّ أ ناحية من مطلق اجلواب أنّ  إال ،باملاء النبيذ كرس عن كان وإن فيها السؤال فإنّ  معاوية،

 إطالق فإنّ  احلرام، حيّلل ال املاء كثري أنّ ب تعبريوكذا من ناحية ال احلرام، حيّلل أو املسكر حيّلل ال

 .جدا   املسكر وقّلة جدا   املاء كثرة حلالة شامل التعابري هذه

 ال املحّرمآخر هو أّن  عليه، فمقتىض هذه الروايات برصيح بعضها وظاهر بعضٍ  وبناء  

 هذا يف ا طلقت التي الفتاوى تلك حتى يبطل ما وهو املاء، من إليه الكثري باملضاف حتليله يمكن

 .املجال

 ولتوضيح التناقض، عىل حتتوي اأّن   وهي ة،ي  نقد ملناقشة الروايات هذه ختضع قد هنا ومن

 بالتفاعل، يبدأ فشيئا   وشيئا   ومتر، ماء عن عبارة يكون مسريته يبدأ عندما النبيذ إنّ : نقول ذلك

 نسبة فيه تظهر هأنّ  لنفرض فمثال   مسكرا ، يكون ال هولكنّ  بسيطة، ةكحوليّ  نسبة فيه وتظهر

 يشتدّ  ذلك وبعد مسكرا ، يكون ال هلكنّ  كحول، نسبة ئةاملا من الواحد أو األلف من الواحد

 عدم حال عليه كانت ما إىل فيه الكحول نسبة إعادة سوى ليست ليهإ املاء وإضافة في سكر،

 2 إىل تصل كحول بنسبة يوم قبل حالال   كان فكيف حالال ، حينها كان هأنّ  املفروض إسكاره،

 املائة يف االثنني ىتتخطّ  ال كحول بنسبة حراما   صار عليه، املاء إضافة ثمّ  اشتداده وبعد املائة، يف

 كرس يف عادهتم عىل ظيحتفّ  حكم إال ليس هو وأ تناقض هو وأ ديتعبّ  أمر ةالقضيّ  فهل! أيضا ؟

 !املسكر؟ رشب وقوع عىل الطريق سدّ  فأريد اإلسكار، باب فيه لغيي   ال قد كرسا   النبيذ

منخفضة، وصناعة املسكر ة يقال هنا بالتفصيل والتمييز بني تصنيع دواء بنسبة كحوليّ  وقد

آلة قبل أن يصري ضة املتوّلدة بإرادة ختفيف إسكاره، فقد يقال بجواز رشب النسبة الكحوليّ  ثمّ 

ذلك يكون حراما ،  ة الضئيلة فإنّ ه لو صار مسكرا  وعاد للنسبة الكحوليّ اليشء مسكرا ، لكنّ 

املتناولة يف الطعام أو  ّدةل املال احلرام، فقد فرض وصواملاء ال حيلّ  ت الروايات بأنّ وهلذا عرّب 



  

 تصنيع غري وهذا بالكرس، حتليلها حكم الرشيعة فأبطلت اإلسكار،ب ـ كالنبيذ ـ حّد االرش

 ـ مرشوب أو مطعوم هو بام ـ اإلسكار حدّ  أساسا   يبلغ ال ضئيلة ةكحوليّ  بنسبة رشاب أو طعام

لِدَ  بل إسكاره، رفع ونريد مسكرا   ليس فالدواء هنا، املفروضة حالتنابعض صور  هي كام  غري و 

 .الثانية ال األوىل احلالة هو هنا الروايات هذه تتناوله وما مسكر،

 الطريق سدّ  سياق يف فهمها ا رّجح التي النصوص هذه فهم ملحاولة التساؤالت بعض هذه

 .غري ال املحّرم تناول يف التساهل عىل

 :وأبرزها باملاء، النبيذ كرس أو مسألتنا مفروض جتيز التي الروايات وهي: الثانية املجموعة

ح سندا  عند بعض العلمء(،األوىل: خرب أيب بكر احلضمي املتقد   الرواية قال:  م )واملصح 

قلت: قطرٌة من نبيذ قطرت  ،«نعم»أصاب ثويب نبيذ، أصيّل فيه؟ قال: ×: قلت أليب عبد اهلل

ّب   .«حرام اخلمر أصل وإنّ  حالل، النبيذ أصل إنّ  نعم،»أرشب منه؟ قال:  يف ح 

 أنّ  منها املراد أنّ  وبينّا ،الرواية هذه فهم يف ذكرت التي املحاوالت عن الكالم متقدّ  وقد

 يف املأخوذة الصفة ارتفاع واملفروض املسكر، النبيذ فيه احلرام امإنّ  حراما ، ليس بعينه النبيذ

 حنظلة بن عمر خلرب متاما   مناقضة الرواية وهذه. احلّب  ماء رشب جاز هلذا التحريم، موضوع

 .آنفا   ماملتقدّ 

 ،«هذا من اسقوين»| السقاية، فقال: قال: أتى النبّي  الثانية: خرب ابن عباس، الرواية

 ،«الناس يرشب مما اسقوين ولكن ال،»فقال العباس: أال نسقيك مما نصنع يف البيوت؟ قال: 

 فيه زد»قال:  ثمّ  ،فصبّه عليه ،«ماء   واهلمّ »قال: فأيت بقدح من نبيذ، فذاقه فقّطب، ثم قال: 

 .«هكذا به وانعفاص هذا أصابكم إذا»قال: « (ثالثا   أوتني )مرّ 

 .وغريه الفرات بن بمحمد فوهضعّ  وقد ،بن أيب طالب أيضا  عنه| عن عيلّ  وروي

ه بعد ه شّمه فقّطب، وأنّ وأنّ  تقريبا  عن أيب مسعود األنصاريه أيضا  باملضمون عين وروي

                                           
 .189: 1؛ واالستبصار 279: 1( هتذيب األحكام 1)

 .305: 8؛ والبيهقي، السنن الكربى 486ـ  485: 5ف ( الكويف، املصنّ 2)

 .124ـ  123: 4 يلي؛ وضعفاء العق236: 6( انظر: الزيلعي، نصب الراية 3)

؛ ورشح معاين 486: 5ف الكويف ؛ ومصنّ 304: 8؛ والبيهقي، السنن الكربى 325: 8( سنن النسائي 4)

 



 

 ذلك سأله رجل هل هو حرام قال: ال.

 بمضمون قريب أوضح. أيضا  بالطريق إىل ابن عمر وروي

 له أكثر من طريق أيضا . واحلديث

 عيتكمأو أو أرشبتكم لمتاغت إذا هبأنّ  النهاية يف النبّي  حيرّص  احلديث هذا صيغ بعض ويف

 .باملاء متونا اقطعوا أو باملاء كرسوهافا

 .واية املطلب بن أيب وداعة السهميببعض االختالف يف بدايات القّصة بر وورد

 هوأنّ  عمر، ابن رواية حترّص  كام شّدته، الحظ النبيذ شمّ  ملا النبّي  أنّ  عىل يدّل  احلديث فهذا

 يرفع بام املسكر كرس مبدأ عىل دليل خري وهذا ،للتحريم املوجبة الشّدة رتفعتاف باملاء كرسه

 .فيه اإلسكار صفة

ه وأنّ  ،مع عمر بن اخلطابوقعت  يف قّصةٍ  الثالثة: خرب أيب وائل الرواية نبيذ به أتى له غالم 

ب له يف إناء، ثم شّمه، فوجده منكَ  ، ثم شّمه فوجده منكَ ص  ر الريح، ر الريح، فصّب عليه ماء 

« هكذا به فافعلوا يشءٌ  رشابكم من رابكم إذا»مرات، ثم رشبه، ثم قال: فصّب عليه املاء ثالث 

 الفضة آنية يف ترشبوا وال واحلرير، الديباج تلبسوا ال: يقول| اهلل رسول سمعت»قال:  ثمّ 

 .«اآلخرة يف ولنا الدنيا يف هلم افإّن  والذهب

، ال قوّية رائحة ذا شديدا   النبيذ صريورة سياقفيها ضمن  الرائحة إنكار فهمي   امإنّ  والرواية

د  .كونه قد فس 
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قناه يف ة الصحايب كام حقّ ة سنّ لعدم حجيّ  ؛ة يف نفسهفعل عمر أو قوله ليس بحجّ  أنّ  غري

ه قد يقال بأّن احلالة التي حصلت هي حالة االرتياب من مسكرّية الرشاب أصول الفقه، عىل أنّ 

ه واهلل العامل. ما مل يقل شخص بأنّ  ،«رابكم»عمر: ال اليقني بمسكرّيته، وهو ما يفهم من قول 

 باملاء.والريب مل يكن النبيذ ي كرس باملاء ملا كان معنى لكرس اإلشكال  لو

ة وفد عبد القيس مع النبي|، الرواية ا أّكدو مّن أومما جاء يف القّصة  الرابعة: خرب قص 

ورّخص يف الرشب يف  ،ذلك ت والنقري ونحود عىل موضوع املزفّ عليه مسألة الرشاب فأكّ 

 ،«فأهريقوه أعياكم فإن باملاء، فاكرسوه متنه اشتدّ  فإن» :ومما قاله| هلم ،اجلالل واجللود

م سألوه إذا اشتّد فقال: ويف رواية أّن  ،«املاء عليه فليصّب )شّدته(  رشته خيش فإن»ويف رواية: 

 .«املاء عليه واصبّ »

 .، فال نطيلنفسها ةالقّص  مصادر يف تراجع املناقشات لبعض تعّرضت القّصة هذه وأسانيد

 .متاما   رشبه وترك إراقته لزمذلك  ينفع مل فإن ،باملاء الكرس مبدأ عىل تدّل  والرواية

 رشابك من رابك إذا».. : ، أّنه قالعن رسول اهلل| ،اخلامسة: خرب أيب هريرة الرواية

 .«حالله وارشب هحرامَ  عنك أمط املاء، عليه فشنّ  ريب

 أيب عىل موقوفا   آخر طريق من األخري املقطع هذا فيها ورد الرواية وبكون بعكرمة، ونوقش

 .اهلوامش فانظر ،النبّي  كالم من وليس ،هريرة

 .«باملاء فاكرسه نبيذك من خشيت إن»تقول:  ،السادسة: املوقوف عىل عائشة الرواية

 .والداللة السند يف كحاهلا وغريها الروايات أبرز هي هذه

ته، كرسفتُ  باملاء املسكر ريب رفعي منها الكثري أن   الحظويُ   تهاأغلبيّ أّن  يالحظ كام حد 

 وليس الصحايبّ  عىل موقوف منه جزءا   وأنّ  األربعة، الكتب يف وال الصحاح يف ترد مل الساحقة

 حال ةأيّ  عىل لكن آخر، بسندٍ  موقوفا  و بطريٍق  رواية كونه حيتمل بحيث نقلني يف مرّدد أو برواية
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 .بغريه النبيذ كرس تفيد مرتاكمة أيضا   املجموعة فهذه

 املتعارضةاملوردّية توفيق بني النصوص ال ةحماول

 :نجد ،املتعارضتني املجموعتني هاتني وأمام

 هلأ عن ةاإلماميّ  عند موجودة عمدهتا باملاء النبيذ كرس رفض روايات أنّ  يالحظ :ال  أو  

 املوقوف فيها الثانية املجموعة روايات فيام|، النبّي  عن مرفوعة رواية فيها نجد ومل يت،بال

 أنّ  سريى عرش االثني ةاألئمّ  إمامة يرى ال ملن فبالنسبة، النبّي  عن املروّي  وفيها الصحايبّ  عىل

 مل فإذا له، مملزِ  غري اجتهاد وهو الصادق، جعفر اإلمام قبل من اجتهادٌ  هي النهي روايات

 ةاملرجعيّ  مقتضيات معه النسجام مضمونا؛ إىل ذهابه من أقّل  فال الثانية املجموعة يرّجح

 .املوضوع يف مةاملتقدّ  ةالعامّ والقاعدة 

 ؛الصحايبّ  عىل باملوقوف يعتدّ  ال فهو ،ةاإلماميّ  من عرش اإلثني إمامة يرى ملن بالنسبة اأمّ 

 تارة   وهنا ،خاّصة واآلل النبّي  روايات يف النظر فيلزمه عنده، الصحايب سنّة ةحجيّ  لعدم

 :يالحظه ال وأخرى السند، يالحظ

تعنّي عليه ية روايات أهل مذهبه فقط، فا أن يكون ممّن يرى حجيّ فإن الحظ السند، فإمّ  ـ أ

 بكر أيب رواية ةصحّ لوجود املعترب سندا  فيها، إذا مل تثبت عنده  ؛العمل باملجموعة األوىل

 كصحيح ،سندا   املعترب هو ما األوىل املجموعة يف ألنّ  الثانية؛ املجموعة يف ةاإلماميّ  احلرضمي

 .معاوية

 بعض صّحح إن وهنا مذهبه، أهل غري مصادر يف ولو سندا   الصحيح حجّية يرى أو

 .األوىل باملجموعة األخذ تعنّي  وإال احلّل، فسيأيت الثانية، املجموعة روايات

 .احلّل  وسيأيت بينهام، فيام تتعارضان املجموعتني فإنّ  السند، يالحظ مل إذا اوأمّ  ـ ب

 من كّل  يفواحدة ـ  رواية ولوـ  سندا   وصّححنا الثقة خرب ةحجيّ  عىل ب ني إذا :ثانيا  

 تعارض نتيجة الوثوق حيصل ومل بصدوره، املوثوق اخلرب ةحجيّ  عىل ب ني أو املجموعتني،

 حينئذٍ  لزمبعد كون األخبار يف املصادر غري املذهبّية ذات قيمة احتامليّة أيضا ،  املجموعتني،

 عىل تساعد اأّن  أسلفنا وقد(، العامةة )املرجعيّ  والعمومات اإلطالقات تقتضيه ما إىل الرجوع



  

 غريه مع انضاممه بعد فيه اإلسكار يةخاّص  تاليش صفة قحتقّ  مع بغريه املسكر كرس مبدأ

، إال إذا حصل لإلنسان شّك نتيجة تعارض النصوص، فيلزمه احلكم ببقاء فيهواستهالكه 

احلرمة عرب االستصحاب، ما مل نقل بأّنه من نوع تغرّي املوضوع، فقد كان احلرام رشب املسكر 

 وقد ارتفع قطعا  فيام الباقي غري مسكر، وال دليل عىل حرمته.

 :اآليت يقتيض حاتاملرّج  إىل النظر إنّ  :ثالثا  

 برّمتها خضعت الثانية فيام فيها سندا   املعترب بوجود الثانية عىل األوىل املجموعة ترتّجح ـ 1

 عىل بعضها ووقوف متونا، بعض اضطراب عن فضال   وهناك، هنا ةسنديّ  ملناقشات تقريبا  

 .الصحابة

ح املجموعة الثانية بموافقتها ملقتىض الفهم العام للعمومات واملطلقات، ترتّج  ـ 2

 .ا (وبورودها يف مصادر الفريقني )خرب احلرضمي إماميّ 

ح  ال مطلق خرب الثقة  ،نظري ـ بعد البناء عىل حجي ة اخلرب املطمأن  بصدورهبوالذي يرتج 

ة هو ـ املظنون  إمكان لعدم سكار؛اإل قابلّية متاما   فقدانه يوجب بام بغريه املسكر كرس مبدأ صح 

 .متقدّ  بعدما بالصدور لمالع حتصيل

 من ـ حنظلة بن عمر خرب سند ضعف بعد ـ أقّل  فال النتيجة هذه شخص استصعب ولو

 أو رشب يصدق ال بحيث غريه مع وتركيبه ضّمه بعد للمسكر العريف االنعدام حالة يف اجلواز

 .عرفا   مورده يف فاملخفّ  ولو املسكر تناول

ونحمل األوىل عىل ـ املوافقة ملقتىض القواعد واالعتبار ـ ولعّلنا نرّجح املجموعة الثانية 

، بكونا موافقة للمقاصد العاّمة يف ولو ضعيفا   خصوص الكرس بام يبقي حالة احتامل اإلسكار

ت ال السمها بل لفعلها وتأثريها، والرشيعة احتاطت مباب املسكرات، فإّن املسكرات حرّ 

من حصول حال الّسكر كام تقّدم، فكان ذلك طريقا   ظا  حتفّ  جدا  من رشب املسكر ولو قليال  

لسّد باب تداول املسكرات بني الناس بام ال يضمن حصول حال اإلسكار لدهيم من توّفر 

املسكر يف اخلارج وظنّهم أّنم يرشبون قليال ، وهذا املقصد الذي هو جتنّب نتائج تناول 

هنا قطعا  يف حال التاليش  ّقٌق املسكرات وعواقب اخلمر كام جاء يف بعض النصوص متح

 ك، فيكون هذا من الرتجيح بني الروايات املتعارضة باملقاصد والغايات والعلل.واالستهال

أمكننا هنا محل النصوص عىل حرمة رشب املاء الذي وقع  ،كّل ما تقّدم ذا رفض شخٌص وإ



 

، ومتنّجس املسكر كل أيضا  بام هو حمّرم األ فيه نبيذ ولو بلغ مقدار اخلابية لكونه صار متنّجسا  

× أّن الصادقخالد العبدّية  أمّ  متنع عنه الرشيعة، وهلذا ورد يف خرب أيب بصري املتقّدم يف قّصة

س امليل َيب ّل  ما»قال هلا يف ناية الكالم:  نَج  بّا   ي  فهم نصوص املجموعة األوىل ، فت  «ماء من ح 

ألّن املورد هو املائع باألصالة،  ؛املائع باألصالة هنا عىل أّنا تنهى عن رشب املتنّجس باملسكر

التي هي وضع مقدار بسيط  فتنرصف النصوص عن باب املنع يف حالتناواخلابية ال تبلغ الكّر، 

من املسكر املائع باألصالة أو غري املائع باألصالة يف مقدار كبري جدا  يفوق الكّر بأضعاف 

 .التنّجس باملعنى الفقهّي بحيث تتالشى الكمية البسيطة وال حيصل 

 والعقاقري واألدوية والعصائر واألطعمة السكاكر يف توضع التي الكحول فكّل  وعليه،

 كثريا ، ولو باملركّ  تناول تمّ  لو اإلسكار توجب ال بحيث قليلة بنسبة كانت إذا وغريها،

 نوع من الكحول هذه كانت لو السيام ،متالشيا  يف الكثري جدا   مضافا   بسيطا   أمرا   وعّدت

.. هذه كّلها يفرتض احلكم باحللّية فيها واالحتياط ـ من حيث املبدأ باألصالة املائع غري املسكر

 .اهلل عند والعلم ـ حسن،

وينتج عاّم تقّدم أّن املسكر لو ا ضيفت إليه ماّدة معيّنة مثال  َسَلبت عنه صفة اإلسكار متاما ، 

عن العنوان التحريمي متاما  فيلزم جواز رشبه؛ ألّن بحيث مل يعد مسكرا  ولو كثريه، خرج 

 اإلسكار حيثّية تقييدّية فيه كام قلنا سابقا .

ا املسكر اخلمري، فحيث إّنه حرام بعينه ولو بمالك  هذا كل ه يف املسكر غري اخلمري، أم 

زم حتريم تناوله اإلسكار؛ ألّن اإلسكار حيثّية تعليليّة فيه ال تقييدّية، كام قلنا سابقا ، فعليه يل

حتى لو فقد صفة اإلسكار، نعم لو تالشى وانعدم عرفا  بحيث مل يعد يصدق أّنه يتناول ما فيه 

 اخلمر حال التناول أمكن احلكم باحللّية، وفاقا  ملقتىض القاعدة التي سار عليها السيستاين أيضا .

 نجس واملتنّجس.هذا كّله برصف النظر عن نجاسة اخلمر واملسكر، وعن حرمة تناول ال

 !األنبذة؟ قضّية التباس سبب هو ما التنبيه اخلامس:

 اخلمرّية؟ غري واملسكرات نبذةاأل قضّية يف اللبس هذا حصل ملاذا

                                           
 .113 ـ 112: 9؛ وهتذيب األحكام 413: 6( الكايف 1)



  

 النتائج فهم عىل وتساعد جهة، من املشهد تفرّس  قد هنا فرضيات جمموعة طرح لنا يمكن

 .ثالثة جهة من النصوص جمموعات فهم إىل وترشد ثانية، جهة من

 :يّل ما هنا فرضيات من طرحه يمكن ما وأبرز

 التباسها بعد السيام ،باألحاديث الثقة عدم هو ذلك سبب يكون أن :األوىل الفرضية

 حرمة وهو اإلسالم، أهل عليه أمجع وما الكريم الكتاب حتكيم فرتّجح فيها، التعارض وبعض

 .رشاب كّل  من كرالس   حرمة جانب إىل األخّص  باملعنى اخلمر

 يف نسبيا   ةمتشّدد ظاهرة لديه كانت الذي احلنفي االجتاهمزاج  يف جدا   حمتملة ةالفرضيّ  وهذه

 .اهلجرّي  الثاين القرن يف احلديث قبول

 حتّرم فالنصوص والفعل، النّص  بني التوفيق حماولة هو السبب يكون أن :الثانية الفرضية

 يكون أن جدا   املمكن ومن ـ اخلمر غري ـ له رشهبم عىل يدّل  الصحابة بعض فعل فيام املسكر،

 فرض الذي األمر الصحابة، بعض فعل مالحظة نتيجة النصوص فهم يف ارتياب حصل قد

 .الصحايبّ  فعل مع وتلتئم جتتمع أن يمكن صورة ألخذ النص دالالت يف النظر إعادة

 احلال؟ هذه حصول إىل دفع الذي وما ذلك؟ الصحابة بعض فعل ملاذا: هو والسؤال

 هو بالفعل ذلك وكان|، اهلل رسول من ذلك فهموا الصحابة أنّ  املمكن من ـ 1

 .إسكار دون بحرام ليس املسكر رشب وأنّ  الصحيح،

 كانت وملا الرشع، جاّدة عن فخرج املوضوع يف تساهل الصحابة بعض أنّ  املمكن ومن ـ 2

 .القضّية يف الل بس وأوقع الالحقة األجيال يف أثره االنحراف هذا ترك نافذة تهمشخصيّ 

 املسكر رشب عىلمل ي قدموا  الصحابة أنّ  وهو حمتمال ، أجده ثالث افرتاض وهناك ـ 3

 دفعت عنارص جمموعة حصل الذي امإنّ . .رموزهم ويف فيهم كانت ظاهرة ذلك بوصف

 :وهي لاللتباس

 .اآلخرين أوهم الذي األمر اخلمر، غري يف كرالّس  غري عىل احلدّ  إقامة عدم ـ أ

 مأّن  عىل األمر ي، فتّم تلقّ لرشهبم النبيذ من حيث املبدأ، وهم كانوا يرشبون النبيذ احلال ـ ب

 التساهل مّ ت ،واملجون باخلمور املعروف العبايس ثمّ  ي،األمو العرص جاء وملا النبيذ، يرشبون كانوا

 .اإلسالمي املجتمع إىل فشيئا   شيئا   املسكر رشب فنفذ النبيذ، شّدة درجة يف الناس قبل من



 

 حالة وهي إليه، يشء إضافةب رشبهمكن ي املسكر أنّ  يعني وهذا باملاء، النبيذ كرسهم ـ ج

 املرشوب مع مشكلة لدهيم وليست كر،الّس  خيشون كانوا مبأّن  اإلحساس إىل يضفت قد رخوة

 .يشء إليه مضافا   رشبوه مأّن  بدليل نفسه

 يف سبق وقد املسكر، رشبوا الصحابة أنّ  أومهت التي هي جمتمعة   ةالثالث العنارص هذه إنّ 

 عن منهم شخص جوخرلكن  هم،حقّ  يف التهمة هذه إثبات الصعب من هأنّ  كيف رأينا أن بحثنا

 .آخر أمرٌ  القاعدة

 أو الصحابة عىل موضوعة واملسكر النبيذ روايات تكون أن وهو رابع، افرتاض وهناك ـ 4

 العرص، هذا يف ةاألخالقيّ  واالنحرافات املسكرات انتشار فبعد ،األموي العرص يف بعضهم

 بعض وضع فتمّ  القائم الوضع هذا تربير ا ريد املسلمني، قادة كبار بعض إىل ووصوهلا

 الروايات هذه الناس تناقل ثم الصحابة، من وغريهم سابقني آخرين خلفاء حول الروايات

 .اهلجرّي  الثاين القرن يف التباسا   حدثلت  

غلب روايات الرخصة يف قضّية األنبذة كانت ضعيفة أ ما يميّز املوضوع هنا أنّ  ولعّل 

ا مل ترد يف الصحاح والكتب األربعة، األمر وأّن  ،اإلسناد عىل أصول أهل السنّة والشيعة معا  

 العرص األموي للغاية املتقّدمة. الذي يساعد عىل افرتاض اختالقها يف

 عن النبيذ يف الرخصة نصوص غياب لظاهرة عكسيا  ال  احتم أحتمل وأنا هذا، قويل أقول

 ةالشافعيّ  من كانوا ثنياملحدّ  من وكثريبن احلّجاج  ومسلم البخاري أنّ  وذلك الصحاح،

 يف لألحناف خمالفة مذاهب يرون وكانوا ة،اإلماميّ الشيعة و عن فضال   ةواملالكيّ  واحلنابلة

 يقومون أو هبا، يؤمنون ال مألّن  ؛هنا األحناف نصوص بوايغي   أن باملرتقّ  ومن .املسكر

 فرضيات يف لوتأمّ  فالحظ أكثر، املنع صوصن شيوع يفرّس  أيضا   وهذا ونقدها، عليها بالتعليق

 .دا  جيّ  املوضوع

 هذا، وقد تقّدم ما يتصل هبذا املوضوع يف أوائل بحث األنبذة واملسكرات فراجع.

 األنبذة؟ يف لتشريعاتاملسار التارخيي ل طبيعة نفهم كيفالتنبيه السادس: 

 من املتخذة املسكرة األرشبة ةقضيّ  يف اإلسالمي الترشيع مسار دراسة العنوان هبذا أقصد

 العملّية هلذه التارخيي للواقع األقرب الصورة نعتربه وما ذلك، وغري والزبيب والتمر العنب



  

 .الترشيعّية

 ةالقرآنيّ  اإلشارات كانت ـ الكتاب هذا من األّول الفصل يف ذكرنا وكام ـ البداية يف

 آية نزلت أن إىل كر،سوال اخلمر ةقضيّ  يف ظالتحفّ  من بيشء توحي أن حتاول التي ةالتمهيديّ 

 عىل ةسلبيّ  آثار معه تقف ا  شيطانيّ  رجسا   وتعتربه متاما   اخلمر رشب حتريم لتعلن املائدة سورة

 .اإلنسان وبأخيه برّبه اإلنسان عالقة

 اتسلوكيّ  من رييةتغي ملرحلة ساملؤس   النّص  بمثابة اإلهلي الوحي هذا املسلمون تلّقى لقد

 لكّل  واضحا   وصار ،النبوّي  املجتمع ذلك عىل يعتاد كي مّدة إىل بحاجةٍ  األمر وكان بعضهم،

 .املرفوض السلوك هذا اجتناب عليه أنّ  اإلسالم يف الدخول يريد من

كر حالة من را  حمذّ ـ  املائدة سورة يف تعليالته سياقات بحسبـ  التحريم كان  تفيض التي الس 

 من الكتاب لنّص  وعيه يف املسلم خلروج مفتاحا   التعليل هذا وكان عقله، غياب إىل باإلنسان

 .نفسها النتيجة أعطت إذا املسكرات سائر إىل العنب مخر

 مخر غري األخرى املسكرات تناول من املوقف ليحسم النبوي النّص  تدّخل فشيئا   وشيئا  

 عرب حصوهلا، إمكانات أو الناس عند كرالّس  حالة حصول إىل ةكافّ  الطرق وليقطع العنب،

 هنا ومن السكر، حال حصول إىلـ  ةالعاديّ  إمكاناهتا يفـ  يضفت التي باملوادّ  متاما   االرتباط قطع

 آية من املستقاة التعليل عنارص مالمسة جهة من يريد حتريم وهو ا ،نبويّ  مسكر كّل  حتريم نشأ

 احلال هذه ظهور إمكانات عىل الطريق سدّ  ـ ثانية جهة من ـ يريد كامائدة، امل سورة يف التحريم

 .إليه املشار التعليل منها رحذّ  التي

 ( التام عن اخلمر وعن كّل النبوّي  +لشّدة خطورة املوضوع كان النهي )القرآين  ونظرا  

ة حلسم هذا ، وتكاثرت النصوص النبويّ ة اإلسكار ولو مل ي سكر فعال  مسكر حيمل فيه قابليّ 

مسكر حرام، وما أسكر كثريه  بني: كّل  املوضوع، وهو ما يفرّس اختالف طرائق البيان النبوّي 

مي ة التطبيقّية التي حتفقليله حرام، وغري ذلك؛ ألّن املرّشع مل يكن مطمئنا  عىل سالمة العمليّ 

 مسكر. أغراضه، فأراد حسم املوضوع متاما  بواسطة حتريم كّل 

ة أخرى حاسمة؛ الجتثاث ظاهرة ترشيعات نبويّ  النبوي هنا سلسلة   أحاط الترشيعَ  وقد



 

 التعامل ومطلق وعرصه باخلمراملسكر وتداوهلا يف املجتمع، فتوّجه النهي العظيم عىل االجتار 

هو  ذلك من واهلدف رات،املخدّ  ةقضيّ  يف اليوم الوضعي ناملقنّ  مع حيصل كام متاما   فيه، املايل

 يف تداوله لعدم متهيدا   ؛واإلنتاجي التجاري السوق يف ماملحرّ  املرشوب هذا تداول ملنع السعي

 .االستهالك جمال

 جهة من القرآن نصوص لنا رسمتها التي الصورة وفق جدا   حمكام   الترشيعي املسار كان

 وعادات ألعراف وفقا   موجودة تزال ما كانت ثغرة   لكنّ  ثانية، جهة من ةالنبويّ  والنصوص

 كان لقد أنواعها، عىل والعصائر األنبذة هي الثغرة وهذه العريب، املجتمع يف واألرشبة األطعمة

 املياه طبيعة أجل من تارة   والعصائر لألنبذة ماّسة بحاجة ـ الصحراوي ـ العريب املجتمع

 هضم هبدف وأخرى ،ةفوالكثا الثقل أو املرّ  الطعم أو امللوحة عليها يغلب التي الصحراوية

 هي واألنبذة العصائر هذه ألنّ  ةوثالث العرب، يتناوهلا كان التي اإلبل كلحوم الثقيلة األطعمة

ر وتناول الطعام لذيذ هلم رتوفّ  التي ك   ..فيه الس 

 يشوهبا ال عادية حالة: حالتان هلا وكانت الرشع، يف حالال   والعصائر األنبذة كانت لقد

 األوعية لطبيعة تبعا   الدرجة خمتلفة ةإسكاريّ  طاقة   حتوي جتعلها وتغرّي  اشتداد وحالة حمّرم، يشء

، فيها توضع التي  غريمها أو معا   مها أو زبيبا   أو مترا   كونه حيث من املاء يف املنبوذ ولطبيعة تارة 

 االشتداد حصول رسعة يف دورا   يلعب بام احلرّ  واملناخ اجلوّ  وطبيعة الزمنية وللمّدة أخرى،

 ..ذلك وغري ثالثة

تي قد تصبح مسكرا  يف حلظٍة | كان يدرك بأّن منع األنبذة والعصائر البأّن النبي أعتقد

ه يف الوقت عينه كان قلقا  من تداول هذه مٌر غري مقدور أبدا  وغري منطقي إطالقا ، لكنّ أما، 

ة ة كانت قضّية إشكاليّ أّن هذه القضيّ  وأعتقداألنبذة والعصائر بام قد يوقع يف رشب املسكر.. 

يف جمتمع ال يملك تطّورا  علميا  قادرا  عىل حتديد نسبة الكحول يف األنبذة متهيدا  ملعرفة إمكاناهتا 

 ة.سكاريّ اإل

 باخلطوات قام هأن   نالحظ ،هنا| النبي   عن واحلديثية ةالتارخيي   صللنصو إمجايل وبرصد  

 :تيةاآل

 اهلل حيّرمه مل مما وهي ة،رشعيّ  ماتحمرّ  ليست والعصائر األنبذة أنّ  توضيح :األوىل اخلطوة



  

 أنواع خمتلف من الناس وحرمان املجال هذا يف بالرخص التضحية يريد ال هألنّ  رسوله؛ وال

 .األقّل  عىل ة،العرفيّ  احلاجة بنحو عادة   إليه األكيدة حاجتهم مع واللذيذ، احللو الرشاب

 أهل من واحد غري رشب أو وحّب  منه، النبّي  ورشب النبيذ، حتليل نصوص كانت هنا من

 العرب بني سارية   االنتباذ عادة وبقاء زمزم، سقاية ماء يف حتى والنبذ له، والصحابة البيت

 النبيذ حيّرم مل املسلمني علامء من أحدا   أنّ  حتى جليا   واضحا   األمر هذا غدا بحث واملسلمني،

 .أنواعهام عىل والعصري

 مارسها بل إطالقا ، هبايضّح  ومل األمر، هبذا للمجتمع ةالرتخيصيّ  احلاجات النبّي  حفظ لقد

 .له نبذي   أو بنفسه ينتبذ وكان بنفسه،

 :اآليتب سمتتّ  التي احلاالت ببعض متصل منع من أكثر بّي الن إصدار :الثانية اخلطوة

 .جدا   عالية إمكانات هي فيها املسكر تكّون إمكاناتـ  1

 .غريها من أقّل  فيها االشتداد حالة حصول عىل التعّرف إمكاناتـ  2

 التي ةالترشيعيّ د إبقاء ظاهرة األنبذة والعصائر ـ أن حيمي األغراض عأراد النبي ـ ب لقد

 خيشى كان التي املوارد لبعض أوامره فأصدر ،مسكر وكّل  اخلمر بحرمة تقيض والتي عنده،

 وهم السكر براثن يف ـ باإلسالم العهد حديثي ـ املسلمني ووقوع أغراضه، ضياع من فعال   فيها

 .واألنبذة العصائر رشب يامرسون أنم ونيظنّ 

 :موردان ،السياق هذا يف النبي   أصدرها التي ةالتحريمي   املوارد أبرز ومن

النهي الكثري الوارد يف نصوص احلديث والتاريخ عن نبذ شيئني معا ، مثل  األول: املورد

من أراد أن يرشب النبيذ مره أو، معا   والبرس والتمرلتمر والزبيب معا ، الزهو والرطب معا ، وا

طني يمسألة اخللي بأن يرشبه زبيبا  فردا  وما شابه ذلك. وهذه هي املسألة املعروفة يف الفقه السنّ 

صف ما نقع من متر نبيب، واملقع من ب رس أو رطب أو متر أو زصف؛ فاخلليطان ما ن  نوامل

 .ورطب

بل هو واضح العّلة  ،اه بعض علامء املسلمنيتلقّ خالفا  ملا  ،ديا  تعبّ  أمرا   ليس النهي وهذا
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ـ: اإلسكار أرسع فيها إىل النبيذ،  ة يف النبذ هي ـ كام يقول النوويإذ هذه الطريق ؛بالتحليل

احتامل أن ترشب املسكر بعد يوم أو يومني يكون أرسع بكثري،  فعندما تنبذ هبذه الطريقة فإنّ 

ه يرشب املسكر. وظاهرة إمكان رشب املسكر اإلنسان لن يدرك أنّ  ألنّ  ؛عن ذلك فنهى النبي  

 ا.وأنت ال تدركه هي ظاهرة مقلقة بطبيعة احلال للمرّشع هن

 بمالحظةـ  ةالقضيّ  أنّ  مع أحكاما ، يؤّسس هأنّ  عىل هنا النبّي  مع الفقهاء بعض   تعامل لقد

 رشب من الشديد حذره يف واضحة ـ واملوضوع احلكم مناسباتاالجتهاد املناطي القائم عىل 

 ما جمتمع يف وهو يعلمون، ال وهم املسلمني إىل الرشب ترّسب مستوى عىل السيام املسكر،

 األمور بدايات يف أوضح املنع يف الطريقة فهذه وترشيعاته؛ اإلسالم عىل للتوّ  يتعّرف يزال

 .حسام   وأكثر وأجىل

 لقد ذلك، ونحو باءوالد   ريوالنق تواملزفّ  واجلرار احلنتم من وعية،األ مسألة :الثاين املورد

 من اإلسكار حصول إىل ي رسع األوعية هذه يف النبذ ألنّ  أيضا ؛ ظيا  حتفّ  النبوي النهي هذا كان

ال و ظهور عدم بسبب التمييز عليه يصعب حيث أخرى ناحية من صاحبه ويضّلل ناحية،

 .اجللود مثل يف النبذ خالف عىل اخلارج إىل ادباإلز ترّسب

 املسلمني، بني املسكر رشب ظاهرة ارتفاع لضامن كان بل ا ،تعبديّ  هنا النبوّي  النهي يكن مل

 للعرب صادما   الترشيع هذا فكان يتحّذرون، ال وهم أو يشعرون ال وهم استمرارها وعدم

 .كاليمن ةالعربيّ  اجلزيرة جنوب يف السيام ،مناطقهم بعض يف رائجا   كان أن بعد

 يف فيه والتوّرط املسكر ظاهرة الجتثاث ةنبويّ  حماولة وأمثاهلا الترشيعات هذه كانت

 .الزمان قديم منذ ةالبرشيّ  املجتمعات كسائر بقّوة، فيه حارضا   املسكر كان الذي العريب املجتمع

 ةالنهائيّ  الصيغة وضع هبدف| النبي هبا قام التي اخلطوة وهي :الثالثة اخلطوة

 .وضوحا   أكثر األمور صارت أن بعد للموضوع،

 عىل كبريا   ضغطا   شّكل األوعية عن النهي أنّ هو  ةالتارخييّ  املعطيات بعض من يبدو ما إنّ 

 النهائية الصيغة النبي   وضع الثالثة، املرحلة جاءت وعندما النبذ، يف اعتادوه فيام املسلمني بعض

 ذلك يكن مل نى عندما هوأنّ  هنا، الترشيعات عليه تدور الذي باملعيار علمهملي   ،للموضوع
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 جالئها وضامنات ةالترشيعيّ  ةالعمليّ  إدارة بطابع يتسم ظيا  حتفّ  ترشيعا   كان بل مستقال ، تكليفا  

 .وتطبيقها

د الثالثة اخلطوة هذه يف  :اآليتعىل الشكل  األمور النبي حد 

 كّل  حرمة هو املهم اموإنّ  أوعية، ةقضيّ  ليست ةالقضيّ  أنّ  وبيان األوعية، عن النهي رفع ـ 1

 هي ةالقضيّ  أنّ  النبّي  بنّي  وهنا .واالنتباه املوضوع يف احلذر املسلمني فعىل الرشاب؛ من مسكر

 .األوعية ةقضيّ  ال وقوعه من وحذره واملسكر السكر ةقضيّ 

 صلأ فإنّ  ،ةالنبيذيّ دون  ةاملسكريّ  وهو ،احلرمة يف باملعيار تتصل لنصوصٍ  النبّي  إصدار ـ 2

 يف التوّرط من حذرا   الرشاب تناول قبل لعالمة حيتاج املعيار هذا كان ملا ولكن حالل، النبيذ

 الغليان أو والعصائر النبيذ اشتداد قضيّة هي القضية أنّ  دتؤكّ  النصوص كانت املسكر، رشب

 مستقّلة، معايري ذلك نحو أو الغليان أو التغرّي  أو االشتداد اعترب الفقهاء وبعض ذلك، نحو أو

 هللتنبّ  عالمات سوى هذه وما ة،واملسكريّ  اإلسكار وهو مرارا ، النبي أعلنه واحد املعيار أنّ  مع

 .املسكر رشب يف التوّرط من حذرا   رشبه قبل للنبيذ

 نبيذهم بلغ فإذا هلذا املسكرّية، هو املعيار دام ما أنبذهتم أمر املسلمني عىل النبّي  تسهيل ـ 3

 كي أنبذهتم عىل هلم حيافظ ما وهو كرسه، أو عليه املاء بصّب  أمرهم واإلسكار شتداداال مرحلة

 إىل املسكر أو اخلمر حتّول يف احلال وهكذا. املسكر مرشهب دون حيول عينه الوقت ويف ،تتلف ال

 .آخر يشء أّي  أو خّل 

 بالغ املوضوع أنّ  رغم ،والعصائر األنبذة مع العالقة يف)املسكر(  مفهوم زتركّ  وهبذا

 بمرور لكن ،النبّي  بعد التشّدد وهذا املعايري هذه استمرار يفرتض وكان تطبيقا ، احلساسية

 األموي العرصين يف بينهم واملجون اخلمر توراج املسلمني بعض تساهل وقع الزمن

 وضعها التي املحكمة قفالاأل كرس حتاول التي النصوص بعض ـ ربام ـ ووضعت والعبايس،

 |.النبّي 

 العرص يف حصل الذيالتارخيي  الترشيعي ملشهدملسار ا األقرب الصورة يل يبدو ما هذا

ومستقى من جمموع النصوص التارخيية واحلديثية  ،أكثر ال عندي مظنون حمتمل وذلك النبوي،

 .اهلل عند والعلمهنا، 



 

 موردٍ  كّل  ففي أخرى، واملسكر تارة   كرالّس  هو اإلسالمية الرشيعة يف احلرام أنّ  ندرك وهبذا

 كرالّس  حصول إمكانات حيوي شيئا   فيه اإلنسان يتناول مورد كّل  ويف حرام، فهو السكر حصل

 .حالل فهو ذلك غري ويف حرام، فهو تناوله من أكثر لو منه له

 ّقاعالُفـ  

 ةكحوليّ  نسبة حدوث بتوج خاّصة، بطريقةٍ  واملخّمر املصنوع الشعري ماء هو اعق  الف  

 هذا وي عرف ،الشعري من متخذ خفيف بإسكار مسكر رخممّ  رشاب هو :فقل أو ،فيه بسيطة

 .بالبرية اليوم الرشاب

 نعش،م   مقّبل، مرشوب وهي َعة،اجلِ : وهو عام عنوان املرشوبات من النوع هذا عىل ويطلق

ل معّطر الكحول، قليل  :منعادة   كيميائيا   بويرتكّ  ة،للشهيّ  مثرية بمرارة ويمتاز ،باجل ن ج 

 .%90إىل  %85: ماء

 .%6 إىل 3: ةنشويّ  عنارص

 .%2: بروتني

 .%10 وأحيانا   %7 إىل %3.5 من: كحول

 «ب»الكالسيوم، واحلديد، والفوسفور، وفيتامينات املجموعة  اهة: أمهّ معدنيّ  أمالح

 ة، وثاين أوكسيد الكربون.وعنارص عطريّ 

 امليالد، قبل قرنا   عرشين إىل ترجع :وقيل العامل، يفالقديمة  املرشوبات من ةعَ اجلِ  وتعترب

 يف يعهاتصن تطّور وقد الشعري، مخر وسّميت بالتمر، حمالة   الفراعنة بالد يف استخدمتقد و

 .احلايل النسق عىل لتصبح الروماين العرص

 ـ Kronenbourg ـ Saverne وكذلك لذيذة، املاسة، :مثل العامل، يف كثرية أسامء ةعَ وللجِ 

Heineken ـ Amstel ـ Stout والرشكات الدول اختالف حسب ذلك وغري ـ. 

 ؛يا  صحّ  رشهبا يرون األمور هبذه نياملهتمّ  إنّ  بل جدا ، عالية العامل يف اجلعة استهالك ونسبة

 .باعتدال رشبت   أن رشط األطفال، إال رشهبا من أحدا   يمنعون وال الكحول قليلة األّن 
                                           

 .39ـ  34: 1ا أبوصعب، علم اخلمور واملرشوبات نّ ح( انظر حول اجلعة: 1)



  

 الشعري، ماء مطلق وبني بينه الفقه مّيز وهلذا بالشعري، ارتبط رشاب اعفالفقّ  حال، ةأيّ  وعىل

 مرشوب هو بل فّقاعا ، الشعري ماء مطلق ليس هبأنّ  وقالوا ،للمرىض األطفاء يصفه الذي السيام

 .معنّي  ختمري ونتيجة خاّصة وطريقة خاّصة بحالة لكن الشعري من خذمتّ 

 :نيأمر هنا وجدنا وهلذا

 ؟ال ومن الشعري أ ا  مستخرجكونه اع بهل خيتّص الفقّ  ل:األو   األمر

الكلامت بعدم  ت بعض  حوإن أو ،قديام   املتداول وهو ،االختصاص هو جدا  املشهور 

ة ما يفهم ة عند أهل السنّ بل يف بعض النصوص الفقهيّ  ،ه قد يتخذ من غري الشعريذلك، وأنّ 

ف منه ويف ولعّله نبيذ الزبيب إذا خرج الزبد عليه أو املخفّ  الزبيباع متخذ من الفقّ  أنّ  همن

 .ااب يتخذ من القمح والتمر وغريمهالفقاع رش بداياته؛ وذكر الرعيني أنّ 

 اع هو مطلق رشاب متخذ من الشعري؟هل الفقّ  الثاين: األمر

 ويغيل خيتمر أن فيه حيصل خاّص  رشاب هبأنّ  قالوا هلذا العلامء؛ بإمجاع بالعدم هو اجلواب

 .أعاله يف الزبد فقاقيع فتظهر ،بنفسه

 :نقاط جمموعة عىل الرتكيز من البدّ  ،بعد هذا التمهيد الفّقاع يف نبحث ولكي

 اعالفّق حكمـ  ـ  

اع اء اإلمامّية فيام خيّص حرمة الفقّ هخالف معتّد به بني فقيوجد ه ال يمكن القول بأنّ  لعّله

 .عليه اإلمجاع بل ،فيهواّدعي نفي اخلالف  ،ثريه، فقد ذهب كثريون إىل حتريمهقليله وك

                                           
 و.. 1409: 3؛ وجممع البحرين 176: 1؛ والعني 137: 2اخلوئي، التنقيح  :( انظر1)
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وعّلق عليه  اع،الفقّ  أنواع بعض بحّلية القول ةاإلماميّ  من عفياجل  أيب الفضل  إىل سبن   نعم،

 .«اعا  فقّ  وصفه ما تسمية منع مع به، عربة ال نادرٌ .. »فقال:  ،ل بعد النسبةالشهيد األوّ 

 ،األرشبة يف كتاب له سبن   وقد(، هـ4)ق  اجلعفي الفضل أيب الشيخ كالم عىل أعثر ومل

 حقا   اعالفقّ  أنواع بعض هو أحّله ما أنّ  من قالتحقّ  نستطيع فال هناك، ةللقضيّ  تعّرض ولعّله

 نسبي   اجلعفي أنّ  علام   ،لاألوّ  الشهيد قال كام ال، أو مذهبه أهل ملشهور خمالف قوٌل  له فيكون

يفيد  حهوإملا ،ةح إىل وجود خمالف يف اإلماميّ . وقد كان الطويس قد أملاخلمر بطهارة القول له

 .ينواملفرّس  املتكّلمنيه معدود من العلامء أنّ 

 مباحا ، فيكون الكثري، منه برش   ولو مسكر غري اعالفقّ  أنّ ت اعترب فقد السنية، املذاهب اأم  

 كان إذا البرية حيّرمون فهم الناس؛ بعض متوهّ  كام اآلن، البرية جييزون مأّن  يعني ال هذا لكنّ 

 يف االختالف أشدّ  اليوم خيتلفون جتدهم وهلذا رشهبا، من اإلكثار تقدير عىل ت سكر كحول فيها

 ليكون كحوٌل  فيه هل هوأنّ  الشعري، رشاب أنواع من وغريها( Barbican/)الباربيكان حكم

 ال؟ أو حراما  

اع قضي ة يف والسنة الشيعة بني النزاع فمركز  كثريه كان لو حرمته يف ليسأّنه  أعتقد الفق 

 وهلذا ؟ال وأ محمرّ  عنوان بنفسه هأنّ  ويف! ال؟ وأ أصال   كثريه ي سكر رشابا   كونه يف اموإنّ  ،مسكرا  

 .فانتظر ،اآلتية النصوص يف اجلهة هذه سنرصد

                                                                                                             
؛ وحترير 375: 2ج الصاحلني ؛ واحلكيم، منها322: 7ة ؛ والروضة البهيّ 237ة: ؛ واللمعة الدمشقيّ 431

 و.. 347: 2؛ واخلوئي، منهاج الصاحلني 385 :3؛ وفضل اهلل، فقه الرشيعة 147: 2الوسيلة 
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 .114: 1( انظر: ذكرى الشيعة 5)

 .256( انظر: الطويس، الرسائل العرش: 6)



  

 تلتبس وقد ختتلف قد احلاالت ألنّ  البرية؛ باسم اعالفقّ  مسألة دراسة أحّبذ ال هنا، من

 من له وبام ،ناألزما سالف يف معنى من له بام اعالفقّ  حكم ندرس أن والصحيح األمور،

 ،هناك النتيجة أخذ استطعنا فإذا واملسلمني، العرب بالد يف سابقا   تصنيعه طريقة يف حاالت

 .اليوم ةعَ اجلِ  أنواع ملطلق التعميم فرص ندرسفسوف 

 أدّلة حتريم الفّقاع، عرض وحتليل

 :وهي اع،الفق   حتريم أدل ة برصد ونبدأ

 اإلمجاع وحرمة النجس تا:أ ـ مرجعّي

ل الدليل  .النجس رشب حرمة واملفروض بنجاسته، احلكم إىل االستناد :األو 

مع االعتقاد بكون  ،مخرا   يكن مل ولو مسكر كّل  بنجاسة القول عىلإّما  مبني   الدليل وهذا

 فإنّ  النجاسة، عدم إىل يذهب فمنالفّقاع مسكرا ، أو عىل القول بنجاسة الفّقاع بعنوانه، 

 قالوا ولوـ  اعالفقّ  نجاسة بعدم حكموا الذين الفقهاء أنّ  كام عنده، باطلة تكون الدليل صغرى

 .الدليل هبذا معنيني غري أيضا   همـ  املسكر بنجاسة

 ذلك يف ناقشنا أن سبق وقد نجس، كّل  أكل أو رشب حرمة كربى عىل الدليل هذا ميقو كام

 .صحيح غري الدليل فهذا ز،حمرَ  غري هبأنّ  وقلنا

 .املسألة يف الواضح اإلمجاع :الثاين الدليل

 املوجودة اآلتية النصوصبعض القواعد وإىل  إىل مستند هو إذ ته؛مدركيّ  وضوح واجلواب

 .الفقهاء يدي بني احلديث مصادر يف

 النصوص احلديثّية، عرض وحتليل ومناقشات ـ مرجعّيةب 

 :وأبرزها ،الفقاع يف الواردة اخلاّصة األخبار عنيت هنا، العمدة وهو :الثالث الدليل

اع، ق  عن الف   هـ أسأل× كتبت إليه ـ يعني الرضا قال: األوىل: صحيحة الوشاء، الرواية

                                           
 .256 ـ 255: نظر: املصدر نفسه( ا1)



 

وقال أبو احلسن  ،«اخلمر شارب بمنزلة كان رشبه ومن مخر، هو حرام،»قال: فكتب: 

وقال أبو احلسن  ،«شاربه وجللدت بايعه، لقتلت داري الدار أنّ  لو»: ×األخري

َري   هي»×: وقال ،«اخلمر شارب حدّ  حّده»×: األخري  .«الناس استصغرها ةمخ 

 ترّصح تارة   وهي الفّقاع، قضّية إزاء التشّدد من عالية درجة تقديم يف واضحة الرواية فهذه

 .عليه العقوبات أحكام بوترتّ  اخلمر، كشارب شاربه جتعل وأخرى مخر، هبأنّ 

وقال »أي قبل كلمة  ،األوىل من النقل الصحيح السند هنا هو اجلملةيّقن املقدار املت أنّ  إال

البقية نقٌل آخر ربام يكون من الوشاء وربام يكون من  إذ حيتمل أنّ  ؛األوىل «احلسن األخري أبو

 .اخلمر منزلة اعالفقّ  تنزيل هو ناملتيقّ غريه، فيكون مرسال  وفقا  هلذا النقل هنا، والقدر 

عن  ×قال: سألت أبا احلسن الرضا الثانية: خرب سليمن بن جعفر اجلعفري، الرواية

 بايعه لقتلت احلكم أو يل الدار كان لو ..سليامن يا ترشبه فال جمهول، مخر هو»الفقاع، فقال: 

 .«شاربه وجللدت

 الطويس الشيخ روى وقد. جدا   يسري باختالف اخلرب وغريه الكليني روى آخر موضع ويف

 هأنّ  والظاهر حفص، بن لسليامن جعلها التهذيب من موضعٍ  يف هلكنّ  الطريقة هبذه الرواية هذه

 .والكايف االستبصار من كّل  يف جاء ما بقرينة النساخ سهو أو هسهو من

 جمهول هبأنّ  وتوصيفه .اخلمر آثار عليه بترتتّ  مخرا   اعتباره عىل واضحة احلديث وداللة

 هأنّ  ظنّ ي   كان ما فيه الكحول نسبة لقّلة هوأنّ  للناس، واضحني يكونا مل وإسكاره تهمخريّ  أنّ  ديؤكّ 

 .، وهو ما يرشح طبيعة موقف بعض فقهاء املسلمني منهمنه اإلكثار تقدير عىل ومسكر مخرٌ 

اع، قال: أسأله عن الفقّ × قال: كتبت إىل أيب احلسن الثالثة: صحيحة ابن فضال، الرواية

 .«اخلمر شارب حدّ  وفيه اخلمر، هو»فكتب يقول: 

                                           
 هـ(.254هو أبو احلسن الثالث، وهو اإلمام عيّل بن حمّمد اهلادي )( 1)

الطويس، الرسائل العرش:  :؛ وانظر125: 9؛ وهتذيب األحكام 95: 4؛ واالستبصار 423: 6( الكايف 2)

262. 

؛ والرسائل العرش: 124: 9؛ وهتذيب األحكام 95: 4؛ واالستبصار 424 ـ 423، 422: 6( الكايف 3)

262. 

 .124: 9؛ وهتذيب األحكام 424: 6( الكايف 4)



  

 وهذا مخر، هوأنّ  مسكرٌ  الفقاع وأنّ  املوضوعي، اجلانب عىل الرتكيز يف واضحة والرواية

 مرارا   باخلمره بطفرَ  مسكر، غري واعتباره شأنه يف تساهل ظاهرة هناك أنّ  افرتاض زيعزّ  الرتكيز

 .فيه اإلسكاري العنرصعىل  رتكيزال شاهد

 مسكر كّل »قال:  ،×عن أيب احلسن الرضا الوشاء، الرابعة: خرب احلسن بن عّل   الرواية

 .«حرام اعوالفقّ  حرام، خممر وكّل  حرام،

 ـ يبدو فيام ـ ذلك وما ،املسكرات سائر عن متييزه بعد الفقاع عىل زيركّ  احلديث أنّ  والظاهر

 الفاعل اسم بصيغة اإمّ  منه قصدي   احلديث يف الوارد «رخممّ »و حرمته، بيان إىل للحاجة سوى

ر(  ر(،  املفعول اسم بصيغة أو ي سكر، ما أي وخيامره، العقل خيّمر ما ويعني)خمم   ويقصد)خمم 

 فيكون إسكارها، ثم ومن ،واشتدادها إزبادها إىل املفيض تخمريال يعرضها التي األرشبة منه

 .املسكرات حرمة عن آخر تعبريا  

 احلديث وبمراجعة. «الضعيف أو املجهول»بـ احلديث هذا املجليس العالمة وصف وقد

 :الكتب بني سنده يف اضطرابا   نجد

 الرسالة وهي ،اعالفقّ  حتريم يف رسالة   فيه خّصص والذي للطويس، العرش الرسائل ففي

 بن أمحد عن حييى، بن دحممّ  عن يعقوب، بن دحممّ  عن.. :يتاآل الشكل عىل السند جاء التاسعة،

 .عليه غبار ال معترب تامّ  السند وهذا الوشاء، عيل بن احلسن عن عيسى، بن دحممّ 

: يتاآل الشكل عىل جاء ـ الكليني عن رأينا كام ينقل والطويس ـ نفسه الكايف يف السند أنّ  إال

 وعىل. الوشاء عيلّ  بن احلسن عن عيسى، بن دحممّ  عن موسى، بن دحممّ  عن حييى، بن دحممّ 

 .الضعف أو باجلهالة املجليس   مكَ َح  يبدو كام السند هذا

عن الكليني هلذه الرواية يف كتايب االستبصار أيضا  السند بعينه هو ما نقله الطويس  وهذا

 .كذلكعنه  والتهذيب، ونقله الفيض يف الوايف

د بن موسى، عن : وعنه، عن حممّ كاآليت فجاء السند ،«تفصيل وسائل الشيعة»كتاب يف  اأمّ 
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 ...الوشاء اهلل، عن احلسن بن عيلّ  د بن عبدحممّ 

وعدم  ،بقرينة سائر املصادر ،اخالواضح أّن ما جاء يف الوسائل سهو أو خطأ من النّس  منو

 .بن موسى عن حمّمد بن عبد اهللحمّمد رواية 

فهو منسجم مع  ،الوايف والتهذيبوا سند الكايف املتحد مع املنقول عنه يف االستبصار وأمّ 

د بن موسى بن عيسى اهلمداين حممّ د بن موسى، وهو فيه حممّ  نّ أه ضعيف؛ وذلك لكنّ  ،نفسه

، د بن عيسى بن يقطني بالفعلعن حممّ د بن موسى هذا يروي ن، وهو ضعيف؛ وحممّ الساّم 

 كونه املراد هنا يف هذا د بن موسى اهلمداين، فيتعنّي كتاب حممّ  ةد بن حييى من رواحممّ  كام أنّ 

 السند.

 وكّله ضعيف، واالستبصار والوسائل والوايف والتهذيب الكايف فسند السند، يرتّدد وهبذا

 الرسائل يف الطويس سند اأمّ  اهلمداين، موسى بن دحممّ  بطريق اخلرب روى الكليني أنّ  يف يتحد

 بطريقني؟ للطويس الرواية وصلت فهل اهلمداين، من خالٍ  فهو العرش

ه متحد، وحتى طريق فالسند كلّ  ،«العرش الرسائل»بنظري حصول خطأ يف كتاب  األرجح

الطويس إىل الكليني يف سند الرسائل هو طريقة املعروف لكتب الكليني والذي ذكره يف 

د بن موسى عن كلمة حممّ  واألرجح أنّ  ،«بن أمحد»الفهرست، وال يوجد اختالف إال يف كلمة 

 ،موسىد بن بدل حممّ  ،د بن عيسىد بن عيسى قد حصل فيها اشتباه، فذكر أمحد بن حممّ حممّ 

لعدم إمكان اجلزم بصّحة النسخة الواصلة إلينا من  عن حممد بن عيسى، ويكفي الشّك 

 .السند ضعيف فاخلربالرسائل العرش، 

اع؟ عن الفقّ × قال: سألت أبا عبد اهلل اخلامسة: معتربة عمر بن موسى الساباطي، الرواية

 .«مخر هو»فقال: 

 .أيضا   السند تامّ  وهو واضحة، وإشاراته احلديث وداللة

أسأله عن × قال: كتبت إىل أيب احلسن السادسة: خرب زكريا أيب )أو بن( حييى، الرواية
                                           

 .360: 25( تفصيل وسائل الشيعة 1)

 .117ـ  116: 18( انظر: معجم رجال احلديث 2)

ـ  260؛ والرسائل العرش: 124: 9؛ وهتذيب األحكام 95 ـ 94: 4؛ واالستبصار 424، 422: 6( الكايف 3)

261. 



  

 ال»ذلك أصفه له كيف يعمل؟ فقال:  فأعدت عليه كّل  ،«ترشبه ال»اع وأصفه له، فقال: الفقّ 

 .«فيه تراجعني وال ترشبه،

يقول:  ثمّ  ،×الرجل يكتب للرضا امللفت فيها أنّ  حاسمة يف النهي، لكنّ  والرواية

سألته عام  ثمّ  ،ني التقيت بهذلك أِصفه له كيف يعمل..، دون أن يشري إىل أنّ  فأعدت عليه كّل 

ه كتب له ه قصد أنّ كتبت له سابقا ، مما يوحي بيشء من املشكلة يف تركيب الرواية، إال إذا قيل بأنّ 

 .، أو أّنه كتب له مّرة أخرىثم التقاه فأعاد عليه

، ولعّل ارتباك تركيبها يعّزز كام قلنا فضعّ مببكر بن صالح فهو  السند ضعيفة والرواية

 ن قبل بكر بن صالح، فالسند تالف.كونا موضوعة م

أسأله عن × ، قال: كتبت إىل أيب احلسن املايضالسابعة: خرب حسني القالنيس الرواية

 .«اخلمر من هفإنّ  تقربه؛ ال»اع، فقل: الفقّ 

 .متقدّ  كام جلّية والداللة

 الرسائل يف اأمّ  سنان، بن دحممّ  فيه واالستبصار والتهذيب الكايف يف فالطريق السند اوأمّ 

 عن حممد بن أمحد عن أبيه، عن حييى، بن دحممّ  بن أمحد عن مجاعة عن الطويس رواه فقد العرش

 بن أمحد فإنّ  مطلعه، يف اجلامعة جتاهلنا لو السند وهذا .سنان بن حممد ذكر دون القالنيس،

 .السند ضعيف فاخلرب وعليه ،جدا   مهمل حييى بن حممد

)هي(  هو»فقال:  ،اعه سأله عن الفقّ أنّ × عن الرضا الثامنة: خرب حممد بن سنان، الرواية

 .«بعينها اخلمر

 .وثاقته تثبت ومل سنان، بن دحممّ  فيه والسند واضح، احلديث ومفاد

 ترشبه؛ ال»اع فقال: عن الفقّ × ه سأل أبا عبد اهللأنّ ، التاسعة: خرب هشام بن احلكم الرواية

 .«فاغسله كثوبَ  أصاب فإذا جمهول؛ مخر هفإنّ 

                                           
 .261؛ والرسائل العرش: 124: 9األحكام ؛ وهتذيب 95: 4؛ واالستبصار 424: 6( الكايف 1)

؛ والرسائل العرش: 98: 10، و125: 9؛ وهتذيب األحكام 96: 4؛ واالستبصار 423 ـ 422: 6( الكايف 2)

263. 

 .125: 9؛ وهتذيب األحكام 423: 6( الكايف 3)

؛ 126 ـ 125: 9، و282: 1؛ وهتذيب األحكام 96: 4؛ واالستبصار 423: 6، و407: 3( الكايف 4)

 



 

 .اعالفقّ  لنجاسة إشارة وفيه تقدم، ما وفق واضحة وداللته

 مرسال ، فيكون أصحابنا بعض عن اخلرب يروي حييى بن دحممّ  فإنّ  ضعيف، السند أنّ  غري

 وهذا ذكره، نعمّ  أصحابنا، بعض عن حييى، بن حممد: السند جاء الكايف من آخر موضع يف بل

 .اإلرسال يف أوضح

 أنّ غري  ،مشكلة اإلرسال وإن وردت يف بعض مصادر الرواية كمثل كايف الكليني أنّ  إال

حكام، ويف بعضها اآلخر ال يعاين من هذه املشكلة، فطريق الطويس يف موضع من هتذيب األ

د بن أمحد بن حييى، عن أمحد بن احلسن كتاب االستبصار والرسائل العرش أيضا  هو عن حممّ 

 .البرصي مجيل أيب)احلسني(، عن أيب سعيد، عن 

 مهمل وهو البرصي مجيلة أيب أو مجيل يبأ إىل ترجع والطرق الروايات فتامم ،حال ةأيّ  وعىل

 السند، ضعيف فاخلرب اعا ؛وّض  كذابا   فيكون صالح بن لاملفّض  مجيلة أبو هو كان وإذا للغاية،

 .واحد غري بذلك أقرّ  كام

 أسواق عىل سلطانا   يل أنّ  لو»قال: قال: × عن أيب عبد اهللالعارشة: خرب زاذان،  الرواية

 .«اعالفقّ  يعني ،)اخلمرية( اخلمرة هذه عنهم لرفعت املسلمني

 .حمّرمة كونا سوى األسواق من اعالفقّ  لرفعه معنى ال هأنّ  الواضح ومن

 :وذلك ؛صعب   الرواية هبذه االستدالل أن   إال

 من رجل عن ،القريش اهلل عبد بن احلسني يروهيا حيث ،باإلرسال السند ضعيفة إنا :ال  أو  

 النوفيل اهلل عبد أبو السند ويف مهمل، وهو القريش اهلل عبد بن احلسني السند ويف أصحابنا،

 ؛الثقة الفاريس عمرة أيب لزاذان مغاير وهو احلال، جمهول بنفسه هنا زاذان بل أيضا ، مهمل وهو

 فتتغاير ،الصادق اإلمام عن يروي وهذا هـ،82 عام وتويف ،×عيلّ  اإلمام طبقة يف األخري إذ

 .جدا   ضعيف فالسند. الطبقة

                                                                                                             
 .263والرسائل العرش: 

؛ واللنكراين، تفصيل الرشيعة، 331: 3 الوثقى : الصدر، بحوث يف رشح العروةـ عىل سبيل املثال ـ ( انظر1)

 .198النجاسات وأحكامها: 

 .362 ـ 361: 25 الشيعة ؛ وتفصيل وسائل423: 6( الكايف 2)



  

 يعني: ومجلة)اخلمرية(،  وغريها الوسائل يف والوارد ،)اخلمرة( الكايف يف الوارد إنّ  :ثانيا  

وليس « يعني»أو ال يعلم أّنا من كالمه بقرينة التعبري بـ  اإلمام كالم من ليست اع،الفقّ 

 .االستدالل يصعب االحتامل هذا ومع اع،الفقّ  ال بعينها، اخلمر قصد اإلمام فلعّل  ،«أعني»

ه يرفع هذه اخلمرية عن أسواق املسلمني لو كان له سلطان، ال يدّل إّن إخبار اإلمام أنّ  :ثالثا  

 أّويل حكم إىل ترجع وهلبالرضورة عىل حرمة اخلمرية بذاهتا ومطلقا ؛ إذ هو مل يبنّي العّلة، 

 أو بالرفع والئي حكم إصدار يوجب زمنّي  للفقاع معنّي  وضع إىل ترجع أو اعبالفقّ  متعّلق

 الروايات لرتجيح فهٍم عىل آخر. فنحتاج لضّم سائر ؟باحلظر

 عن أسأله ×احلسن أيب إىل كتبت: قال فضال، ابن صحيحة: عرشة احلادية الرواية

 .عنه ينهاين فكتب الفقاع؟

اع قد يكون مل يقل شخص بأّن ني اإلمام البن فضال عن الفقّ  ن، ماامّ اوالسند ت والداللة

ومل  ،«ينهاين»ا ، وربام ال حيسن بمن هو يف مثل مقامه أن يرشبه، وهلذا ورد التعبري نيا  شخصيّ 

 وقد تقّدم يشء شبيه بذلك سابقا  فراجع. واهلل العامل. «عنه ينهى»يرد: 

فريتفع  ،مةتكون هذه الرواية عني الرواية الثالثة املتقدّ ـ أن بل الراجح ـ من املحتمل لكن 

، بل وكذلك بضّم ألسنة بعض الروايات األخرى هنا والتي فيها هذا اآلنف اإلشكال الداليل

 النوع من التعبري الشخيص، معّلال  بكونا مخرا .

× : سألنا أبا احلسنقاال الثانية عرشة: خرب احلسن بن اجلهم وابن فضال مجيعا ، الرواية

 .«اخلمر شارب حدّ  وفيه جمهول، مخر وهو حرام،»اع، فقال: عن الفقّ 

 رقم الرواية مع متحدة ـ زياد بن بسهل السند ضعيفة وهي ـ الرواية هذه أنّ  الظن أغلبو

 .واضحة والداللة. العامل واهلل ،واحدة رواية عن عبارة والثالثة، 3 رقم والرواية، 11

 رشب عن ×احلسن أبا سألت: قال إسمعيل، بن دحمم   صحيحة: عرشة الثالثة الرواية

 .شديدة كراهة   فكرهه اع،الفقّ 

                                           
 .423: 6( الكايف 1)

 .125: 9يب األحكام ذوهت؛ 95: 4؛ واالستبصار صدر نفسه( امل2)

؛ 124: 9؛ وهتذيب األحكام 95: 4؛ واالستبصار 21: 2؛ وعيون أخبار الرضا 424: 6( الكايف 3)

 



 

 حتمل ال الروايات يف الكراهة إذ الكراهة؛ إىل منها احلرمة إفادة إىل أقرب الرواية وهذه

 وقد حتتملها فقد جيّل، غري احلرمة يف الرواية ظهور لكنّ  املصطلحة؛ الكراهة عىل بالرضورة

 .بعنوانا الكراهة عىل وال احلرمة عىل ال دليال   تصلح ال فالرواية املصطلحة، الكراهة حتتمل

 الكراهة من احلرمة إرادة احتامل ويرتفع احلرمة إلفادة تصلح هنا الروايات سائر بقرينة نعم

 .فيها

 رأس محل ملا»يقول: × قال: سمعت الرضا الرابعة عرشة: خرب الفضل بن شاذان، الرواية

 يأكلون وأصحابه هو فأقبل ائدة،م عليه ونصب فوضع اهلل لعنه يزيد أمر الشام إىل ×احلسني

 رقعة عليه وبسط رسيره حتت طست يف فوضع بالرأس أمر فرغوا فلام اع،الفقّ  ويرشبون

 ويستهزئ ،^وجّده باهوأ عيل بن احلسني ويذكر بالشطرنج يلعب يزيد وجلس الشطرنج،

 ييل ما عىل فضلته صّب  ثم مرات، ثالث فرشبه الفقاع تناول صاحبه قامر فمتى بذكرهم،

 ومن بالشطرنج، واللعب اعالفقّ  رشب عن فليتوّرع شيعتنا من كان فمن ،األرض من الطست

 وجّل  عزّ  اهلل يمحو زياد، وآل يزيد وليلعن ×احلسني فليذكر الشطرنج، إىل أو اعالفقّ  إىل نظر

 .«مالنجو بعدد كانت ولو ذنوبه بذلك

 :يواجه الرواية هبذه االستدالل أن   إال

 .وثاقته تثبت مل حيث قتيبة، بن دحممّ  بن بعيلّ  السند ضعيفة اإّن  :ال  أو  

 هذا فكأنّ  واألّويل، الذايت بالعنوان والشطرنج اعالفقّ  حرمة يعطي ال الرواية سياق إنّ  :ثانيا  

 استذكار مثل فهذا ،×احلسني اهلل عبد أبا أصاب ملا احلزن عن بالتعبري مرتبطا   جاء النهي

، بل كأّنا تتخذ احلادثة واضح غري احلرمة يف الرواية فظهور ثمّ  ومن املاء، رشب عند احلسني

اختاذا  رمزّيا  للعبور منها نحو سلوك تربوي استذكاري تعاطفي يغاير ما فعله فالن عند ارتكابه 

 .تلك اجلريمة النكراء

 فيه بسندٍ  ـ اهلروي صالح بن السالم عبد عن جدا   قريب بمضمون الرواية هذه وردت وقد

 أمحد وفيه مهمل، وهو القريش متيم بن السالم عبد وفيه جمهول، وهو القريش اهلل عبد بن متيم

                                                                                                             
 .262ـ  261والرسائل العرش: 

 .25: 2؛ وعيون أخبار الرضا 419: 4( كتاب من ال حيرضه الفقيه 1)



  

 رشاب هفإنّ »: بالقول علل هأنّ  ×الرضا عن فيها وجاء ـ أيضا   مهمل وهو األنصاري، عيل بن

 .هبم والتشّبه عداءاأل مالبس لبس عن النهي يف النبّي  بحديث استشهد ثم «..أعدائنا

د بن عثامن العمري ريض قال: سألت حممّ  اخلامسة عرشة: خرب إسحاق بن يعقوب، الرواية

 فورد ]يف[ التوقيع بخطّ  ،كلت عيلّ ش كتابا  قد سألت فيه عن مسائل أاهلل عنه أن يوصل يل

 وال حرام، فرشبه الفقاع اأمّ .. اهلل أرشدك عنه سألت)ما(  اأمّ »×: موالنا صاحب الزمان

 .«..بالشلامب بأس

 بن دحممّ  عن الصدوق رواها حيث سندها، يف الكالم أن   إال ة،تام   الداللة حيث من والرواية

 .العمري عن يعقوب، بن إسحاق عن الكليني، يعقوب بن دحممّ  عن الكليني، عصام بن دحممّ 

 أيضا . يعقوب بن سحاقإ إىلبطريقه  الغيبة يف الطويس ورواها

 له ذكر ال جدا   مهمل رجٌل  هو إذ ؛يعقوب بن إسحاق حيث من هي فيه األساسية واملشكلة

 بن إسحاق وأنّ  السيام التوقيع، هذا أمر أشكل هنا ومن املسلمني، عند الرجال كتب يف

 .الواحدة اليد أصابع عن تهارواي تزيد فال رواية   يروي أن ندر يعقوب

رواية وحتصيله الكليني بال ما قيل يف تصحيح هذه الرواية وجوٌه أعالها ثقة   وغاية

 .االطمئنان بصدورها

 .حّجة له وعليهـ لو ثبت ـ وثوق الكليني هبا بل هذا غري توثيقه إلسحاق،  لكنّ 

 إسحاق جده اسم حيث للكليني األكرب األخ هو يعقوب بن إسحاق كام وقد احتملوا أنّ 

 .يعرفه الذي أخيه عن رواية عنه الكليني فرواية ثمّ  ومن لني،ك   من وكالمها

، تهاأمهيّ  عىليف الكايف،  الرواية هذه يورد مل الكليني وأنّ  السيام احتامل، دجمرّ  أيضا   وهذا

 .عىل األقّل  وتعّدد موضوعاهتا التي تصلح إليرادها ولو يف باب واحد من أبواب هذا الكتاب

، وهي من الروايات العلامء من لكثري وفاقا   الرواية هذه سند تصحيح إمكان عدم والنتيجة

رفت باسم   «.التوقيع الرشيف»التي استند إليها بعض القائلني بنظرّية الوالية العاّمة للفقيه، وع 

                                           
 .26ـ  25: 2( انظر: عيون أخبار الرضا 1)

؛ والطويس، 1113: 3؛ واخلرائج واجلرائح 283: 2؛ واالحتجاج 484 ـ 483النعمة: ن ومتام ي( كامل الد2)

 .290الغيبة: 



 

عن  بن يقطني(، السادسة عرشة: خرب احلسن بن عّل بن يقطني )عن احلسني عن عّل   الرواية

ويباع، وال أدري قال: سألته عن رشب الفقاع الذي يعمل يف األسواق  ،×أيب احلسن املايض

مل، وال متى عمل، أحيّل عيّل )يل( أن أرشبه؟ قال:   .«أحبّه ال»كيف ع 

 سعيد بن للحسنيالطويس  الشيخ طرق ةصحّ  عىل بناء تصحيحها يمكن قد والرواية

 حذرا   للتنّزه التوجيه إىل أقرب يكن مل إن التحريم، يف رصحيا   ليس املحبّة نفي ولكنّ  األهوازي،

 الروايات لسان مع ـ لسانا حيث من ـ تتناسب ال الرواية هذه يظنّ  ويف مسكرا . صريورته من

 .اهلل عند والعلم املتشّددة، السابقة

لكن بناء  عىل ما سيأيت من أّن الفّقاع كلمة تطلق عىل رشاٍب بلغ حد اإلسكار اخلفيف تارة  

يعرف هل الفقاع الذي يف األسواق بلغ حّد ومل يبلغه أخرى، فإّن سؤال السائل هنا معناه أّنه ال 

اإلسكار أو ال؟ وهذا يعني جريان الرباءة يف الشبهات املوضوعّية، بينام اإلمام قال له بأّنه ال 

حيّب ذلك كناية عن ترجيح التنّزه نظرا  الحتاملّية وجود املسكر فيه، فتتناسب الرواية مع 

 روايات التحريم هنا ولو إشعارا .

عن  ‘ناين رسول اهلل»عن عيل بن أيب طالب، قال:  لسابعة عرشة: خرب هبرية،الرواية ا

 .«وعن اجلعة ،يّس وعن القَ  ،ةرَ وعن امليثَ ، الذهب)حلقة( خاتم 

ة( بكرس اجليم وختفيف العني عَ وعن اجلِ )»وقد ذكر السيوطي يف رشح سنن النسائي قال: 

 .«يتخذ من احلنطة والشعري املهملة نبيذٌ 

والرواية ـ لو فهم من اجلعة فيها الفّقاع الذي نبحث عنه هنا ـ قد تكون خاّصة بمثل عيّل، 

وأّنه ال يليق به رشب ذلك، فليس فيها وضوٌح يف الداللة عىل التحريم يف نفسها. وقد تتخّلص 

 الرواية اآلتية من هذا اإلشكال.

عن  ‘نانا رسول اهلل» ، قال:×عن عيلّ  عمري، مالك بن الرواية الثامنة عرشة: خرب

ريض  جاء زيد بن صوحان إىل عيلّ  ابن عمري: قالويف نقل آخر «. واجلعة الدباء واحلنتم والنقري
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ناين عن احلنتم والدباء والنقري  :فقال ‘.ثني ما ناك عنه رسول اهللحدّ : اهلل عنه فقال

 .«..يثرة احلمراءالذهب أو قال حلقة الذهب وعن احلرير والقيس وامل واجلعة وعن خاتم

، «نانا»و « ناين»ولعّل هذه الرواية هي عني سابقتها ن قلت باملعنى واضطربت تعابريها بني 

 وربام ضّم إليها إضافات أو حذفت منها بعض األمور حسب اختالف رواياهتا، فراجع.

 هـ( وما بعد؟!ملاذا ُيالحظ ظهور حتريم الفّقاع يف زمن اإلمام الكاظم )

وقد الحظنا عليها أّن أغلبّيتها الساحقة ترجع لزمن  اع،الفق   حتريم روايات عمدة هي هذه

 .اإلمام الكاظم وصوال  للنصف الثاين من القرن الثالث اهلجري

ـ  150هـ، وخاّصة 300ـ  150أّنه يف تلك الفرتة من العرص العبايس )ما بني يل ويبدو 

نقاش وجدل، إذ من الالفت عدم ظهور اسم هـ( انترش الفّقاع كثريا  ووقع حوله 254

 ، عىل خالف العادة اجلارية يف الروايات الشيعيّة.اإلمامني: الباقر والصادق كثريا  هنا

وهذا ما يؤّيد ما سنتوّصل إليه من أّن هذا التحريم ليس تأسيسا  حلكم رشعي جديد، بل 

 .هو تطبيق ملقولة حتريم املسكر بمختلف درجات اإلسكار فانتظر

اء روايات عند فبالتوقّ  بأس ال هلا، معارضا   ط رح ما إىل االنتقال قبلهذا، و بَري   للنظر الغ 

 .فيها

 الُغبرياء روايات مع وقفة

ي من ريشج مرة العنّاب، وهي جنس نباٍت ثيف اللغة واحلديث عىل  «الغبرياء»كلمة  تطلق

 بعض وردت وقد لثامرها. الفصيلة الوردية، فيه أنواع حرجية، وأخرى تزرع للتزيني أو

 .وآثارها الغبرياء ثمرة يف الروايات

هناك من باب  ولعّله ،النبّي  عن مروّي  حديٍث  يف بالغبرياء عامن سلطنة رايضأ ّميتس   وقد

 .الغرباء تصغري
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 كان الذرة، من متخذ هإنّ : قيل سكرم   رشاٌب  ـ قيل ما عىل ـ هنا املقصودة الغبرياء أن   إال

كة، يسّمى وأنه احلبشة، بالد يف متداوال   ر  ك   من نوع الغبرياء، من يعمل مخر هي: وقيل الس 

 احلبشة أهل نبيذ اأّن  ذكر وقد. نفسها الغبرياء ثمرة من متخذا   يكون أن بعيدا   وليس ،مرتال

حبيش ا لفظ وأّن  ،مخر احلبشةا كام ذكروا أّن  ،الغربة من فيها ملا بذلك يتسمّ  الذرة من متخذ

 الصغريا أو الصغرياء أو الصغراب.. وقد تسّمى معّرب

ضت وقد  :اأبرزهو ،للغبرياء الروايات بعض تعر 

 ونى ،«فيها خري ال»ئل عن الغبرياء، فقال: أّن رسول اهلل| س   ،خرب عطاء بن يسارـ  1

 .السكركة هي: أسلم بن زيد قال: مالك قال. عنها

 تويّف  وعطاء ،النبّي  عن يسار بن عطاء يروهيا إذ الشافعي؛ بطريق اإلسناد ضعيفة والرواية

 .هنا حاكمٌ  اإلرسال أن الواضح ومن، هـ104 أو 103 أو 98 أو 97 عام

|، اهللأناسا  من أهل اليمن قدموا عىل رسول  إنّ  :خرب أم حبيبة بنت أيب سفيانـ  2

قالوا: يا رسول اهلل، إّن لنا رشابا  نصنعه من القمح  فأعلمهم الصالة والسنن والفرائض، ثمّ 

ملا كان بعد ذلك بيومني  ثمّ  .«تطعموه ال»قالوا: نعم. قال:  ،«ءالغبريا»ال: فق: قالوالشعري؟ 

ملا أرادوا أن ينطلقوا  ثمّ  ،«تطعموه ال»قالوا: نعم، قال:  ،«الغبرياء»ذكرومها له أيضا ، فقال: 

م ال يدعونا، قال: قالوا: فإّن  ،«تطعموه ال»قالوا: نعم، قال:  ،«اءالغبري»سألوه عنه، فقال: 

 .«عنقه فارضبوا يرتكها مل من»

 به احتّج  وقد ،|النبّي  قبل من وحسمه املوقف وشّدة النهي يف واضح احلديث هذا

                                           
؛ والنهاية يف 278: 4يب احلديث ؛ وابن سالم، غر442؛ واملصباح املنري: 186: 2( انظر: سنن أيب داود 1)

 .338: 3غريب احلديث 

 .502: 5؛ وحتفة األحوذي 41: 10( انظر: فتح الباري 2)

 .91: 2ق ،3ج ،؛ وانظر: ابن سيده، املخصص، السفر احلادي عرش91: 10( عون املعبود 3)

 .845: 2؛ واملوطأ 20: 8؛ واالستذكار 281( مسند الشافعي: 4)

؛ وجممع الزوائد 348: 6؛ ومعرفة السنن 292: 8؛ وانظر: البيهقي، السنن الكربى 427: 6( مسند أمحد 5)

: 23؛ واملعجم الكبري 190: 12؛ وصحيح ابن حبان 68: 13؛ ومسند املوصيل 278: 6و ،55ـ  54: 5

 .325: 2املنثور  ؛ والدرّ 246



  

 .الفقاع حتريم يف املخالفني عىل وغريه املرتىض السيد

 بكّل  اجلواب الرسول هلم ذكر أن فبعد لالنتباه، مثرية هنا واجلواب السؤال طريقة أنّ  غري

 معنى أّي  مرات، ثالث عليهم ذلك ركرّ  األوىل ةاملرّ  يف هأنّ  املصادر بعض يف بل وضوح،

 هذه يل تبدو؟! ..عنه أجبتكم وقد تسألون ملاذا: النبي هلم يقول أن دون وثالثا   ثانيا   لمحاولةل

، ما مل نفرّسها بأّن الراوي اخترص احلوار وأّنم يف عندها الوقوف تستحّق  لالنتباه مثرية الطريقة

، كّل مّرة كانوا حياولون حتصيل خمرج لتحليلها بسبب شّدة شيوعها وقّوة حضورها بني الناس

 .وأّن الناس لن يستجيبوا برتكها

 حديثه بأنّ  قالوا أن فبعد سنده، يف الواردة هليعة ابن ناحية من احلديث هذا يف مزغ   وقد

 .ضعفا   فيه أنّ  ذكروا ،حسن

اهلل| نى عن اخلمر وامليرس والكوبة والغبرياء،  نبّي  أنّ  اهلل بن عمرو، خرب عبدـ  3

 .«حرام مسكر كّل »وقال: 

 نممّ  وهو ،املغازي صاحب هأنّ  والظاهر إسحاق، بن دحممّ  السند ويف واضحة، والداللة

 .ام يتفّرد بهفي فتوقّ ي  
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(4)  : يف حممد بن إسحاق صاحب املغازي وغريه: حممد بن إسحاق وحممد بن املكندر، وعمرو بن »قال الكيّشّ

أن هلم  الّ إخالد الواسطي، وعبد امللك بن جريح، واحلسني بن علوان، والكلبي، هؤالء من رجال العامة 

عمرو بن  حممد بن إسحاق بن»النامزّي:  (؛ وقال687: 2)اختيار معرفة الرجال  «..وحمبه شديدة. ميال  

وقال املفضل بن غسان »..قال املّزّي: (؛ و453: 6)مستدركات علم رجال احلديث  «.شعيب: مل يذكروه.

الغاليب: سألت حييى بن معني عن حممد بن إسحاق، فقال: كان ثقة، وكان حسن احلديث، فقلت: إنم 

عيينة: قال أبو بكر اهلذيل:  : قال ابنوقال أيضا  . يزعمون أنه رأى سعيد بن املسيب، فقال: إنه لقديم.

وقال أمحد بن أيب خيثمة:  .ما كان فيهم ابن إسحاق. سمعت الزهري يقول: ال يزال باملدينة علم جمّ 

سألت حييى بن معني عن حممد بن إسحاق فقال: قال عاصم بن عمر بن قتادة: ال يزال يف الناس علم ما 

: حدثنا هارون بن معروف، قال: سمعت أبا معاوية وقال أمحد بن أيب خيثمة أيضا   عاش حممد بن إسحاق.

 



 

                                                                                                             
يقول: كان ابن إسحاق من أحفظ الناس فكان إذا كان عند الرجل مخسة أحاديث أو أكثر جاء فاستودعها 

وقال صالح بن أمحد بن حنبل، عن  ..فإن نسيتها كنت قد حفظتها عيلّ  قال: احفظها عيلّ  ،حممد بن إسحاق

أهل املدينة عنه؟ قال سفيان:  سفيان وسئل عن حممد بن إسحاق، قيل له: مل مل يروِ عيل بن املديني: سمعت 

. قلت همه أحد من أهل املدينة وال يقول فيه شيئا  جالست ابن إسحاق منذ بضع وسبعني سنة وما يت  

لسفيان: كان ابن إسحاق جالس فاطمة بنت املنذر؟ فقال: أخربين ابن إسحاق أنا حدثته، وأنه دخل 

ليها. وقال أبو بكر األثرم: سألته ـ يعني أمحد بن حنبل ـ عن حممد بن إسحاق كيف هو؟ فقال: هو ع

وقال احلافظ أبو بكر اخلطيب: قد  حسن احلديث. وقال: قال مالك وذكره، فقال: دجال من الدجاجلة.

معروفني بالصالح  عابه مجاعة من أهل العلم يف زمانه بإطالق لسانه يف قوم ذكر بعض العلامء أن مالكا  

حدثنا حممد بن فليح، قال: قال يل مالك بن أنس:  ..والديانة والثقة واألمانة، واحتج بام أخربين الربقاين

قال أمحد بن حممد: فسألت حييى بن معني. فقال: عسى أراد يف الكالم، فأما يف  هشام بن عروة كذاب.

هيم ابن املنذر: حدثني عبد اهلل بن نافع قال: كان ابن احلديث فهو ثقة، وهو من الرواة عنه. قال: وقال إبرا

أيب ذئب، وعبد العزيز املاجشون، وابن أيب حازم، وحممد بن إسحاق يتكلمون يف مالك بن أنس وكان 

حممد بن إسحاق، كان يقول: ائتوين ببعض كتبه حتى أبني عيوبه أنا بيطار كتبه. قال  أشدهم فيه كالما  

الم مالك يف ابن إسحاق فمشهور غري خاف عىل أحد من أهل العلم، وأما حكاية احلافظ أبو بكر: أما ك

من الوجه الذي ذكرناه، وراوهيا عن إبراهيم بن  ابن فليج عنه يف هشام بن عروة فليست باملحفوظة إالّ 

املنذر غري معروف عندنا، فاهلل أعلم. قال: وقد أمسك عن االحتجاج بروايات ابن إسحاق غري واحد من 

العلامء ألسباب منها: أنه كان يتشيع، وينسب إىل القدر، ويدلس يف حديثه. فأما الصدق فليس بمدفوع 

عنه. وقال البخاري: رأيت عيل بن عبد اهلل حيتج بحديث ابن إسحاق. قال: وقال عيل عن ابن عيينة: ما 

عثامن أن الزهري كان يتلقف يتهم ابن إسحاق. قال: قال يل إبراهيم بن املنذر: حدثنا عمر بن  رأيت أحدا  

ما حيدثه عن عاصم بن عمر بن قتادة، والذي يذكر عن مالك يف ابن إسحاق ال  املغازي من ابن إسحاق يف

تبع من رأينا ملالك، أخرج إيل كتب ابن إسحاق عن أبيه يف أيكاد يبني، وكان إسامعيل بن أيب أويس من 

ال يل إبراهيم بن محزة: كان عند إبراهيم بن سعد عن حممد . قال: وقاملغازي وغريها فانتخبت منها كثريا  

حكام سوى املغازي، وإبراهيم بن سعد من أكثر أهل بن إسحاق نحو من سبعة عرش ألف حديث يف األ

 ءنسان فريمي صاحبه بيشيف زمانه، ولو صح عن مالك تناوله من ابن إسحاق فلربام تكلم اإل املدينة حديثا  

ألمور كلها. قال: وقال إبراهيم بن املنذر عن حممد بن فليح: ناين مالك عن شيخني واحد وال يتهمه يف ا

كثري من الناس من كالم بعض الناس فيهم  من قريش وقد أكثر عنهام يف املوطأ ومها ممن حيتج هبام، ومل ينج  

هم، وتأويل من كان قبل نحو ما يذكر عن إبراهيم من كالمه يف الشعبي، وكالم الشعبي يف عكرمة، ويف

بعضهم يف العرض والنفس، ومل يلتفت أهل العلم يف هذا النحو إال ببيان وحجة، ومل تسقط عدالتهم إال 

قال: وقال عبيد بن يعيش: حدثنا يونس بن بكري، قال:  بربهان ثابت وحجة، والكالم يف هذا كثري.

الثوري، وابن إدريس،  سمعت شعبة يقول: حممد بن إسحاق أمري املحدثني بحفظه. قال: وروى عنه

 



  

                                                                                                             
ومحاد بن زيد، ويزيد بن زريع، وابن علية، وعبد الوارث، وابن املبارك، وكذلك احتمله أمحد وحييى بن 

معني وعامة أهل العلم. وقال يل عيل بن عبد اهلل: نظرت يف كتب ابن إسحاق فام وجدت عليه إال يف 

ي: وحممد بن إسحاق رجل قد اجتمع وقال أبو زرعة الدمشق .حديثني ويمكن أن يكونا صحيحني.

خذ عنه منهم: سفيان، وشعبة، وابن عيينة، ومحاد بن زيد، ومحاد بن سلمة، الكرباء من أهل العلم عىل األ

وابن املبارك، وإبراهيم بن سعد. وروى عنه من األكابر: يزيد بن أيب حبيب. وقد اختربه أهل احلديث 

قول مالك، يعني فيه، فرأى أن ذلك ليس  ه. وقد ذاكرت دحيام  مع مدحه ابن شهاب ل وخريا   فرأوا صدقا  

وقال إبراهيم بن يعقوب اجلوزجاين: حممد بن إسحاق الناس يشتهون  للحديث إنام هو ألنه اهتمه بالقدر.

وقال يعقوب بن شيبة: سمعت حممد بن عبد اهلل بن نمري وذكر ابن  .حديثه وكان يرمى بغري نوع من البدع.

إذا حدث عن من سمع منه من املعروفني فهو حسن احلديث صدوق، وإنام أيت من أنه  إسحاق فقال:

وقال سليامن بن إسحاق اجلالب: سألت إبراهيم احلريب: تكلم  .حيدث عن املجهولني أحاديث باطلة.

ة أحد يف ابن إسحاق؟ فقال: أما سفيان يعني ابن عيينة فكان يقول ـ يعني عن الزهري ـ: ال يزال باملدين

علم ما عاش هذا الغالم، يعني ابن إسحاق. قال: إبراهيم: ولكن حدثني مصعب، قال: كانوا يطعنون 

قال أمحد بن حنبل: كان ابن إسحاق يدلس إال أن كتاب إبراهيم بن .. من غري جنس احلديث. ءعليه بيش

قدم حممد بن إسحاق إىل قال: وقال أبو عبد اهلل:  سعد إذا كان سامع قال: حدثني، وإذا مل يكن قال: قال.

وقال حنبل بن إسحاق: سمعت أبا عبد اهلل يقول: ابن  بغداد فكان ال يبايل عمن حيكي، عن الكلبي وغريه.

وقال أبو العباس أمحد بن حممد بن سعيد: سمعت عبد اهلل بن أمحد بن حنبل وسأله  ة.إسحاق ليس بحجّ 

بالعلو والنزول وخيرجه يف املسند، وما  فيكتبه كثريا  رجل عن حممد بن إسحاق، فقال: كان أيب يتتبع حديثه 

به يف السنن. وقال أيوب بن إسحاق بن سافري:  رأيته أنفى حديثه قط. قيل له: حيتج به؟ قال: مل يكن حيتّج 

سألت أمحد بن حنبل، فقلت: يا أبا عبد اهلل ابن إسحاق إذا تفرد بحديث تقبله؟ قال: ال، واهلل إين رأيته 

بن املديني فكان يثني عليه ااعة باحلديث الواحد، وال يفصل كالم ذا من ذا. قال: وأما عيل حيدث عن مج

 .عن حممد بن إسحاق، فقال: هو صالح وسط. وقال حممد بن عثامن بن أيب شيبة: سألت عليا   مه.ويقدّ 

 مرة قال: وسئل حييى بن معني عنه مرة أخرى فقال: ليس بذاك، ضعيف. قال: وسمعت حييى بن معني

وقال أبو احلسن امليموين: سمعت حييى بن  .أخرى يقول: حممد بن إسحاق عندي سقيم ليس بالقوّي 

وقال عباس الدوري، عن حييى بن معني: حممد بن إسحاق ثقة، . معني يقول: حممد بن إسحاق ضعيف.

ن صدقه ة. وقال يعقوب بن شيبة السدويس: سألت حييى بن معني عنه، فقلت: يف نفسك موليس بحجّ 

: 24)هتذيب الكامل  «..وقال النسائي: ليس بالقوّي  ؟ قال: ال، هو صدوق. وقال العجيل: مدين ثقة.ءيش
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حممد بن إسحاق فيام يبدو مما قيل حوله أّنه يف حّد نفسه جّيد ثقة، لكنّه تارة  طعن عليه يف العقيدة  أقول:

وأخرى يف اخللط أو التدليس أو احلفظ والدّقة والضبط ونحو ذلك، وأجد أّن تضارب املواقف حوله 

األصل فيه عدم األخذ شديدا  يعود إىل هذا األمر، ومع هذا التضارب القوي يف قيمة منقوالته يكون 

 



 

 عيلّ  محرّ  وتعاىل تبارك ريّب  إنّ »رسول اهلل| قال:  أنّ  قيس بن سعد بن عبادة،خرب ـ  4

 .«العامل مخر ثلث افإّن  والغبرياء، اكموإيّ  والقنني، والكوبة اخلمر

ا تعبري الثلث فقد يراد القول وأمّ  ،العامل مخر كسائر الغبرياء بأنّ  «العامل مخر» تعبري رّس ف   وقد

 .قسام  كبريا  من مخور العامل هو من هذا النوع من اخلمور بأنّ 

 الغبرياء نبيذ نّ إ»: الطائف لأه إىل كتب هأنّ | اهلل رسول عن ،اجلعفي ُاسيد خربـ  5

 .«حرام

 قراءة نقدّية يف حماولة الطوسي واملرتضى و.. توظيف نصوص الغبرياء يف الفّقاع

وبمراجعة كتب اللغة وغريب احلديث واملعطيات  ،لية يف هذه النصوصتأمّ  وبنظرة

نا ال الغبرياء كان رشابا  متداوال  يف بالد احلبشة واليمن، لكنّ  د من أنّ يمكننا التأكّ  ،ةاحلديثيّ 

الطويس  خاع مثل الشين الفقّ محياول اعتباره  همبعض ففيام رأينا أنّ  ،ته الدقيقةنعرف هويّ 

ا ه مخٌر أو نبيذ الشعري، وأّن يام بأيدينا من معطيات يشري إىل أنّ املوجود ف إال أنّ  ،والسيد املرتىض

كة بأنّ  األثري ابن قالعرف بخمر احلبشة ونبيذهم، بل ت   ر  ك   من يتخذ اخلمور من نوعٌ  الس 

 يف واملنقول م؛تقدّ  كام بالغبرياء ىيسمّ  التمر من نوع من عملي   مخر ابأّن  بعضهم وذكر ،الذرة

 .ماملتقدّ  اجلعفي ا سيد خرب يف بالنبيذ تسميته ذلك زويعزّ  ،احلبشة مخر اأّن  اللغة كتب بعض

 متخذة اإّن  بل ،وأشّد منه غريه أو اعالفقّ  عني اوأّن  الغبرياء حالة لنا يوضح يشء يوجد فال

 اعالفقّ  صخيّص  من رأي عىل احتادها يصّح  فال بعضهم، عند القمح وأ الذرة أو التمر من

 .الشعري برشاب

                                                                                                             
 غريه. واهلل العامل. حديث   ؤّيدهبحديثه ما مل حيرز سالمته من العيوب، أو ي

 .41: 10؛ وانظر: فتح الباري 422: 3؛ ومسند أمحد 54: 5( اهليثمي، جممع الزوائد 1)
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 من العلامء بعض عن ـ يئاألحسا مجهور أيب كابنـ  وغريمها واملرتىض الطويس نقله ما اوأمّ 

 .كتبهم قوحمقّ  كتبه مماأيضا   جيلّ  هو كام له، واضح مصدر يتضح فلم الفقاع، هي الغبرياء أنّ 

 هأنّ  والظاهر ،واحلبشة اليمن أهل يتخذه كان رشاٌب  الغبرياء أنّ  هو داملؤكّ  هو فام وعليه،

 خرب يف حرام مسكر كّل : بجملة بوعقّ  رواياته، بعض يف باخلمر ربط هلذا ؛معروفا   مسكرا   كان

 بالنبيذ عنها وعرّب  قيس،خرب  يف العامل مخر ثلث أو العامل مخر ابأّن  ووصفت ،عمرو بن اهلل عبد

 بوصفها حتريمها هو الغبرياء نصوص من نا  متيقّ  قدرا   اعتباره يمكن فام اجلعفي، ا سيد خرب يف

. واضح غري فهو متاما   اعللفقّ  مطابقته اأمّ  ،املدينة أهل عند التمر كأنبذة مخرّي  غري مسكرا   رشابا  

 ..و والشعري والذرة القمح أنبذة من نوع سوى ليس اعالفقّ  أنّ  احتامل طرح من يتسيأ نعم

 بيوت أهل البيت؟!، هل كان الفّقاع ُيصنُع يف اعالفّق يف الرتخيص نصوص

ة  أليب يعمل كان: قال ،ماز  ر  مُ  صحيحة: وهي اعالفق   يف للرتخيص تطرح قد رواية ثم 

أيب عمري ـ: ومل أعقب احلديث بالقول: قال أبو أمحد ـ ابن  وقد .منزله يف اعالفقّ  ×احلسن

 .يغيل عايعمل فقّ 

 :وجوه من احلديث هذا العلمء ناقش وقد اع،الفق   له عمليُ  كان اإلمام أن   احلديث هذا يفيد

 .حاله ال يواجه األخبار املتواترةه شاذ خيالف األخبار كّلها، وما هذا إنّ  :ال  أو  

 الصدورية ةاألقوائيّ أو الشهرة أو  ةوثقيّ باأل الرتجيح استخدام من املرحلة هذه أنّ  إال

 األخبار. بني قيوفّ  أن يمكنه حّل  وجود عدم عىل متفّرعة

ّص بروايته، وهذا ما رمى بالغلّو، فال يلتفت إىل ما خيتإّن اخلرب من رواية مرازم، وهو ي   :ثانيا  

 .ذكره الطويس

بل الطويس نفسه  ،قه النجايّش أحدا  مل يذكر مرازم بن حكيم يف الغالة، وقد وث أنّ  إال

 دون إشارة ملذهبه يف الغلّو.، أيضا  

                                           
 .264؛ والرسائل العرش: 126: 9؛ وهتذيب األحكام 96: 4( االستبصار 1)

 .264( الرسائل العرش: 2)

 .صدر نفسه( امل3)

 .342؛ ورجال الطويس: 424: ، الفهرستالنجايشانظر: ( 4)



 

ه لكنّ  الرجال،هنا مل يتمّكن من الطعن يف وثاقة مرازم الذي وثقه هو بنفسه يف  والطويس

ّرد هبا كام عن فيه إذا تفاعتربه يف الغالة، ومذهب الطويس عدم العمل برواية الغالة أو من ط  

ه لو كان يف الغالة لذكره النجايش وابن الغضائري أنّ  . وغالب الظنّ ذكره يف كتاب العّدة

ني باهتام الغالة، بل قد روى الكيش يف رجاله الذي اخترصه الطويس رواية عن مرازم املعروفَ 

 أعرف وال. «مرشكون اركفّ  قافّس  كمفإنّ  ،اهلل إىل توبوا»ه قال للغالية: أنّ × عن الصادق

 .العامل واهلل. دةجيّ  إلينا الواصلة فرواياته بالغلوّ  اهتامه مصدر

 ملذهب عندنا قيمة ال ،الثقة أو املوثوق اخلرب ةحجيّ  عىل نبني حيث نافإنّ  حال، أية وعىل

، فإذا ثبت أّن مذهب الغالة يتساهل يف أمر له حمتملة ةمنفع احلديث يتضّمن مل ما الراوي،

 .األرشبة املسكرة مثال ، فيمكن ختفيف الوثوق هبذا احلديث نتيجة ذلك لو ثبت الغلّو يف مرازم

ة يف لإلماميّ من مذاهب املسلمني قة أحد ة؛ لعدم موافحممول عىل التقيّ  ربإّن هذا اخل :ثالثا  

 .اعحتريم الفقّ 

 غري حماولة هي بل الروايات، بني والتوفيق اجلمع إمكان عدم أيضا   تفرتض املحاولة وهذه

 اعالفقّ  له عملي   كان هأنّ  عن إخبار هو املوجود بل ة،تقيّ  معنّي  بأمرٍ هنا  يفتي ال فاإلمام واضحة؛

 يصنع أن للتقّية املوجب هو فام مثال ، غلامنه له حيرضه كان املنزل داخل أمرٌ  وهذا منزله، يف

يف تكّرر ذلك « يعمل لهكان »بل سيلزم من ذلك ـ بعد ظهور كلمة ؟! اعا  فقّ  بيته يف اإلمام

! وهذا غريب، املفهوم منه عرفا  أّنه كان يرشبه ـ أّن اإلمام كان يرشب املسكر ولو اخلفيف  تقيّة 

علام  أّن معتربة حنان بن سدير التي أسلفنا نقلها سابقا  تكشف أّن اإلمام يقول بأّنه مل يامرس 

 التقّية يف املسكر ال مع السلطان وال غريه، فتنفي احتامل التقّية هنا.

، وهذا باب لو فتح  كان أمره إال إذا قيل بأّن التقيّة هنا من الراوي، فاختلق احلديث تقّية 

 ، وقد يفيض النيارات يف احلجية احلديثّية.مشكال  أيضا  

اع يف البيت، وربام ه كان يعمل له الفقّ غاية ما تدّل عليه الرواية أنّ  قد خيطر يف البال أنّ  نعم،

                                           
 .135: 1ة يف أصول الفقه لعدّ نظر: ا( ا1)

 .701: 2وانظر: املصدر نفسه  ؛587: 2( رجال الكيش 2)

 .196: 1؛ وانظر: األردبييل، جممع الفائدة 264( الرسائل العرش: 3)



  

 ما كان قادرا  عىل منعه للتقيّة.ه لكنّ  ،به كان يعمله هو وما كان يرىضما 

مرازم كان قد نقل لنا  ه يدّل عىل أنّ لكنّ  ،ضعيف عىل احتاملٍ  االحتامل وإن كان واردا   وهذا

 يرشدنا تعليقهابن أيب عمري يف  وهذا أمر الفت، علام  أنّ  ها،مجيع دونجزءا  من املعلومات 

 امإنّ  هوأنّ  ،بذلك راضيا   كان اإلمام أنّ  أدرك هوأنّ  األمر، هذا وتفسري فهم حياول هأنّ  إىل بوضوح

 .انيَ لَ الغَ  رتبة يبلغ مل الذي احلالل اعالفقّ  له يعمل كان

 .راجح غري هلكنّ  وارد، ةالتقيّ  عىل فاحلمل حال، ةأيّ  وعىل

اع أساسا ، ويشهد لذلك حماولة ابن أيب إّن هذه الرواية ال تعارض روايات حتريم الفقّ  :رابعا  

ما  احلديث، وهو أنّ عمري التفسريّية التي أعقبت احلديث، فابن أيب عمري رشح لنا املراد مما يف 

اع الذي فيام احلرام هو الفقّ اع قبل أن يغيل، وهو ليس بحرام، عمل أليب احلسن هو الفقّ كان ي  

 .يغيل

 :حالتان له اعالفق   أن   معناه وهذا

 النشيش، وال الذايت الغليان فيه حيصل أن دون غريه، أو الشعري من استخراجه حالة ـ أ

 الذي الشعري ماء ومنه فيه، إشكال وال حالل، وهذا .ذلك عىل يساعد فيه يشء وضع ودون

ىَل  مرىض السيام ،للمرىض األطباء يصفه  .الك 

 وظهور فيه، والرضاوة الغليان حصول مع غريه، أو الشعري من استخراجه حالة ـ ب

 .اعالفقّ  من مةاملحرّ  احلالة هي وهذه فيه، ذلك شابه وما النشيش

 يكن مل الذي احلرام فهو الثاين النوع اأمّ  احلالل، لاألوّ  وعنال هو احلسن أليب عملي   كان فام

 .له عملي  

ما  ،لسالمة هذا التفسري املوجب لفّض االشتباك بني هذه الرواية وسائر الروايات ويشهد

أن تفرّس يل  قال: إن رأيَت  ،×د الرازي إىل أيب جعفر الثاينيف كتاب عبد اهلل بن حممّ  ءجا

 آنيته يرض مل ما إال ي قرب ال»اشتبه علينا أمكروٌه بعد غليانه أم قبله؟ فكتب إليه:  ه قداع، فإنّ الفقّ 

 إال أرشبه ال فإيّن  يغِل، مل ما الفقاع عن أسأل كنت فأعاد الكتاب إليه: أيّن  ،«جديدا   وكان

                                           
 .265 ـ 264انظر: الرسائل العرش: ( 1)



 

  يف كان ما( أرشبه أن)فأتاين 
ٍ
 وسأل واجلديد، الرضاوة حدّ  أعرف ومل ،ضارٍ  غري أو جديد إناء

 من ونحوه واخلشب والزجاج الغضارة يف يعمل ما رشب جيوز وهل له، ذلك يفرّس  أن

 ثمّ  عمالت، ثالث قدر إىل اجلديد الفخار ويف الزجاج يف اعالفقّ  يعمل: »×فكتب األواين؟

 .«ذلك مثل واخلشب جديد، إناء يف إال( عمالت ثالث بعد منه يعد ال)ثم  فيه يعمل مل

 قبل ما حالة له النبيذ، مثل اعالفقّ  وأنّ  اع،للفقّ  حالتني بني التمييز عملية دتؤكّ  الرواية فهذه

 .حراما   فيكون الرضاوة بعد ما حالة وله حالل، فهو الرضاوة

× يني( إىل أيب جعفر الثاينضد احلصيني )احلبن حممّ  يشهد لذلك أيضا  مكاتبة عيلّ  ومما

)مترء( يل، فام ترى يل  ئطعامي ويمر عنّي  شيخ كبري، وهو حيطيسأله عن الفقاع، وكتب: إيّن 

 فأما ار،والفخّ  الزجاج أواين يف الثانية أو عمله أّول عمل إذا اعبالفقّ  بأس ال×: »فيه؟ فكتب

بن مهزيار الراوي هنا عىل احلصيني(: اه نّ أقال عيل )الظاهر  ،«تقربه فال اإلناء عليه رضي إذا

ناء، فأعاد الكتاب إليه: جعلت فداك، لست الكتاب وقال: لست أعرف رضاوة اإل فأقرأين

 إذا ناءإلا إنّ »نا  أعمل به، فكتب إليه: أعرف حّد رضاوة اإلناء، فارشح يل من ذلك رشحا  بيّ 

 يتعّرض فال حرم فإذا حرم، غال فإذا فأغاله، عليه رضي أربعة أو عمالت ثالث به عمل

 .«له

 إىل النقالبه املوجب النشيش ظهور بمعنى ،يغيل ما ومنه يغيل، ال ما منه اعفالفقّ  إذن،

 .العصري كغليان متاما   مسكر،

 الطريقة هبذه مرازم نقل كان وإن هنا، الرواية يف اإلشكال ارتفع املحاولة هذه صّحت فإذا

 ما معروفا   كان لو إذ معروفا ؛ هأظنّ  وال معروفا ، األمر هذا يكن مل ما األمانة من خيلو وقد مومها  

 .للتوضيح عمري أيب ابن اضطرّ 

 يقبل أن افإمّ  وعليه ،النصوص هلذه ونعود اع،الفقّ  حقيقة يف قريبا   البحث يتيأ وسوف

                                           
؛ واخلرب ضعيف السند 126: 9؛ وهتذيب األحكام 97 ـ 96: 4؛ واالستبصار 265: صدر نفسه( امل1)

 د الرازي.بجهالة عبد اهلل بن حممّ 

براهيم بن مهزيار، وعيل إمن  ؛ واخلرب ضعيف السند بعدم ثبوت وثاقة كّل 266 ـ 265( الرسائل العرش: 2)

 حلضيني، واحلسن بن هارون احلارثي.د ابن حممّ 
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 النصوص هذه كّل  مواجهة عىل قادر غري لكونه مرازم خرب بطرح يلتزم أو هنا الرابع باحلّل 

جتعله أقّل قّوة من ، مع كونه فعال  ينفتح عىل احتامالت اعالفقّ  بتحريم القاضية دةاملتعدّ 

 .النصوص الرصحية والظاهرة

 .وفقا  ملذهب أهل البيت النبوي   اعالفق   بحرمة القول هو فالصحيح

 اموعدمه ةواملسكرّي ةاخلمرّي بني اعالفّق حقيقةـ  ـ  

 هل التنزيل ومع تنزيال ؟ وأ حقيقة   مخرا   كونه حيث من اعالفقّ  معرفة العنوان هبذا قصدن

 ال؟ وأ اإلسكار فيه يشرتط

 دائرة إىل انتامئه حيث من اعالفقّ  ةهويّ  تتحّدد السؤالني هذين عن اجلواب ونتيجة

 .املسكرات

م  :تيةاآل النقاط إىل احلديث ونقس 

 ال؟ وأ حقيقي مخر اعالفّق هلـ  ـ  ـ  

الفقاع  فإنّ  ،ه بناء  عىل كون اخلمر خصوص رشاب العنب املسكر املعروفإنّ  :واجلواب

 ال الفقاع فإنّ  ،العنبن من اخلمر هو رشاب القدر املتيقّ  ا بناء  عىل أنّ ليس بخمر قطعا ، وأمّ 

رز  الفقاع ةمسكريّ  ثبتت فإذا كثريه، ولو املسكر، مطلق هو اخلمر بأنّ  قلنا إذا اوأمّ  ،مخرا   كونه حي 

؛ مخرا   كان اإلسكار فيه واشرتط  .تنزيال   مخرا   كان وإال حقيقة 

 وعليه خاّصة، العنب رشاب من املسكر هو اخلمر من ناملتيقّ  القدر أنّ سابقا   ذكرناقد و

 .حقيقة   مخرا   اعالفقّ  كون من دالتأكّ  الصعب فمن

 ؟حقيقّي وأ تنزيلي اعالفّق يف النصوص لسان هلـ  ـ  ـ  

فتكون ه مخر حقيقي، اع أنّ ظاهر روايات الفقّ  ـ إىل أنّ  ق احليلفقهاء ـ كاملحقّ بعض ال ذهب

 املشرتك. دة  للمعنى الواسع يف اخلمر، وتكون كلمة اخلمر حقيقة يفهذه الروايات بنفسها مؤكّ 
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 والنصوص ،حقيقة   بخمر ليس الفقاع أنّ  إىل ـ د اخلوانساريآخر ـ كالسيّ  بعٌض  وذهب

، مخرا   كونه بيان تريد ال  .اخلمر منزلة تنزيله تريد اموإنّ  حقيقة 

 داللة حول القرآين البحث يف قلناه ما نّدعي أن املوضوع هذا معاجلة يف الصحيح ولعل  

 وهو وخاص، املسكر، مطلق وهو عام: بمعنيني تستعمل الكلمة فهذه اللغة، يف اخلمر كلمة

 عىل قرينة تقم مل ما اخلاّص  املعنى إرادة هو ناملتيقّ  والقدر .املعروف العنب رشاب خصوص

 .العام املعنى إرادة

اع هو اخلمر باملعنى العام ال املراد يف نصوص الفقّ  مقامنا توجد قرينة واضحة عىل أنّ  ويف

ته قد يكون إدراك مسكريّ  اع أنّ ره، فإّن املشكلة يف الفقّ كاخلاص، أي مطلق ما خامر العقل وأس

قليلة،  نسبة الكحول فيه نّ ة كبرية منه حتى يسكر اإلنسان؛ أله حيتاج إىل رشب كميّ صعبا ؛ ألنّ 

 عليه، ويعتادون البيوت يف اعالفقّ  يعملون كانوا وقد رّيته،كبمسومن اعتاد عليه مل يعد يشعر 

 وزهوٍ  إطرابا أّن ما تعطيه من وظنّ  خفيفة بدرجة شعروا وربام ته،بمسكريّ  يشعرون فال

كرا   وارتياح  املرشوب هذا أنّ  هو الناس مع حصل الذي أنّ  عن الكشف ةاألئمّ  فأراد ،ليس س 

 غري إسكاره أنّ  غايته فرق، ال اإلسكار واضح املسكر كشارب شاربه وأنّ  حقيقته، يف مسكرٌ 

 .مضل ل هو بل واضح

رية، تصغريا ، وعرّب ت بعض الروايات بأنّ عرّب  ،هنا ومن ه مخٌر ت بعض الروايات بأنّ ه مخ 

تريد الكشف عن كونه مخرا  ، بل جمهول، فالنصوص ال تريد تنزيله منزلة اخلمر باملعنى األخّص 

را : هو مخر، ال للتنزيل أو لكون كلمة اخلمر منرصفة عنه ام قال اإلمام مكرّ باملعنى األعم، وإنّ 

ه مخر يف النصوص كام ذهب إليه السيد اخلوانساري، بل سبب وإال ما احتاج ألن يقول بأنّ 

يريح وهيدئ ويشعر ه رشاب نسبته للخمر هو عدم وضوح مسكرّيته، فقد كان يتصّور أنّ 

م لو ه مسكر، وأّن كمية  قليلة، فأراد اإلمام بيان أنّ  منهم عادة  ما يرشبون اإلنسان بالسعادة؛ ألّن 

؛ فاإلحلاق املوضوعي بعد فهم مستويات السكر ودرجاته احلفيفة دوارشبوا منه كثريا  لتأكّ 

ه لو كان منه ف عن اخلمر وأنّ ه منرصه مخر، ال ألنّ ر كان ملتبسا  عندهم هلذا وصفه بأنّ مباخل
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ونعرف أّن الفقه  وة واخلشب و..احظ خرب الغليان والرضنالل جيدا ، وهلذا لعرفوه، فتأمّ 

 السنّي مل يقل باحلرمة هنا ظنّا  أّنه ليس بمسكر.

ة الفقاع لو رشب هذه النصوص تريد الكشف عن مسكريّ  الراجح بنظري أنّ  فالصحيح

 لكلمة نياخلمر باملعنى العام، واللغة تفتح عىل معنيني واستخدامَ ا  بلحقه موضوعيّ كثريه، وت  

 اخلمر.

ه دور بيان حكم مستقل هو ال أن   ،ة هنا هو دور موضوعي إرشاديدور األئم   ُيعلم أن   وهبذا

ا أرادوا ـ إمّ  السيد الصدر تعبريتأكيد هلذا املبدأ؛ فهم ـ عىل حّد مزيد وسيأيت  اع،حتريم الفق  

ة مصداقية، وهي كون ة مفهومية، وهي شمول املسكر ملا فيه إسكار خفيف، أو قضيّ بيان قضيّ 

 اع حمتويا  عىل صفة اإلسكار.الفقّ 

 اإلسكار؟ حرمته يف يشرتط هل باخلمر، بإحلاقه اعالفّق حتريم بعد ـ ـ  ـ  

اعتبار اإلسكار يف حتريم  يف ظاهر كالمهم ـ إىل عدمـ اء هغري واحٍد من الفق ذهب

 .وظاهر النصوص ومعاقد اإلمجاع، سب إىل ظاهر األصحاببل ن  ، اعالفقّ 

اع، وهذا دليل هنا عندهم هو عدم استفصال النصوص وإطالقها احلكم بحرمة الفقّ  وأبرز

نا وجدنا النصوص تارة  حتّرمه وأخرى حتّلله، فإنّ  ؛عىل خالف ما حصل مع قضّية النبيذ

جده ة فحرام وإال فحالل، وهذا ما ال نة واملسكريّ وتفّصل يف حاالته ما بني حالة اإلزباد والشدّ 

 .يف نصوص الفقاع، بل هي مطلقة
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ل الفقاع ه ينسجم مع التنزيل، بمعنى أّن الشارع نزّ اع يبدو أنّ الفهم لنصوص الفقّ  وهذا

 هو أي اخلمر، بحكم فهوأسكر أم مل يسكر ـ ـ  عامطلقا  منزلة اخلمر مرتبا  آثار احلرمة، فكّل فقّ 

 .اخلمر منزلة منّزل مسكر اعفقّ  كّل : يقل ومل حرام،

 وذلك:، اعالفق  اإلسكار ولو بمراتبه اخلفيفة مأخوذ  يف حرمة  الصحيح أن   أن   إال

 أنّ  بيان منها املراد وأنّ  ة،حقيقيّ  بل ،ةتنزيليّ  ليست اعالفقّ  نصوص بأنّ  قلنا إذا اأمّ  ـ 1

 أكثر لو اإلسكار عىل واقعا   يشتمل اعالفقّ  أنّ  أو اإلسكار من الضعيفة املراتب يشمل املسكر

 يف الفقاع حرمة عىل داّلة   النصوص العتبار معنى ال احلال هذه مثل ففي ،رشبه من اإلنسان

 يف اإلسكار فاشرتاط اخلفيف، ولو إسكاره عن خترب اأّن  الفرض ألنّ  مسكرا ؛ يكن مل ولو نفسه

 .اعالفقّ  نصوص يف احلقيقي اإلخباري اللسان عىل بناء   واضح التحريم

ا إذا قلنا بأّن نصوص الفقاع ليست إخبارية  حقيقية، بل هي تنزيلية عنائية، فقد وأمّ  ـ 2

اع مسكرا ، متاما  ه نّزل مطلق الفقاع منزلة اخلمر، وال يشرتط يف التنزيل أن يكون الفقّ يقال بأنّ 

ة ترشيعية اعتبارّية كام هو عملية التنزيل هي عمليّ  ؛ ألنّ صالةكتنزيل الطواف بالبيت منزلة ال

واضح؛ ولعّل هذا هو مستند العديد من الفقهاء يف إثبات حرمة مطلق الفقاع ولو مل يكن 

 بمعيارّية الغليان فيه ولو مل ي سكر. ول بعضهممسكرا ، أو ق

طالق يبدو صعبا ؛ ألّن القرائن التي أبرزناها لدعوى كون اللسان أّن االطمئنان بانعقاد إ إال

اع بجامع اإلسكار الذي هو مالك خربيا ، إذا مل تقبل هناك فهي تصلح قرائن لربط حرمة الفقّ 

هذه الروايات والقرائن تكشف عن أن  التنزيل منزلة اخلمر، وبمعنى آخر: لو ف هم التنزيل فإنّ 

التنزيل جاء بمالك وجامع اإلسكار؛ فعندما  باملعنى األخّص، وأنّ  اخلمراملراد باخلمر هو 

 ـ جمهول ـ استصغره» ه مخر استصغره الناس أو مخر جمهول أو مخرية، فهذا يعني أنّ يقول بأنّ 

ة الواقعية اع جعلته جمهوال  أو مستصغرا ، وهذه احليثيّ ة واقعية يف الفقّ كاشف عن حيثيّ « مخرية

 اخلفيف.ليست إال اإلسكار 
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 ةحجيّ  عىل بناء   هأنّ  إال السند، ضعيفة كانت وإن التعابري ههذ فيها تورد التي والروايات

 باإلطالق االطمئنان نعتيم ،األخبار جمموع من املتيقن بالقدر واألخذ بصدوره، املوثوق اخلرب

 .النصوصيف 

 حكم يف ماملتقدّ  البحث آخر يف نقلنامها اللذين واحلضيني الرازي خربا قلناه ما دويؤيّ 

 مقتىض هو ذلك أنّ  كام فحالل، املسكر وغري فحرام، املسكر اعالفقّ  بني زانيميّ  امفإّن  الفقاع،

 بمجموع األوفق وه سكاراإل اشرتاط ةففرضيّ  احلرمة، وأخبار مرازم خرب بني والتوفيق اجلمع

 .الواضح لعّله بل الراجح، هو اخلربي املوضوعي اللسان كان وإن الباب، أخبار

 هحتريم دليل من ناملتيقّ  القدر هو اعالفقّ  حتريم يفـ  اخلفيف ولوـ  اإلسكار فاشرتاط وعليه،

 .هنا

 املسكر؟ وغري املسكر منه أّن أو مسكر، غري هأّنأو  دائمًا مسكٌر الفقاع هلـ  ـ  ـ  

 :ثالثة آراء عىل هنا الفقهاء كلامت تاختلف

اعا  إال إذا أسكر ولو إسكارا  خفيفا ؛ فام إّن الفقاع رشاٌب مسكر، وال يكون فقّ  ل:األو   الرأي

سّمى بالفقاع هو ماء الشعري الذي يغيل بنفسه فتظهر فقاقيع الزبد عليه، وهذا الغليان مساوق ي  

 .ه مخر جمهول؛ وهلذا عرّب عنه بأنّ إلسكاره

 .موجب للفتور ومفسد للمزاج البدينّ هو  امإّن الفقاع رشاب غري مسكر، إنّ  الثاين: الرأي

ما  وهو القول بالتفصيل بدعوى أّن الفقاع منه مسكر ومنه غري مسكر، وهو الثالث: الرأي

 .يظهر أو يلوح من كلامت بعضهم

 هفإنّ  السابق؛ املوضوع يفـ  نتائجه بعض تقدير عىلـ  أيضا   ومؤثر جدا ؛ مهم املوضوع وهذا
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 عدم مع إذ حتريمه يف اإلسكار الشرتاط معنى هناك كان ملا مطلقا   مسكرا   الفقاع كان لو

 .اعا  فقّ  يكون لن اإلسكار

 :اللغوي   االستخدام يف اعالفق   هو فيم للنظر اللغة كتب مراجعة من البداية يف بأس وال

 يف يرتفع ملا فقاعا   سّمي: اخلليل قال ،عريب هإنّ : فيقال الفقاع افأمّ ».. ابن فارس:  يقول

 .«املاء فوق كالقوارير الفقاقيع: وقال ،الزبد من رأسه

 والفقاقيع. يعلوه الذي للزبد به سّمي الشعري، من يتخذ رشاب: الفقاع»اخلليل:  وقال

 .«..فقاعة الواحدة والرشاب، املاء فوق عتتفقّ  كالقوارير هنات

 املاء فوق ترتفع التي النفاخات: والفقاقيع ي رشب، الذي: الفقاع»اجلوهري:  وقال

 .«كالقوارير

 بعض مراجعة بل اع،الفقّ  يف اإلسكار يةخاّص  دوبوج توحي ال اللغويني كلامت مراجعة إنّ 

 .واألدوية األغذية كتاب يف رسائييلكاإل األمر هذا دتؤكّ  القديمة دويةواأل الطّب  كتب

 لذلك، اعا  فقّ  ىسمّ في   وجهه عىل الزبد فقاقيع تظهر بارش أنه اعالفقّ  من الواضح اليشء

 .اعالفقّ  يف اإلسكار افرتاض يف تساعدنا مل واللغوية يةالطبّ  فالنصوص وعليه

اع؛ هلذا مل حيسبوها إسكارا ، متاما  كام قال ذلك قد يكون لضعف مرتبة اإلسكار يف الفقّ  لكنّ 

 .اجلسده يوجب فتورا  يف ي سكر لكنّ الفقاع ال  كاشف الغطاء من أنّ 

 م،تقدّ  كام مسكر غري ومنه مسكر منه الفقاع أنّ  عطيت ةاحلديثيّ  النصوص مراجعةبيد أّن 

 .ويغيل ويرضي يشتدّ  عندما ي سكر وإنام ي سكر، ال ولكنه فقاعا   فيسّمى الزبد فقاقيع تظهر فقد

ره وما  راملتوف   مراجعة من ناملتيق   القدر هو وما ،واملعطيات النصوص مع التعامل يف أتصو 

 نوع من رشاب عن عبارة الفقاع أنّ  هووما تساعد عليه املعطيات العلمي ة،  ،ةالقضي   هذه يف
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 أهييّ  عندما هوأنّ  والعنب، والزبيب والعسل التمر كنبيذ الشديدة األنبذة مقابل اخلفيفة، األنبذة

 هذه ظهور بعد يشتدّ  ما رسعان ولكن فقاعا ، فيسّمى عليه، الزبد فقاقيع تظهر ةمدّ  بعد فإنه

 مسكرا   يكون احلال هذه ويف املحيط، املناخ وحرارة هوأواني التحضري نوعية حسب أو الفقاقيع

ولو بدرجة  ركِ َس  منه اإلنسان   أكثرَ  ولو ،والنشوة بالفتور اإلحساس يوجب خفيف بإسكارٍ 

كر؛ ألّن نسبة الكحول فيه قليلة.  خفيفة من الس 

 تفسري عىل القادرةاع يف تلك األيام هي الوحيدة التي نرسمها للفق  ة االفرتاضية ورالص هذه

 اللغويون عنه قال ما هلذا اخلمر، بخالف بعنوانه مسكرا   رشابا   ليس اعفالفقّ  املعطيات، جمموع

 مل وهلذا شّدته، ال السكر بدايات حاالت عن يعرّب  حيصل عندما خفيف وإسكاره مسكر، بأنه

: حالتان النصوص يف له كانت هنا ومن ،املسكر الرشاب من الناس وعموم األطباء حيسبه

 مل هلذا اخلفيف؛ اإلسكار حدّ  تصل حاالته أغلب أنّ  يبدو ولكن حلّية، وحالة حرمة حالة

 منتكلّ  ال نحن إذ احلرمة؛ أطلقت بل وحرمته، تهحليّ  حاالت بني التمييز إىل النصوص تضطرّ 

 ما هو وهذا. الفقاقيع فيه حصلت هأنّ  املفروض اعالفقّ  عن منتكلّ  بل مطلقا ، الشعري نبيذ عن

. ألمره مهميتعظ وعدم بإسكاره الناس جهل إىل اإلشارة مع النصوص؛ يف باخلمر ربطه يفرّس 

 .وغريهم اللغة أهل كلامت ومراجعة الباب نصوص جمموع من املتيّقن القدر هو وهذا

 فحرام، خفيف مسكر منه الفقاع أن   من هنا بالتفصيل القائلونإليه  ذهب ما هو فالصحيح

 ما صّححنا وهلذا ،واإلسكار اعيةالفقّ  بني ا  قهريّ  تالزم فال حالل، فهو أصال   مسكر غري ومنه

 ما هو وهذا. خفيفا   مسكرا   كان بام الفقاع حرمة ختصيص من آنفا   الفقهاء بعض إليه ذهب

 أيب بيت يف عملي   كان الذي بالفقاع املراد أنّ  من مرازم صحيحة يف عمري أيب ابن كالم يفرّس 

 أنّ  عىل يدّل  مما يغيل، يكن مل هبأنّ  وصفه اعبالفقّ  له تسميته فرغم يغيل، يكن مل الذي هو احلسن

 .احلال هلذه الالحقة الشّدة بل فيه، الفقاقيع ظهور مطلق ليس الغليان

 ماء أنواع إىل بالنسبة أستنتجه الذيإن  ف ،هنا األربعة األسئلة أجوبة بني اجلمع عىل وبناء  

 ،املؤثرة الكحول ونسبة فيها اخلفيف اإلسكار هو املعيار أنّ  هو ،اليوم البرية وكذا الشعري

 .تعاىل اهلل بإذن والنشيش الغليان ةمعياريّ  عن احلديث عند القضية هلذه تفصيل مزيد وسيأيت



 

 اعالفّق مكّوناتـ  ـ  

ّقاع من حيث مكّوناته، فهل هو رشاب متخذ من الشعري  تقصد هبذا العنوان حتديد هوية الف 

 هو متخذ من الشعري وغريه؟ وخاّصة، أ

 :نظر وجهتا هنا توجد

، وهذا الفقّ  إنّ  ـ 1 ما يظهر من غري اع خصوص الرشاب املتخذ من الشعري خاّصة وحقيقة 

 .نيواللغويّ ، واحٍد من الفقهاء

الفقهاء آخر من  ا ما ذهب إليه بعٌض إّن الفقاع رشاب يتخذ من الشعري ومن غريه، وهذ ـ 2

 .أيضا  

 م منه.ته بنفسه برصف النظر عن املحر  هنا نتكّلم يف هويّ  ونحن

اع كلمة هلا يف الرشع معنى الفقّ  ق األردبييل وصاحب اجلواهر وغريمها أنّ وقد ذكر املحقّ 

الرشيعة  تؤّسسعليه استخدام الناس يف العرص اإلسالمي ومل  لغوي وعريف مطابق ملا كان

 .هة والتارخيية ونحوها للنظر يف حالفالبد من الرجوع إىل النصوص اللغويّ ، هلا ا  معنى خاص

 ه:؛ وذلك أن  نة عىل تقدير معني  عىل هذا البحث نتيجة معي   بويرتت  

، ومرشوط يف حرمته هذه املرتبة من  ـ أ إذا قلنا بأّن الفقاع مأخوٌذ فيه اإلسكار اخلفيف دائام 
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ة اإلسكار نكتة التحريم هي حيثيّ  اإلسكار وهي النشوة وأمثاهلا، وفهمنا من النصوص أنّ 

 رّجحناه ما وهذا ة الفقاع مستقال ..هذا هو مرجع التحريم، ال عنوانيّ  اخلفيف التي فيه، وأنّ 

دث رشاب مطلق بحرمة االلتزام يبعد فال. .النصوص من ونفهمه  هذه له وتكون األثر هذا حي 

 املرشوب العتبار املوجب اخلفيف السكر هذا حصول هو الشارع ظحتفّ  مركز ألنّ  اخلاصية؛

 ..عنها ظمتحفّ  وهو الشارع، بمفهوم سكرا   تعدّ  السكر تبمرا فأّول ،حقيقة   مسكرا  

 مسكر قضية هي بل اع،فقّ  ةقضيّ  ليست القضية ألنّ  هنا؛ البحث هلذا قيمة ال ،عليه وبناء  

 .غريه كثري من أخّف  ةإسكاريّ  بدرجة كثريه ي سكر مسكر قضّية أو خفيف، بإسكار ولو

 خاصية فيه وتكون البرش يتداوله جديد رشاب فأّي  النصوص، من نفهمه ما هو وهذا

 التام، السكر يظهر حتى ـ نسبيا   ـ جدا   كبري مقدار لرشب حيتاج بحيث اخلفيف، ولو اإلسكار

 .اآلن بحثنا حمّل  ليست آخر أمرٌ  نجاسته مسألة نعم. يسم   مل أم اعا  فقّ  سّمي سواء حرام فهو

وال عىل  ،ال عىل املستوى املوضوعي ،اعا إذا قلنا بعدم أخذ اإلسكار قيدا  يف الفقّ وأمّ  ـ ب

 الرشاب ةنوعيّ  حيث من الفقاع هوّيةاملستوى احلكمي التحريمي، ففي هذه احلال يكون حتديد 

 .احلكم يف وضيقا   سعة   لتأثريها جدا ؛ مهمة منها املتخذ واملواد

ه لو مل نتمّكن من التوّصل إىل نتيجة يف حتديد حسم املوقف من الرضوري أن نعرف أنّ  وقبل

اعا  يف عرص النّص، وأما د كونه فقّ فإّن مقتىض األصل هو األخذ باليشء املؤكّ  ،هوية الفّقاع

غريه فمقتىض األصل حّليته وطهارته ما مل يكن مسكرا ؛ لدوران األمر ـ فعال  ـ بني األقّل 

 واألكثر.

ن هو الرشاب املتخذ من الشعري بطريقة خاّصة، املقدار املتيقّ  وقد اعترب السيد اخلوئي أنّ 

 .فيه كان حالال   ا غريه فإذا شّك أمّ ا حرام، وفهذ

ة فهناك حال، ةأي   وعىل  :هنا معطيات عد 

 .بالتأكيد خاّصة الشعري من متخذ رشاب هإنّ  :لاألو  

 .ال  يف بالد الشامه األعم ظهر أوّ إطالق ه يتخذ أيضا  من الزبيب؛ وقيل بأنّ إنّ  :الثاين
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 :اآليت نجد وغريها واحلديث اللغة كتب إىل وبالعودة

 .الشعري بخمر وسميت ،قديام   الفراعنة بالد يف استخدمت اجلعة أنّ  متقدّ  ـ 1

ه رشاب متخذ من الزبيب، وقد سبق أن جاء يف حوايش الرشواين وإعانة الطالبني أنّ  ـ 2

 .تخذ من الشعري والزبيبامله الرشاب نقلنا هذا؛ وقد ذكر الشهيد الثاين أيضا  أنّ 

وقد  وغريمها؛ه رشاب يتخذ من القمح والتمر ذكر احلطاب الرعيني ـ كام قلنا سابقا  ـ أنّ  ـ 3

 .ىضأشار له السيد املرت

ا م أّن اع أيضا  أو أحد أنواعه، فقد تقدّ الغبرياء هي الفقّ  إذا صّح استنتاج من قال بأنّ  ـ 4

ا م ـ أّن ه تقدّ ـ وكلّ  اواياهتوأنا تتخذ من الذرة، ويف بعض ر ،رشاب يتخذ من نوع من التمر

 تتخذ من القمح والشعري.

 الصعب من لكن فمحتمل، غريه اوأمّ  الشعري، من هأنّ  هو منه املتيقن القدر أنّ  والظاهر

 وغريه الشعري من أو الشعري غري من يتخذ كان بكونه االطمئنان حتصيل يمكن ولعّله به، اجلزم

 ناملتيقّ  عىل االقتصار من اخلوئي دالسيّ  ذكره ما فاألصّح  صعب، (الغري) هذا حتديد لكن معا ،

 .العامل واهلل ،اخلاص الشعري رشاب وهو

 (النشيش ـ الغليان) األوصاف ومعيارّية اعالفّقـ  ـ  

اع عرفا  عىل املعيار يف احلرمة هنا هو صّحة إطالق اسم الفقّ  خالف بني الفقهاء يف أنّ  وقع

فيه من حصول احلركة والغليان الذايت والنشيش الذي هو بداية حركة هذا  البدّ  والرشاب، أ

 .يف اآلنية مكثهأيضا  من أن يطول أو البّد  ،الغليان، أو هو صوته

ة الفقاع بعينه ملحاولة اكتشافه يف عرص النص، اجلدل بني الفقهاء إّنام يقوم عىل معياريّ  هذا

هلا يف دور العنوان )الفقاع(، فضال  عن هذه الصفات التي ال  ا عىل القول بأّن املعيار هنا ليسأمّ 

دث ترتيب األحكام، إنّ  ه ام هو مسكرّية الرشاب ولو إسكارا  خفيفا  حي  النشوة والفتور، كثري 
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، فلم تدر كلامت عدا يسريا  كام سيأيت البحث يف هذه القضايا ال ثمرة من ورائه فمن الواضح أنّ 

 وحدوث االشتداد حلصول عالمات بوصفها بل معايري،األئمة عىل موضوع الغليان بوصفها 

 الرشاب. يف اخلفيف اإلسكار

 لوضع واملعني املساعد دور يامرسون كانوا الصحايب أو اإلمام أو النبي بأنّ  مرارا   قلنا وقد

 لعدم نظرا   ق؛حتقّ  قد مصداقه وأنّ  ماألحكا موضوع إىل الناس ت رشد غالبية وعالمات قرائن

م غىل لو هبأنّ  هنا اإلمام قال فإذا آنذاك؛ الكافية الوسائل توّفر  فهذا الفقاع، عنوان وضع أو َحر 

 حالة حصول مع عادة   قيتحقّ ( اخلفيفة املسكريةق )حتقّ  احلكم موضوع أن إىل آخر إرشاد

 .ذلك غري أو املّدة طول أو والنشيش، ،الزبد فقاقيع وظهور الغليان

قوهلم هذا  فإّنه ال يعلم أنّ  ،أو اإلمام ذلك، بل قاله قدامى الفقهاء لو مل يقل النبّي  وحتى

ة الفقاهة حتى نربط القضية بالرضورة بالبعد الفقهي، بل قد يكون ذلك ـ كام ناشئ من حيثيّ 

متعّلقه، وهلذا ال يالحظ كثريا  ـ من حيث تشخيصهم وفقا  لوسائل عرصهم ملوضوع احلكم أو 

؛ فأرادوا )الفّقاع( نجد كلمة النشيش بذاهتا وال طول املدة يف اآلنية يف أّي من نصوص الباب

مثال أيكون إال عند الغليان والنشيش و ه الة هذا العنوان فرأوا أنّ ليّ فعاع وفهم عنوان الفقّ 

ه ن هذم حتصل أّي ذلك، ولذلك ذهب بعضهم إىل كفاية صدق االسم )الفقاع( عرفا  ولو مل 

عنوانية العنوان عرفا  بنّي وإن كان هذا الفريق قد أوغل يف ت .العالمات، أو مل يكن من الشعري

ام هو مع إحراز ذي العالمة وهو التخيّل عن العالمات إنّ  بعيدا  عن اخلواص واآلثار، فإنّ 

ار احلكم، وحذفها ال يكون ملد ات طريٌق مة اخلفيفة التي عليها مدار احلكم هنا، فالعالاملسكريّ 

ة الفقاع عرفا ، والذي قد حذفها يكون لصالح عنوانيّ  أنّ  الإال عند ثبوته ولو بطريق آخر، 

يوجب مزيدا  من االبتعاد عن مدار احلكم وهو املسكرّية؛ وهلذا ذكر الوحيد البهبهاين ـ يف 

 .ل درجات السكرش والغليان مها أوّ النشي نّ أالزبيبي ـ و ه عن العصري العنبيحديث

 بال ةاملسكريّ  حصول رسعة اجلوّ  يسّبب فقد ف،تخلّ ت وقد ختتلف قد العالمات وهذه

 أو لذلك، موجبة  وغريها  الكيميائية املواد بعض إضافة تكون وقد أحيانا ، ةاملدّ  لطول جةاح
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كام رأينا اإلشارة له يف بعض الروايات سابقا  ـ  ـ تؤثر قد فيها زجتهّ  التي األواين ةنوعيّ  حتى

 تصنّع وقد سابقا ، اخلطاب بن عمر نبيذ قربةرواية  يف رأينا كام والتحريك اخللط ةعمليّ  وكذلك

 .العالمات هذه بكّل  املرور دون اليوم هذه ةاملسكريّ  درجة

 :من هيالفق يستنبطها قد العالمات هذه إن  : القول وخالصة

االسم، إذ ال يكون اسم الفقاع صادقا  ما مل حتدث هذه الفقاقيع التي تكون عند  :ال  أو  

 الفقاع ال يكون فقاعا  إال وهلذا ذكر اهلمداين واخلوئي أنّ  ؛ة عادة  الغليان والنشيش وطول املدّ 

 .إذا نّش وارتفع عىل رأسه الزبد

 صينيذيلها، وكذلك خرب احليف  الوارد ريصحيحة مرازم لو أخذنا توضيح ابن أيب عم :ثانيا  

 .والرازي

تها اعتبار حتريم الفقاع دائرا  مدار عنوانه اخلاص بوصفه األوىل مرجع معياريّ  والعالمة

اإلمام مل يكن يريد  مراجعة النصوص تفيض إىل قناعة بأنّ  ما  مستقال  يف الرشع، وقد قلنا بأنّ حمرّ 

فقاعهم مسكٌر، فالعربة  الكشف للناس عن أنّ تأسيس حكم يدور مدار عنوان جديد، بل يريد 

جد فقاع ليس ولو اخلفيفة ةباملسكريّ   بعد حرمته فهمت   فالـ  آلخر أو لسبٍب ـ  بمسكر، فلو و 

واستصغره الناس  وجمهول ريةمخ  و مخرٌ أخبار مرازم والرازي واحلصيني، وتعابري من نوع:  ضمّ 

 .متقدّ  مما ذلك وغري

ق األردبييل وقد أشكل املحقّ  ،العالمة الثانية، فلم ترد سوى يف هذه األخبار الثالثة اوأمّ 

عىل تقييد األخبار الكثرية بصحيح مرازم فاألخبار مطلقة من حيث الغليان والنشيش، فال 

ىل التقّية أو عىل معنى لتقييدها بام يف هذا اخلرب من مسألة الغليان، بل األفضل محل هذا اخلرب ع

 .فقاع احلاللال

 عمري حّجة فال مناص من أجاب السيد حمسن احلكيم هنا بأّنه لو كان كالم ابن أيب وقد

ق ة اجتهاد ابن أيب عمري علينا، األمر الذي حيقّ وكالمه ييش بإمكان عدم حجيّ  .التقييد
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 التعارض بني األخبار.

ق، فإّنه يضع املعيار يف اإلناء ه ضعيف السند ومتنه مغلناقش األردبييل خرب الرازي بأنّ  كام

وهذا ما يفهم منه اجلواز فيه ولو غىل وهو ما  ،من حيث كونه جديدا  وغري ضار أو عدمهام

ل خرب بل محل الشهيد األوّ ، ازمم يف التعليق عىل صحيح مرخيالف كالم ابن أيب عمري املتقدّ 

 .فقاعا   ، أو حيمل عىل ما مل يسمّ الرازي عىل التقية ووصفه بالشاذّ 

ة يف ض  هذه التهافتات املفرت    لعل  الفهم الصحيح ـ كم قلنا ـ هو الفهم الذي يرفع كل   ولكن

ة اإلناء والغليان والنشيش وبني وذلك عندما نفهم طبيعة العالقة بني نوعيّ  هذه الروايات،

غيل ويشتّد وينش ة يف الرشاب، فعندما ياملسكريّ  حلدوثة املسكرّية، فهذه جمّرد مؤرشات غالبيّ 

والروايات ليست يف مقام بيان حكم رشعي،  .ة فيهفهو يف العادة مسكر، وقبل ذلك ال مسكريّ 

ة التي توجب يف العادة حصول اإلسكار يف الرشاب، بل يف مقام اإلرشاد إىل احلاالت اخلارجيّ 

ة اإلناء كيز عىل نوعيّ بينها، فتارة  كان التعبري هو الغليان، وأخرى كان الرتفيها ض هلذا ال تعار  

يف الرشاب كام ي باخلمر وعّود عليها صار أقدر عىل إحداث السكر من حيث كونه لو رّض 

 .نيأشار بعض اللغويّ 

وهبذا نفهم أّنه وقع خلط بني املناط والعالمة، فالعالمات طرق للتحّقق من املناط الذي هو 

 مدارها.املسكرّية، وليست هي املناط بعينه حتى يدور احلكم 

 يظهر:كل ه وهبذا 

 مشري سوى يكن مل اإلسم هذا فإنّ  اع؛الفقّ  باسم ال الرشاب ةبمسكريّ  العربة إنّ  :ال  أو  

 احلكم مناسباتباالجتهاد املناطي عرب  فهمي   ما وهذا خفيفا ، إسكارا   حيوي كان لرشاٍب 

 جمموع من بصدوره املوثوق بالقدر األخذ بعد السيام ،بعضها إىل النصوص وبضمّ  واملوضوع

 .الباب روايات

ه لو وجد يف األسواق ما ال يصّح ما ذكره بعض الفقهاء ـ كالشهيد الثاين ـ من أنّ  وهبذا
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ق وهلذا عّلق عليه املحقّ  .ة االسممه وإن جهل أصله؛ ملعياريّ يسّمى فقاعا  حكم بتحري

 .ال والقسم املحّرم أه من علم بأنّ ة، فالبد من اله خالف القواعد الرشعيّ النجفي بأنّ 

النشيش والغليان ونوع اإلناء وغري ذلك عالمات ومؤثرات يف حصول حال  إنّ  :ثانيا  

، ولو م الرشاب  ر  اإلسكار يف الرشاب، وال موضوعّية هلا، فلو حصل اإلسكار ومل حتصل َح 

 ة اإلسكار.م من معياريّ حصلت ومل يكن الرشاب مسكرا  مل حيرم بعدما تقدّ 

 .وارتباطاهتا وموضوعها حكمها ومناسبات املسألة نصوص من أفهمه ما هذا

 و.. البرية وحكم، (Malt) وملت الشعري الشعري، ماءـ  ـ  

 :وذلك ؛وغريهامنها  ةالكحولي   سواء الشعري، ماء أنواع يف احلال يتضح متقد   ملا وفقا  

 رشب لواملوجبة لإلسكار ولو اخلفيف، بحيث  الكحول من اخلايل الشعري ماء إنّ  :ال  أو  

 ولو اإلسكار هو اردوامل املعيار ألنّ  بحّليته؛ كمحي   ،ال يسكر رطل أو ليرت ألف منه اإلنسان

 .املقام يف مهدع واملفروض ،املوجب لصدق عنوان املسكر عليه اخلفيف

اء الشعري مطلقا ، بل اع يطلق عليه عنوان ماء الشعري، ال يعني ذلك حرمة مالفقّ  أنّ  دوجمرّ 

 .يعرفها أهلها ةيطبخ بطريقة خاّص  هنوع خاص من

اء للمرىض، ألطبّ أفتى غري واحٍد من الفقهاء بجواز ماء الشعري الذي يصفه ا ،هنا ومن

 .إنه ال أثر له من فتوٍر وال نحوه؛ فام مرض الكىلالسيّ 

عرفا  وعدمه، وبني و ما بنينا عليه، ال فرق يف ماء الشعري هذا بني أن يسّمى فقاعا  لغة   وعىل

 .ةالعربة باملسكريّ  حصول غليان أو نشيش أو غري ذلك فيه وعدمها، وبني طرائق تصنيعه؛ ألنّ 

املوجبة حلصول لو انعدمت وسائل املعرفة احلديثة يف حتديد نسبة الكحول يف الرشاب ، نعم
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ا عىل ما بنى أمّ  أمكن أخذ العالمات الغالبة املعروفة قديام  كالغليان ونحوه.السكر اخلفيف، 

نّع إذا الرشاب ة االسم أو العالمات فإنّ عليه بعض الفقهاء من معياريّ   اخلاّصة الطريقة هبذه ص 

م  .مسكرا   كان إذا حرم وإال مسكرا ، يكن مل ولو َحر 

 يف الذي السيام ،جدل فيه والذي اليوم، األسواق يف هو الذي الشعري لرشاب نظرنا فلو

 مرهونة حرمته تكون عليه، نبني ما فعىل(، وغريمها ودلسرت)الباربيكان  إيران أو السعودية مثل

 فيه أو الكحول من خالٍ  هأنّ  وتبنّي  ةالعلميّ  املختربات إىل أخذناه فلو فيه، الذي اإلسكار ةبحيثيّ 

 كان ،الكثري منه اإلنسان رشب لوحتى  ،معها الرشاب سكري   ال بحيث جدا   قليلة ةكحوليّ  نسبة

ـ مع عدم وجود العالمات  احلّلية فاستصحابيف إسكاره  شّك  ولو حرام، فهو وإال حالال ،

 صفة عروض يف شككنا ثمّ  ،قطعا   مسكرا   يكن مل هألنّ  ثابت؛الثابت اعتبارها يف النصوص ـ 

 .حاجة لغري الشك مع جتنّبه األفضل كان وإن رشبه، بجواز فيحكم عليه، ةاملسكريّ 

 العربة بالفقاقيع والزبد ونحو ذلك، فإّنه البّد من من أنّ  ،ما بنى عليه بعض الفقهاء اوأمّ 

 فحص هذه املرشوبات عىل مستويني:

 .متقدّ  كام اإلسكار يف للنظر ؛ةاملسكريّ  مستوى ـ أ

 أو العالمات قتتحقّ  لكن ةاملسكريّ  من ختلو فقد واملعامل، املصانع يف التحضري طريقة ـ ب

 وجوب وعدم باحلّلية احلكم   الشّك  مع ويفرتض حراما ، املرشوبات هذه فتكون االسم يصدق

 .السؤال

اليوم بكثرة يف  ةأنواع املرشوبات التي جيمعها عنوان اجلعة أو البرية، واملوجود إنّ  :ثانيا  

ام وال قيمة السم املرشوب أو رشكته، إنّ  ،ختضع يف حكمها ملا قلناه يف مطلق ماء الشعري ،العامل

ثريه ـ لو رشب كثريه ـ يف حصول حالة سكر ولو من نوعه اخلفيف أو بداياته أالعربة يف ت

 بعض صارت حالال  كام عرّب رية( خالية من الكحول بجدت )و كالنشوة أو نحو ذلك؛ وهلذا لو

 .الفقهاء

 أو املسلمني بالد من آتية املرشوبات هذه تكون أن بني فيه فرق ال قلناه ما كّل  أنّ  إىل ي شار

 بام العربة بل املنشأ، بلد أو املنتجة اجلهة أو نينّعباملص ترتبط ال املذكورة املعايري ألنّ  غريهم؛
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 عىل الصفة أو االسم ةمعياريّ  أو الصحيح، عىل ةالكحوليّ  والنسبة اإلسكار ةمعياريّ  من قلناه،

 .الفقهاء بعض مبنى

إن ماّدة )ملت أو مالت( الشعري، أو خالصة ملت الشعري، وهي مادة تضاف اليوم  :ثالثا  

إىل الكثري من األطعمة واألغذية والسكاكر واحللويات، خيضع حكمها ملا مّر أيضا ، من حيث 

اإلسكار وعدمه، ومع الشك فاحلّلية، بال فرق بني بلد اإلنتاج واملنشأ، وباملراجعة مل يظهر 

 .أهل اخلربة واالختصاص بشكل موثوق مراجعة م وإن كان املتعنّي حلّد املحرّ كونا بالغة ا

 فقد املؤمنني، بعض يفعله كام واألرشبة األطعمة مع التعامل يف للوسوسة داعي وال

 .وفقها عىل بالعمل االطمئنان يمكن معايري الرشيعة وضعت

 كحول( فيهمرجعّية عنوان املسكرّية يف الشراب، وبطالن عنوان )وجود 

عرفا ،  ا  سلفناه هنا ويف بحث النبيذ وغريه، فإّن العربة بكون املرشوب مسكروفقا  ملا أ رابعا :

فإّن جمّرد وجود نسبة كحوليّة يف األكل وال يوجد يف الرشع عنوان وجود كحول فيه وعدمه، 

أو الرشب ال يوجب حتريام ؛ ما مل يصدق عنوان رشب املسكر؛ ألّن الكثري من األطعمة 

واألرشبة حتتوي نسبة كحوليّة فالفواكه شبه املهرتئة مثال  فيها نسبة كحولية وهكذا، ومن 

غريه جودة يف جسٍم سائل أو املقطوع به عدم ثبوت حتريم فيها، فليس كّل نسبة كحولّية مو

 فهذا معناه أّنه صار حراما .

بل حتى لو ا ضيف للطعام بعض املسكر ـ برصف النظر عن النجاسة ـ هبدف مّده بنكهات 

خاّصة ورفع مستوى لّذة تناوله، فهذا ال يوجب حتريام  بعد أن كانت هذه املاّدة املضافة تتبّخر 

، كام ي ذكر علمّيا ، فهذا كّله خارج سياق مقاصد الرشيعة ودالالت النصوص  حال الطبخ عادة 

 وفق ما تقّدم. من وراء حتريم املسكرات

 العنيب العصريـ  

 أو الغليان أو التخمري أو اإلسكار حالة تعرضه مل الذي العنبي العصري أنّ  الواضح من
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 .العنب من خذأ رشاب دجمرّ  فهو اإلسالمّية، الرشيعة يف حالل. .االشتداد أو النشيش

 بوضعه أو بنفسه واشتدّ  فغىل بنفسه ختّمر لو هذا العنب عصري أنّ  أيضا   الواضح ومن كام

ودرجة حرارة حمّددة بحيث صار بالتدريج  مناخ، ويف خاّصة خوايب يف أو الشمس حتت

 يسّمى ما وهذا ،الكريم القرآن يف ماملحر   اخلمر هو هذا فإنّ  ؛قطعا  مسكرا .. يكون حراما  

 .بذاته العنب عصري بغليان

 ال؟ وأ حرام هو هل ،بالنار املغّل   العنبي العصري يف الفقهاء بني الكالم مإن  

ومل كذلك عنبي إذا غىل ة هو القول بحرمة العصري الاملعروف بني علامء اإلماميّ  املشهور

 برصف وهذا. مجاععي عليه اإلوادّ ، اخلالف عن ذلك يبل قد نف، يذهب ثلثاه بعد  

والظاهر أّن التحريم له بعنوانه، لكن الحقا  وقع نقاش  .القيود بعض يف اختالفهم عن النظر

مهّم جدا  يف الوسط اإلمامي حول مديات ارتباط حتريم العصري العنبي املغيل بتحريم املسكر، 

 وسوف نبحث هذه القضّية بالتفصيل قريبا  إن شاء اهلل تعاىل.

فيام الذي يبدو من الكثري من فقهاء ، باإلسكار ةم باحلرمة املقّيدكَ قد َح ف ،يالفقه السنّ  اأمّ 

بالنار بوصفه عنوانا  مستقال  مفيدا   احلرمة منصّبة عىل العصري العنبي املغيلّ  ة أنّ اإلماميّ 

للتحريم، سواٌء أسكر أم مل يسكر، هلذا يالحظ أحيانا  يف كلامهتم التعبري باإلحلاق احلكمي 

 باخلمر واملسكر.
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 جتزيئي دراسة وحتليلو العصري العنيب، رصٌدـ نصوص  ـ  

 مهتقد   فيم لننظر املوضوع يف النصوص استعراض من لنا البد   ،هنا املوقف نستجّل ولكي

 :هو اآليت النصوص وأبرز لنا،

 كّل »قال:  ×اهللعن أيب عبد  ،األوىل: خرب عبد اهلل بن سنان )املعترب عند املشهور( الرواية

 .«ثلثه ويبقى ثلثاه يذهب حتى حرام، فهو النار أصابته عصري

 تتصل تفصيالت أيتتوس النار، تصيبها التي العصري نواعأ حتريم يف واضح اخلرب فهذا

 .باملوضوع

 قّصة الصراع بني آدم ونوح مع إبليس يف العنب، بني احلقيقة والرمزّية

عن أصل اخلمر، كيف × لت أبا عبد اهللأقال: س ،الثانية: خرب أيب الربيع الشامي الرواية

ة اشتهى من ملا هبط من اجلنّ × آدم إنّ »كان بدء حالهلا وحرامها، ومتى اختذ اخلمر؟ فقال: 

، فلام أن أورقا وأثمرا وبلغا، جاء امعليه قضيبني من عنب، فغرسه وجّل  نزل اهلل عزّ أامرها، فث

. يل امإّن : إبليس فقال ما حالك يا ملعون؟×: إبليس لعنه اهلل فحاط عليهام حائطا ، فقال آدم

 وأخذ ته،قّص  ×آدم عليه قّص  إليه انتهيا فلام ،القدس بروح بينهام فرضيا كذبت،: له فقال

ثا   القدس روح  يبق مل هأنّ  ×آدم ظنّ  حتى انا،صأغ يف والعنب عليهام به ورمى نار، من ِضغ 

 منهام ذهب وقد دخلت حيث النار فدخلت: قال ذلك، مثلاهلل  لعنه إبليس وظنّ  يشء، منهام

 يا فلك بقي وما اهلل، لعنه إبليس فحظّ  منهام ذهب ما اأمّ : الروح فقال الثلث، وبقي ثلثامها

 .«آدم

 فإذا حرام، فهام إلبليس اكان ملا الثلثني أنّ  ةفرضيّ  من منطلٌق  الرواية هبذه االستدالل ولعّل 

 .حالل فالثلث الثلثان ذهب

 :مناقشتها يمكن الرواية هذه أن   غري
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 مل نافع بنخالد  ا ضعيفة السند بأيب الربيع الشامي حيث مل تثبت وثاقته، كام أنّ إّن  :ال  أو  

 .عندنا صالٌح  فهو جرير بن خالد اوأمّ  وثاقته، تثبت

 اخلمر قّصة بيان عىل زتركّ  فالسؤال واجلواب، السؤال بني العالقة دا  جيّ  أفهم مل :ثانيا  

 املغيل العنبّي  العصري يف بل ،نفسها اخلمر يف يرد مل اجلواب أنّ  مع اخلليقة، بداية منذ وحكمها

 وإبليس آدم خالف أنّ  كام ته،مسكريّ  موضوع يف ناقشوا وإن ،بخمر ليس هأنّ  عىل اتفقوا الذي

 .آلدم وثلثه إلبليس العنب ثلث فكأنّ  نفسه، العنب يف كان بل اخلمر، يف يكن مل

هذا إذا مل نقل بأّن املراد باخلمر هنا هو اخلمر باملعنى األعّم، ويكون ذلك من قرائن ارتباط 

كونه حتريام  مستقال  بعنوانه، كام سوف ندرسه بحث العصري العنبي املغيل ببحث املسكر وعدم 

 الحقا  بالتفصيل.

 وهي: ،هذه الرواية بجملة مناقشات ناقش الشيخ االشتهاردي وقد

 مطالبة القدس روح عىل الالزم فكان ،القدس بروح ايورض له اأّن  اّدعى إبليس إنّ  ـ 1

 .حيصل ومل نة،بالبيّ  إبليس

 القضيبني، يف له أنّ  من زعمه فيام إبليس إصابة هو القدس الروح به حكم ما ظاهر إنّ  ـ 2

 لعصمة منافيا   قوله فكان. كذبت: له قال آدم إنّ  وحيث آدم، قول بطالن عن يكشف وهذا

 .هبعضدون  له الكّل  أنّ  دعواه يف له تكذيبا   كان له آدم تكذيب إنّ : نقل مل ما األنبياء،

 ثلثيهام بأنّ  القدس الروح حكم فكيف غرسهام، وهو آدم، لرغبة نزال   القضيبني إنّ ـ  3

 !إلبليس؟

آخر،  ة مع نبّي ق نفس القضيّ إّن قصة شبيهة هبا حصلت مع نوح أيضا ، ومن البعيد حتقّ  ـ 4

 .ة األوىلاآلخر بالقضيّ  علم النبّي  مع عدم

 بعض ألن   ؛الرواية مع التعامل يف االشتهاردي الشيخ طريقة عند فالتوق   أريد ولست

 :لسانني من نظري يف ختلو ال الرواية هذه لكن   إشكال، فيها املفردات

ارتباط  وعدمة ال أصل هلا، ويشهد لذلك عدم انسجام وقائعها، ا أسطورة خرافيّ إّن  ـ أ
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وأصل فكرة اخلمر مل نفهم حاهلا هنا،  ،ة بحكم الروح القدسالسؤال باجلواب، وال القضيّ 

األعناب يف العامل ينبغي أن يكون الثلثان منها إلبليس ال األعناب  كّل  ومقتىض ما حصل أنّ 

االحرتاق الذي حصل ال أثر فيه ملوضوع الغليان، وال أعرف ماذا استفاد  التي غلت، عىل أنّ 

 قد ضاع الثلثان عىل آدم وإبليس..إبليس هنا بعد ذهاب الثلثني، ف

 مخٌر، العنبي العصري أنّ  بيان يراد اموإنّ  ال ،أصهبذا الشكل  تقع مل رمزية ةقّص  دجمرّ  اإّن  ـ ب

 ،السائل سؤال مع متناسب غري يضا  أ هلكنّ  ممكن االحتامل وهذا ثلثاه، يذهب مل ما حرام هوأنّ 

 .جيدا   لفتأمّ 

مما ـ  ضاء الوضعّي فالرواية موضوعة خمتلقة والعلم عند اهلل؛ ويدّلنا عىل هذا ال أنّ  فاألقرب

اهلل  إنّ »قال:  ،×عن إبراهيم، عن أيب عبد اهلل ،بن أيب محزة ـ خرب عيلّ  يزيد الروايات هتافتا  

ة، فأعطاه أمره باحلرث والزرع، وطرح إليه غرسا  من غروس اجلنّ × ملا أهبط آدم وجّل  عزّ 

ته، فأكل هو من ثامرها، فقال له النخل والعنب والزيتون والرمان فغرسها، ليكون لَِعِقبِه وذريّ 

: يا آدم ما هذا الغرس الذي مل أكن أعرفه يف األرض وقد كنت فيها قبلك، إئذن إبليس لعنه اهلل

ه قد أن يدعه، فجاء إبليس عند آخر عمر آدم، وقال حلواء: إنّ × يل آكل منها شيئا ، فأبى آدم

أجهدين اجلوع والعطش، فقالت له حواء: فام الذي تريد؟ قال: أريد أن تذيقيني من هذه الثامر، 

ه من اجلنة، وال عهد إيّل أن ال أطعمك شيئا  من هذا الغرس؛ ألنّ × ء: إّن آدمفقالت حوا

ي شيئا  منه، فأبت عليه، فقال: ذريني ينبغي لك أن تأكل منه شيئا ، فقال هلا: فاعرصي يف كفّ 

أمّصه، وال آكله، فأخذت عنقودا  من عنب، فأعطته فمّصه، ومل يأكل منه ملا كانت حواء قد 

× لام ذهب يعّض عليه جذبته حواء من فيه، فأوحى اهلل تبارك وتعاىل إىل آدمدت عليه، فأكّ 

ِة اخلمر العنب قد مّصه عدّوي وعدوّ  أنّ  َ  خالطه ماك إبليس، وقد حّرمت عليك من َعِصري 

 أكلها ولو العنب، مّص  حتى بحواء مكر إبليس اهلل عدوّ  ألنّ  اخلمر؛ فحّرمت إبليس، َنَفس  

 فلو: حلواء قال هإنّ  ثم. منها خيرج وما ثمرها ومجيع آخرها، إىل هلاأوّ  من الكرمة حلرمت

 العنب وكانت فمّصها، مترة فأعطته العنب، من أمصصتني كام التمر هذا من شيئا   أمصصتني

فر املسك من وأزكى رائحة أشدّ  والتمرة  إبليس اهلل عدوّ  مّصهام فلام العسل، من وأحىل األذ 



  

 .«حالوهتام وانتقصت رائحتهام ذهبت اهلل، لعنه

 الكرمة أصل يف فبال ،×آدم وفاة بعد ذهب اهلل لعنه إبليس إنّ  ثمّ »×: أبو عبد اهلل قال

 اهلل ّرمفح والتمر، العنب خيتمر ثمّ  فمن اهلل، عدوّ  بول من عروقهام عىل املاء فجرى والنخلة،

 وصار والعنب، النخلة يف اهلل عدوّ  ببول جرى املاء ألنّ  مسكر؛ كّل  ×آدم ذرية عىل وجّل  عزّ 

 .«اهلل لعنه إبليس اهلل عدو بول رائحة من والكرمة النخلة يف اختمر املاء ألنّ  مخرا ؛ خمتمر كّل 

بن  فيها عيلّ  فإنّ  ؛الرواية ضعيفة السند ولكنّ ، القوّي ب ل اخلربَ األوّ  وصف املجليّس  وقد

من عدم ثبوت وثاقته، ويف السند صالح بن  وهو إن مل يكن ضعيفا  فال أقّل  ،أيب محزة البطائني

 .اأيب محاد ومل تثبت وثاقته، وغريمه

 ةالروحيّ  مفاسدها بمالك اخلمر حتريم ميقدّ  فالقرآن الوضع، عالمات من يعاين واخلرب

 ما أدري وال أخرى، ومّصه تارة، إبليس ببول الرتباطها حرام فاخلمر ناه أما ة،واالجتامعيّ 

 !أو نعترب القّصة كّلها رمزّيات التأّوالت يف ندخل مل ما هبذا هذا عالقة

ه مل يعهدها يف األرض، مع ألنّ  ؛ةإبليس ال يعرف هذه الثامر التي أتت من اجلنّ  أنّ  والغريب

 !نزوله بعد اجلنةة حسب كالم القرآن، إال إذا زرعت يف ه بنفسه كان يف اجلنّ أنّ 

 وغري األكل ويشتهي ويعطش وجيوع ويبول الطعام يمّص  إنسان هكأنّ  هنا إبليس ويصّور

 املسلمني عند والكالمي الفلسفي الفهمبعض أشكال  أمام غريبا   يبدوقد  ما وهذا ذلك،

 .إبليس حلقيقة

 العنب اختامر احلديث ويربط! البرش عىل العنب حلرمت العنقود هذا أكل لو إبليس أنّ  كام

 .، والعلم عند اهللاآلن عليه هو عام خمتلفا   كان العنب وكأنّ  ة،الطبيعيّ  بعنارصه ال إبليس، ببول

هبط نوح من  ملا»قال: × عن أيب جعفر ،عىل املشهور(املعترب زرارة ) خربالثالثة:  الرواية

رجع إىل أهله، فجاء إبليس  )النخلة(، ثمّ  احلََبَلة× رسا ، وكان فيام غرسالسفينة غرس غ

عاد إىل غرسه، فوجده عىل حاله، ووجد احلبلة قد ق لعت، × لعنه اهلل فقلعها، ثم إّن نوحا  

                                           
 .394 ـ 393: 6( الكايف 1)

 .319: 9( انظر: روضة املتقني 2)

 ( احلبلة: هي القضيب من الكرم.3)



 

ليس لعنه اهلل قلعها، فقال نوح إب فأخربه أنّ × ووجد إبليس لعنه اهلل عندها، فأتاه جربئيل

ا، وواهلل ال أدعها حتى بليس: ما دعاك إىل قلعها، فواهلل ما غرست غرسا  أحّب إيّل منهإل

أغرسها، فقال إبليس: وأنا واهلل ال أدعها حتى أقلعها، فقال له: اجعل يل منها نصيبا ، قال: 

أن × فجعل له منها الثلث، فأبى أن يرىض، فجعل له النصف، فأبى أن يرىض، فأبى نوح

ه أنّ × حلنوح: يا رسول اهلل، أحسن فإّن منك اإلحسان، فعلم نو× يزيده، فقال جربئيل

 عصريا   أخذت فإذا»×: فقال أبو جعفر ،«قد جعل له عليها سلطانا ، فجعل نوح له الثلثني

 .«الشيطان بينص فذاك وارشب وكل الثلثان، يذهب حتى فاطبخه

 نوح بني العنب يف املنازعة جتعل املشهور، عند اإلسناد حيث من املعتربة الرواية هذه

 غري واليشء وإبليس، آدم بني الكرم يف املنازعة جتعالن متاناملتقدّ  الروايتان فيام وإبليس،

 العنب أنّ  معناه وهذا الثلثان، وهو احلبلة يف نصيبا   للشيطان أنّ  تقّرر اأّن  هو الرواية يف املفهوم

 الثلث فيؤكل ،أتلف أو ثلثاه رمي إذا إال العنب حتريم يفرتض فكان فيه، نصيب للشيطان

 ما هذا! وعصريه؟ العنب بطبخ ارتبط التحريم أنّ  وإبليس نوح رصاع من فهم فكيف الباقي،

 .مفهوم وغري الرواية إىل ها  موّج  سؤاال   يبدو

 عىل يزيد ما إلعطاء نوحا   توجيهه يف اإلحسان تعبري جربئيل استخدام ذلك إىل أضف

سن فلامذا لنوح احلبلة كانت فإذا للشيطان، النصف  حمتاج هوكأنّ  يبدو الذي الشيطان إىل حي 

 والشيطان نوح بني األصل من مقّسمة احلبلة كانت وإذا العامل، بعنب فيترّص  حتى نوح إلذن

 هذا أنّ  مع باإلحسان جربئيل له عرّب  فلامذا باإلحسان، له جربئيل أمر عىل نوح تعليق يعطيه ملا

 ما مل يكن تعبريه إشارّيا  وتلميحا  لغرض آخر فهمه نوح نفسه. الشيطان؟ نصيب

 عالقة نفهم ال ثمّ  ومن ا ،حقيقيّ  شخصا   فيه نوحا   نعترب أن إما الرواية من اللون هذا إنّ 

 الشيطان، مع رصاعه يف اإلنسان عنرمزّيا   تعبريا   نعتربه أو شخصيّة، بحادثة العصري حتريم

 ذهب لو نسأل أن ولنا! والشيطان؟ اإلنسان بني ام  مقّس  ذلك قبل والعصري العنب كان فهل

 .وسيأيت العصري؟ وحيّل  الشيطان نصيب يذهب فهل النار بغري الثلثان
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إبليس لعنه اهلل نازع  إنّ »قال:  ،×عن أيب عبد اهلل الرابعة: معتربة سعيد بن يسار، الرواية

 فأعطه، فأعطاه الثلث، فلم يرض فقال: إّن له حقا  × يف الكرم، فأتاه جربئيل× نوحا  

 الثلث، وبقي الثلثني فأحرقت نارا ،إبليس، ثم أعطاه النصف، فلم يرض، فطرح جربئيل 

 .«حالل نوح يا لك فهو بقي وما نصيبه، فهو النار أحرقت ما: فقال

 الرواية تذكره مل ما وهو الكرم، عىل النار إرسال إضافة حتوي صورة   لنا متقدّ  الرواية هذه

، ، إال عرب ربط الرواية بسلسلة الروايات يف املقاملنا عيرش حلكم فيها إشارة ال ولكن السابقة؛

 .يف آخر الرواية« حالل»أو من خالل استفادة املفهوم من كلمة 

 أخرجه والذي عليه، املوقوف اليامين همنبّ  بن وهب خرب ،الروايتني هاتني من وقريب

 .العلل يف الصدوق

 الرواية رموز أحد وهو اإلرسائيليات، برواية املعروف منبه بن وهب اسم ظهور إن  

 .اتاإلرسائيليّ  مزاج الروايات هذه فمزاج هنا، املوضوع يف الشّك  لبعض يدفع اإلرسائيلية،

والتوراة تكّلمت عن غرس نوح لكنّها مل ترش لنزاع وقع بينه وبني الشيطان، بل حتّدثت عن 

 .غرسه ورشبه اخلمر يف القّصة املعروفة املنقولة فيها

 قّصة بخالف صحيحة، السند رجال حيث من هي وإبليس حنو منازعة قّصة أنّ  ظهر وقد

 .اإلسناد الضعيفة وإبليس آدم منازعة

ره ما إن    الربط توضح وال غريب، مضموّنا فإن   أهلها، إىل الروايات هذه علم رد   هو أتصو 

 أال! الباقي؟ الثلث حيّل  املغيل العصري ثلثي رمينا لو وهل الشيطان، نصيب ومعنى األشياء، بني

 أنّ  عىل هاكلّ  ةالقضيّ  حتمل مل إن الشيطان نصيب معنى وما نصيبه؟ للشيطان إعطاء   ذلك يعدّ 

 ةأسطوريّ  طريقة عرب املوضوع أصل حول رسالة إرسال ا ريد وإنام أساسا ، تقع مل رمزية قّصةال

 .للكلمة احلديث باملعنى
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بعض هذه الروايات يربط املوضوع باخلمر، وهذا ما ييش بارتباط فكرة العصري  نعم،

 اإلسكار، وسيأيت بحثه بعون اهلل.بمسألة 

ـ ط الء يقول ـ وقد سئل عن ال× اهلل قال: سمعت أبا عبد اخلامسة: خرب أيب بصري، الرواية

 فيه فليس ذلك دون كان وما حالل، فهو واحد ويبقى اثنان منه يذهب حتى طبخ إن»فقال: 

 .«خري

 عصري العنب ـ ما مل يذهب الثلثان، فإنّ من  حرمة الطالء ـ وهو ما طبخ احلديث يبنّي  هذا

ه ما مل يذهب الثلثان فهو حرام، إال أن هو أنّ  «ريخ فيه ليس»و «حالل فهو»قرينة املقابلة بني 

فيكون معنى احلالل هو الذي  ،ه من املمكن أن يراد بام ليس فيه خري هنا ما هو مرجوحيقال بأنّ 

ِحن  الشارع  جعله طعاما  للناس واختاذهم له دون غريه ة فيه أبدا  ال مرجوحيّ  تَس  ، أو هو الذي َيس 

أن نقول: إّن أكل احلامر جائز، لكّن اهلل جعل األنعام الثالثة طعاما  للبرش، فهي طعاما ، متاما  ك

راد منه خصوص اجلائز، بل مفهومٌ   .إضايف احلالل، فاحلالل هنا ال ي 

 .البطائني محزة أيب بن بعيلّ  السند ضعيفة الرواية وهذه

قال: سألته عن  ×عن رجل، عن أيب عبد اهلل د بن اهليثم،السادسة: خرب حمم   الرواية

 فال وغىل حاله عن تغرّي  إذا»طبخ بالنار حتى يغيل من ساعته، فيرشبه صاحبه؟ قال: العصري ي  

 .«ثلثه ويبقى ثلثاه يذهب حتى فيه خري

 حول اخلالف وطبيعة الروايات سائر وقرينة الثلثني، ذهاب قبل احلرمة عىل داّلة والرواية

 .احلديث هذا من احلرمة فهم دتؤكّ  اإلسالمي الفقه يف املوضوع هذا

 .واضح هو كام باإلرسال السند ضعيفة الرواية لكنّ 

 عىل الءالطّ  زاد إذا»قال:  ،×عن أيب عبد اهلل السابعة: صحيحة ابن أيب يعفور، الرواية

 فهو أوقية   الثلث عىلزاد الطالء  إذا»ويف طريق آخر البن أيب يعفور:  ،«حرام فهو الثلث

 .ظاهرا   مرسل والثاين ،معترباألّول  والطريق. «حرام

                                           
 .420: 6الكايف  (1)

 .120: 9؛ وهتذيب األحكام 420 ـ 419: 6 صدر نفسه( امل2)

 .121 ـ 120: 9؛ وهتذيب األحكام 420: 6( الكايف 3)

 .121: 9األحكام ؛ وهتذيب 421: 6( الكايف 4)



  

 التشّدد ولسان ثلثيه، ذهاب مليك مل الذي املطبوخ العنبي العصري حرمة يف واضحة وهي

 .الثانية بصيغتها السيام واضح فيها

 ال»قال:  ،×عن أيب عبد اهلل عىل املشهور(،املعترب محاد بن عثمن )خرب الثامنة:  الرواية

 .«يغيل حتى العصري حيرم

 من حراما   يصبح بعده هأنّ  منها ويفهم بالنار؛ الغليان قبل العصري ةحليّ  يف واضحة وهي

، إال إذا قيل ، فتكون حديثا  عن اخلمر واملسكرالذايت الغليان حتتمل هاولكنّ  املبدأ؛ حيث

 .بإطالق الغليان فيها األعّم من الذايت وبالواسطة

 إنّ ×: »اهلل عبد قال: قال أبو ىل املشهور(املعترب عبن سنان )عبد اهلل خرب التاسعة:  الرواية

 .«حالل فهو ثلثه ويبقى ثلثاه يذهب حتى طبخ إذا العصري

 .املبدأ حيث من ذلك قبل احلرمة منها ويفهم الثلثني، بذهاب ةاحلليّ  عىل ةدالّ  وهي

 العصري برشب بأس ال»قال:  ،×عن أيب عبد اهلل العارشة: خرب حممد بن عاصم، الرواية

 .معناه ما مل يغلِ قال ابن أيب عمري:  ،«أيام ةستّ 

 ال عمري أيب ابن توضيح مع حتى بل عمري، أيب ابن توضيح بضمّ  إال هنا تفيد القد  والرواية

 يكون قد الذي بنفسه الغليان املراد يكون فقد النار، عىل الغليان هو بالغليان املراد أن علمي  

قل أن يكون الكالم عن استثناء الغليان عهذا قريب جّدا ؛ إذ ال يلعّل ، بل اإلسكار حدّ  بداية

بعد مرور مّدة ستة أّيام، ويكون املقصود هو الغليان عىل النار، فالبّد من فرضه غليانا  ذاتيا  

 .يلعب مرور الزمن دورا  يف حتّققه اخلارجي العيني

ثاقته إال عىل مبنى كامل الزيارة، وليس من إذ مل تثبت و ؛ضعيف بمحمد بن عاصم والسند

اإلمام الرضا ناه عن جمالسة  ا الرواية الواردة فيه يف الكيش من أنّ املشايخ املبارشين، وأمّ 

ة الذين الواقفة وتفسريه اآليات التي يستهزأ هبا والنهي عن اجللوس مع املستهزئني هبا، باألئمّ 

 ضعيف فاخلرب ثقة، هأنّ  ال إمامي هأنّ  غايتها أنّ  عىل بنفسه، يروهيا الرواية هذهأنكرهتم الواقفة.. 

                                           
 .120 ـ 119: 9؛ وهتذيب األحكام 419: 6( الكايف 1)

 .120: 9؛ وهتذيب األحكام 420: 6( الكايف 2)

 .419: 6( الكايف 3)



 

 .جّيدة قرينة هلكنّ  نفسه، يف لنا بملزمٍ  ليس عمري أيب ابن واجتهاد .السند

قال: سألته عن رشب  ،×عن أيب عبد اهلل احلادية عرشة: خرب محاد بن عثمن، الرواية

يشء  قال: قلت: جعلت فداك، أّي  ،«ترشبه فال غىل فإذا يغِل، مل ما ارشبه»العصري؟ فقال: 

 .«القلب»الغليان؟ قال: 

 عن يتساءل قد لكن القلب، هو والغليان يغيل، أن إىل العصري رشب حلية عىل داّلة والرواية

 قلب لو هبأنّ  له يقول أن اإلمام فأراد بالنار، الغليان ال الذايت الغليان إىل هنا النظر كون احتامل

 الرواية هذه إىل االستناد فيصعب، اإلسكار فيه بدأ أو العادة، هي كام مسكرا ، صار ذاته من

 .ّدَع األخذ بإطالقها وليس بواضح، ما مل ي  الباب هذا يف وضعوها وإن هنا،

ه سهل بن زياد األرجح هنا أنّ قد يكون  ضعيف السند بأيب حييى الواسطي؛ فإنّ  واخلرب

ا أبو حييى الواسطي زكريا بن هنا عن الرواة عن الصادق، أمّ ه يروي الذي مل تثبت وثاقته؛ ألنّ 

وال أقّل من  ،حييى الثقة، فهو يف طبقة اإلمام الصادق، فاألرجح بالنظر كونه سهل بن زياد

الكليني يروي عن سهل بواسطة واحدة عادة، وهنا روى عن الواسطي  االحتامل؛ ألنّ 

، فيتأرجح ، وهذا يبّعد كونه سهل بن زياددد بن حييى عن أمحد بن حممبواسطتني مها حممّ 

 .املوقف وال يمكن اجلزم بتعنّي أهّيام

 العصري نّش  إذا»يقول:  ،×قال: سمعت أبا عبد اهلل ريح،الثانية عرشة: معتربة ذ   الرواية

م غىل أو  .«َحر 

مام احلديث حيكم بحرمة العصري إذا نّش أو غىل، وهذا الرتديد بـ)أو( قد يكون من اإل فهذا

هذه الرواية  نه من الراوي، وقد ذكر املجليّس ووقد يكون من الراوي، وإن كان ال مؤرش يف ك

العطف ـ أي عطف الغليان عىل النشيش بالواو ـ هو للتفسري،  مع العطف بالواو، واعترب أنّ 

 .ناام متقارنللنشيش؛ ألّن  ن تفسريٌ فالغليا

 احلديث دار قبل من قةاملحقّ  فيها بام الكايف، طبعات من أّي  يف بالواو العطف نجد مل ناولكنّ 

                                           
 .120: 9؛ وهتذيب األحكام صدر نفسه( امل1)

 .287 ـ 286: 25؛ وتفصيل وسائل الشيعة 120: 9حكام األ؛ وهتذيب 419: 6( الكايف 2)

 .510: 63األنوار  ( انظر: بحار3)



  

 البحار وصاحب الوسائل، يف نجدها ومل ،التي حّققت الكايف عىل عدد غري قليل من خمطوطاته

 عن احلديث نقل الوايف أنّ  كام ذاكرته، عىل واعتمد سها هعلّ فل ،ضرَ بالعَ  بحثه ثناءأ الرواية ذكر

 .للواو وجود ال التهذيب ويف)أو(،  بـ الكايف

ه بنفسه نقل الرواية يف مرآة أنّ  ،املجليس اعتمد عىل ذاكرته يف البحار وسها د أنّ يؤكّ  وما

ه يف مالذ األخيار فرّس النشيش بالغليان الذايت )أو(، بل إنّ  األخيار بالعطف بـ العقول ويف مالذ

 .ه ما كان بالنارالغليان بأنّ  فيام فرّس 

د حممد خ كام فعله السيّ َس هذه املسألة من ألوان التعارض بني الن  ومن هنا ال داعي العتبار 

نا مل نعثر عىل يشء يفيد فإنّ  ،)أو(و (الواوبني )الكايف متهافتة  باقر الصدر؛ مّدعيا  أن نسخ

 ألحدث ا  وفق ـ الكايفعابر، وإال فنسخ  العطف بالواو هنا إال عند صاحب البحار يف نقلٍ 

 نحو تذهب والوايف والوسائل األخيار ومالذ العقول ومرآة لتهذيبوا ـ الكتاب تصحيحات

 )أو(.بـ  العطف

ولعّل َوَلَده أخذ ذلك منه،  ،ل وجود هذا الرتتيب بالواو األوّ يظهر من املجليس نعم،

 نسخة يف موجود احلديث ولعّل )أو(، بـ احلديث نقلت ةوالفقهيّ  ةاحلديثيّ  الكتب سائر ولكنّ 

 الكتب يف الشائع هألنّ  ؛)أو(بـ النقل ترجيح يفرتض احلال هذه ويف للكايف، معتمدة غري

 .واألوثق والنسخ

صد الغليان الذايت قة حال، فاحلديث غري واضح يف قصده الغليان بالنار، فقد يأيّ  وعىل

ة بالقلب، وإن كان القلب أظهر وأرسع وأقوى يف الغيل بالنار، املوجب حلركة العصري املساّم 

ر تدرجييا  فأراد اإلمام هذه الرواية حمتملة جدا  للنظر إىل حاالت ترك العصري يتخمّ  فتكون

 والغليان شيالنش عالئم عليه ظهرت فإذاترك العصري قد يوجب صريورته مخرا ،  التنبيه عىل أنّ 

 .فيه بدأت قد تكون ةاخلمريّ  حالة ألنّ  رتك؛فلي  

 غري ذكره ملا خالفا   فيه؛ نحن ما عىل احلديث هذا داللة من دالتأكّ  بعالص منوبناء عليه، 

                                           
 .371: 14؛ ومالذ األخيار 283: 22( انظر: مرآة العقول 1)

 .266: 7( بحوث يف علم األصول 2)

 .146: 10( انظر: روضة املتقني 3)



 

 .بالنار هبأنّ  هنا الغليان تفسري من واحد

 أدخلها التي العصري روايات بعض تكون فسوف ،هنا نفرضه الذي التحليل صح   وإذا

 الداللة واضحة غري ستكون أو املوضوع، عن ة  أجنبي   العصائر، بحث يف والفقهاء ثوناملحد  

 املتقدمة ادمحّ  معتربة مثلإال إذا أرّص شخص عىل االستناد إلطالق الغليان فيها،  واالرتباط،

 وهذه(، 11 :)رقم عثامن بن محاد وخرب(، 10 :)رقم عاصم بن دحممّ  ورواية(، 8: )رقم

 .يأيت ـ بعون اهلل ـ النظر يف هذه املسألة وسوف، (ذريح)معتربة  فيها نحن التي الرواية

 ـ عصائر لدهيم كانت مأّن  وهي أخرى، ةابتالئيّ  ظاهرة إىلنظرها  فهذه الروايات حيتمل

 يف أياما   يرتكونا وكانوا ـ دوما   فيها العنب عصري تعبري ترى ال وهلذا بالعنب خاّصة وليست

 أو ةاخلمريّ  نحو التحّول وبدايات والغليان النشيش فيها فيحصل تشتدّ  وقد األحيان؛ بعض

 هذه فتكون ،بداياته يف فيها اإلسكار يكون قد التي احلال هذه من اإلمام رحذّ  وهنا ة،املسكريّ 

 .دا  جيّ  لفتأمّ  ،النوع نفس ومن اعالفقّ  روايات مثل الروايات

الوارد يف مستطرفات الرسائر البن  ،د بن عّل بن عيسىالثالثة عرشة: خرب حمم   الرواية

جعلت فداك، عندنا طبيخ جيعل ×: نقال  عن مسائل الرجال، قال: كتبت إليه ،إدريس احليّل 

ام هو حلم يطبخ به، وقد روي عنهم يف فيه احلرصم، وربام جعل له العصري من العنب، وإنّ 

الذي جيعل يف القدر  ه إذا جعل عىل النار مل ي رشب حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، فإنّ العصري أنّ 

×: هذلك، وقد اجتنبوا أكله إىل أن أستأذن موالنا يف ذلك، فكتب بخطّ من العصري بمنزلة 

 .«بذلك بأس ال»

فقد أخذها ابن إدريس من كتاب مسائل الرجال ومكاتباهتم الذي  من حيث السند، اأم  

د بن عيل بن عيسى ه للحمريي الثقة، وكان طريق صاحب مسائل الرجال إىل حممّ رّجحوا أنّ 

وقد وصف بعضهم الطريق  د بن عيل بن عيسى.بن زياد، وموسى بن حممّ د بن أمحد حممّ  :هو

 .ه صحيحبأنّ 

                                           
 .394، اجلامع للرشائع: ؛ وانظر: ابن سعيد احليّل 127( مستطرفات الرسائر )موسوعة ابن إدريس(: 1)

 .115ة: الفقهيّ ( انظر: البهبهاين، الرسائل 2)



  

 وهنا:

 عياش ابن إىله نسبه طريق ابن إدريس إىل كتاب احلمريي ـ لو غضضنا الطرف عن أنّ  اأمّ  أ ـ

 .الكتاب هذا إليه وصل كيف نعرف مل حيث لنا، واضح فغري ـ املضّعف اجلوهري

املعارصين من أّنه يكفي اعتامد ابن إدريس عليه، وهو ال يعتمد إال عىل وأّما ما ذكره بعض 

، فغري واضح؛ لعدم اخلرب املعلوم الصدور، ومن ثّم فيكون اخلرب معتربا  هبذه القرينة احلاّفة

 العلم بموجبات اعتامد ابن إدريس عليه لو ثبت أّنه يعتمد عليه فعال .

ه هو األشعري ه الطلحي، والذي يرّجح أنّ فقد ذكروا أنّ د بن عيل بن عيسى، حممّ  اوأمّ  ب ـ

وهذا ، قم وأمريا  عليها من قبل السلطانه كان وجها  بالقمي، الذي وصفه النجايش بأنّ 

إن مل يفد غمزا  فيه من حيث ارتباطه  ،املقدار ال يفيد توثيقه بحيث تطمئّن النفس إىل ذلك

من حيث  وهلذا يعترب جمهول احلال بالنسبة إلينا، نيبالسلطان كام توحيه كلامت بعض الرجاليّ 

 الوثاقة بشقيها: الصدق والدّقة يف النقل.

د بن زيارة العلوي، أحد د بن أمحد بن حممّ ه حممّ د بن أمحد بن زياد، فقيل بأنّ حممّ  اوأمّ  ج ـ

الصدوق فهو ثقة حيث  ا إذا كان شيَخ مشايخ الشيخ الصدوق، فإن مل يكن هو فهو مهمل، وأمّ 

ه بمحمد بن أمحد وإن ساّم ، ه رشيف الدين الصدوقل الدين بأنّ وصفه الصدوق نفسه يف كام

الظاهر أنه تصحيف، لكن إثبات كون ابن زياد هنا هو ابن زيارة  د بن زئارة، ولكنّ بن حممّ 

 ليس أمرا  سهال .

د بن عيل بن عيسى، فلم يستبعد بعضهم كونه موسى بن حممد موسى بن حممّ  اوأمّ  د ـ

األشعري القمي املؤّدب؛ فإذا مل يكن هو فهو مهمل، أما إذا كان هو فهو ابن بنت سعد بن عبد 

                                           
.116: 8اجلزائري املرّوج، منتهى الدراية انظر: ( 1)

 

 .360: 17( راجع حوله: معجم رجال احلديث 2)

بحثنا بالتفصيل يف وجهات نظر الرجالّيني يف هذا التعبري وأشباهه، وأّنه هل يوحي بذم  أو ال؟ وتوّصلنا ( 3)

عض الرجالّيني كانت لديه وجهات نظر، فراجع: منطق لعدم كونه كذلك إال بقرينة إضافّية خاّصة، لكّن ب

 .141ـ  137: 3النقد السندي 

 .239( كامل الدين: 4)



 

 .األشعري الذي وثقه النجايش وغريهاهلل 

؛ احلمريي روى اخلرب عن ابن زيارة وابن بنت سعد األشعري خطأ واضح القول بأنّ  لكنّ 

ه شيخ هـ، وابن زيارة يقع يف طبقته أو الطبقة الالحقة عليه؛ ألنّ 280احلمريي تويف عام  فإنّ 

هـ تقريبا ، واملفرتض أن ابن بنته عاش يف القرن 300 عام سعد األشعري تويّف  الصدوق، كام أنّ 

 !اهلجري؟ الثالث القرن من وهو احلمرييالرابع اهلجري فكيف روى عنه 

 .السند ضعيف فاخلرب جمهول، إدريس ابن وطريق مهمالن لنيالرج أنّ  الصحيحف

ما حصل مع السائل هو ذهاب  ث البحراين من الرواية أنّ فقد فهم املحدّ  ،الداللة اأم  

واية قد أقّرت باحلكم ه ال بأس به، فتكون الره لذلك قال له اإلمام بأنّ الثلثني يف الطبخ، وأنّ 

 .ودّلت عليه

ّب مع الطعام أو املاء غيلّ الرواية جتيز العصري العنبي امل فهم آخرون أنّ  فيام لكن ، إذا ص 

 حدث هذه الرواية اخرتاقا  يف احلكم الذي ذهب إليه الفقهاء من احلرمة هنا.بذلك ست  

 .ك بحيث استهلك العصري يف الطعاماملورد من موارد االستهال أنّ فريق ثالث  وفهم

 أن املناسب من لكان الثلثني ذهاب حدّ  األمر كان فلو ،تأّوٌل  البحراين ثاملحدّ  وتفسري  

 إن بعيدة بالنار املغيلّ  العنبي العصري حرمة عىل احلديث فداللة وعليه ويستفصل، اإلمام يسأل

 .أدّل  العكس عىل يكن مل

 وإن يقتضيه الرواية يف مؤرش وال واضح غري يبدو االستهالك قبتحقّ  احلديث تفسري أنّ  كام

 ما وهذا بأس، به يكون ال الطعام مع طبخ لو العنبي العصري أنّ  هو فاألقرب حمتمال ، كان

 .اهلل بعون له ضالتعرّ  سيأيت املوضوع يف اخرتاقا   يفرض

 عبدقال: قلت أليب  عىل املشهور(،املعترب عمر بن يزيد )خرب الرابعة عرشة:  الرواية

 املسكر يستحّل  ممّن كان إن»×: غري أصحابنا، فقال من َج ت  خ  الب   الرجل هيدي إيلّ ×: اهلل

                                           
 .407: ، الفهرست( النجايش1)

 .151: 5( احلدائق النارضة 2)

 .36: 6؛ وجواهر الكالم 179: 15مستند الشيعة  :( انظر3)

 .222: 7( انظر: مصباح الفقيه 4)

 خ  پ  ا  من قول: ولعّل أصله ـ كام قيل ـ فارسيّ  العصري املطبوخ،هو ( 5)
 ه.تِ



  

 .«ارشبه ـ: قال أو ـ فاقبله، رشبه يستحل ال نممّ  كان وإن ترشبه، فال

 العصري تقديم سؤال عن بيجي فهو بحثنا، موضوع يف إضافّية فكرة   يقّدم احلديث هذا

دي بأنّ  املطبوخ استحّله حرم هذا العصري، وهذا  فإذا ال؟ وأ املسكر رشب يستحّل  هل امل ه 

فلامذا  ،ةه إذا مل يكن العصري املطبوخ حمّرما  لشبهة املسكريّ فإنّ  ،يفتح عىل عالقة البختج باملسكر

سكر؟ بل كان يفرتض أن يربطه باستحالله العصري  ربط اإلمام جوابه باستحالل امل هدي للم 

عصري املغيل بمسألة السكر. وهلذا أقّر املطبوخ، األمر الذي يقف لصالح ربط حرمة ال العنبّي 

 .ارة يف ربط احلرمة باإلسكهذه الرواية واضحة وتامّ  شيخ الرشيعة اإلصفهاين بأنّ 

 خيضب كان إذا»×: قال: قال أبو عبد اهلل ،اخلامسة عرشة: معتربة عمر بن يزيد الرواية

 .«فارشبه اإلناء

ختج عن الب  × قال: سألت أبا عبد اهلل ،السادسة عرشة: معتربة معاوية بن وهب الرواية

 .«فارشبه ثلثه، وبقي ثلثاه ذهب قد: صاحبه وقال. اإلناء خيضب حلوا   كان إن»فقال: 

 عىله لونَ  العصري املطبوخ يصبح حالال  عندما يرضب   الروايتني أنّ هاتني هم من ف   فقد

ن حيس  يكن ه قبل ذلك مل بأنّ  هذا كناية عن ذهاب ثلثيه، األمر الذي يعطي إحياء   اإلناء، وأنّ 

 ه.رشب  

عن الرجل من × قال: سألت أبا عبد اهلل ،السابعة عرشة: معتربة معاوية بن عمر الرواية

ه يرشبه عىل يأتيني بالبختج، ويقول: قد طبخ عىل الثلث، وأنا أعلم أنّ  أهل املعرفة باحلّق 

فقلت: فرجل من غري  ،«ترشبه ال»أفأرشبه بقوله وهو يرشبه عىل النصف؟ فقال:  ،النصف

يرشبه عىل الثلث وال يستحّله عىل النصف، خيربنا أّن عنده بختجا   ،أهل املعرفة ممن ال نعرفه

 .«نعم»عىل الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه، نرشب منه؟ قال: 

                                           
 .122: 9؛ وهتذيب األحكام  420: 6( الكايف 1)

 .106فاضة القدير: انظر: إ( 2)

 .122: 9؛ وهتذيب األحكام 420: 6( الكايف 3)

 .122 ـ 121: 9؛ وهتذيب األحكام 420: 6( الكايف 4)

 .245والرسائل التسع: ؛ 122: 9؛ وهتذيب األحكام 421: 6( الكايف 5)



 

مة العصري املطبوخ الذي مل يذهب ثلثاه، لكن بني الرواية واضحة يف ارتكاز مسألة حر فهذه

ل جاء يف ه يف جواب اإلمام عن السؤال األوّ وهي أنّ  هنا، نقل الكليني والطويس كلمة فارقة

 يف جدا   مهمّ  وهذا ،«ترشبه ال مخرٌ »فجاء: العرش ا يف التهذيب والرسائل أمّ  ،«ترشبه ال»الكايف: 

 .فانتظر سينفع حيث البحث، موضوع

ـ يف حديث ـ قال: وعن الرجل يأيت  الثامنة عرشة: معتربة عمر بن موسى الساباطي الرواية

 أن بأس فال مأمونا   ورعا   مسلام   كان إن»بالرشاب فيقول: هذا مطبوخ عىل الثلث. قال: 

 .«يرشب

 .ربن جعف منه خرب عيلّ  وقريب

أخذ عرشة  قال يف رجلٍ × عن أيب عبد اهلل التاسعة عرشة: خرب عقبة بن خالد، الرواية

ذهب منه عرشون رطال   حتىأرطال من عصري العنب، فصّب عليه عرشين رطال  ماء  وطبخها 

 .«حالل فهو ثلثه عىل طبخ ما»وبقي عرشة أرطال، أيصلح رشب ذلك أم ال؟ فقال: 

 بن عقبة وثاقة ثبوت مبعد السند ضعيفة اأّن  غري ،الرواية يف واضحان واالرتكاز والداللة

 .خالد

                                           
 .116: 9( هتذيب األحكام 1)

 .294: 25( انظر: تفصيل وسائل الشيعة 2)

 .121: 9؛ وهتذيب األحكام 421: 6( الكايف 3)

)الفهرست:  «..له كتاب. ×كويف، روى عن أيب عبد اهلل ،عقبة بن خالد األسدي»قال النجايّش:  (4)

: (؛ و299 ثني حممد بن مسعود، قال: حدثني عبد اهلل بن حممد، عن حدّ : يف عقبة بن خالد»قال الكيّشّ

ال تعرف ما نحن  ن لنا خادما  إ: قلت أليب عبد اهلل :الوشاء، قال: حدثنا عيل بن عقبة، عن أبيه، قال

فقال: رمحكم  :وأرادت أن حتلف بيمني: قالت ال وحق الذي إذا ذكرمتوه بكيتم، قال عليه، فإذا أذنبت ذنبا  

يف غري موضع معرّبا   الطويس   (؛ وقد ذكر هذا االسمَ 634: 2)اختيار معرفة الرجال  «البيت اهلل من أهل

، والرجال: 190أحيانا  عنه بعقبة بن خالد األشعري القامط، لكن من دون مدح أو قدح )الفهرست: 

261.) 

والرواية املادحة تارة  ضعيفة بمثل سهل بن  .سدي والكويف كالمها جمهول احلالاألعقبة بن خالد  أقول:

ال يكفي  اتوجمّرد ورود اسمه يف كامل الزيار .فال يمكن االعتامد عليها لتوثيقه ،زياد وأخرى هو راوهيا

 .لتوثيقه



  

نعم قد يقال بأّن الرواية مبهمة من جهٍة، ألّن اإلمام مل يبنّي سوى القاعدة، ومل يقل أّي ثلث 

كام فهمه بعض  جيب أن يذهب؟ هل هو ثلث املجموع أو ثلث العصري العنبّي املوجود بينها

لو فرض ذلك لسأل الراوي: وكيف أعرف ؟ وإن كان االحتامل الثاين بعيدا  نسبّيا ؛ إذ الفقهاء

 ذلك؟ مع أّنه يبدو اكتفاؤه باجلواب.

 يمكن محل اخلرب عىل ما إذا كان العصري املصبوب فيه قليال  »قال العالمة املجليس: 

حينئذ بخالف ما فرض يف اخلرب اآلخر، وإن كان األحوط  ى عصريا  فال يسمّ  يضمحل فيه،

 ق احللية يف الصورةقني من املعارصين يف حتقّ ملحقّ ، وقد ناقش بعض ابه مطلقا   العمل

اكتفى عليه  ، حيث قال:املفروضة، بذهاب الثلثني، ويف داللة الرواية املذكورة عىل ذلك أيضا  

وسلوك هذا  السالم يف اجلواب عن السؤال املذكور بذكر ما هو القاعدة الكلية يف هذا الباب

الصورة املسؤول عنها يف  ا لظهور اندراجإمّ  :مريناأل حدام هو ألإنّ  الطريق من اجلواب غالبا  

طاهر ما  ءيش كّل  فأجيب بأنّ  كام إذا سئل عن حال املشكوك يف نجاسته ،موضع تلك القاعدة

إذا سئل عن حال املاء القليل املالقي  ا لظهور عدم اندراجها فيه كاممل تعلم نجاسته، وإمّ 

، وهذا اجلواب حيتمل أن يكون من قبيل حيمل خبثا   مل املاء إذا بلغ كرا   للنجاسة، فأجيب بأنّ 

مفاد  من املاء فيها للطافته أكثر من الذاهب من العصري، مع أنّ  الذاهب بظهور أنّ  ال  الثاين معلّ 

املعيار ذهاب ثلثي العصري كرواية عبد اهلل بن  طبق الروايات األخر أنّ  ة عىلالقاعدة الكليّ 

 نّ إف، العصري إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو حالل أنّ  ×عبد اهلل سنان عن أيب

 أو كّل  ءيش عبارة عنه، ال عن كّل  «ما طبخ عىل ثلثه»: هنا ×الظاهر كون املوصول يف قوله

اخلربين  بام مجعنا بني ه خالف ظاهر اخلرب، وأيضا  وأقول: كالمه دقيق متني لكنّ  مايع انتهى.

وحينئذ يكفي ذهاب ثلثيه،  ه عصري،فيام صدق عىل املجموع أنّ  ذهاب الثلثني إنام جيب ظهر أنّ 

 .«..آخر الوزن، فهو أمرٌ  ا أن املعترب ذهاب الثلثني بحسب احلجم أو بحسبوأمّ 

 أصابته إذا الكرم من اخلمر أصل أنّ  واعلم»قال:  ،العرشون: خرب الفقه الرضوي الرواية

 ويبقى النار عىل ثلثاه يذهب أن إال رشبه حيّل  وال مخر، فهو النار تصيبه أن غري من غىل أو النار،

 يشء، فيه ي لقى أن غري من ذاته من خال   يصري حتى فدعه النار، تصيبه أن غري من نّش  فإن ثلثه،

                                           
 .149: 10مثل املجليس األّول، روضة املتقني ( 1)

 .506ـ  505: 63بحار األنوار ( 2)



 

 .«..خال   يتحّول حتى غريه أو ملح فيه يطرح أن بأس فال مخرا ، وصار ذلك بعد تغرّي  فإن

هذا  ع والفقيه بأنّ غري ثابتة سندا  كام هو واضح، وقد رّصح الصدوق يف املقن والرواية

 .املقطع لوالده

 .نفسها اخلمر لحيلّ  الثلثني ذهاب أنّ  تفيد هالكنّ  اخلمر، يف بالنار املغيلّ  درجت  الرواية و

الروايات استخدمت  وقد الحظنا أنّ  ،الروايات يف موضوع العصري العنبي   هو مهم   هذا

 عدد وجود تبنّي  وقد، والبختج رابعة ،والطالء ثالثة ،وعصري العنب أخرى ،تعبري العصري تارة  

 معا . والداّلة املعتربة الروايات من دجيّ 

 ة عاّمةمجالّية إـ العصري العنيب، دراسة جمموعّي ـ  

 :هي ةأساسيّ  نقاط جمموعة دراسةيفرض  العنبّي  العصري مسألة يف لبحثإّن ا

 ـ مدار احلرمة بني النشيش والغليان واالشتداد ـ  ـ  

 االشتداد؟ أو الغليان أو النشيش عىل احلرمة يف املدار هلأّول نقاط البحث هنا هو أّنه 

 :نظر وجهة من أكثر هنا الفقهاء كلمت يف توجد

 ة الغليانالرأي األّول: مدارّي

املعيار هو الغليان، وهو أن يصري األسفل هو األعىل  الذي يبدو من كلامت أكثرهم أنّ 

رة م؛ فالغليان هو احلّد املوجب لصريووبالعكس، وهو املوجود يف بعض األخبار كام تقدّ 

 .العصري حراما  عند هذا الفريق

                                           
 .280( فقه الرضا: 1)

 .57 ـ 56: 5؛ وكتاب من ال حيرضه الفقيه 453املقنع: ( انظر: 2)

؛ واجلامع 130: 3؛ والرسائر 365؛ والوسيلة: 433: 2ب ؛ واملهذّ 591؛ والنهاية: 453( انظر: املقنع: 3)

؛ 240: 4ب البارع ؛ واملهذّ 16: 3ة ؛ والدروس الرشعيّ 641: 4؛ وحترير األحكام 394للرشائع: 

: 12؛ ورياض املسائل 220: 2؛ ومفاتيح الرشائع 198: 11مع الفائدة ؛ وجم73: 12مسالك األفهام و

 .409: 1؛ ومستمسك العروة 613: 2؛ وكفاية األحكام 203



  

 يف موقف احملّقق اليزدي الرأي الثاني: مدارّية النشيش، معطيات وقراءات نقدّية

 .شيش، حتى لو مل يبلغ حّد الغلياناملدار عىل الن ء أنّ يظهر من بعض الفقها

ريح التي وهو معتربة ذَ  ،ة إشارة إىل النشيش سوى يف خرب واحدٍ أيّ هنا ومل نجد يف الروايات 

 .، وهو عطف كاشف عن تغاير االثننيعطفت الغليان عىل النشيش بحرف )أو(

لت ،جدل يف الرواية هذه تسب بت وقد  ةمرجعي   يف عليها االعتمد عىلتية اآل املالحظات وسج 

 :هنا النشيش

 ،بالواو عطفت نسخة توجد هأنّ  من الرواية، هذه عن احلديث عند متقدّ  ما :األوىل املالحظة

 واحد يشءٌ  هو االثنني من فاملراد وعليه ،للتفسري بأّنه العطف فرّس  املجليس ةمالعال وأنّ 

مغايرا   معيارا   النشيش اعتامد ويبطل اإلشكال؛ يرتفع الطريقة وهبذه ،الغليان هو وتفسريه

 .مستقال  

الرشيعة  شيخ أن يستفيد من مسألة )أو( و)الواو( بالقول بأنّ  د اخلوئي هناحاول السي   وقد

يف بعض نسخ الكايف الصحيحة قد وقع العطف بالواو، وملا كان  اإلصفهاين ينقل أنّ 

، شمل كالمه هذا ة نسخة ة خرب الثقة، وقد أخربنا اإلصفهاين بصحّ دليل حجيّ  اإلصفهاين ثقة 

 النشيش ق النشيش والغليان معا ، الالواو، ومعه فال تدّل الرواية سوى عىل احلرمة عند حتقّ 

 .فقط

إليه  كالم شيخ الرشيعة ناتج عن وصول نسخةٍ  بأننا ال نحتمل أنّ  ناقشه السيد الصدر وقد

 .اجتهادي نظرّي  سخة الواو عىل أساسٍ ح نه رّج ما يف األمر أنّ  متصل، كّل  من الكايف بسندٍ 

 يف كامـ  بالواو»فهذا نّص كالم شيخ الرشيعة وهو:  ما أفاده السيد الصدر، والصحيح

 الكايف؛ ةضبطيّ أل أصّح  واألّول الواو؛ بدل)أو(  التهذيب ويف الكايف، من املصّححة النسخ

 راجع وجهٍ  عىل إال له، مقابال   ـ بالغليان احلاصل الصوت وهو ـ النشيش جلعل وجه ال هوألنّ 

                                           
 .143 ـ 142: 1( انظر: العروة الوثقى 1)

 .119: 2( انظر: التنقيح يف رشح العروة 2)

 .120: 2 صدر نفسه( امل3)

 .505: 3( بحوث يف رشح العروة الوثقى 4)



 

 .«املقابلة عدم إىل

 ال مصّححة النسخ بأنّ  قوله أنّ  عىل الرتجيح، حياول أّنه يف واضح الرشيعة شيخ فكالم

 وغايتهبل تعليله الثاين موٍح بكون املستند قد يكون التأّمل يف املتن نفسه.  فيه، مستنده نعرف

 وكالم واضح، غري اخلوئي السيد فكالم الطريق، معلوم غري ا  آحاديّ  خربا   كان لو اإلرسال

 .الصحيح هو الصدر السيد

م عند احلديث عن نسخ الرواية وال حاجة إىل ملا تقدّ  ؛فاألصح  ترجيح نسخة )أو( وعليه

بل ، عله السيد الصدر وأتعب به نفسه&الذي ف التطويل ذي النمط األصويل التحلييل

 وهي أيدينا بني رةاملتوفّ العديدة سخ الكايف فنحن أمام ن   ،ة هنانرجع إىل الطرائق العقالئيّ 

 واملالذ، املرآة يف ظاهرا  )أو( ـل املجليس وإمضاء ،والوسائل والوايف التهذيب ومعها)أو(، بـ

 من نشأ يكون قد ضا  رَ عَ  بالواو نياملجلسيّ  فقول الفقهاء، بني)أو(  نسخة تداول عن فضال  

 لربط حاجة بال ،هنا)أو(  نسخة ترجيح العقالئي األداء ومقتىض تصحيف، فيها وقع نسخة

 .الصدر دالسيّ  فعل كام الوسائط بابيف  اخلرب حجية ةبنظريّ  املوضوع

 ،الكايف عن والوسائل الوايف نقل تعارض أو والكايف، التهذيب نقل تعارض لو نعم،

 الوسائل نقل أو للرواية الفقهاء نقل مع للكايف أيدينا بني املوجود تعارض أو ف،التوقّ  ألمكن

 )أو(. نسخة هو بالنظر فاألرجح ،يقع مل األمر هذا لكنّ  ،فالتوقّ  ألمكن ،والوايف

ضة بالروايات الداّلة عىل ريح معارَ من أّن رواية ذَ  ،د اخلوئيما ذكره السيّ  الثانية: املالحظة

وهذه الروايات التي تعلن  ،(11، 8: محاد بن عثامن )رقم ينفي احلرمة قبل الغليان، كخرب

إذ يلزم من ذلك  ؛كون مبدأ احلرمة هو الغليان وقبله فهو حالل ال يمكن تقييدها برواية ذريح

 .يدا  هلايتقوليس ة ذا إلغاء للمبدئيّ وه ،للحرمة؛ لفرض حصوهلا قبلهأ إلغاء كون الغليان مبد

بأّن املعارضة ينبغي حتديد املرجع الذي نؤول إليه  هذه املالحظةد الصدر عىل أورد السي   وقد

أو الرباءة،  بعد وقوعها، ومل حيّدد لنا السيد اخلوئي هذا املرجع، ويبدو أنه اعتربه أصالة احلّل 
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ة فوقانية تقف لصالح رواية النشيش، وهي الروايات ه توجد يف الروايات هنا مرجعيّ مع أنّ 

( 1 :كخرب عبد اهلل بن سنان )رقم ، الذي مّسته النار أو أصابتهالتي حكمت بحرمة العصري

(، فهذه الروايات حتكم بحرمة العصري بإصابة النار 13 :د بن عيل بن عيسى )رقموخرب حممّ 

صها معارضا  برواية النشيش ة قبل الغليان، وكان خمّص تّم ختصيصها باحلليّ  رواياتله، وهي 

ة قبل النشيش احلليّ  وهبذا نثبت ،ويرجع للعام الفوقاين ،فيه صان فيام تعارضافيتساقط املخّص 

 .واحلرمة بعده

 فهناك غريبا ، أمرا   وليست اإلسالمّي  الفقه يف مطروحة النار إصابة بمطلق احلرمة ومسألة

، إذا ثبت هذا القول ومل حمّله يف الصدر السيد فإيراد النار، عىل وضعه بمطلق العصري حّرم من

هذا التعبري يف الروايات ال ي راد منه مطلق الوضع عىل النار ولو لثانيٍة أو ثواٍن، بل هو  نّدع بأنّ 

 كناية عن طبخه وغليانه.

 بعض نصوص العصري العنيب بني الغليان الذاتي والغليان على النار

خربي محاد بن عثامن واردان يف الغليان  د اخلوئي هنا مبنّية عىل أنّ أّن مالحظة السيّ  كام

ه توجد مالحظة هنا تطرح احتامل كونام واردين يف الغليان الذايت ال م أنّ بالنار، وقد تقدّ 

، خ الرشيعة اإلصفهاين قد تنبّه لهشي هنا هلذا االحتامل رأينا أنّ وبعد تنبّ  ،الغليان بالنار

ن إشارة إىل ا العصري املغيل دوأمّ  ،روايات التحليل بالثلثني خمتّصة بالعصري املطبوخ والحظ أنّ 

 طبخه أو إىل النار فال حديث فيه عن ارتفاع حرمته بالثلثني، وإنام ترتفع بصريورته خال .

 :عليه أورد ولكن

املراد بالغليان هو القلب، وهو ما ال حيصل إال  ( بنّي أنّ 11 :خرب محاد الثاين )رقم إنّ  :ال  أو  

ان بالنار عند إطالق لفظ عند الغليان بالنار، فيكون ذلك كاشفا  عن إرادة خصوص الغلي

 .الغليان
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القلب حيصل أيضا   الغليان بالنار حيصل فيه القلب بأعىل أشكاله؛ لكنّ  بأنّ  ونوقش

يف رشاب العنب يشء  نبذدريج إىل األعىل، وهلذا لو ة بالتبالغليان بنفسه فتصعد أجزاؤه التحتيّ 

 .اص القلب بالنار غري صحيح خارجا  وترك لرأيناه بعد مّدة قد صعد إىل أعاله، فاختص

 يريد هأنّ  عىل قرينة الغليان معنى عن السائل سؤال نفس بأنّ  نّدعي املناقشة هذه إىل وإضافة

 !حينئٍذ؟ عنه للسؤال معنى فأّي  بالنار، الغليان معنى يعرف ال أحد من ما إذ النار؛ بغري الغليان

ه ال يعقل إسناد الغليان إىل نفس العصري، وهلذا لو من أنّ  ،د اخلوئيما ذكره السيّ  :ثانيا  

وضعت العصري العنبي يف ثالجة ال حيدث فيه غليان، بل البّد وأن يستند إىل عنرص خارجي 

 .للحديث عن الغليان بنفسهال معنى كالشمس أو احلرارة، ومعه 

هو ما قابل  يتاملراد بالغليان الذا بأنّ  أجاب السيد الصدر عىل كالم السيد اخلوئي وقد

مبني   آخر خارجي كاحلرارة أو الشمس، فالكالم ة مستندا  لسبٍب وإن كان بالدقّ  ،الغليان بالنار

 .الرشيعة إال هذا، وليس مراد شيخ ةة الفلسفيّ عىل الصدق العريف ال عىل الدقّ 

فإنه فرّس مراده بقوله:  ؛بل عبارة شيخ الرشيعة واضحة يف ذلك أفاده الصدر صحيح؛ وما

فهو ال يامنع من مساعدة  ،«ال أو خارجي أمرٍ  بمعونة كان سواء ذلك طبيعتها اقتضاء».. 

طبيعة هذه العصائر تسمح بذلك،  ه يقول بأنّ لكنّ  ،ة يف حصول الغليانالعوامل اخلارجيّ 

 .بالرضورة يغيل ال فإنه كاملة لسنة الشمسبخالف ما لو وضعت ماء  يف 

 عىل العريف لالرتكاز بالنار، املغيلّ  خصوص إىل والقلب الغليان رواية انرصاف دعوى :ثالثا  

 .اإلطالق عند إليها فينرصف النار، هي الغليان آلة أنّ 

هذا صحيح يف غري مثل العصري العنبي، فلو قلت: غال املرق لفهمنا الغليان  بأنّ  وأجيب

ّقق ا العصائر فمن املشهور الكثري الوقوع فيها حصول حالة الغليان بغري النار وحتبالنار، أمّ 
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 .القلب برتكها مّدة من الزمن

ت يفيد الغليان الذايت، هذا النوع من الروايا ثبت أنّ إّن كالم شيخ الرشيعة غاية ما ي   :رابعا  

د بخصوص الذايت، وعليه فنلتزم الغليان فيها مطلق وغري مقيّ  نّ بأنا نقول وهذا نقبل به، لكنّ 

يف موضوع  بأّن مفادها حرمة العصري إذا غىل بنفسه أو بالنار، فتكون هذه الروايات مفيدة  

 ألنّ  ؛إىل الغليان الذايتف رصافهم منه اإلطالق، ودعوى االنبحثنا، فعدم ذكر سبب الغليان ي  

 .؛ لعدم غرض للموىل بالسببممنوعةٌ  ،املوىل مل يذكر السبب اخلارجي

فوا بالنقد مل يتوقّ  اإلطالقالعلامء املستشكلني هنا عىل شيخ الرشيعة من خالل  يل أنّ  ويبدو

ذكر مل ي   لو كلمة الغليان والتحليل عند كلامته مبارشة لتفكيكها، فشيخ الرشيعة مل يقل فقط بأنّ 

ه اّدعى بأّن هذا هو الفهم العريف عند السبب تعني الغليان الذايت، حتى نناقشه باإلطالق، بل إنّ 

ك لو قلت: غىل النبيذ، اته أيضا ، وهلذا قال بأنّ بل يف كتب الفقه وأدبيّ  ،أهل اللسان واملحاورات

ماء التني، ومثله: غىل العصري،  الغليان الذايت، وكذا لو قلت: غىل ماء الرمان أو العرف   مَ هِ فَ 

الغليان بالنار يف هذه املوارد لقالوا: طبخت العصري أو أغليت العصري أو أصابت  أرادوابينام لو 

 .غىل العصري عىل النار أو نحو ذلكالنار العصري أو 

 الزعم هذا تفكيك من البدّ  بل الطريقة، هبذه اإلطالق بفكرة ّل حت   ال الرشيعة شيخ فدعوى

 الغليان ألنّ  الغليان؛ معنى عن محاد سؤال من مقدّ ت بام زناهعزّ  والذي قّدمه، الذي اللغوي

 وبطء زمن إىل واحتياجه لتدّرجه هفإنّ  بذاته، الغليان بخالف جدا ، واضح معناه بالنار

 االشتداد عند أو بالزبد وقذفه اإلزباد عند يكون الغليان فهل ،توضيح إىل حيتاج فيه التالتحوّ 

 .األعىل نحو تدرجيا   أجزائه صعود وهو القلب، عند هبأنّ  اإلمام له ففرّس .. أو

 بانعقاد االطمئنان يف تشّوش حلصول الرشيعة شيخ اّدعاه وما قلناه ما يكفي ولعّله

 وال أيضا ، واالنسباقات االستخدامات من بل ،فقط املفردات من فهمت   ال فاللغة اإلطالق،

 .مرّ  كام روايات أربع وعددها، هنا األخبار هذه بمثل االستدالل إلبطال املوجب اإلمجال من أقّل 
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 ودرجات اخلمر بداية هإنّ  :نقول بل التامة، ةاخلمريّ  يساوق الغليان دجمرّ  بأنّ  نقول وال

 أن اإلمام فأراد ،ةاخلمريّ  يف أجود بالرتك صار وأزبد واشتدّ  ركت   امكلّ  بحيث ،اخلفيفة اإلسكار

 ظاهرة إىل أساسا   نظره يكن ومل البيوت، يف تنترش قد التي الظاهرة هذه من احلذر إىل ههمينبّ 

 ببحثنا ربعاأل الروايات هذه والفقهاء املحّدثني ربط بسبب كذلك املوضوع تصّورنا اموإنّ  النار،

 .هنا

 .هنا ببحثنا بارتباطها اطمئنان حيصل ال الروايات هذه أنّ  فاإلنصاف

 أو اإلسكاره إما أن نقول بأّن الغليان الذايت يساوق من أنّ  ،السيد الصدرما ذكره : خامسا  

 :ال

 هذه يف الوارد اإلطالق إىل الرجوع أمكننا اإلسكار، يساوق ال الذايت الغليان بأنّ  قلنا فإن

 .وبالنار بنفسه للمغيلّ  والشامل الروايات

لزم تعيني الروايات هنا  ،و الصحيحكام ه ،إذا قلنا بأّن الغليان الذايت يساوق اإلسكار اوأمّ 

والسبب يف ذلك هو أّن ظاهر هذه الروايات هو  ؛وغريه( بالغليان بالنار، ال اإلطالق اد)محّ 

كا  بأصالة الغليان عنوان طريقي ملا هو موضوع احلرمة؛ متّس  ة املغيل للحرمة؛ ال أنّ عنوانيّ 

 ة، وملا كان املغيلّ املعّرفية والطريقيّ  ة يف العناوين املأخوذة يف النصوص، يف مقابلاملوضوعيّ 

خالف  لزم من حتريمه بعنوان املغيلّ  ،ال بعنوان املغيل بنفسه ،ةما  بعنوان املسكريّ بنفسه حمرّ 

ة التي الظاهر، فيتعنّي فهم الغليان بالنار من هذه األحاديث حفاظا  عىل أصالة املوضوعيّ 

بالنار، وعدم  تصاص هذه الروايات باملغيلّ يقتضيها ظاهر الدليل، وهبذه الطريقة نثبت اخ

متاما  ملا أفاده شيخ معاكسة بنفسه، وهذا يعطي نتيجة  شموهلا ـ ولو باإلطالق ـ للمغيلّ 

 .الرشيعة

 :وذلك للمناقشة؛ قابل   الكالم وهذا

املوىل استخدم عنوان  عاء أنّ بنفسه وبالنار، وادّ  يمكن األخذ باإلطالق الشامل للمغيلّ  ـ أ

ه استخدم عنوان ، ال عنوان املسكر، ليصل بعنوان واحٍد إىل احلكم يف املوردين معا ، فلو أنّ املغيلّ 
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احتامل استخدامه  لربام صّح إشكال السيد الصدر، لكنّ  ،وأراد الغليان الذايت خاّصة املغيلّ 

حيح اإلطالق، فيكون يف مجلة العنوان لكي يشمل الغليان بالنار، يرّبر استخدامه هذا لتص

وهذا أمر عريف، فدليل الصدر يبطل االختصاص الذي  ،واحدة قد بنّي احلكم يف املوردين

 .اآلخرون عاهادّ  الذي اإلطالق يبطل وال ،الرشيعةعاه شيخ ادّ 

ة التي طرحها مناقشة أصالة املوضوعيّ  ةاألصوليّ  املباحث يف منّا سبق قد ـ ب

 ما يف األمر أنّ  ه ال يوجد أصل عقالئي اسمه أصالة املوضوعّية، كّل هناك بأنّ  ون، وقلنااألصوليّ 

ا لو وقع العقالء يأخذون املوضوعّية يف حاالت االطمئنان بانعدام االحتامالت األخرى، أمّ 

ن احلقيقي، اللعنو ا  فومعرّ  ا  ذكره طريق وه أراد العنوان بذاته أحقيقي ـ ال افرتايض ـ يف أنّ  شّك 

ة كثري عند العرف والعقالء والشارع، لزم يف هذه احلال األخذ استخدام الطريقيّ  إنّ فحيث 

 ة.بالقدر املتيّقن والبحث يف القرائن والشواهد الرتجيحيّ 

 حتوي التي باحلالة املكّلفني لتعريف جاء الغليان ذكر أنّ  جدا   املحتمل من ،فيه نحن وفيام

 يريد هفإنّ  اإلمام؛ يريده ما بطلي   املسكرية عنوان عىل مهل اإلحالة ألنّ  اخلفيف؛ اإلسكار بدايات

 عند الرشاب ترك فلزم اإلسكار وصف يصاحبه ما غالبا   الذايت الغليان حصول بأنّ  تعريفهم

 ما وهذا فائدة، هناك كانت ما املسكر حتريم هلم أعاد ولو املسكر، ترك عىل ظا  حتفّ  الغليان

 إىل األحيان بعض يف وأشاروا موه،حرّ  حيث اع،الفقّ  وروايات النبيذ روايات يف الحظناه

 .ةاملسكريّ  مدارية

 للتحريم إشارات وجود مع الذايت، الغليان مع اإلسكار تالزم يرى الصدر السيد كان فإذا

 وفقا  ( 17 :)رقم عامر بن معاوية ورواية(، 14: )رقم يزيد بن عمر رواية يف كام ،اإلسكار بنكتة

 ةبمرجعيّ  العقالئي االطمئنان حلاالت تطبيق سوى ليست املوضوعّية صالةأف له، الطويس لنقل

 .فراجع املوضوعّية أصالة إىل يرجعون العقالء أنّ  حيرز فال الشك حاالت يف اأمّ  ،العنوان

ل  عن السؤالملا قلناه ولقرينة  ؛ما أفاده شيخ الرشيعة هنا أمٌر حمتمل جدا   أنّ  واملتحص 

 رشب بجواز قالت أن بعد افإّن (، 10)رقم:  عاصم بن حممد رواية بقرينة وكذلك الغليان،

                                           
 .709 ـ 699ة السنة يف الفكر اإلسالمي: اهلل، حجيّ  ( انظر: حّب 1)



 

 نظرا   الذايت، الغليان يف ظاهر وهذا ،يغلِ  مل ما املراد بأنّ  عمري أيب ابن عّلق ،أيام ستة إىل العصري

 .والزمان الوقت مرور مسألة إىل لإلشارة

 .متقدّ  امك اخلوئي هلعف ملا خالفا   ؛إليهام املشار محاد بروايتي هنا االستدالل عدم ينبغي ومعه

 موردا   واردة كّلها عثامن بن محاد خربا ومعهام عاصم بن حممد رواية ومعها ذريح رواية لكنّ 

 .املوضوع هذا توظيف قريبا   وسيأيت للنار فيها إشارة ال حيث واحدا ،

 ة النشيش.يظهر عدم متامية املالحظة الثانية هنا عىل مداريّ  وهبذا

إّن هذه الرواية ـ ذريح ـ متهافتة يف نفسها فال تصلح ملعارضة غريها،  الثالثة: املالحظة

معنى للعطف  قت به فأّي والسبب هو أّن النشيش يسبق الغليان فإذا كانت احلرمة قد حتقّ 

( هنا وذكر الغليان، بل سيكون لغوا  ظاهرا ، األمر الذي يضطّرنا إىل تفسري النشيش يف وبـ)أ

ق الغليان دون نشيش كام لو كان ماء بالنشيش الذايت أو محل الغليان عىل حاالت حتقّ الرواية 

ا  من قبل، لكن مثل هذه ة جدا  وكان اإلناء نفسه حارّ العصري قليال  أو وضع فورا  عىل نار قويّ 

 .النادرة يصعب تصحيح احلديث معهاالفروض 

ر وهذه ات هذا الرتكيب، والتعامل مع النصوص املالحظة واردة، ولكن ينبغي النظر يف مرب 

 ونشيشه صوته إىل ليستمعفإّن الذي يضع قدرا  عىل النار ال يبقى بجانبه  ة،بطريقة أكثر عرفي  

 التي العالمة بيان فأراد نفسه، الغليان ويدرك الغليان، عىل السابق الصوت يدرك ال ما لبا  اوغ

 مل وإن الذي الغليان له ذكر ثم املعيار، هو الذي النشيش له فذكر احلكم، ةإمكانيّ  املكّلف تعطي

 .النشيش من كثرأ مشهودا   الغليان كون مع املعيار قحتقّ  سبق عن كاشف هلكنّ  معيارا   يكن

 يكون وهبذا معيارا ، لكونه أيضا   حرم نّش  وإذا فيه، السابق النشيش قلتحقّ  ؛محر   غىل فإذا

 أو نش إذا: يقول أن ومثله املكّلف، عىل معرفته سّهل نفسه الوقت ويف املعيار، بنّي  قد احلديث

 هألنّ ؛ النشيش هو فاملعيار ؟!املوضوع يف ةعرفيّ  غرابة وأّي  حرام، فهو أسكر أو اشتدّ  أو غىل

 كثريا   حيصل الغليان كان لو نعم ويصدق، الرتكيب هذا يصّح  نفسه الوقت ويف مجيعا ، يسبقها

 .الوضع الختلف النشيش بدون
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 فانتظر. ،النشيش سابق عىل الغليان عىل فرض أنّ  ه مبني  كلّ  وهذا

 التمييز بني مفهوَمي: النشيش والغليان يف اللغة والداللة

 ليس النشيش أنّ  من ،وغريمها اخلوئي والسيد احليّل  حسني الشيخ ذكره ما :الرابعة املالحظة

 فإذا بالغليان، النشيش فرّس  ثحي املوارد، أقرب يف جاء ما عىل عينه، هو بل للغليان مغايرا   شيئا  

 هأنّ  معناه أنّ  فالظاهر ،الغليان بصوت النشيش تفسريهم اوأمّ  غىل، هأنّ  معناه فهذا النبيذ نّش 

 .الغليان عىل السابق الصوت ال ،الغليان نفس صوت

ه غري قادر عىل جتاوز املعنى يمكنه أن يرفع التنايف بني خرب ذريح وسائر الروايات، لكنّ  وهذا

ه لو كان النشيش هو الغليان ملا كان معنى للعطف التهافت املوجود داخل الرواية نفسها، فإنّ 

)أو( بينهام، إذ سيصبح ذلك يف قّوة قولنا: إذا غىل أو غىل حرم، ومن هنا يمكن تفسري بـ

بل هو غليان خاص،  ،ه ليس مطلق الغليان، أي إنّ النشيش الذي هو الغليان بمعنى خاّص 

ه منرصف إىل غليانه بنفسه، فالغليان بالنار مل يطلق عليه عنوان العصري بنفسه أو أنّ وهو غليان 

 .األخبار يفالنشيش وال رأيناه 

هام متغايران لكنّ  ،وهو جامع الغليان ،من ذلك احتاد النشيش والغليان يف املعنى لويتحّص 

غليان بالنار، فمعنى معتربة ا الغليان فرياد منه الأمّ  ،النشيش هو الغليان الذايتّ  من حيث إنّ 

 .لو غىل بنفسه أو غىل بالنار حرم العصري ذريح هو أنّ 

 :ناقشيُ  أن ويمكن

 كتاب مثل عىل كاالعتامد البحث، هذا مثل يف «املوارد أقرب» كتاب عىل االعتامد إنّ  :ال  أو  

 غري ةاللغ ملعرفة طريق له وليس منّا، قريب أو لنا معارص فيهام فاملؤلّ  فإنّ  وجه؛ ال مما املنجد،

 .هنا دليال   جلعلهمرّبر  فال ،مثلنا اللغة كتب مراجعة

لغليان، أو هو إّن مراجعة كتب اللغة تساعد عىل تفسري النشيش بصورت القيل أو ا :ثانيا  

 الصوت هو النشيش نّ أ ـ ذلك إىل إضافة ـ العرب لسان يف ذكرقد و ،يشء مصاحب للغليان
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 إذا تنّش  واخلمر الغليان، يف العصري أخذ لأوّ  النشيش: وقيل الصّب، أو الغليان عند احلاصل

 .الغليان يف أخذت

 بنوع هتفسري عن فضال   ،نفسه بالغليان النشيش لتفسري أثر وال عني يوجد ال ،عليه بناء  

 .متاما   اخلوئي دالسيّ  قاله ما بعكس األمر بل الغليان، من خاّص 

 .الغليان بداية من الصوت هو النشيش أن اللغة كتب بعض من فهمي   نعم،

 العطف فإنّ  الثالثة؛ املالحظة جواب يف قلنا كام منه مانع ال الرواية يف)أ( بـ الرتديد إنّ  :ثالثا  

 عادي أمرٌ  ،أخرى أحيانا   لواألوّ  ،أحيانا   أجىل الثاين يكون قد حيث توضيح ملزيد نيبمتالزمَ 

 .حرام فهو يغيل رأيته أو غليانه صوت سمعت إذا: قولك مثل فهذا العريف، اللسان يف جدا  

 اليزدي السيد ذكره ما إلبطال صحيحة   نراها التي املالحظة وهي :اخلامسة املالحظة

 أساسا ، الغليان تسبق حالة النشيش كون لنا يظهر مل هإنّ : وحاصلها النشيش، مدارية صاحب

 تعبري واحدة رواية يف وورد الغليان، تعبري النصوص يف ورد فإذا صاحبه،ت   حالة هي بل

 ةحموريّ  تكريس سوى ذلك يقتيض فال)أو(، بـ أو بالواو بينهام بالعطف والغليان النشيش

 .له مالزم هأنّ  واملفروض ،بالنشيش يسّمى احلرمة، معيار هو آخر حمور تكريس ال ،الغليان

 وحصول بدايته يضارعحيث  الغليان، ةقمّ  يسبق ما هو النشيش أنّ  اليزدي قصد إذا ،نعم

 غري رشعّي  حكم يف ةآحاديّ  منفردة واحدة رواية عىل االعتامد لكنّ  د،جيّ  فهو ،اخلفيف القلب

 .الظنّي الواحد خرب ةحجيّ  عدم من عليه نبني ملا وفق صحيح

 ألّوله، أو له مصاحب سوى النشيش وليس ،املعيار هو ـ اآلن إىل ـ الغليان أنّ  فالصحيح

 .يثبت فلم بالنشيش ويسّمى الغليان يسبق يشء معيارية اأمّ 

 الرأي الثالث: مدارّية االشتداد

 العصري يف احلرمة معيار أنّ  إىل كلامهتم، ظاهر بحسب الفقهاء من هنا ثالثال فريقال ذهب

 .االشتداد هو
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 .ه بمعنى القوام والثخانةقهاء بأنّ فرّس االشتداد يف كالم بعض الف وقد

 :احتمالن هنا ويوجد

حتصل بالغليان، وهو ما يظهر من  أن يقال بأّن الثخانة واالشتداد أمورٌ  ل:األو   االحتمل

 .كالم الشهيد األّول ا  لثاين مفرّس ل، واحتمله الشهيد اكالم الشهيد األوّ 

هو ظاهر كالم من رّصح  هذا أن يقال بتغاير االشتداد والغليان، وأنّ  الثاين: االحتمل

 .باالشتداد

ة االشتداد والغليان ال يقوم يف اخلالف بني مرجعيّ  من ثنايا كالم بعض الفقهاء أنّ  ويظهر

 .حرمة العصري، بل يف مسألة نجاستهمسألة 

ام البحث ليس مهام  هنا يف هذه املرحلة؛ إذ مل يرد يف النصوص تعبري االشتداد، وإنّ  وهذا

 .ان، وهذا ما رّصح به بعض الفقهاءري الغليالوارد تعب

 آخر ملرجعٍ  وجود وال الغليان، هو عليه احلرمة حكم الباب نصوص بترتّ  ما إنّ  :والنتيجة

 إليه ذهب فام وقوعا ؛ للغليان مغايرا   يكون االشتداد أو النشيش هاسم   التحريم يفمستقّل 

 .الصحيح هو املشهور

 العنب العصري العنيب وغليان ماء غليانـ بني  ـ  ـ  

 ثمّ  ،العنب عرصي   أن هو ،املغيلّ  العنبي العصري حتريم مسألة من دواملؤكّ  عليه فقاملتّ  املقدار

 .فيغيل النار عىل يوضع

 :فيهم البحث من البد   احلال، هذه غري حالتان توجد هأن   إال

 عىل في غىل املاء فيؤخذ ماؤه، منه فيسيل بنفسه قيتشقّ  حتى العنب يرتك أن :األوىل احلالة
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 ال؟ وأ حراما   يكون فهل النار،

مقتىض اجلمود عىل تعبري العصري الوارد يف النصوص هو القول بحّلية  د الصدر أنّ السيّ  أفاد

بحسب االرتكاز العريف،  ة العصري ملغاةٌ خصوصيّ  إال أنّ  ،ج من العنب بغري عرصاملستخرَ 

 .مل يعرص و أاملاء سواء عرص فيكون موضوع احلكم هو طبيعّي 

 بصّحة القول يمكن لعّله بل العريف، بالنظر بعيد وغري ،صحيح ـ اهلل رمحه ـ أفاده وما

 كان ملا بحيث نفسه، من عمّ جت بل ي عرص، مل ولو العنب ماء عىل)عصري(  كلمة العرف إطالق

 يتقّوم امإنّ  الفاكهة عصري فإنّ  وإال بالعصري، سّمي ماء   ليصبح العرص عليه جيري أن الغالب

 .منها أخذه ةكيفيّ  يف ال الفاكهة هذه من جاء ماء   كونه يف العريف بالنظر

 ؛بّهَح  يف العنب ماء بغليان ىاملسمّ  هو وهذا داخله، يف العنب ماء يبقى أن :الثانية احلالة

 :حالتان لهف فيه ماؤه مادام العنب أنّ  وذلك

 جسم اموإنّ  ،ماء   العنب داخل يف ما يكون ال احلال هذه ويف الطبيعي، هوضع عىل يظّل  أن ـ أ

 .ماء   لصارت جّتمعت لو بالرطوبات ميلء

 عويتجمّ  فيها الذي املاء فينحرص العنب بّةَح  عىل بالضغط خارجي لتدّخ  حيصل أن ـ ب

 .منها خيرج أن دون داخلها

ة القول يام ارتأى البقيّ ف ،التحريم الفقهاء من مجاعة إىل سبن   أو مال أو ذهب وهنا

 .، سيأيتآخر معنى يعطي قد الكلامت بعض يف لالتأمّ  ولكن. باحلّلية

 الطريقة، هبذه طرحهام الصدر السيد لكنّ  أعاله، احلالتني بني يمّيزوا مل الغالب يف والفقهاء

 .توضيح ملزيد التمييز هذا خلف بالذهاب بأس وال
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 العنب ماء غليان يصدق ال إذ املوضوع؛ بانتفاء السالبة من فيها فاملسألة ،األوىل احلالة اأمّ 

رم تكون لعدم هنا؛ أساسا    .هنا للحرمة موضوع فال ماء، هبأنّ  نصفه أن يمكن ظاهر ج 

 يف املاء غليان ال املاء، يف نفسه العنب غليان املسألة هذه يف باحلرمة القائلون يقصد قد نعم،

 اوأمّ  هنا، العنب ماء غليان عرفا   يصدق ال هفإنّ  باحلرمة؛ للقول وجه ال احلال هذه ويف العنب،

 .بعنوانه للحرمة موجب هأنّ  رشعّي  بدليل يثبت فلم العنب غليان

 يف الذي املائع نفس هو احلرمة موضوع أنّ  فيها التحريم عىل استدّل  فقد الثانية، احلالة اوأمّ 

 القول فيلزم ،العنب يف وهو غىل قد هأنّ  واملفروض للغلبة، بالعصري عنه عرّب  اموإنّ  العنب،

 .فيه باحلرمة

 ماء غليانة العرص يف الروايات هو إلغاء عريف إذ اهلدف بأّن إلغاء خصوصيّ  وأجيب

 غيل نم املتبادر إذ عرفا ، عسريا   فيبدو العنب اتبّ ح عن منفصال   املغيلّ  كون إلغاء اأمّ  العنب،

 غري اأمّ  ،ليغيل النار عىل وضعه وتمّ  ،العنب عن منفصل عنبّي  ماء وجود هو العنبّي  العصري

 .ممكن أمرٌ  هحبّ  يف العنب ماء غليان أنّ  وصّدقنا لناتنزّ  لو هذا أبدا ، واضح فغري ذلك

ة العرص، بعد فرض ة اخلروج كخصوصيّ د الصدر هنا بأّن خصوصيّ أورد السيد حممّ  وقد

ة اخلروج مؤثرة يف التحريم بحيث خصوصيّ  إذ هل يعقل أنّ  ،ةكون حرمة العصري العنبي تعبديّ 

م؟!لو كان يف  . داخله مل حيرم ولو خرج َحر 

 يتلقّ  يف اموإنّ  ،املوضوع الثاين الصدر السيدالتي تناول هبا  الطريقة يف ليست القضية أنّ  إال

 فيها العنب اتحبّ  ماء غليان يفهم العرف بأنّ  فاجلزم منها، يفهم وماذا النصوص هلذه العرف

 حالة إىل التعابري هذه فارصان الظاهر بل للغاية، صعب أمرٌ  حرم، العصري غىل إذا: قول من

 العصري عنوان بخالف وهذا واضح؛ فغري ذلك غري اأمّ  ،ليغيل النار عىل وضع عنبّي  ماء وجود

 عىل العنب ماء مطلق عىل بالعصري التعبري وحمموٌل  ،فالعر عندعنه  مغفوٌل  فإنه ،عرصي   مل ما

 .الغالب

 هذا وقع لو ـ هحبّ  يف غىل لو اأمّ  بالغليان، حرم عرص بغري خرج إذا العنب ماء أنّ  فالصحيح

 .، بناء عىل عنوانّية وتعبدّية حتريم العصري العنبيأبدا   واضح غري باحلرمة فاحلكم ـ األمر
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 ـ غليان العصري بغري النار ـ  ـ  

، لكن يف بعض األحيان كام تقّدم العنبي بالنار وقد يغيل بنفسه بطول املكثالعصري قد يغيل 

 .قد نفرض حصول غليان ماء العنب بغري هاتني الطريقتني

لقون شيئا  وقد نقل شيخ الرشيعة اإلصفهاين عن بعض الطلبة أّن الذين يصنعون الدبس ي  

 فيه قويتحقّ  ،بالنار الغليان لقب والفوران بذلك الغليان فيحصل ،من الرتاب يف عصري العنب

 أنّ  والظاهر ؛العنبي املاء حالوة يف جدا   مؤثرا   ذلك ويكون يسكن، ثم والنشيش القلب

 ،فقط املناطق بعض يف تعملوليست نادرة أو  ،الدبس صناعة يف شائعة الرتاب وضع طريقة

 )احِلَور(. واملسّمى باخلصوص األبيض الرتاب يوضع حيث

 بغري اليوم الغليان حتقيق إمكانية فإنّ  العنب، بدبس املتصلة املفردة هذه عن النظر وبرصف

 حرارة   فيعطي بالكهرباء يتصل أن يمكن حديدّي  صفيٍح  عىل كوضعه جدا ، واردة باتت النار

 ذلك، توجب ةكيميائيّ  مواد تضاف قد بل اليوم، املاء تسخني أجهزة من الكثري تعمل كام ة،قويّ 

 .ذلك وغري)املايكرويف(  نظام بمثل ذلك يكون قد أو

 ال؟ وأ املوضوع يف ةخصوصي   للنار هل: والسؤال

 .نار دون بالشمس غىل ملا احلكم شمول ،كالسيد اليزدي ،هر من بعض الفقهاءيظ

ما ورد يف  شيخ الرشيعة اإلصفهاين إىل عدم ثبوت احلرمة هنا، وذلك أنّ  ذهبلكن 

، وسائر النصوص ورد ـ عىل مبناه ـ إىل الغليان الذايتّ  النصوص بعنوان الغليان مطلقا  منرصٌف 

هو ذلك  ،مضافا  إىل فتاوى األصحاب ،ةفيها الغليان بالنار، ومقتىض أصالة الطهارة واحلليّ 

 .ملتيّقن منهان بالنار هو القدر اأيضا ، فاألخبار منرصفة عن الغليان بغري النار، والغليا

 :يناقشوقد 

ه بعد الغليان إّن شيخ الرشيعة ممن بنى عىل حرمة العصري العنبي املغيل بمالك أنّ  :ال  أو  

 أنّ  عىل املسألة يبني، بل هنا ةيتسارع إليه اإلسكار، فكان من املنطقي أن ال ي طلق القول باحلليّ 
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ـ  اخلواّص  حيث منـ  يصبح فهل ثلثاه، يذهب ومل الغليان فيه قحتقّ  إذا النار بغري املغيلّ  العصري

 بينام ال؟ وأ اإلسكار مراتب أوىل فيه تكون أو اإلسكار إليه ي رسع بحيث بالنار املغيلّ  كالعصري

 .بالنار املغيلّ  مع متاما   متغايرة املسألة أنّ  فرض ولعّله! ذلكهو  يفعل مل

 عىل اتأثريمه يف الغيل ينوعَ  خواّص  حيث من ا  علميّ  املسألة دراسة يفرتض مبناه فعىل

 لصاحلهـ من حيث جمّرد مثالّيته ـ  يقف العنب دبس يف ذكره الذي املثال ولعّل  املغيل، العصري

 .التحريم عدم يف

 :دةمتعدّ  ألسنة عىلتقع  املقام يف الواردة النصوص إنّ  ثانيا :

 وهذه عاصم، بن حممد وخرب ذريح ومعتربة محاد كخربي ،الغيل عنوان إطالق لسان ـ أ

 .له شموهلا حيرز ال أو املقام تشمل فال الذايت؛ بالغليان اختصاصها احتملنا

 ومعتربة سنان، بن اهلل عبد خرب مثل وهذا النار، أصابته أو بالنار غىل ملا التحريم لسان ـ ب

 .الرضوي الفقه وخرب عيسى، بن عيل بن حممد وخرب اهليثم، بن حممد وخرب يسار، بن سعيد

 ابن وصحيح بصري، أيب كخرب العنب، عصري من املطبوخ وهو ،الطالء بلسان ورد ما ـ ج

 أو خالد، بن عقبة وخرب سنان، بن اهلل عبد كمعتربة طبخ إذا العصري بلسان أو، يعفور أيب

 ومعتربة وهب، بن معاوية ومعتربة يزيد، بن عمر كمعتربة املطبوخ العصري وهو البختج بلسان

 .عامر بن معاوية

 فهي الثالثة املجموعة اأمّ  فيه، نحن بام مرتبط غرياألّويل  ظاهرها والثانية األول واملجموعة

 .النار عىل هو امإنّ  آنذاك الطبخ يف املتعارف لكنّ  اللسان، بحسب ةعامّ 

مع مساعدة املجموعة احلديثية الثالثة  ،عرفا   هلا ةموضوعي   ال النار أن   بالنظر حيرتج   والذي

 .اإلنسان فعلب والطبخ الغليان يف األوحد وربام ،األشهر الوسيلة كونا ذكرت اموإنّ عىل ذلك، 

 أنواع كّل  يف احلرمة فاألصّح  نرى؛ سوف كام احلد هذا إىل ةالتعبديّ  يف ظاهرة ليست واملسألة

 .الفقهاء من كثري عليه كام الذايت غري الغليان

 )مسألة ابتالئّية جدًا( بغريه العصري متزاجـ ا ـ  ـ  

 امتزاجهخيرج بسبب  هأنّ  وأ املغيلّ  العصري حكم حكمه فهل وغىل، بغريه العصري امتزج لو

 احلرمة؟ عن بغريه



 

 يوضع قد أو معه، فيغيل الطبيخ يف العنبي العصري يوضع فقد ،البلوى شديدة مسألة هذه

 وأ املورد هذا يف باحلرمة نلتزم فهل ويغيل، ماؤه منه خيرج سوف هأنّ  نعلم ونحن نفسه العنب

 ال؟

 صور هلا املسألة أن   اإلصفهاين الرشيعة شيخ ذكر وقد النقاش، موقع املسألة هذه وقعت

 :مبان  و

 هألنّ  والنجاسة؛ باحلرمة هنا حكم وقد بغريه، مزجه بعد بنفسه العنبي العصري يغيل نأ ـ 1

 احللوة شياءاأل غليان بني تالزم وجود اخلارج من ثبت أن بعد احلال هذه يف مخرا   مسكرا   يكون

 .واإلسكار الشّدة وبني واإلزباد النقع يوجب ملا املتضّمنة

 يؤمن ال لكونه هو امإنّ  الثلثني ذهاب قبل العصري حتريم أنّ  عىل ونبني بالنار، يغيل أن ـ 2

 :فهنا ،الروايات من املفهوم هو كام اإلسكار إليه يتسارع أو اإلسكار من معه

 كان غليانه، بعد إليه الرسعة أو اإلسكار يةخاّص  لفقده موجبا   بغريه اختالطه كان إذا ـ أ

 .وطاهرا   ال  حملّ 

 .احلرمة عىل يظّل  فهو ذلك، يوجب ال بغريه اختالطه كان إذا وأما ـ ب

 :فهنا مستقال ،م، بل نراه عنوانا  أن يغيل بالنار، وال نبني عىل احلرمة باملالك املتقدّ  ـ 3

 .احلّلية يف إشكال فال ،ا  تامّ  استهالكا   املمتزج اليشء يف العصري استهلك إذا ـ أ

 .احلرمة يف إشكال فال ،تامّ  بشكل العصري يف بالعصري املمتزج استهلك وإذا ـ ب

غليان العصري، فإذا ة صدق عنوان ا إذا مل يقع االستهالك، فمقتىض القواعد معياريّ وأمّ  ـ ج

فال دليل عىل  ،عصري غىل ها لو مل يصدق عليه عرفا  أنّ ه عصري غىل فهو حرام، أمّ صدق أنّ 

 .ا  يف النصوصأما االمتزاج وغريه فلم يؤخذ رشطا  أو قيد .التحريم، فالعربة هنا

 .فيها الكالم وسيأيت املستطرفات، رواية عن النظر برصف هكلّ  هذا

 الغليان يف وجتري صحيحة ذكرها التي واملعايري .عليه غبار ال تام   الرشيعة شيخ أفاده وما

 :إىل أيضا   اإلضافية اإلشارة الضوري ومن. أيضا   النار بغري
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 أوجب هل شككنا، لكن اإلسكار ةمرجعيّ  عىل وبنينا بالنار وغىل بغريه اختلط لو :ال  أو  

 الرشيعة، شيخ إليها رشي   مل ثالثة صورة فهذه ؟ال وأ فيه اإلسكار خاصية حصول عدم اختالطه

 بالعام كالتمّس  إمكان عدم جانب إىل واستصحابه ،العدم أصالة إىل االستناد فيها والصحيح

 احتياطي مزاٌج  هو اخلمر موضوع يف النصوص مزاج بأنّ  قيل إذا إال له، ةاملصداقيّ  الشبهة يف

 .هنا االحتياط بلزوم لتزمي   فقد ظيحتفّ 

 أو بغريه العصري استهالك حصول يف ونشّك  ،اونحوه بالنار ويغيل بغريه يمتزج أن: ثانيا  

 .واضح هو كام ،استصحابا   االستهالك بعدم احلكم املفرتض احلال هذه ويف العكس،

 صدق يف نشّك  لكن ،استهالكٌ  حيصل وال ةاملستقلّ  احلرمة عىل ونبني بغريه يمتزج أن :ثالثا  

 مقتىض احلال هذه ويف ال؟ وأ غىل عصري هأنّ  عرفا   عليه يصدق فهل عليه، املغيل العصري عنوان

 بالعام كالتمّس  منسيكون  باحلرمة احلكم ألنّ  مسكر؛ هأنّ  رزحي   مل ما باحلّلية احلكم هو القاعدة

 .باطل وهو ،نفسه للعام ةاملصداقيّ  ةالشبه يف

 ،ة تتصل باملسألةرواية مهم  ه عىل مقتىض العمومات والقواعد، لكن توجد يف املقام كل   هذا

م سابقا  يف سلسلة والذي تقدّ د بن عّل بن عيسى ـ حمم  خرب وهي خرب مستطرفات الرسائر ـ 

حيث مل  ،ة مع االمتزاجاملفهوم من هذه الرواية هو احلليّ  (، وذلك أنّ 13 :األحاديث )رقم

ويف صدق عنوان غيل العصري وغري  ،يذكر أّي تفصيل يف حجم الرشاب املضاف إىل الطبيخ

ه يصدق عنوان طبخ اللحم ـ بأنّ  كن القول ـ كام أفاد شيخ الرشيعةذلك، بل لعّله يم

 العرف يفهم طبخ العصري نفسه وغليانه. بالعصري، ويف مثل هذه احلال فإنّ 

ت هنا من  العموماتو القواعد   إطالقها يف ختالف التي املشكلة الروايات من الرواية هذه ُعد 

 .الباب يف والنصوص

 :وهي ،هنا احلديث هذا مشكلة حلل   حماوالت وهناك

 الوثوق مبنى عىل السيام واضح، وهذا سابقا ، قلنا كام سندا   احلديث سقوط :األوىل املحاولة

 .الرشعّي  اءتاإلف يف عليه االعتامد يصعب اإلسناد، فيضع بابه يف منفرد هفإنّ  بالصدور،
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ن ه مل جيد مَ ق اهلمداين ـ بعد إقراره بأنّ ما ذكره العالمة املجليس ـ ومعه املحقّ  الثانية: املحاولة

ه يمكن محلها عىل ما إذا كان العصري قال بمضمون هذه الرواية من األصحاب، من أنّ 

 .عصريا  سّمى ، ويف هذه احلال ال ي  املصبوب قليال  بحيث يضمحّل 

ه حلم يطبخ هذا احلمل ينايف ترصيح الرواية بأنّ  بأنّ  ينناقشه شيخ الرشيعة اإلصفها وقد

كا ، إذ يف هذه احلال بالعصري، فال يصدق طبخ اللحم بالعصري لو كان العصري قليال  مستهلَ 

 . ترك االستفصال يف اجلواب أيضا  ينتفي عنه اسم العصري، بل هذا احلمل ينايف

 .سابقا   أملحنا كام بغريه املمتزج بحّلية للحكم الفقهاء بعض ذهاب إىل مضافا   هذا

لديه توجيها  حسنا  للرواية خاليا  من  أنّ من ما ذكره شيخ الرشيعة،  الثالثة: املحاولة

ام سأل عن التكّلف، فإّن السائل مل يسأل عن حكم هذا العصري عندما يغيل وال يذهب ثلثاه، وإنّ 

ق العصري وغريه، هل هو كاٍف يف حتقّ ي املجموع من وضع العصري يف الطبيخ ثم ذهاب ثلثَ  أنّ 

 .ال فهو حرام؟ وني فيكون حالال  أعنوان ذهاب الثلث

البحراين حني فهم من  ث  ل املحدّ ب  ما ذكره شيخ الرشيعة هو عني ما أراده من قَ  ولعّل 

ال، فأجابه اإلمام  ومركز سؤال السائل هو جريان حكم ذهاب الثلثني هنا أ نّ أالرواية 

 .ه حيث ذهب الثلثان صار حالال  وأنّ باجلريان، 

. «ذلك بمنزلة العصري من القدر يف جيعل الذي فإنّ »هذه املحاولة عىل حتليل مجلة:  وعمدة

 فهم بينام الثلثني، ذهابما حصل يف القدر بمنزلة  فقد فهم منها البحراين واإلصفهاين أنّ 

 رشبه جيوز ال بحيث يغيل الذي العصري بمنزلة هو القدر يف جعل ما أنّ  الرواية من اآلخرون

 .ثلثيه ذهاب بعد إال

 هوأنّ  املغيل العصري بحكم عامل هأنّ  َفَرض السائل بأنّ  الفقيهني هذين تفسري يبّعد قد لكن

 عن اإلمام يسأل جاء ملاذا: البحراين ثاملحدّ  فنسأل كذلك كان فإذا الثلثني، ذهاب حتى حرام
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 !الظاهر؟ حسب احلكم بأصل يعلم هأنّ  واملفروض ،الثلثني ذهاب مع احلكم

 يف وصلته التي الروايات بصّحة أساسا   عامل غري السائل يكون أن إال وجه هناك ليس

 صورة عن ال احلكم أصل عن يسأل أن األنسب من يكن أمل احلال هذه يف لكن املوضوع،

 !احلكم؟ أصل عىل متفّرعة

 .الرواية ظاهر عن بعيدا   يبدو البحراين ثاملحدّ  فهم إنّ 

ما  عنى أنّ  «لكذ بمنزلة»فهو جمّرد احتامل؛ فالراوي عندما قال:  ،حتليل اإلصفهاينّ  اأمّ 

تفسري اإلصفهاين وإن كانت عبارة مل حصل معه هو بمنزلة ذهاب الثلثني، وهو أمٌر حيت

فكرته الرواية قارصة أو موجزة جدا  عن إفادة فكرة السائل، حيث كان بإمكانه أن يوصل 

 .بطريقة أوضح بكثري لو كان يريد ما أفاده اإلصفهاينّ 

يف  «أكله»سؤال السائل كان عن اللحم ال عن العصري العنبي، لتذكري ضمري  حيتمل أنّ  وقد

 النار بفعل تالشى قد هكأنّ  العصري أنّ  يعني وهذا، «..موالنا استأذن أن إىل أكله اجتنبوا»قوله: 

 ال؟ وأ حالل للحما فهل ثلثيه، من أكثر وذهب

 وما اللحم من ناملكوّ  الطبيخ إىل الضمري رجوع األقرب إذ واضح؛ غري االحتامل هذا لكنّ 

 .به يطبخ

 أنّ  بمعنى ،هذه اجلملة تكون هي بعينها صيغة السؤال فإنّ  ،عىل التفسري املعروف اأمّ 

 وجيري املغيل العصري بمنزلة القدر يف نجعله ما هل: سأل عنهم روي ما بنّي  أن بعد الراوي

! الطبيخ؟ مع كان ما ال العنب غيل حالة إىل منرصٌف  الروايات من جاءنا ما أنّ  وأ حكمه عليه

 .سهال   ليس اجلزم كان وإن األقرب، هو هذا ولعّل 

 ملقتىض فنرجع ،داللة   حتامالتاال بابفتح وت سندا ، معتمدة غري فالرواية ،حال ةأيّ  وعىل

 .ماملتقدّ  عقبة بن خالد خرب بمثل دةاملؤيّ  والعمومات القواعد

 ، املوقف واحلاالتدبسًا العصري صريورةـ  ـ  ـ  

 :حالتان فله غىل إذا ـ مثال   ـ العنبي العصري

 العادة يف ويصري بحّليته، حيكم وهنا ثلثاه، يذهب حتى الغليان يف يظّل  أن :األوىل احلالة

 الثلثني ذهاب ونتيجة هأنّ  هنا الواضح ومن. أساسا   ةاملسكريّ  عوارض تعرضه ال ساملا   دبسا  



 

 .ةباحلليّ  حيكم

 وقد وصف السيد .ه يصبح دبسا  قبل ذهاب الثلثنيلكنّ  ،يف الغليان أن يظّل  الثانية: احلالة

 يبعد مما ليس»شيخ الرشيعة اإلصفهاين قال:  لكنّ ، الصدر هذه احلالة بالفرض البعيد

 قبل دبسا   يصري عندهم املطبوخ العصري أنّ  األمصار من مجلة عن أسمع ما كثريا   بل وقوعه،

 .«به املعتدّ  االنتفاع عن وسقط احرتق ثلثاه يذهب حتى طبخه يف بولغ لو هأنّ  ويّدعون ثلثيه، ذهاب

ه ال فرض بعيد؛ ألنّ  هذا» حيث ذكر أنّ هنا، الصدر متابعة الشهيد الثاين  السيديظهر من و

 .«..الثلثني عنيصري دبسا  حتى يذهب أربعة أمخاسه غالبا  بالوجدان، فضال  

 قليال ، أم شائعا   كان سواء ة،القضيّ  ختتلف وقد الوقوع، ممكن أمرٌ  إنه فحيث ،حال ةأيّ  وعىل

 ذهاب وقبل الغيل بعد دبسا   بصريورته حالال   العصري يصبح هل: يتاآل السؤال هنا يطرح

 الثلثني؟ ذهاب هو له الوحيد لاملحل   أنّ  وأ الثلثني

 :مقامني يف يقع هنا البحث

 ال؟ وأالعصري قبل ذهاب ثلثيه  لتحليل موجبة الدبسّية هل: األول املقام

 :قولني عىل املسألة هذه يف الفقهاء اختلف

وهذا ما اختاره مجع  ،نة العصري بصريورته دبسا  إذا مل يذهب الثلثاعدم حليّ  ل:األو   القول

 .سب إىل املشهوربل ن  ، من الفقهاء

آخر  ان، وهذا ما اختاره بعٌض ة العصري بصريورته دبسا  ولو مل يذهب الثلثحليّ  الثاين: القول

 .الفقهاءمن 
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 :هو اآليت الدبس هذا حرمة عىل األدل ة وحاصل

 .الثلثني ذهاب خصوص فيها اشرتط حيث النصوص، إطالق :لاألو   الدليل

 الدبس حتريممقتضاه  فإنّ  ؛استصحاب احلرمة الثابتة قبل صريورته دبسا   الثاين: الدليل

 .الثلثني ذهاب خالل من باحلّلية يقني حيصل حتى

 :جهات من الدليلني هذين عن جياب وقد

 التحريم، هو هنا الروايات ظاهر عىل العريف اجلمود مقتىض أنّ  من ،بعضهم ذكره ما :ال  أو  

 لصريورته عادة   الثلثني ذهاب استلزام فإنّ  لقّلتها، ولو الدبسيّة، حالة عن منرصفة ةاألدلّ  أنّ  إال

 .التحريم لسان يف له منظور غري ذلك قبل الدبسية حصول أنّ  عرفا   منه يفهم دبسا  

ه قال بأّن هبذا االنرصاف، لكنّ  بام يفهم منه قبوله الضمنّي  أورد السيد حمسن احلكيم هنا وقد

يف بقائه  واآلن نشّك  ،االستصحاب هنا كاٍف، فقد كان هذا العصري قبل قليل حراما  ونجسا  

 .فنستصحب حرمته ونجاسته ،ىل احلرمةع

م عىل استصحاب احلرمة الثابتة بأّن التمسك بعمومات احلّل مقدّ  السيد الصدر وناقشه

حول دوران  البحث األصويلّ  تمن صغرياص لتلك العمومات، فهذه املسألة بالدليل املخّص 

الصحيح فيها هو الرجوع إىل ص، واألمر بني الرجوع إىل العام أو استصحاب حكم املخّص 

 .العام

ـ صادقة  فإّن العام ـ أعني عمومات احلّل  يف مثل مسألتنا، ام  صحيح تـ رمحه اهلل ـ أفاده  وما

هو ما قبل حصول  ن من الدليل اخلاّص ملتيقّ هنا يف املقام قطعا  لوال املخّصص، واملقدار ا

، وهو دليل  الدبسّية، وهذا مرجعه إىل أنّ  العام مل حيرز ختصيصه يف مورد الدبسّية فيكون حمّكام 

 .االستصحاب فيهاة بام م عىل األصول العمليّ حمرز مقدّ 
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 التباسا   فيه أوجب بحيث املخّصص جميء بعد وعدمه الشمول يف العام أمر   ترّدد لو نعم،

 .واضح هو كام املوارد هذه من ليس املورد لكنّ  ،مقّدما   االستصحاب لكان ،ومفهوميا   ا  دالليّ 

بل حتى لو ، نفاها نخالفا  مل ،حلكم واملوضوعمة بمناسبات ااالنرصاف هنا حمكّ  فدعوى

رجع للعام ، ويف مثله ي  املنفصل صدعواه توجب إمجال الدليل املخص   مل نجزم باالنرصاف لكنّ 

 أيضا ، كام تقّرر يف أصول الفقه.

 يه.جم وول عىل دلييل احلرمة حمكّ وعليه فاإلشكال األوّ 

 العنب، عصري رشب هو احلرمة دليل يف احلرمة موضوع أنّ  من ،واحدٍ  غري   ذكره ما :ثانيا  

 يعني وهذا لألكل، يصلح بل للرشب، يصلح ال دبسا   صريورته بعد العصري أنّ  الواضح ومن

 واالستصحاب. الرباءة وأصالة احلّل  عمومات إىل فيه فريجع أساسا ، تشمله ال احلرمة أدّلة أنّ 

 العصري، رشب هو ماملحرّ  فإنّ  ،املشكوكة القضية مع املتيقنة ةالقضيّ  لتغاير ؛هنا له معنى ال

 .واضح وهذا ،الدبس أكل هو واملشكوك

الروايات الواردة يف الباب ليس لسان  يف هذا الكالم بالقول بأنّ  السيد اخلوئي ناقش لكن  

 كل»احلكم فيه عىل نفس العصري، مثل:  مجيعها هو حرمة رشب العصري، بل بعضها انصّب 

ان فنأخذ بالثاين ويكون صادقا  هنا حتى لو مل يصدق عنو ،«حرام فهو النار أصابته عصري

 .الرشب

ال يرتّددون  حرام،ناء العرف عندما تقول هلم: العصري بأ فإنّ  هذا الكالم غري عريف؛ أن   إال

هذا هو اليشء املتناسب مع هذا املوضوع، فهذا مثل:  رشبه هو املحّرم؛ ألنّ  يف فهم أنّ 

 ال العريف فالفهم ،﴾حلم اخلنزير..الدم وعليكم امليتة و متحر  ﴾ و﴿أمهاتكم عليكم متر  ُح ﴿

 .حرام فهو تنّجس إذا املاء: قولك مثل فهذا. الطريقة هبذه النصوص لفاظأ مع يتعامل

أصل  إال أن  ، لصدر إىل مثل هذه املناقشة أيضا  مع ذلك، ورغم ذهاب السيد ا لكن

حتريم رشب العصري ليس له معنى إال  فإنّ  ة أيضا ؛اإلشكال غري صحيح من الناحية العرفي  
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وهلذا ال فرق بني أن ترشب العصري وأن تضعه يف الثالجة ليصبح حتريم تناوله بالفهم العريف، 

 غرض الشارع قد تّم خرقه أيضا . العرف يفهم أنّ  ة، فإنّ ثم تزدرده وهو يف حال الثلجيّ  ،جامدا  

بعض مراتب الدبسية مما  ة أخرى بالقول بأنّ د الصدر مرّ ال رضورة إىل حماولة السيّ  وهبذا

فرق فيحكم بحرمته ولو  ما قبل صريورته سميكا ، وحيث ال يصدق عليه الرشب، وهي مرتبة

 .صار دبسا  

 القضية مادامت الفرق بعدم نجزم فلامذا الصدر السيد أقرّ  كام معيارا   الرشب كان لو هفإنّ 

 فهو رشبي   بل سميك غري مادام العصري بأنّ  فلنقل ،والدبس العصري عنوان مدار دائرة غري

 .الدليل يشمله مل يرشب ال سميك دبس أو يشء إىل حتّول فإذا حرام،

 الثلثني بذهاب حالال   العصري فيها جعل التي النكتة أنّ  من الفقهاء بعض ذكره ما :ثالثا  

 .ذلك قبل دبسا   صريورته حالة يف حمفوظة

حتى  الثلثنيديد الغاية املقصودة من وراء ذهاب حتعليه بأّنه ليس ثّمة ما يفيد يف  وا شكل

 .نبني عليها هنا

 وحاول االنتصار هنا بالقول بأّن نكتة التحريم يف العصري العنبي ه الصدر دالسيّ  أنّ  إال

ه بذهاب ثلثيه يصبح غليظا  ويفقد األجزاء التي هبا يصري مسكرا ، كونه عرضة لإلسكار، وأنّ 

ة املسكرية، فلو معرضيّ  يني يفهم العرف من نكتة الثلثني مسألة ذهابوبناء  عىل هذين املعطَ 

حاب احلرمة ق هذا الذهاب مل يعد العصري حمّرما ، وهذا ما يلغي إمكان االعتامد عىل استصحتقّ 

 .الثابتة قبل الدبسّية

 عن ةمستقلّ  ليست العنبي العصري حرمة بأنّ  القول عىل ةمبنيّ  الصدر من املحاولة وهذه

 اإلشكال صاحب اخلوئي، مثل عارضه الذي الرأي وهو اإلسالمي، الفقه يف املسكر حرمة

 حيكم أن الطبيعي فمن املسكرّية مسلك عىل يبني فمن ا ،مبنائيّ  اخلالف فيكون وعليه هنا،
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 يرى من اأمّ  الدبسّية، حال يف كام متاما ، مفقودا   أمرا   فيه ةاملسكريّ  تصبح مورد كّل  يف باحلّلية

 .تعنيه ال املقاربات هذه مثل فإنّ  العنبي العصري حرمة حكم ةاستقالليّ 

ما ذكره بعض الفقهاء ـ مثل الشهيد الثاين ـ من أّن نصوص حرمة العصري العنبي  :رابعا  

فرتض عدم شمول الدبس ليس بعصري يقينا ، فامل موضوعها العصري، مع أنّ  ظاهرة يف أنّ 

حّلية العصري ومن هنا بنى الشهيد الثاين يف غري موضٍع من كتبه عىل ، النصوص له أساسا  

 .ة(وإن كان ظاهرة يف الروضة عدم الطهارة )دون بيان للحليّ ، ته دبسا  مطلقا  بصريور

 فيه حيّقق دبسا   العصري صريورة بأنّ  الثاين الشهيد عن الوجه هذا اخلوئي السيد صاغ وقد

 .الطهارة موجبات من خال   ليصبح والعصري اخلمر يف االنقالب أنّ  واملفروض االنقالب،

 يشء انعدام عن عبارة االستحالة ألنّ  االستحالة؛ غري االنقالب بأنّ  اخلوئي أورد هنا من

 هو اموإنّ  كذلك فليس االنقالب اأمّ  فقط، العرف بحسب أو وعرفا   عقال   آخر يشء ووجود

 إذ ةالنوعيّ  الصورة يف تبّدل هنا حيصل فلم خبزا ، احلنطة كتبّدل آخر، بوصٍف  وصٍف  تبّدل

 .واحد يشء والدقيق واحلنطة اخلبز

ا يف غري ذلك فيحتاج وأمّ  ،ة االنقالب إال يف باب اخلمر واخلّل عليه، مل يثبت مطهريّ  وبناء  

 .لة، ومها مفقودان يف موضوعنا هناإىل دليل أو استحا

 اختلف وقد اآلن، بصدده لسنا بينهام والفرق واالنقالب االستحالة حقيقة يف والبحث

 بني السيام التغاير هو املعروف كان وإن واحدا ، شيئا   اعتبارمها أو بينهام التمييز يف الفقهاء

 .، وسيأيت بحثه بعون اهللريناملتأّخ 

 خال   اخلمر صريورة ذكر وإن واالنقالب االستحالة مسألة يف ليست هنا اإلشكالية أنّ  إال

 ليس والدبس العصري، حرمة عىل دّل  الدليل أنّ  وهو ،ذلك من أبسط مراده امإنّ  كمثال،

 بأن عليه نورد حتى دبسا   بصريورته ويطهر نجس هأنّ  يقصد هأنّ  ال باحلّلية، فيحكم بعصري،
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. خال   اخلمر صورة غري يف االنقالب ةمطهريّ  يثبت ومل استحالة، وليس انقالب دبسا   صريورته

 .أساسا   نجسا   املغيلّ  العنبي العصري يرى ال الثاين والشهيد كيف

 اموإنّ . هنا الثاين الشهيده ال يرد عىل كالم أنّ  اخلوئي ولو ف رض صحيحا  يف بابه، إال فإشكال

 له نقول أن أو العصري عنوان ضمن مندرجة الدبسيّة أنّ  له ثبتن   أن الثاين الشهيد عىل يرد الذي

 صار ولو العصري حرمة بل ة،املائيّ  حالته منه رادي   ال النصوص يف املأخوذ العصري عنوان بأنّ 

 .ثباتهإ يصعب مما كّله وذلك دبسا ، وسّمي جامدا  

 بعض عىل اعتمدا   صحيح؛ غري هنا واالستصحاب النصوص إىل فاالستناد وعليه،

مة املناقشات  .املتقد 

ثبت حلية الدبس حتى لو كانت نصوص العصري ا  ي  الفقهاء دليال  إضافيّ  قد ذكر بعض   بل

لصريورته دبسا  قبل ذهاب الثلثني، وهو االعتامد عىل رواية عمر بن يزيد ة وشاملة املغيل عامّ 

معنى اخلضاب هو أن يعطي العصري  فإنّ «. فارشبه اإلناء خيضب كان إذا(: »15 :مة )رقماملتقدّ 

ن من ذلك هو صريورته دبسا ، وعليه فنستند إىل إطالق لونا  خاصا  يلّون به اإلناء، والقدر املتيقّ 

 .بي قبل ذهاب ثلثيه إذا صار دبسا  ية إلثبات جواز رشب العصري العنهذه الروا

ال حاجة إىل اإلطالة هبا؛  ه املحاولة هنا ـ بإيرادات عليهاأورد الصدر ـ صاحب هذ وقد

تمل  ألّن الرواية واضحة يف كونا بصدد اإلشارة إىل حالة يف العصري يصري هبا حالال ، فكام حي 

نظرها إىل ذهاب ثلثيه؛ إذ يف احلالتني حيصل  ورته دبسا ، كذا حيتمل أنّ نظرها إىل صري أنّ 

، فاإلمام وضع مؤرشا  خلروج العصري من حالة احلرمة. نعم سوف ترتبط هذه  اخلضاب عادة 

 الرواية بكربى حرمة العصري بنفسه أو بمالك مسكرّيته.

 .الدبسة ق مادّل عىل طهارة وحليّ استند بعض الفقهاء إلطالقد و ،هذا
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 هيف طريقة حتليل العصري الذي صار دبسًا قبل ذهاب ثلثي: الثاني املقام

 ذهاب وقبل الغّل   بعد دبسا   العصري وصار للتحليل، موجبة   تكن مل إذا الدبسي ة أن  بمعنى 

؟ حتليله سبيل هو فم الثلثني  حينئذ 

لقى يف الدبس ماءٌ  طرح  لنعيد إليه ميعانه، ثمّ  بعض الفقهاء هنا طريقا  للتحليل وهو أن ي 

ه ال فرق يف ارتفاع حرمة العصري املغيل بني وذلك أنّ  ؛غىل إىل حني اكتامل ذهاب الثلثنيي  

 .انه باملاء اخلارجي املصبوب عليهغليان العصري يف نفسه وبني غلي

 وأخرى القاعدة، مستوى عىل تارة   التحليل يف الطريقة هذه عىل أشكل الصدر السيد أن   إال

 :معا   املستويني يف فنبحث اخلاّصة، النصوص مستوى عىل

 ثالث فله املاء عليه ا لقي إذا العنبي العصري أنّ الصدر  أفاد فقد القاعدة، مستوى عىل أماـ  1

 :صور

لقى الذي املاء مقدار يكون أن :األوىل الصورة  هذا استهالك يتمّ  بحيث ،قليال   العصري يف ي 

 العنبي، العصري عنوان والعصري املاء من باملركّ  املجموع عىل يصدق بحث العصري، يف املاء

 ثلثاه سيذهب ما ألنّ  ب؛البا يف واملطلقات للعمومات مشموال   املورد يكون احلال هذه ويف

 العصري، يثلث ليس ذهب ما أنّ  ةالدقّ  مقتىض كان وإن ثلثاه، ذهب عنبي عصري هأنّ  عليه يصدق

 .معا   إليه أضيف الذي واملاء العصري من باملركّ  املجموع ثلثا اموإنّ 

لقى عىل العصري ماٌء مساٍو له، بحيث مل يستهلك فيه، ويف  الثانية: الصورة  ال احلال هذهأن ي 

 إذ ّل؛ح ثلثاه ذهب إذا العصري :إلطالقات مشموال   يكون حتى عصري هأنّ  املجموع عىل يصدق

 من إليه أرسع فهي ،بّخربالت ةاملائيّ  األجزاء ذهاب الغالب بل ثلثيه، ذهاب يعلم ال هنا العصري

 .التحليل عدم هنا القاعدة فمقتىض وعليه نفسه، العصري

لقى املاء عليه ليغيل، ثم ي   ،ح العصري املغيل دبسا  قبل ذهاب الثلثنيبأن يص الثالثة: الصورة

كم غالبه سيكون من املاء دون الدبس، ومعه ال حيبّخر فإّن املت ؛ورة أسوأ من سابقتهاوهذه الص
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 .بالتحليل يف هذه احلال أيضا  

ه بعد زوال عنوان وهي أنّ  ،الصدر نفسه صاغ يف بعض كتبه اإلشكال هبذه الطريقة والسيد

ليكون قد ذهب ثلثاه بالغليان، ا  إضافة املاء إليه ال يصرّيه عصريا  عنبيّ  العصري عن الدبس، فإنّ 

الدليل قد دّل عىل حمّللية ذهاب الثلثني للعصري العنبي  حكم بحّليته، واملفروض أنّ في  

 .خاّصة

 بل املضاف، واملاء بسوالدّ  العصري يف التبّخر نسبة حتديد يف يكون أن ينبغي ال هنا والبحث

 إىل املاء أضيف فإذا ،افيه نحن التي احلالة عىل ثلثاه ذهب الذي املغيل العصري عنوان صدق يف

 العنبي، العصري عنوان اإلضافة بعد املجموع عىل وصدق اإلضافة، كانت نسبةٍ  بأّي  العصري

 ،بالغليان ثلثاه وذهب غىل عنبّي  عصري هأنّ  عرفا   عليه سيصدق ثلثيه ذهاب ثم غليانه فإنّ 

 غري العنبي العصري عنوان بأنّ  قلنا إذا وأما كانت، كيفبّخر الت نسبة أنّ  عن النظر برصف

  بإضافة عليه صادق
ٍ
 ثلثي وذهاب غليانه فإنّ  ذلك، غري أو دبسا   كان أو كثري، أو إليه قليل ماء

 .واضح هو كام يكفي لن املجموع

 وعرفا   لغة   ختتّص  هل)العصري(  كلمة أنّ  هو ـ املضاف املاء نسبة غري ـ هنا املؤثرة والنقطة

 بأنّ  يقال فقد املاء؟ إليه وا ضيف ع رص مما باملركّ  املجموع تشمل أم العنب من ع رص بام

 السيد نظر وجهة يعّزز قد ما وهذا أساسا ، ا  عنبيّ  عصريا   جمموعه يسّمى ال املاء إليه املضاف

 .هنا الصدر

 ال ةالعرفيّ  للنظرة تابع أمرٌ  وهو املجموع، عىل العنبي العصري عنوان صدق فاملهم وعليه،

 عصريا   واملاء الدبس من باملركّ  العرف يسّمي هل النظر من البد الدبس حال ويف الّدقية،

 ال؟ وأ عنبيا  

 الصدر السيد أفاده فام صدقه، عدم بإحراز نقل مل إن العنوان صدق إحراز عدم والظاهر

 الصدر السيد صياغة تكون وهبذا هنا؛ لاألوّ  املقام يف ذكرناه ما ضمّ  بعد السيام صحيح،

                                           
 .388 ـ 387: 1( الصدر، كتاب الطهارة 1)

 .519 ـ 518: 3( بحوث يف رشح العروة الوثقى 2)



 

 .القاعدة مستوى عىل هذا. دا  جيّ  لفتأمّ  بحثه تقرير يف جاء مما أفضل لقلمه وفقا   هنا لإلشكال

 .، فانتبهنعم، إذا ا ضيف للدبس كمية كبرية من العصري العنبي نفسه لربام خيتلف األمر

ة، النصوص مستوى عىل اوأم  ـ  2  عن خترجان قد روايتان توجد هأنّ  الصدر ذكر فقد اخلاص 

 :ومها هنا، القاعدة مقتىض

قال يف رجل أخذ عرشة × ( عن أيب عبد اهلل19 :)رقم األوىل: خرب عقبة بن خالد الرواية

عليه عرشين رطال  ماء  وطبخها حتى ذهب منه عرشون رطال   أرطال من عصري العنب، فصّب 

 «.حالل فهو ثلثه عىل طبخ ما»وبقي عرشة أرطال، أيصلح رشب ذلك أم ال؟ فقال: 

 عىل بناء   بسيةالدّ  صورة تشمل ال اأّن  إىل مضافا   م،تقدّ  كام السند، ضعيفة الرواية هذه ولكنّ 

 .عرفا   عليه العنب عصري عنوان صدق عدم من متقدّ  ما

 متقدّ  وقد(، 13 :)رقم الرسائر مستطرفات يف عيسى بن عّل بن حممد خرب: الثانية الرواية

 .نعيد وال نطيل فال ،سندها وضعف داللتها وإمجال فيها الكالم

 مل ولو دبسا   صارالعصري العنبي املغيل يصبح حالال  لو  أنّ البحث يف قضية الدبسية  ونتيجة

 مل وإذا هنا، للتحريم املقتيض وجود لعدم فيه؛ اإلسكار خاصية وجود عدم مع ثلثاه يذهب

 حرمة هي العنبي العصري حرمة أنّ  عىل ب ني لو هكلّ  هذا جدا ، صعبة حتليله ةفإمكانيّ  ذلك يقبل

 هنا احلّلية يف فاألمر ته،ومعرضيّ  اإلسكار بنكتة مرتبطة األصل من بأنا قلنا لو اأمّ  ،مستقّلة

 .وأجىل أوضح

 ، تأثريات ونتائجقبل ذهاب الثلثني َخاًل العصري صريورةـ  ـ  ـ  

خال  قبل  وجيري بعينه تقريبا  فيام لو صار العصري العنبّي  الذي تقّدم بأمجعه نافعٌ  الكالم

 .ة هنام العديد من الفقهاء باحلليّ ذهاب الثلثني، وقد حك

ه ال يصري بعضهم له بخروجه عن اسم العصري، واألحكام تابعة لألسامء، وبأنّ  واستدّل 

                                           
؛ واملهذب 16: 3ة ؛ والدروس الرشعيّ 641: 4ة األحكام الرشعيّ  ر؛ وحتري394( انظر: اجلامع للرشائع: 1)

؛ 180 ـ 179: 15؛ ومستند الشيعة 293: 9؛ وكشف اللثام 613: 2؛ وكفاية األحكام 241: 4البارع 
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ر حمّللخال  إال أن يصري احللية بعد  ياإلباحة هومقتىض أصالة ،  مخرا ، واالنقالب مطه 

 .باملفهوم من وجه عصري وحلية اخلّل عىل حرمة ال تساقط ما دّل 

 العصري حّلية فالصحيح نطيل، فال سابقا   متقدّ  بعدما أوضح بل ،واضحا   األمر صار وقد

 كال   فقدهي   يشء أّي  بصريورته املغيل العنبي العصري حّلية الصحيح بل خال ، بصريورته العنبّي 

 يف ةاملركزيّ  النكتة هي فهذه ،تهمعرضيّ  أو اإلسكار وخاصية العنبي، العصري ةعنوانيّ  من

 .املوضوع

 الثلثني بذهاب املغلي العنيب العصري حتليلـ  ـ  ـ  

 :جهات يف الثلثني بذهاب العصري حتليل مسألة يف البحثيقع 

 الثلثني للعصري املغلي يف اجلملةيف أصل حمّللية ذهاب أ ـ 

 بن اهلل عبد خرب منها الباب روايات من جمموعة عليه دّلت وقد عليه، ومتفٌق  واضٌح هذا 

 صحيحة ومفهوم ،(6 :)رقم اهليثم بن حممد وخرب ،(5 :)رقم بصري أيب وخرب ،(1 :)رقم سنان

 :)رقم عيسى بن عيل بن حممد وخرب ،(9 :)رقم سنان ابن ومعتربة(، 7 :)رقم يعفورأيب  ابن

 ومعتربة(، 17 :)رقم عامر بن معاوية ومعتربة، (16 :)رقم وهب بن معاوية ومعتربة، (13

 الرضوي الفقه وخرب(، 19 :)رقم خالد بن عقبة وخرب(، 18 :)رقم الساباطي موسى بن عامر

 .(20 :)رقم

 بعد املغيل العصري حّلية مبدأ يفيد ـ سندا   املعترب وبينها ـ النصوص من وافر عدد فهناك

 .واضح وهذا ثلثيه، ذهاب

 وعدمه التحليل يف النارخصوصّية  اعتبارب ـ 
 بالنار الثلثان يذهب أن يشرتط هل الثلثني، بذهاب التحليل عن الفراغ بعد هأنّ  هنا قصدي  

                                           
 .294: 9( انظر: كشف اللثام 1)
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 شديدة املناطق يف لوحده ترك لو كام النار، بغري لكن العصري، غيل بعد الثلثان ذهب لو هأنّ  أو

 يف املرايا كاستخدام برشي فعل إعامل تمّ  أو فيه، ةالقويّ  تهابأشعّ  الشمس سامهت أو احلرارة،

 ولو كيميائي أو طبيعي سبب ألّي  أو ذلك فيه فّعل بام العصري عىل واحلرارة الضوء عكس

 بذهاب حالال   العصري يصبح هلها ـ وقوع ةقلّ ـ حتى لو فرض  احلاالت هذه ففي آخر، برشّي 

 ال؟ وأ ثلثيه

 أن بني الثلثني ذهاب يف الفرق عدم هو الفقهاء كلامت إطالق من املستفاد املشهور لعّل 

ـ  يكون ـ كام رّصح به بعض الفقهاء هلم يف ذلك يفرتض أن واملستند .بغريها أو بالنار يكون

 بمطلق ةباحلليّ  فنحكمد ذهاب الثلثني بأن يكون بالنار، إطالق دليل التحليل، حيث مل يقيّ  هو

 .ذهابه

عى، اإلطالق هبذا األخذ عدم إىل ذهبت املحاوالت بعض أن   إال  :وأبرزها املد 

 وتعليق، نقد يف أخذ خصوصّية النار )مقاربة صاحب الرياض( مرجعّية التبادر

من اّدعاء اختصاص ـ كصاحب الرياض ـ ما ذكره بعض الفقهاء  األوىل: املحاولة

 .ع يف غريه إىل مقتيض التحريماإلطالقات بذهاب الثلثني بالنار بحكم التبادر، فريج

 الذهن أنّ  الواضح فمن ،الثلثني ذهاب سبب يالحظ فهو حّللناه لو التبادر هذا أن   إال

 عنرص يف الشارع نظر معرفة املهم لكنّ  ،بالنار الذهاب وهي ،الغالبة احلالة إىل ينرصف

 ال؟ وأ التحليل نكتة يف بغريها الذهاب عن خيتلف هل بالنار الذهاب أنّ  بمعنى التحليل،

 عن خرج بحيث الدبسيّة من قريبا   شديدا   العصري صريورة الذهاب من العرف فهم فإذا

 ماذا: أخرى وبعبارة. بغريها أم بالنار ذهب سواء احلالة هي فاحلالة عليها، كان التي حالته

 يف صفة أو الثلثني ذهاب بعد نفسه العصري يف صفة   يفهمه هل: الثلثني ذهاب من العرف يفهم

 ذهب لو: قولنا مثل فهذا الذهاب، أسباب بني يمّيز فلن نفسه العصري يف صفة   فهمه فإذا ذاته؟

                                           
: 13املسائل ؛ ورياض 410: 1؛ ومستمسك العروة الوثقى 499: 3( الصدر، بحوث يف رشح العروة 1)
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 بل النار، هو غالبا   كان ولو الذهاب، بسبب العرف يبايل ال احلال هذه ففي دبسا ، وصار ثلثاه

 يف منظورة غري هالكنّ  ةواقعيّ  كانت وإن هنا فالغلبة دبسا ، صريورته وهو الذهاب ناتج يالحظ

 .العريف الفهم

ووصفا   حالة  ـ وهو العنوان املأخوذ يف النصوص ـ العرف يفهم ذهاب الثلثني  أنّ  والظاهر

 كالنار أطرافه يف ننظر حتى ا  خارجيّ  وحدثا   فعال   ال الثلثني بذهابيف العصري عرّب عنها 

 أو اإلسكار بنكتة كان التحريم أنّ  عىل بناء   أجىل يصبح األمر وهذا. ذلك وغري والشمس

 ته.معرضيّ 

 هبا تتقّيد حتى ،هنا ةليّ ج غري الوجود كثرة بسبب االنرصاف أو التبادر فدعوى ،وعليه

قد صحيٌح. بل  عىاملدّ  واالنرصاف التبادر منع من املناهل صاحب ذكره فام اإلطالقات؛

لفساد العصري بناء  عىل ما سمعه من القول بأّن ذهاب الثلثني بالنار موجب ـ رمحه اهلل ـ حاول 

كالمه  نّ فإي ويف ظنّ  .، وهو باطل قطعا  ه لزم ترك العصريبعض الناس، فإذا رشطنا الذهاب ب

صحيح يف بعض احلاالت التي حتصل فيها الدبسيّة قبل ذهاب الثلثني ال يف مجيع احلاالت، 

قابلة للتبّخر يف العصري بعد االستمرار األمر خيتلف تبعا  الختالف النسب املائية ال والظاهر أنّ 

 يف غليانه.

 إنكار وجود إطالق لغري النار )حماولة اخلوئي(، مطالعة نقدّية

ة الروايات وردت يف حليّ  فإنّ  ،إنكار وجود إطالق يف روايات الباب الثانية: املحاولة

ت احلرمة ريه إىل عموماالعصري بذهاب الثلثني بالنار ومل ترد يف غريه، فنرجع يف غ

 .ومطلقاهتا

السيد اخلوئي ـ صاحب هذه املحاولة ـ كان ناظرا  إىل مثل روايات البختج  أنّ  والظاهر

 .اب بالنار كام أفاده السيد الصدروالطالء واملطبوخ مما هو خمتّص بالذه

                                           
 .647( املناهل: 1)

 .117: 2( التنقيح 2)
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روايتان بأّنه رغم ما قاله ما تزال توجد أورد السيد الصدر هنا عىل كالم السيد اخلوئي  وقد

 أصابته عنرص كّل (: »1: يف املقام تشتمالن عىل اإلطالق ومها: خرب عبد اهلل بن سنان )رقم

خرب  وظاهر ما بعد )حتى( اإلطالق. كام أنّ  ،«ثلثه ويبقى ثلثاه يذهب حتى حرام فهو النار

ت ن(، والرواية الثانية وإن كا6 :د بن اهليثم عن رجل عن أيب عبد اهلل يفيد ذلك )رقمحممّ 

 .األوىل معتربة لكنّ  ،ضعيفة السند

 :التعليقات بعضهنا  ولنا

ل: التعليق م عن الغليان بالنار وذيلها ال قيد فيه، لّ إّن وجود روايٍة واحدة صدرها يتك األو 

يسمح عادة  بانعقاد  ايات الباب التي تتصل بظاهرة ذهاب الثلثني بالنار، الووسط مجلة ر

جدا ، فاملفرتض النظر يف جمموع النصوص  التعاطي حريفّ  أنّ  إطالق، بل يبدو يف األمر

د منها، ال التفتيش عن رواية واحدة منفردة مل يذكر يف ذيلها التعبري الستنطاق املقدار املؤكّ 

بالنار مع احتامل إرادته دون تكّلف وسط روايات تتصل بأمجعها بالذهاب بالنار، فهذا املنهج 

 .ينسجم مع ذهنّية النقل باملعنى ، بل قد اليهو يف أصله دقّ 

بام د لرلروايات التي تربط املوضوع بمقيّ نعم لو كانت النصوص مطلقة ووردت بعض ا

وارتباطه  تهاع بني عموميّ كام يف مثل مسألة الفقّ  ،طالقاتأمكن حصول الشك يف انعقاد اإل

لنظرة ا ألنّ  ؛اخلمر ة اخلفيفة نتيجة ورود بعض الروايات التي تربطه بمسألةبحيثية املسكريّ 

برصف النظر عام  ،خذ بالقدر املتيّقن، متاما  كام هي النظرة هنااملجموعيّة تفرض حينئٍذ األ

 سيأيت.

املوثوق ـ رغم  دونة خرب الثقة، ة حجيّ د بنظريّ ولعّل طريقة تفكيك نصوص الباب مع التعبّ 

ـ يوصالن  احلديث الرشيفيف هذه القضّية بحثناها يف كتاب السيد الصدر له تفصيالت  أنّ 

 فقهاء مجهور عىل نقدنا يف هذاعن  ثناحتدّ  أن سبق وقد. املوضوعإىل مثل هذه الطريقة يف تناول 

 .الكريم القرآن يف اجلهاد نصوص مع تعاملهم يف املسلمني

 العصري مع التعامل عىل يقوم ـ مثال جمّرد وهو ـ هنا اخلوئي السيد منهج إنّ  :الثاين التعليق

                                           
 .338 ـ 337: 1؛ وكتاب الطهارة 501 ـ 500: 3بحوث يف رشح العروة انظر: ( 1)

 .78ـ  45: 1، احلديث الرشيف، حدود املرجعّية ودوائر االحتجاج انظر: حّب اهلل( 2)



  

 يف اإلصفهاين الرشيعة شيخ أمثال ةنظريّ  عن النظر برصف حمض، ديتعبّ  نمطب العنبي

 ما اكتشاف لنحاول ثلثيه ذهاب بعد العصري ندرس أن بالنظر األنسب كان فقد املوضوع،

 عن عبارة خارجا   الثلثني ذهاب يكون فعندما القضيّة، وراء السبب هأنّ  ا  قويّ  يظنّ  أو طمأنّ ي  

 ةشدّ  أم باملرايا الشمس ضوء انعكاس أم الكهرباء مأ النار أكان سببها كان مهام واحدة ظاهرة

 ،هنا احلادّ  ديالتعبّ  التمييز عن للحديث معنى فأّي  الطقس، جفاف شّدة أم واملناخ اجلوّ  حرارة

 األزمنة، تلك يف الثلثني ذهاب يف الغالبة احلالة إىل تشري أن الطبيعي من الروايات وأنّ  السيام

؟! وملاذا ال نجري إلغاء اخلصوصّية عرفا  أو مالحظة مناسبات احلكم بالنار الذهاب وهي

 واملوضوع لنخرج بقانون عام؟!

ة اإلسكار. اإلسكار أو معرضيّ  ونكتة التحريم ه نقوله يغدو أوضح عىل نظرّية أنّ  وما

ة اإلسكار ال خصوصيّ أّنه عىل مبناه من ربط التحليل والتحريم بإىل د الصدر وهلذا أشار السيّ 

 .ل أو حدوث هذه اخلاصيةفرق بني الطرق والوسائل املوجبة لزوا

 .عموما   نصوصها وفهم املسألة أصل حول النهائي تعليقنا يأيت وسوف

 د بالنار )حماولة أخرى للخوئي(، نقد وتفنيداّدعاء وجود دليل مقيِّ
 املوافقة عىل وجود إطالق يف النصوص لغري الذهاب بالنار، وأنّ  أن تتمّ الثالثة:  املحاولة

م كفاية عىل عد ه يوجد يف مقابله ما يدّل هذا اإلطالق حمّكم وجّدي وواضح، لكن نّدعي بأنّ 

وهو مفهوم رواية أيب بصري التي جاء فيها بعد السؤال عن الطالء  ،ذهاب الثلثني بغري النار

فإّن مفهومها: إذا مل  ؛«..حالل فهو واحد ويبقىطبخ حتى يذهب منه اثنان  إن(: »5)رقم: 

يطبخ حتى يذهب منه اثنان فهو غري حالل، وذهاب الثلثني بالشمس واهلواء ال يصدق معه أّنه 

روايات املنازعة بني إبليس وآدم أو إبليس ونوح يف موضوع الكرم تفيد  طبخ بالنار، بل إنّ 

 .ث الباقي هو ذهاب الثلثني بالنارالذي حّلل الثل ألنّ  ؛النارأيضا  ربط املوضوع ب

ودخل بتفصيالت ال تبدو يل يف ، د اخلوئي هنادر يف نقد كالم السي  أطال السيد الص وقد
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 ا عرفي ة، بل قد تكون تطويال  يف البحث، واألجدى يف النقاش وما يكفي فيه هو:بعضها أّن  

 ه قد وقع يف سندها عيلّ ا موثقة، مع أنّ رواية أيب بصري عرّب عنها السيد اخلوئي هنا بأّن  إنّ  ـ أ

يف بحوثه نفسه السيد اخلوئي وهو ممّن مل يوثقهم  ،بن أيب محزة البطائني قائد أيب بصري

ا عنده يفرتض أن تكون ضعيفة فلم يظهر الوجه يف تصحيحه الرواية سندا ، مع أّن ، ةالرجاليّ 

 فال يصّح االعتامد عىل مفهومها يف ختصيص اإلطالق.

ه كان يقول بوثاقة البطائني أنّ  ةيلوح من بعض كلامت اخلوئي يف بعض بحوثه الفقهيّ  ،نعم

، فيكون عدول اخلوئي سقط هذا الوجه عن االعتبار هناهذا ي، وعىل عن ذلك ه عدلويبدو أنّ 

 .حماولته هناعن التوثيق كافيا  بنفسه ليكون جوابا  عىل 

قيد ما قيل يف ه قيٌد موردي غالبي، مثل قيد )طبخ( الوارد يف الرواية ظاهر يف أنّ  إنّ  ـ ب

الربيبة هي يف الغالب تكون يف حجر الرجل وبيته مع  )الالئي يف حجوركم من نسائكم(، فإنّ 

والدهتا، كذلك احلال هنا، فإّن السائل يسأل عن الطالء الذي هو عصري العنب املطبوخ، وهذا 

ه ال طبخه هل يرفع حرمته الثابتة عليه أو أنّ  أنّ بني أهل السنّة فيه يف  الطالء يوجد جدل فقهّي 

 هذا ويف يرفعها، ال هأنّ  إىل آخر بعٌض  ذهب فيام يرفعها، هنّ أ إىل حنيفة أبو ذهب حيث يرفعها؟

 فيه الثلثني يزيلون ما عادة   هوأنّ  بالطبخ، الطالء حرمة ارتفاع عن احلديث جوّ  عنيت ـ اجلوّ 

 به تقي د بحيث اإلمام من اجلملة هذه ملفهوم ةقصديّ  جدية   إرادة   اإلنسان يفهم هل ـ بالطبخ

 !الباب؟ يف اإلطالقات

ام هو ذهاب االثنني من الثالثة، فهذه هي جهة وإنّ  ،الرشط ليس الطبخ يفهم هو أنّ  فالذي

فاالطمئنان بإرادة  ،النظر، وهذه هي القضّية مورد التساؤل بل مورد الرتكيز يف سائر الروايات

 كذل دون كان وما»يكمل اجلملة بقوله:  ماإلما ز ما نقول أنّ ا  هنا غري واضح. ويعزّ القيد جدّ 

 الثلثني، ذهاب ةحموريّ  وهو له املنظور األوىل اجلملة مفهوم عن كشف هفكأنّ  ،«خري فيه فليس

 .الطبخ ةحموريّ  ال

 هو.. و والبختج الطالء روايات نم وأمثاهلا الرواية هذه تفيده ما غاية فإنّ  ،سّلمنا لو ـ ج
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 طبخ فلو ومعه آنذاك فيها الطبخ كون لغلبة النار تالحظ اموإنّ  النار، ةمعياريّ  ال الطبخ معيارّية

 القول إىل النتيجة تعديل لزم ثمّ  ومن العنوان، صدق للضوء العاكسة باملرايا أو بالكهرباء

 ذهاب مقابل يف التعبري هذا يكون وقد جيدا ، فالحظ بالنار، ال بالطبخ، الثلثني ذهاب باشرتاط

 .ذلك ونحو املكث وطول باهلواء لوحده الثلثني

وئي عىل وإيراد السيد اخل، نيقحاجة إليراد رواية ذهاب الدواال  ،مما تقدّ  ومع

 فال نطيل.، س بهأاالستدالل هبا ال ب

 .منه القرب أو اإلسكار ةخاصيّ  جتامع ال طريقة بأّي  الثلثني بذهاب العربة أنّ  ظهر وهبذا

بالشمس مطلق فإن قصد ، هاء من ذكر كفاية النار أو الشمسما ذكره بعض الفق اأمّ 

ة الشمس يف مقابل ا إذا قصد خصوصيّ وأمّ ، اإلشارة إىل سائر عوامل ذهاب الثلثني فال بأس به

مثل اهلواء وطول املكث، كام قد يظهر من تعليقة اإلصفهاين وآل ياسني عىل العروة، فهو غري 

 واضح بعدما تقّدم.

ذهاب بالغليان ولو بغري النار، د اخلميني من التفصيل بني الما يظهر من كالم السيّ  أنّ  كام

، فإّن املفهوم بفهو أيضا  غري مستفاد من الفهم العريف لروايات البا، والذهاب بغريه كاهلواء

أّي  هذا هو الغاية للخروج من التحريم، وأنّ  وأنّ  ،ة ذهاب الثلثني وبقاء الثلثمنها معياريّ 

رشط عدم اجتامعها مع بقاء خطر وسيلة أخرى غري النار وغري الغليان تغدو ذات قيمة 

، ما مل يرجع مفاد كالم اخلميني إىل حالة صدق عنوان االختامر الذايّت، اإلسكار أو املسكرّية

 .فيكون صحيحا  

 إليه الذهاب اخلوئي بالسيد يفرتض وجهٌ  هأنّ  عىل الصدر السيد ذكره الذي التفصيل أنّ  كام

 .اهلل بعون قريبا  إليه  اإلشارة أيتتس ،(بنفسه) بغريها أو بالنار املغيل يف

 .املسكرّية شبهة منالباقي  الثلث خلوّ  رشط مطلقا   الثلثني ذهاب ةمعياريّ  :الكالم ونتيجة
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 الثلثني ذهاب حمّللية يف وعدمه بالنار الغليان اعتبارج ـ 

 الثلث حّل  ـ.. بالنار أو مطلقا   ـ الثلثان ذهب لو هأنّ  يف الخالف هأنّ  اجلهة هبذه املقصود

 عىل العنبي العصري وضعنا فلو النار، عىل وضعه نتيجة وحرم غىل قد العصري كان لو الباقي،

 .واضح وهذا حّل، ثلثاه ذهب لو وهنا حرم، فغىل النار

م، بنفسه غىل لو هأنّ  يف الكالم أنّ  إال  ال؟ وأ أيضا   حّليته يوجب الثلثني ذهاب فهل فحر 

 :رأيني عىل وذلك ،املسألة هذا يف ـ املتأخرين مالسي   ـ الفقهاء بني انقسام وقع

لتحليل العصري املغيل  ذهاب الثلثني موجٌب  وهو ما لعّله املشهور، من أنّ  ل:األو   الرأي

 .سبٍب من األسباب م بالنار أم بأّي مطلقا ، سواء غىل بنفسه أم بالشمس أ

كام رين، واشتهر به شيخ الرشيعة اإلصفهاين، ما ذهب إليه بعض املتأّخ  الثاين: الرأي

اشتهرت نسبته إىل ابن محزة يف الوسيلة، من التفصيل بني ما غىل بنفسه فال حيّل إال بصريورته 

 .لنار ونحوها فيحّل بذهاب الثلثنيخال ، وبني ما إذا غىل با

عدم صّحة دعوى  ه شاذ، وهلذا حاول شيخ الرشيعة التأكيد عىلالثاين كأنّ الرأي بدا  وقد

شذوذ هذا الرأي، فعّزز كالمه ببعض النصوص التي خترج ابن محزة عن التفّرد هبذا الرأي، 

وكانت هذه النصوص عن الشيخ الطويس وابن إدريس احليّل والقايض النعامن صاحب 

 .ل والثاينل والصدوق األوّ هيد األوّ الدعائم والقايض ابن الرباج الطرابليس والش

 ل أو الثاين، بل البد من حتقيق األدّلة يف هذا املقام.نا بيان من ذهب من العلامء لألوّ وال هيمّ 

هو  بالنار واملغّل  بنفسه  األدل ة التي يمكن أن تطرح للتمييز يف ذهاب الثلثني بني املغّل   وأهم  

 :اآليت

 :جمموعتني إىل تنقسم اأّن  ظهري   الباب روايات جمموع إىل النظر إنّ  :األول الدليل
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 .الثلثني ذهاب بعدم احلرمة تقييد دون املغيل العصري حرمة عىل دّل  ما: األوىل املجموعة

 .الثلثني ذهاب بعدم احلرمة تقييد مع املغيل العصري حرمة عىل دل ما: الثانية املجموعة

 قد الطبخ أو النار ألنّ  بالنار؛ املغيلّ  موضوعها أنّ  الحظنا الثانية املجموعة يف نظرنا ولو

 عىل يدّل  مما الغليان سبب فيها يذكر مل التي األوىل املجموعة بخالف وهذا موضوعها، يف أخذ

 تقييد به يراد هألنّ  ة؛األئمّ ِقَبل  من دمتعم   املجموعتني بني االمتياز وهذا ،بنفسه املغيل به املراد أنّ 

 .بالتخليل إال فيه حتليل ال الذي الذايت الغليان دون بالنار، الغليان بصورة الثلثني ذهاب ةحملليّ 

 .خاّصةبالنار  ل للمغيلّ ذهاب الثلثني حملّ  البحث أنّ  ونتيجة

رز ال املطلقة األربع الروايات بأنّ  وقلنا ،بالتفصيل سابقا   له ضناتعرّ  املوضوع وهذا  حي 

 الغليان ةمداريّ  عن البحث يف ذلك عن حتّدثنا كام بالنار، املغيلّ  العنبي العصري ملوضوع شموهلا

 .فلرياجع ،النشيش وأ

 ال هأنّ  واملفروض ،الذايتّ  الغليان هو املطلقة األربع الروايات مفاد من ناملتيقّ  فالقدر، ومعه

 الرشيعة شيخ لصالحـ حتى اآلن ـ  النتيجة فتكون ،الثلثني بذهاب فيه التحليل عىل دليل

 .اإلصفهاين

بالنار، بينام الغليان الروايات املطلقة هنا تشمل حالة الغليان الذايت و إنّ  الثاين: الدليل

 القول لزم املطلقة والروايات يناقب فلو بالنار، الغليان حالة عدا تستوعب ال ةاخلاّص  الروايات

 حرمة دتقيّ  الثانية املجموعة روايات لكنّ  الغليان، كان نوع بأّي  مطلقا   املغيلّ  العصري بحرمة

 يف التحريم إطالق عىل بنفسه املغيلّ  فيبقى ثلثيه، ذهاب بعدم ةخاّص  بالنار املغيلّ  العصري

 .الذايتّ  والغليان بالنار الغليان بني ليةاملحلّ  يف التمييز النتيجة وتكون وىل،األ املجموعة

 :ينجزأ من بمرك   الدليل وهذا

 .وغريه الذايت تشمل مطلقة الغليان سبب تذكر ال التي الروايات إنّ  :لاألو   اجلزء

 .يثبت مل هوأنّ  ،فيه ناقشنا أن سبق ما هو اجلزء وهذا

 .مطلقا   ال ،بالنار الغليان بحالة ةخاّص  الثانية املجموعة روايات إنّ  :الثاين اجلزء
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 ُاورد هنا: وقد

هناك رواية حتّلل بالذهاب بالنار وموضوعها مطلق  من أنّ  ،بام ذكره السيد الصدر :ال  أو  

(، 6)الرواية رقم: × د بن اهليثم عن رجل عن اإلمام الصادقالعصري املغيل، وهي خرب حممّ 

 إذا»به صاحبه؟ قال: رشحيث جاء فيها: سألته عن العصري يطبخ بالنار حتى يغيل من ساعته في

 «.ثلثه ويبقى اهثلث يذهب حتى فيه خري فال وغىل حاله عن تغرّي 

السؤال عنه،  موضوعها هو املطبوخ بالنار؛ ألنّ  الرواية وإن أوحت للوهلة األوىل أنّ  فهذه

، والقرينة بمورد السؤال بل هو عامّ  اجلواب ال خيتّص  ه قد يقال بإطالقها من حيث إنّ إال أنّ 

 إىل يرجع ال الضمري أنّ  بذلك يعرف إذ ،«وغىل حاله عن تغرّي  إذا» :ته هي مجلةعىل عموميّ 

 !الكلمة؟ تكرار جرى فلامذا فيها حصل قد الغليان أنّ  املفروض إذ فقط؛ عنها املسؤول الواقعة

 ،«حتى»كلمة  وذلك أنّ  ،هذه الرواية خمتّصة باملغيل بنفسه ي أكثر بدعوى أنّ يمكن الرتقّ  بل

 :تملحت احلديث يف

 .ساعته من يغيل أن إىل يطبخ أي الغاية، ـ أ

 .ساعته من يغيل لكي يطبخ أي ليل،التع ـ ب

 للتخّمر أيتهيّ  لكي العصري يطبخوا أن شأنم من كان ريناخلاّم  أنّ  هو هنا التعليل ومعنى

 وقت، أرسع يف ذلك بعد بنفسه يغيل لكي يطبخ العصري: املعنى فيكون وعليه أرسع، بصورة

 .له شامال   التحليل فيكون بنفسه املغيلّ  هو السؤال مورد أنّ  يعني وهذا

 :تيةاآل ائنللقر وذلك ؛األقرب هو االحتمل وهذا

الغاية ملا كان معنى لكلمة: « حتى»ه لو كان املراد بـ فإنّ « ساعته من»كلمة  األوىل: القرينة

 كانت لو ما بخالف وهذا ،«يغيل حتى»الغليان مأخوذ يف كلمة  من ساعته، إذ املفروض أنّ 

 .للتعليل

 فال الغليان، مع إال يصدق ال الطبخ فإنّ  ،«يغيل حتى بالنار يطبخ»تعبري الثانية:  القرينة

 .الظاهر خالف النار عىل الوضع دجمرّ  عىل الطبخ ومحل له، غاية   لفرضه معنى

 الطعم، وميله إىل  احلال بمعنى تغرّي تغرّي  فإنّ « وغىل حاله عن تغرّي  إذا»تعبري  الثالثة: القرينة

ا يف الغليان بنفسه فيكون قبل الغليان فيكون بالنار يكون بعد الغليان، أمّ االشتداد يف الغليان 



  

 التعبري منسجام  مع الغليان الذايت.

حاصل ما أفاده الصدر هنا يف مداخلته، وهبذا يثبت وجود رواية جتعل التحليل بذهاب  هذا

 ر عاد واستدرك بأنّ الصد الثلثني واردا  يف الغليان الذايت فتبطل دعوى شيخ الرشيعة. غري أنّ 

 .السندهذه الرواية هنا ضعيفة 

 :التعليقات بعض هنا ولنا

 ، فرضّيةٌ بمورد السؤالتّص د بن اهليثم عاما  غري خمإّن فرضية كون اجلواب يف رواية حممّ  ـ 1

ر مجلة  أخذت من كالم السائل ليضعها اإلمام ال يمكن له أن يكرّ  ا تقوم عىل أنّ ؛ ألّن ةبعيد

مانع لو سأل السائل: ما حكم  فأّي  ؛ةللحكم الذي يريد بيانه، وهذه دعوى غري عرفيّ  موضعا  

ة عرفا ، أو هي عبثيّ « غىل إذا»العصري املغيل بالنار؟ فأجابه املجيب: إذا غىل حرم؟! فهل كلمة 

اإلمام  التعامل مع النصوص هبذه احلّدية وكأنّ  تأكيد ملا هو موضوع احلكم وهو غليانه؟! إنّ 

ة املعارصة ة واألصوليّ نوٌع من إسقاط اللغة الفقهيّ  ،ع عن الكالم الزائد ولو هبدف عريفنّ ميت

 واضح يل عرفا ، السيام وأنّ  املشتهرة بضغط عبائرها، عىل نصوص السابقني، وهذا يشء غري

 .عىل األقّل  النقل هو يف غالبه باملعنى، أو ال حيرز كونه باللفظ

ة الغليان يامنع االجتامع مع فرضيّ  كام حيتمل ما أفاده الصدر، ال« ساعته من»تعبري  إنّ  ـ 2

الشخص يضع العصري عىل النار فيغيل يف حلظته فيرشب منه  بالنار؛ إذ هو ال يراد منه سوى أنّ 

قدم ليس سوى تعبري عن رسعة حصول الغليان له وهو عىل النار في  « ساعته من»صاحبه، فـ

يف مقابل غليانه بعد مرور  ؟!يف هذا الرتكيب وأّي ب عدٍ  صاحبه عىل رشبه يف تلك اللحظة،

 وقت عىل وضعه عىل النار.

رسا ، فليس هناك ال يساوق الغليان قهرا ، فاالستخدام اللغوي أكثر ي   «ي طبخ»تعبري  إنّ  ـ 3

طبخ وهو بعد  مل يصل إىل درجة الغليان، فلو وضعت طعاما  ومرقا  عىل النار مانع من التعبري بي  

بدأت احلرارة تصل إىل ما يف الداخل، يصّح لغة  وعرفا  لو سئلت: ماذا تفعل؟ أن تقول: و

 تعني بل األوىل، ةالزمنيّ  اللحظة يف النار عىل الوضع حمضأطبخ هذا الطعام، فال تعني اجلملة 

 .طبخي   هأنّ  عرفا   عليه يصدق)لالستواء(  ثمّ  للغليان ويستعدّ  احلرارة فيه بتترّس  النار عىل كونه أنّ 
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ال مانع من استخدامه يف الغليان بالنار، فهو ال يريد ـ « وغىل حاله عن تغرّي »تركيب  إنّ  ـ 4

هذا العصري بعد وضعه عىل النار إذا الحظتم تغرّيه وحصول التحّول  عرفا  ـ سوى القول بأنّ 

م، فال موجب لفرض الرتتيب يف العطف بالواو.  فيه والغليان َحر 

 باب فتح هو الصدر السيد قّدمها التي اإلشارات تعطيه ما غاية إنّ  :الكالم وخالصة

 فغايته عسريا ، يل فيبدو لصاحله الرواية يف هورا  ظ يعطي أفاده ما أنّ  أما الرواية، هذه يف االحتامل

 .هنا له نافع غري وهو اإلمجال،

باملطبوخ،  بني املجموعة الثانية رواية مطلقة ال ختتّص  من أنّ  ،د اخلوئيما ذكره السيّ  :ثانيا  

 ريالعص إنّ »قال: ، (9 :م )حتت رقماملشهور( واملتقدّ عند وهي خرب عبد اهلل بن سنان )املعترب 

 مطلق، الرواية هذه يف العصري أنّ  وذلك«. حالل فهو ثلثه ويبقى ثلثاه يذهب حتى طبخ إذا

 العصري مطلق حلرمة رافع)طبخ العصري حتى يذهب الثلثان(  الثلثني ذهاب أنّ  الرواية فتفيد

 قيل بل بالنار، غليانه قبل بنفسه يغل مل هأنّ  أو ثلثاه يذهب حتى بالنار أغيل ثم بنفسه غىل سواء

 ألنّ  ؛لاألوّ  النوع من أغلبه والدبس اخلل اعوصنّ  لنياملخلّ  دكاكني يف املوجود العصري بأنّ 

، دبسا   جعله من نونيتمكّ  وال كثري عندهم العصري  مّدة دكاكينهم يف العصري يبقى وهلذا دفعة 

 .ثلثاه فيذهب بالنار يغيل ثم نفسه، قبل من نشيش له فيحصل الزمن من

أّنا ا ناظرة عرفا  إىل ما حيّل به العصري املحّرم، أو الكالم يف فهم هذه الرواية أّن  ومركز

 ال بطريقة طبخ لو اأمّ  ،حالال  ه لو طبخ بطريقة ذهاب الثلثني كان ناظرة إىل العصري املطبوخ وأنّ 

 .حرام فهو الثلثني ذهاب فيها حيصل

 مطلق إىل ناظرة الرواية أنّ  يرى العريف الفهم ولكنّ  ،ثاينح السيد الصدر الفهم الرّج  وقد

م العصري  باإلطالق يتمّسك أن افإمّ  بالطبخ؛ ثلثيه بذهاب تهحليّ  تفيد أن وتريد مسبقا   املحر 

 بنفسه املغيل أنّ  بافرتاض بنفسه، املغيل غري إىل انرصافها يّدعى أو اخلوئي السيد فعل كام فيها

 هبذه بنفسه املغيل خروج ادعاء صّح  فإذا خّل، إىل باالنقالب إال حيّل  ال وهو ومخر، مسكرٌ 
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 .اهلل شاء إن وسيأيت اإلطالق فظاهرها وإال ،عنه الرواية انرصفت الطريقة

 جزئه يف منقوٌض  الرشيعة شيخ لصالح يقع الذي الثاين الدليل أنّ  يظهر كّله هذا ومن

 بن اهلل عبد خرب وهي واحدة رواية إطالق إال فيه لنقضه موجب فال الثاين، جزؤه اأمّ  األّول،

 ـ منفردة واحدة رواية عىل فاالعتامد بصدوره، املوثوق اخلرب ةحجيّ  عىل نبني ناإنّ  وحيث سنان،

 .صحيح غري ـ السندية تهاصحّ  مسلّ  لو

االعتامد عىل الروايات اخلاّصة إلثبات مّدعى شيخ الرشيعة، بدعوى وجود  الثالث: الدليل

 ومها: ،ّصان عىل رأيهنروايتني ت

 النار أصابته عصري كّل ×: »عن الصادق ،(1 :)رقم األوىل: خرب عبد اهلل بن سنان الرواية

 النار، أصابته بالذي العصري قيّدت الرواية هذه فإنّ «. هثلث ويبقى ثلثاه يذهب حتى حرام فهو

 العصري أنّ  الرواية هذه ومفهوم .ثلثاه يذهب أن إىل حرام بالنار املغيل العصري أنّ  معناه وهذا

 ثلثاه، ذهب ولو حراما   بنفسه املغيل العصري فيكون الثلثني، بذهاب حيّل  ال النار تصيبه ال الذي

 .ثلثاه يذهب حتى حرام فهو غىل عصري كّل : لقال بل، «النارأصابته » لقيد معنى فال وإال

 احلرمة هو واجلزاء للعصري، النار إصابة هو الرشط بأنّ  هنا االستدالَل  الصدر السيد وقّرب

 غليان بعدم يكون تارة الرشط وانتفاء الرشط، بانتفاء اجلزاء فينتفى الثلثني، ذهاب بعدم دةاملقيّ 

 .بذاته بغليانه وأخرى رأسا ، العصري

 :الرواية هذه إىل االستناد عىل أورد هأن   إال

وارٌد مورد « النار أصابته»قيد  ما ذكره شيخ الرشيعة االصفهاين نفسه من القول بأنّ  :ال  أو  

 الغالب، فال يفيد تقييدا  يف احلقيقة.

ه  كّل : النتيجة وتكون القيد هذا حذف يلزم عليه إذ جدا ؛ سخيف هبأن   اإلصفهاين ورد 

 بل! مطلقا   العصائر لتحريم موجب هألنّ  الفساد؛ واضح وهذا ثلثاه، يذهب حتى حرام عصري

 .العصري مطلق يف ال املغيلّ  العصري يف غلبة هي هذه الغلبة إنّ 
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 بالفعل هناك كان لو ـ املستشكل ملراد خاطئ فهم عىل ُبني يكون قد الرشيعة شيخ رد   ولكن

 أصابته: بأنّ  يقول أن يريد بل ،الطريقة هبذه القيد حذف يريد ال قد املستشكل فإنّ  ـ مستشكٌل 

 الرواية معنى فريتدّ  ،بالنار يكون للعصري الغليان أغلب ألنّ  الغليان؛ عن غالبي تعبري هو ،النار

 .اإلصفهاين إشكال فريتفع، ثلثاه يذهب مل ما حرام فهو غىل عصري كّل : إىل

 ،ومعروفّية ودليل لشاهد بحاجة املعيار هبذا هنا أريد القيد وأنّ  الغلبة، عاءادّ  تصحيح نعم،

 .قرينة إلبراز حيتاج األقّل  عىل أو هنا مفقود وهذا

هو مفهوم  الروايةغاية ما يف  مه السيد الصدر ـ من أنّ ما ذكره السيد اخلوئي ـ وطعّ  :ثانيا  

العصري  عّي يطب ام يثبت أنّ احلكم عند انتفاء الوصف، وإنّ  تفاء طبيعّي نالوصف، وهو ال يثبت ا

 .ة القيد وهذا كاٍف فيها  من لغويّ ال حيرم، حذر

 مفهوم الوصف يف قضّيةمداخلة 

 أنّ  وهو ـ الفقه أصول يف وتفصيله ـ ا  كربوي   أمرا   نضيف أن يمكننا بل صحيح، ُافيد وما

 ذلك ونحو ةواللقبيّ  الوصفية القيود من حالتني بوجود قناعة إىل يفيض احلديثية النصوص عتتبّ 

 :احلالتني هاتني بني التمييز من البدّ  هوأنّ  ،املختلفة املوضوعات يف

أن تتعّرض النصوص يف موضوع معنّي إىل ذكر قيٍد وصفّي فيه، بحيث  األوىل: احلالة

مجيع نصوص الباب قد أوردت هذا القيد، فكّلام ذكر احلكم جاء الوصف معه،  نالحظ أنّ 

ا نجد قيد العادل ومثاله إكرام العامل العادل، فلو وردت عرشون رواية يف إكرام العامل ودائام  كنّ 

معه أو يف تسع عرشة رواية ورد هذا القيد، فإّن العرف ـ لو مل تكن هناك قرائن خاصة ـ يفهم 

  ال يطلب إكرامه ولو يف اجلملة.حلكم يف العامل الفاسق، وأّن املوىلانتفاء ا

رواية   إىل ذكر قيد وصفّي فيه، لكنّ أن ال تتعّرض النصوص يف موضوع معنّي  الثانية: احلالة

رواية  واحدة تذكر هذا الوصف، كام لو وردت عرشون رواية يف احلث عىل إكرام العامل، ولكنّ 

عامل العادل، ففي هذه احلال ال يفهم العرف هنا أّي مفهوم للكالم واحدة حثت عىل إكرام ال

عي عندما يكون يذكر احلكم الذي للعام وتطبيقه عىل أحد مصاديقه أمٌر طب ولو يف اجلملة؛ ألنّ 
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 .العام بال قيد يف الوعي املترّشعي من خالل سائر نصوصه سم قد كرّ املتكلّ 

القيد هنا ليس أمرا  لغوا ، بل هو لبيان اندراج املورد يف القاعدة، أو من باب بيان  وذكر  

 أو املورد يف القاعدة تكريس ملزيد أو للمورد شموهلا عدم متوهّ  لدفع أو القاعدةبعض موارد 

 اجلزئية السالبة بنحو ولو املفهوم فكرة غري ةويّ غ  الل   ترفع التي الكثرية راتاملربّ  من ذلك لغري

 .ةاألصوليّ  أبحاثه يف اخلوئي السيد طرحها التي

 واللقب الوصف مسألة مع الفقهي التعامل يف السائدة الطريق عىل نالحظ ،هنا من

 مورد كون مع عليهام، للبناء ـ فيه نحن فيام كام ـ نينّص  أو واحد نّص  اقتطاع أنّ  وغريمها

 لو عريف، غري أمرٌ  ،يةاحلدّ  الطريقة هبذه أثر ترتيب ثمّ  العام موارد من بالوصف داملقيّ  العنوان

 .املوضوع هذا عن الطرف وغضضنا بنفسه للمغيلّ  النصوص سائر شمول سّلم

 أو رواية يف مانع فأّي  ثلثاه، يذهب أن إىل املغيلّ  العصري مطلق حرمة هو احلكم كان فإذا

 أن دون ثلثاه يذهب مل ما حيرم بالنار املغيلّ  بأنّ  ليقول شائعة حالة عىل اإلمام يقترص أن روايتني

 .أساسا   مفهوم البني يف يكون

 السائلة النفس ذي بول إنّ : هو احلكم أنّ  مع نجس، اإلنسان بول إنّ : تقول قد اآلن فأنت

 التقييد فعل متارس كأنّ  اإلنسان بول نجاسة تبنّي  وأنت نفسك جتد وال نجس، األكل محمرّ 

 احلكم عديدة نصوص يف رشحت قد كونك بعد التطبيق فعل متارس كأنّ  جتد بل املفهومي،

 الظواهر هذه نالحظ أنـ  القيود ذات واحلديثية القرآنية للنصوص ننظر ونحنـ  فالبدّ  العام،

 .كذلك ةوالعقالئيّ  جدا   ةالعرفيّ 

 .واضح غري سنان ابن خلرب الرشيعة شيخ استناد أنّ  ظهر هكلّ  وهبذا

املطبوخ × قال: وصف يل أبو عبد اهلل ،الثانية: خرب عمر بن موسى الساباطي الرواية

ذ×: »كيف يطبخ حتى يصري حالال ، فقال يل ب  ،ربعا  من زبيب وتنقيه )ونّقه( خ  وص 

، فإذا كان أيّ )وتصّب  ام الصيف وخشيت ( عليه اثني عرش رطال  من ماء، ثم انقعه )تنقعه( ليلة 

 تغليه ثم. .كّله منه املاء تنزع ثم ،ينش ال حتىر مسجور )مسخون( قليال  أن َينش  جعلته يف تنوّ 

 .«..الثلث ويبقى الثلثان يذهب حتى تغليه تزال وال بالنار،
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 أنّ  ذلك كثريون، فهمها إىل هيتدِ  مل الرواية هذه أنّ  هنا اإلصفهاين الرشيعة شيخ ذكر فقد

 الصيف، يف الزبيب نقيع نشيش من رهحيذّ ـ  الثلثان يذهب حتى بالغيل يأمره وهوـ  اإلمام

 أنّ  دمؤكّ  شاهد وهذا النار، عىل غليانه وبني ونشيشه الذايت غليانه بني فرق ال هأنّ  واملفروض

 ختليله إىل نايضطرّ  مما مسكر مخر هألنّ  ؛الثلثني ذهاب حيّلله وال اإلسكار فيه دثحي   الذايت غليانه

ب سا   ويصري إسكاره عن يمنع فهذا الثلثان يذهب حتى بالنار غىل لو بينام إراقته، أو  وهذا، د 

 .ذهاب الثلثني حمّلل ملا غىل بالنار ال ملا غىل بنفسه يعني أنّ 

فلامذا خيش اإلمام من  ،ال  ملطلق ما غىل ولو بنفسهأخرى: لو كان ذهاب الثلثني حملّ  وبعبارةٍ 

 .بعد ذلك حتى يذهب الثلثان؟!طبخه ه سيحيث املفروض أنّ  ،نشيشه الذايت يف الصيف

عى عىل الرواية هبذه االستدالل أن   إال  :؛ وذلكمشاكل واجهي ،الرشيعة شيخ مد 

د إّن هذه الرواية ضعيفة السند بالرتّدد الواقع يف سندها، فإّن سندها قد جاء فيه حممّ  :ال  أو  

بن احلسن، أو عن رجل، عن عيل بن احلسن بن فضال.. ومعه فال حيرز  بن حييى، عن عيلّ 

نا ال واملفروض أنّ  ،د بن حييى وابن فضال؛ الحتامل وجود واسطة هي )رجل(االتصال بني حممّ 

 أن بني مرّددة ابأّن  هنا اخلميني مااإلم عرّب  وهلذا. املرسلنعرفه، فتكون الرواية يف قّوة اخلرب 

 .النشيش فقرة دون آخر موضع يف وردت الرواية إنّ  بل ،ومرسلة موثقة تكون

جهة نظر اإلمام  ما ذكره السيد اخلوئي، ولعّله يفهم من السيد اخلميني وغريه، من أنّ  :ثانيا  

فقط، بل جانب حفظ الرشاب وفائدته وبقاء خواّصه  يف أطراف الرواية ليس اجلانب الرشعّي 

ه لو تعّرض يف الصيف هدفه أنّ  ور ساخن حتى ال ينّش عه يف تنّ فيه، واإلمام عندما أمره بوض

الرشاب للحرارة صار أبقى وأدوم وأبعد عن الفساد وامليكروبات، بخالف ما لو ترك لوحده 

احلرارة تقتل امليكروبات التي فيه فتجعله أدوم، وهذا ما يعتمده  ه يرسع إليه الفساد؛ ألنّ فإنّ 

اإلمام من إسكاره املوجب لعدم إمكان حتليله بذهاب الثلثني، ست خشية يلفعون اليوم، املصنّ 
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ه ألنّ  ؛طرّو الفساد عليه وعدم إمكان استخدامه بعد ذلك اهنشيشه الذايت معن بل من حيث إنّ 

 .ةاملطلوبة أو العالجيّ  قده اخلواّص فاألمر الذي ي   ،تصري فيه محوضة

 بل الرشعي، اجلانب فقط يعالج ال الرواية سياق أنّ  زهاويعز   وجيهة، املالحظة وهذه

 وغري والزعفران بالعسل اخللط ةكيفيّ  مهويعلّ  الثلثني ذهاب بعد إليه أخرى باٍت مطيّ  يضيف

 .صعب فيه اظهوره لكنّ  الرواية، من حمتمال   مرا  أ يظّل  اإلصفهاين أفاده ما نعم. ذلك

مورد الرواية هو العصري الزبيبي،  ما ذكره بعضهم كاملريزا حممد تقي اآلميل، من أنّ  :ثالثا  

 .مفقود وهو ،دليلوما نحن فيه هو العصري العنبي، ودعوى عدم الفرق حتتاج إىل 

 .هنا ضعيٌف  وأمثاهلا ةاخلاّص  الروايات هذه عىل فاالعتامد ،وعليه

سه يصبح مسكرا  فالعصري العنبي املغيل بن من أنّ  ،ما اّدعاه شيخ الرشيعة الرابع: الدليل

املسكر واخلمر لو غىل إىل أن  م ال حيّلله إال التخليل، وال يقول أحد بأنّ نجسا ، واملسكر حمرّ و

 .الثلثني منحرص بغري ما غىل بنفسهالتحليل بذهاب  ذهب ثلثاه حّل، وهذا يعني أنّ 

كر ذلك ـ كام أنكره نفمن ي   ،الطريقة يف االستدالل مبنية عىل مسكرية املغيّل بنفسه وهذه

بإمكانه أن وأما من يقبل ذلك ـ كالسيد الصدر ـ ف ،ـ فال موضوع هلذا االستدالل عنده مجاعة

ة وعنوان اخلمر عنه، والتخليل ليس يناقش بأّن املحّلل للخمر ليس التخليل، بل زوال املسكريّ 

 .ىل التحليل به وكفحصق هذا األمر سوى طريقة لذلك، فإذا كان ذهاب الثلثني حيقّ 

 ،ثبت حتليل ما غىل بغري الغليان الذايتدليل ذهاب الثلثني ي   أنّ  البحث يف هذه النقطة يجةونت

 ،ه حقيقة أخرى خمتلفة عن ظاهرة الغليان بالنار أو شككنا يف ذلكا ما غىل بنفسه فإن ثبت أنّ أمّ 

املثبتة ق التحليل بذهاب الثلثني فيه؛ لعدم وجود ما صّح من األحاديث فمن غري الواضح حتقّ 

ة فمن ه ليس حقيقة أخرى بل هي نفس الظواهر الكيميائيّ ا إذا قلنا بأنّ للتحليل بالذهاب فيه، أمّ 

                                           
 .117 ـ 116: 2والتنقيح ؛ 308 ـ 307: 3اخلميني، كتاب الطهارة انظر: ( 1)

 .419: 1( انظر: مصباح اهلدى 2)

 .35ـ  16ل يف هذا املوضوع يف إفاضة القدير: ( انظر بحثه املطوّ 3)

 .110: 2( مثل السيد اخلوئي يف التنقيح 4)

 .499 ـ 498: 3( انظر: بحوث يف رشح العروة 5)



 

ذهاب ثلثيه إذا كان يعطي نفس نتيجة ذهاب  والقول بأنّ  ،ة النار عرفا  غري البعيد رفع خصوصيّ 

ما تقوم  بحث يأيتوس. ثلثيه بذهاب حالل فهو ـ ونحوها بسيةالدّ  أي ـ بالنار غىل فيام الثلثني

 .اهلل بعون قريبا   املسألةعليه هذه 

 ة تقدير ذهاب الثلثنييف كيفّيد ـ 

ه كيف نقّدر ذهاب الثلثني؟ نّ أيقع البحث يف ، بعد الفراغ عن حمّللية ذهاب الثلثني يف اجلملة

 باملساحة واحلجم؟ وهل يكون التقدير بالوزن أ

املغيل ووضعناها يف وعاء بحيث وصلت  العنبّي أخذنا تسعة كيلوغرامات من العصري  فلو

نة فيه، فإذا حصل الغليان املتواصل مثال  هل نحسب الوزن، فإذا صار ثالثة إىل نقطة معيّ 

ام كان عليه يف عكيلوغرامات صار العصري حالال  أو نحسب املساحة فإذا نزل حجم العصري 

 ثلث ارتفاعه السابق صار حالال ؟ الوعاء إىل مقدار

 ذهاب من أرسع املساحة أو احلجم ذهاب أنّ  نرى فسوف ،خارجا   ةالعمليّ  هذه حسبنا اإذ

 بخار إىل املائية األجزاء تحّولتف كبرية ةمائيّ  نسبة عىل حتتوي العصائر أنّ  هو والسبب الوزن؛

 فيحافظ ويشتّد، يثخن سوف هلكنّ  الوعاء، يف العصري مستوى سينزلو ،مثال   اهلواء يف متطاير

 شئت ما املساحة أو احلجم أو الكمّ  حيث من ثلثاه يذهب وهلذا وزنه، من أفضل مقدار عىل

 واملساحة؟ احلجم وأ الوزن: املطلوب املعيار هو فام الوزن، حيث من ثلثاه يذهب أن قبل ،فعرّب 

 ،دائام   اآلخر يسبق أحدمها إذ ؛املعيارين من واحدٍ  فرض من البدّ  هأنّ  نعرف الطريقة وهبذه

 .التخيري نحو عىل أحدمها لفرض معنى فال

ية العصري؛ التقدير بالوزن أمر   إن   ه حيقق ذهاب الثلثني عىل مجيع ألنّ  متفق عىل إجيابه حل 

خالف فيه  ذهاب الثلثني وزنا  يكون قد ذهب الثلثان مساحة  أيضا ، وهذا الب؛ فتاالحتامال

 نآخرو وجعله ،عبارهتم به توحيالفقهاء فيام قد  نا  بعض  حسب الظاهر، بل قد اختاره تعيّ 

 .األحوط هو

                                           
 .202: 11( انظر: جممع الفائدة 1)
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 .والكم   املساحة كفاية ةأدل   ثم بالوزن، التحديد ةأدل   ال  أو   نذكرملنهجة البحث، و

 واملناقشات ةالوزن، األدّلاملعيار األّول: 

 فأمور: ،ا ما استدل  به عىل لزوم ذهاب الثلثني وزنا  أم  

ة ذهاب الثلثني، ومل حتّدد لنا ناحية الوزن أو احلجم، ويف النصوص أطلقت معياريّ  إنّ  ـ 1

ا غريه فال نعرف كونه املراد، فنرجع إىل عموم وهو الوزن، أمّ  ،نهذه احلال نأخذ بالقدر املتيقّ 

 لو مل يذهب الثلثان وزنا . احلرمة

 البدّ  النصوص يف الثلثني وضيحت عدم أنّ  وهو ،تامّ  بإيرادمجاعة من الفقهاء هنا  أورد وقد

؛ إذ يف أكثر البلدان يتعّذر الوزن ال واملساحة احلجم حيث من الثلثني بكون مرتبطا   فرضه من

 ةكثر ، معبيانه للزم ةخاّص  الوزن أريد فلو! واألرياف؟الوزن، فكيف بالصحاري والقرى 

 إىل ينرصف نالذه نّ أ جتد وهلذا ،الناس بني األمور هذه يف فهعار  ت لعدم واجلواب؛ السؤال

 .باملساحة هنا موراأل حساب

 إىل انرصف قد ذهنه أنّ  لرأى الثلثني ذهاب نصوص طالع عندما نفسه امنّ  كل   راجع ولو

 .، كام سيأيترصيح بشكلٍ  الكيل تعبري ورد النصوص بعض يف بل، املساحة وفق احلساب

ة املساحة. بل إّنه اعترب دليال  مستقال  عىل معياريّ ه بنفسه قد بل سيأيت أنّ  ،تام  هؤالء ذكره  وما

فمن الواضح  ،عن خروج العصري إىل حالة بدايات الدبسيّة ذهاب الثلثني تعبريٌ  لو اعتربنا أنّ 

 .الوزن سيول ،والكمّ  املساحةاملعيار امللحوظ عرفا  وعند أهل اخلربة هو  أنّ 

 :وهي ،املقام يف ةاخلاّص  النصوص بعض عىل االعتامد ـ 2

 أوقية   الثلث عىل الطالء زاد إذا»( وفيه: 7 :)رقم ماألوىل: خرب ابن أيب يعفور املتقد   الرواية

 .بغريه ال بالوزن املعيار يربط)األوقية(  تعبري أنّ  الواضح من حيث«. حرام فهو

صحيح وآخر مرسل كام  رواية ابن أيب يعفور وردت بسندٍ  إنّ بل  ،بضعف السند ونوقش

تقّدم، ويف السند الصحيح وردت دون كلمة )ا وقية(، بينام يف السند املرسل كانت الكلمة 

                                           
؛ ومستمسك 489: 2؛ ودليل العروة الوثقى 144؛ وإفاضة القدير: 199، 198 ـ 197: 3( التنقيح 1)
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 الشاهد معتربا . معها، ومعه ال يكون اخلرب املشتمل عىل الكلمة حمّل 

 املعيار ال ،السدس نصف منه يراد قد)أوقية(  تعبري بأنّ  وغريه الرشيعة شيخ ناقش بل

 عن زاد لو هأنّ  يراد أن حتملإّنني أ بل. الوزن يف الرواية يف ظهور هناك يكون فال ،الوزين

 .حيّل  مل ـ القليل املقدار عن كناية وهو ـ أوقية بمقدار املساحتي الثلث

يف رجل أخذ  ،×(، عن أيب عبد اهلل19 :)رقم مالثانية: خرب عقبة بن خالد املتقد   الرواية

عليه عرشين رطال  ماء  وطبخها حتى ذهب منه عرشون  عرشة أرطال من عصري العنب، فصّب 

 «.حالل فهو ثلثه عىل طبخ ما»رطال  وبقي عرشة أرطال أيصلح رشب ذلك أم ال؟ فقال: 

 .املحاسبة يف الوزن معيارّية عىل شاهد األرطال ذكر فإنّ 

 :ويناقش

 .وثاقته ثبتت مل الذي خالد بن بعقبة أقّل  ال ،متقدّ  كام السند ضعيفة الرواية هذه إنّ  :ال  أو  

 السائل كالم يف وردت األرطال أنّ  من ،واخلوئي احلكيمّيدان: الس ذكره بام :ثانيا  

 وإطالق الوزن، بإرادة شعرم   غري اإلمام جواب فإنّ  اإلمام، جواب يف ال سؤاله ومفروض

 .الوزن ال املساحة بحسب إليه منرصف املائعات يف الثلث

غاية ما تفيد الرواية كفاية ذهاب الثلثني وزنا  ال تعنّي ذلك، فالحظ جواب  :أخرى وبعبارةٍ 

 .اإلمام جتده ال يفيد أكثر من هذا

 كلامت يف به املرّصح هو هذا وأنّ  وزنا ، وليس كيٌل  لطالر أنّ  من واحد، غري ذكره ما :ثالثا  

 .أيضا   النصوص ويف ،نيواللغويّ  األصحاب

 حتى طبخ إذا العصري»ه قال: أنّ  ،×عن أيب عبد اهلل ،الثالثة: خرب عبد اهلل بن سنان الرواية

. «ثلثه)وبقى(  ويبقى ثلثاه ذهب فقد يربد، حتى يرتك ثم ونصف، قدواني ثالثة منه يذهب

 .األوزان أسامء من هو الدانق أنّ  أساس عىل
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 :يناقشو

اس، ومل ه قد ورد يف طريقها منصور بن العبّ من أنّ  إّن الرواية ضعيفة السند، ال أقّل  :ال  أو  

 .الصحيح هو ضعيفةفام ذكره العالمة املجليس واخلوئي من كون الرواية ، تثبت وثاقته

 أسامء من فهو وهلذا اليشء، سدس به واملراد ،ة( الفارسيّ گّن الدانق معّرب )دانإ :ثانيا  

 .الوزن ال املساحة

 فيكون يوزن، كان إذ وزنا   اليشء سدس هو الدانق أنّ  من اآلميل تقي حممد املريزا ذكره وما

 تلك يف السيام املائعات، بأنّ  سابقا   قلنا ناألنّ  هنا؛ يفيد ال فهو تمّ  لو ،هنا الوزن عن تعبريا  

 وهو ،اليشء يف يتعارف ما إىل التقدير رصف من فالبد الوزن فيها يتعارف مما ليست األزمنة،

 .املساحة

 ضعيفة كّلها ةآحاديّ  روايات ثالث سوى ليست هنا اخلاّصة الروايات أنّ  يظهر وهبذا

 .املقام يف النصوص إليه تنرصف عاّم  التخيّل  هبا فيصعب أيضا ، الداللة تامّ  غري وبعضها السند،

 إىل ـ عليها بناء   النجاسة أو ـ احلرمة استصحاب وهو العميل، األصل إىل الرجوع ـ 3

 .وزنا   الثلثني بذهاب إال حيصل ال وهو والطهارة، باحلّلية اليقني حتصيل

 من هنا ـ حياتهد اخلوئي عىل مبانيه ـ ولو يف بعض فرتات النظر عن مناقشة السيّ  وبرصف

 انرصاف من تقدم ما فإنّ  ،ذلك وأمثال ةاحلكميّ  الشبهات يف االستصحاب جريان عدم

                                           
مر. له أبو احلسني الرازي، سكن بغداد، ومات هبا، كان مضطرب األ ،منصور بن العباس»قال النجايّش:  (1)

فيمن مل و اهلاديو يف أصحاب اجلواد يف رجالهالطويّس (؛ وذكره 413)الفهرست:  «..كتاب نوادر كبري

 (.449، 391، 379، دون أن يشري إىل أّي مدٍح أو قدح )الرجال: يرِو عن واحٍد منهم

؛ وتوثيقه من خالل كامل الزيارة غري نافع، وإن كان تضعيفه من خالل احلال أقول: منصور بن العباس جمهول

 كالم النجايش غري سديد.

 .372: 14( انظر: مالذ األخيار 2)

ة معجمة عن الفارسيّ  گدان ة، اعترب شيخ الرشيعة أنّ كلمة دانق ليست للوزن خاّص  ( بعد اتفاقه عىل أنّ 3)

 .146معّربة عن الفارسّية. فراجع: إفاضة القدير:  كلمة دانق العربية ة، ال أنّ العربيّ 

 .200: 3( التنقيح يف رشح العروة 4)

 .336: 2( مصباح اهلدى 5)

 .200: 3( انظر: التنقيح 6)



 

 فهذا املقام، يف الشّك  رفع يف كاٍف  الوزن دون املساحة إىل فيه نحن وما املائعات يف احلساب

 حساب وكون األرياف، يف السيام ،بالوزن مقارنة   الطريقة هذه وشيوع العريف، االنرصاف

 لالطمئنان مفيد شاهد.. و املوضوع يف وأجوبة أسئلة ظهور وعدم كذلك، عادة   املائعات

 .ةالعمليّ  األصول جرين   حتى للشّك  داعي فال املساحة، املراد بكون

 .هنا الوزين احلساب اشرتاط عىل دليل يتم   فلم وعليه،

 ، األدّلة والشواهدواحلجماملساحة املعيار الثاني: 

 فأمور أيضا : ،ا ما استدل  به لصالح احلساب املساحتي واحلجميأم  و

 أوضحنا وقد للمساحة، وفقا   احلساب إىل هنا العريف الذهن انرصاف من أسلفناه ما ـ 1

 .كاٍف  معه عرفا   الثلثني نقص صدقو املتعارف فكونه تام، هأنّ  وبّينا ذلك

 :هي األخبار وهذه ،وغريه النراقي قاملحقّ  عليها زركّ  وقد ،اخلاّصة األخبار ـ 2

 ثمّ »..والوارد يف نقيع الزبيب، حيث ورد فيه:  األوىل: خرب عمر الساباطي املتقدم الرواية

 املساحة فكرة ديؤكّ  هنا الكيل استخدام فإنّ «. ..ثلثه تكيل ثم ة،املادّ  كم فتنظر كّله، تكيله

 .الوزن ال واحلجم

 ا واردة مورد احلديث عن بعض اخلواّص مت املناقشة يف سند هذه الرواية، بل وأّن تقدّ  وقد

 .أيضا  دون احلكم الرشعي خاّصة، كام أملح إىل ذلك هنا غري واحٍد 

قراقر × قال: شكوت إىل أيب عبد اهلل الثانية: خرب إسمعيل بن الفضل اهلاشمي، الرواية

 قال. ـ إىل أن .مل ال تتخذ نبيذا  نرشبه نحن»تصيبني يف معديت وقّلة استمرائي الطعام، فقال يل: 

ر   ذلك عليه أتى فإذا. .يغمره ما أو املاء من مثله يف تنقعه ثم. .بيبز من صاعا   تأخذ ـ  الَقد 

 حتى رفيقا   طبخا   طبخته ثم ،بعود مقداره وأخذت إناء يف وجعلته صفوته وأخذت يتهصفّ 

 .«..عسل رطل نصف عليه جتعل ثم ،ثلثه ويبقى ثلثاه يذهب
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 .الوزن بغري احلساب شاهد العود ذكره فإنّ 

اري واإلرسال، فضال  مت الرواية يف بحث األنبذة، وهي ضعيفة السند جدا  بالسيّ تقدّ  وقد

 لرواية السابقة، حيث أوردوه هنا.عن عني ما أورد عىل ا

 الكيل وأ الكم أو املساحة هو فاملعيار الوزن، خصوصية عىل دليل يتم   مل هأن   لواملتحص  

حوا الذين الفقهاء أغلب عليه كم ،(لواحد ترجعها )وكل   واحلجم  كان وإذا املوضوع، هبذا رص 

 .العامل واهلل به، بأس فال ،وخرابه العصري تلف إىل الوزن قيد أخذ يؤدّ  ومل ممكنا   االحتياط

هذا، وسيأيت البحث املستقّل العاّم عن حتليل اخلمر واملسكرات وطرق حتويلها من حالة 

 موارد املسكرات، فانتظر.احلرمة حلال احللّية، بعد االنتهاء من بحث 

 ، فرضّيات وأدّلة ومناقشاتسكاراإل ونكتة ديةالتعّب بني العنيب ريالعصـ  ـ  ـ  

 يطبخ، مل الذي العنبي العصري ـ ناملتيقّ  املقدار يف ـ هي التي اخلمر حرمة عن الفراغ بعد

 نّ أ يف البحث يقع ،مسكرا   صار لو املطبوخ العنبي العصري فيه بام مسكر كّل  حرمة عن والفراغ

هذا يف تقديري جوهر بحث  ال؟ وأ بنفسه حرام هو هل سكر،ي   مل ذاإ املطبوخ العنبي ريالعص

 العصائر يف الفقه اإلسالمي.

 العنبي العصري نهنا ـ عىل خالف مشهور أهل السنّة ـ أ مامّيةاإل فقهاء مجهوركلامت  ظاهر

 طعمةاأل يف ةالعامّ  احلّل  دّلةأ لتخصيص موجب بنفسه قائم ضايفإ حتريمّي  عنوانٌ  املطبوخ

 .خرىأ نظر وجهات تطرح بدأت البهبهاين الوحيد زمن منذ هنّ أ الإ رشبة،واأل

مها والتي هنا، ساسي ةاأل البحث اتفرضي   نعتمد البحث ةوملنهج  روناملتأخ   الفقهاء قد 

 :وهي

 اني(، شواهد ومناقشاتهأ ـ فرضّية مسكرّية العصري املغلي )حماولة الوحيد البهب
ل الفرضي ات هنا   يفرض ا  ضافيّ إ حمّرما   متقدّ  ال العنبي العصري حتريم دّلةأ نّ أنقول ب نأأو 

 والسبب بالنار، وأ بنفسه املغيل العنبي العصري بني فرق بال ،هنا وعموماته احلّل  طالقاتإ تقييد

 العنبي العصري فيكون حقيقي، مسكر هو مطلقا   مغيلّ  عنبي عصري كّل  نّ أ عاءادّ  هو ذلك يف

 .سلفناهأ كام مسبقا   حتريمه الثابت املسكر مصاديق من املغيل



 

 يف نساناإل جيدها ال يكاد ـ سكارلإل العصري غليان مطلق مساوقة عنيت   ـ الفرضّية هذه

 ذاإ(، ـه1205) البهبهاين الوحيد مع هلا حضورا   نجد ونبدأ ،اإلماميّة الفقهاء متقّدمي كلامت

 النشيش ال االشتداد، عىل املغيلّ  العصري يف احلرمة بدوران قال من قول عن الطرف غضضنا

 .وغريه لوّ األ الشهيد مثل عن متقدّ  كام مثاله،أو

املغيل  العصري العنبّي  نّ أه كان يرى نّ أفات الشيخ الوحيد البهبهاين يظهر مراجعة مصنّ  فبعد

هذا الذي كان متعارفا  بني  نّ أبحكم املسكر(، و وهو، ل املسكرتمحم وأبالنار مخر، ومسكر، )

د بحر السيّ  هميذىل تلإسب ن   كام .ثنيه الذي يظهر من قدامى املحدّ نّ أة؛ وئمّ صحاب األأ

 .يضا  أالعلوم ذلك 

ضت ،الفرضية/القول هذا ن  أ الإ  عرص بعد ريناملتأخ   غلبأ رفضها بحيث ملناقشات تعر 

 :السياق هذا يفويطرح  رحطُ  ما برزأو البهبهاين، الوحيد

حان سلب اسم اخلمر عن العرف واللغة يصحّ  نّ أما ذكره الشيخ رضا اهلمداين، من  :ال  و  أ

ن يطرأ عليه الفساد واالختامر، بل أال إار ال بنفسه، بل ال يرونه مخرا  املغيل بالن العصري العنبّي 

  بحاهلا، ومل يبَق املسكرات العارفني قدمني عىل رشبلو كان مسكرا  لكان معروفا  بذلك عند امل  

 .مجالهإعىل 

الذي غىل ال يصري مخرا  مسكرا  حتى لو  العصري العنبّي  نّ أمن  ،ما ذكره السيد اخلوئّي  :ثانيا  

صناعة اخلمر لو كانت هبذه  نّ أوالدبس، ويشهد لذلك  اع اخلّل ، ومل يّدع ذلك صنّ هغىل بنفس

موال الطائلة هلا؟! بل كان ة يف حتصيلها ويبذلون األر املشقّ ل عشاق اخلمالسهولة فلامذا يتحمّ 

فيحصل بذلك عىل اخلمر  ،ن يأخذ عصريا  عنبيا  فيرتكه حتى يغيلأواحد منهم  مكان كّل إب

 .هذا مغاير لدعوى املساوقة ، لكنّ حيانا  أىل مخر إيمنع ذلك من حتّوله ـ اتفاقا  ـ وال  .املسكر

 نّ أحيث ال ندري هل  ،ةاملورد من موارد الشبهة املوضوعيّ  نّ أمن  ،ما نقل عن بعضٍ  :ثالثا  

ذ ال يمكننا الرشب بعد إ ؛ك متعرّس عليناق من ذلو ال؟ والتحقّ أسكار الغليان يوجب اإل
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من وظيفة الفقيه حّل هذه  فليسا  حراما ، واملورد ملا كان موضوعيّ  فرض كون العصري املغيلّ 

 .ةحكام الكليّ يف األ ام هونّ إشغله  نّ املشكلة؛ أل

 :عندها فالتوق   يمكن ،ةالنقدي   املالحظات هذه ولكن  

ه بالغ التأثري يف استنتاج ا ، لكنّ ا  موضوعيّ وىل شأنا  خارجيّ وهلة األلن كان لإّن املوضوع وإ ـ أ

ت فلو صحّ وإدراك مناط احلكم وما يدور عليه سلبا  وإجيابا ، الفقيه وفهمه للنصوص يف املقام، 

ة كاحلكم بنجاسته ـ عىل القول ب آثار فقهّية مهمّ ، فسوف ترتتّ املغيّل مسكرٌ  نّ أدعوى البهبهاين 

ـ فكيف ينأى الفقيه بنفسه عن  ، دون العصري العنبّي املغيل بعنوانهبنجاسة اخلمر واملسكرات

عنوان  نّ أ معتربا  ، د الصدرليه السيّ إملح أ؛ وهذا ما منه حتقيق هذا املوضوع الختاذ موقٍف 

 من حتقيقه لفهم املراد منه. العصري العنبي وارد يف الروايات فالبدّ 

 ؛الكالم ّول، أبينالع العصري حرمة فرض بعد علينا ممنوعة التجربة بأنّ  القول نّ إ ـ ب

 .العصري من يشء رشب ىلإ حاجة بال خمربيا   ذلك من قالتحقّ  يمكن ناعرص يف هنّ أ وذلك

 ـ بالفروع ارالكفّ  تكليف عدم عىل بناء   ـ املسلم غري من طلبي   نأ يمكن هنّ أ ذلك ىلإ ضافي  

 نساناإل مننيتها ب يف جدا   القريبة احليوانات عىل االختبار جراءإ يمكن وأ، خيترب نأ منه يطلب

بل يمكن جعل األطفال غري البالغني يرشبون منه بناء  عىل جواز تناوهلم حمّرمات ، ئرانكالف

 .الثانوّي  بالعنوان بالرتخيص يلتزم قد بلاألكل والرشب عدا مثل اخلمر واملسكر، 

ة اخلمر درجات مخريّ  نّ أوهو  ،مهمّ  مرٍ أه غفل عن نّ أ، غري ّن ما ذكره السيد اخلوئي تامّ إ ـ ج

زاد بالرتك جودة  كّلام ل: يومرور الوقت عىل العصري العنبي، وهلذا قعتيق بالتن ومراتب تتكوّ 

ال إسكار ال تظهر اع، فهي درجة خفيفة من اإلة الفقّ فهو مسكر، وهذا متاما  مثل مسكريّ 

 منذ قةاملعتّ  اخلمر بقّوة مسكر مخر هو املغيلّ  ريالعص نّ أ كثار من رشبه، فلم يّدع البهبهاينّ باإل

 العنبّي  العصري مطلق يف موجودةـ  الضعيفة بمراتبها ولوـ  سكاراإل صفة نّ أ رادأ بل ،سنوات

 .بالضبط الدعوى هذه مناقشة من والبدّ  غىل، ذاإ

 بالنار غىل ولو العنبّي  العصري مطلق عىل األخّص  باملعنى اخلمر وصف طالقإ نّ أ احلّق  ـ د
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 يف ليس الكالم لكنّ  د،جيّ  العرف طالقإ عدم من اهلمداين ذكره فام بدا ،أ واضح غري مطلقا  

 اع،الفقّ  يف التي تلكك اخلفيفة سكاراإل بدرجات ولو وعدمه سكاراإل يف بل اخلمر، عنوان

 هذه عىل موضوعيا   ا  خارجيّ  دليال   ميقدّ  مل البهبهاين نّ أ رغم منه، قالتحقّ  ينبغي الذي هو فهذا

، وستأيت اإلشارة والنصوص الكلامت بعض من الضعيفة القرائن بعض عىل معتمدا   الدعوى؛

 .إليها وغريها يف ثنايا بعض الفرضّيات الالحقة، فانتظر

 الذايت الغليان نّ بأ القول عىل تساعد ةميّ لالع املعطيات نّ أ الصدر باقر حممد دالسيّ  ذكر نعم،

 ةاملادّ  نّ إف ؛سكاراإل ىلإ يفيض ال فهو ـ بالطبخ يأ ـ مثاهلاأو بالنار الغليان امّ أ ،سكاراإل يساوق

 النار حرارة امّ أو ة،تدرجييّ  نةمعيّ  وبدرجة بطيئة بحرارة الإ تظهر ال وهي الكحول، هي ةراملسك

 ولو. ةالتدرجييّ  احلرارة تلك يف الإ تعيش ال البكترييا نّ أل الكحول؛ نتاجبإ تسمح فال العادية

 .يتحّقق سكاراإل نّ إف ،الشمس حرارة درجةك حرارهتا درجة نار وجود اتفق

قاطعة عىل  ةدلّ أصحاهبا من تقديم أّنه مل يتمّكن أ وىلالكالم يف الفرضي ة األ وحاصل

كان  ،ا  ري فيام نسبه علميّ خذا صّح كالم السيد الصدر األإمسكرّية العصري العنبي املطبوخ، ف

ّن نفي هذه الفرضية صعٌب إد منه، فا لو مل نتأكّ مّ أ ،ة هنادليال  قاطعا  عىل بطالن هذه الفرضيّ 

 ال بحيث اع،الفقّ  يف احلال هي كام الضعيفة، بدرجاته ولوسكار فيه حصوله نا اإلذا فرّس إيضا  أ

 .املطبوخ العصري من الكثري بالرشب الإ تظهر

 تقييد إطالقات العصري حبال اإلسكار، شواهد وردود ةب ـ فرضّي

 ةللفرضيّ  خالفا   مسكرا ، جيعله ال العصري يف الطبخ جمرد بأنّ  نلتزم أنثاين الفرضيات هنا 

 العصري روايات إطالقات تقييد عاءبادّ  نقوم لكن البهبهاين، الوحيد اختارها التي األوىل

 العنبي العصري إنّ  وحيث احلرام، فهو الغليان بعد اإلسكار له عرض إذا ما حالة بخصوص

 ألنّ  اإلسكار؛ يعرضه العادة يف هفإنّ  يبقى، بل فورا ، الغليان بعد يستهلك ال ما غالبا   املطبوخ

 .طبخه بعد املطبوخ العنبّي  العصري إىل رسعت   ةاملسكريّ 
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 صفة عروض بحال خاّص  واقعي حتريمٍ  بصدد اّن أ عىل الباب روايات فهمت   وهبذا

 الثلثني ذهاب ألنّ  تناوله؛ جاز ثلثاه ذهب ملا وهلذا طبخه، بعد العنبي العصري عىل اإلسكار

 .منه قريبا   أو دبسا   بصريورته اإلسكار ةإمكانيّ  ي عدم

بل يف ناية املطاف الفرضية طرحها السيد الصدر وذكر هلا بعض القرائن، وإن مل يق وهذه

 .اهب

 :هو اآليتوحاصل القرائن عىل هذه الفرضية 

املشهور، قال: قلت سندا  عند ( واملعترب 14 :م )رقمخرب عمر بن يزيد املتقدّ  األوىل: القرينة

 يستحّل  ممن كان إن»×: الرجل هيدي إيّل البختج من غري أصحابنا، فقال:×: أليب عبد اهلل

 .«إرشبه ـ قال أو ـ فاقبله رشبه يستحّل  ال ممن كان وإن ترشبه، فال املسكر

تربط البختج بموضوع املسكر، وبتعبري السيد  ـ الرواية ـ كام رّصح شيخ الرشيعة فهذه

ه لو كان العصري املطبوخ حراما  مطلقا  واقعا  ملا كان هناك ربط بني استحالل اآلخر الصدر، فإنّ 

للمسكر وعدمه، بل كان يفرتض أن يقول له: إن كان يستحّل العصري املطبوخ الذي مل يذهب 

 ...ثلثاه، فال ترشب و

أن يستفيد منها البهبهاين لتأييد فرضّيته السابقة؛ وذلك أّن ربطها األمَر وهذه الرواية يمكن 

باستحالل املسكر مؤرّش عىل كون العصري العنبّي املغيل قبل ذهاب الثلثني مسكرا ، فتكون 

 مؤّيدة  للفرضّية األوىل أيضا ، يف مقابل جعلها قرينة عىل الفرضّية الثانية، فانتبه.

طرح اإلمام لقضيّة  هذه القرينة بأنّ  ناقش السيد الصدر قدفوبرصف النظر عن ذلك، 

الذي يستحّل املسكر غالبا  ما  ه الرتباط حرمة العصري باإلسكار، بل ألنّ علم أنّ املسكر ال ي  

خار، إذ لو طبخه عىل الثلث مل يطبخه عىل ما هو أكثر من الثلث، حتى يستفيد من إسكاره باالدّ 

ة استحالل املسكر وعدمه أخذت أمارة مسكرا  لو اّدخره، فقضيّ ه استخدامه بوصفه نيعد يمك

 .و الثلث وعدمه، ال اإلسكار وعدمهه طبخ عىل الثلث، فاملعيار هعىل أنّ 

                                           
 وما بعد. 277: 1؛ وكتاب الطهارة 474 ـ 470: 3( انظر: بحوث يف رشح العروة 1)

 .106إفاضة القدير: انظر: ( 2)

 .280: 1؛ وكتاب الطهارة 471: 3( انظر: بحوث يف رشح العروة 3)

 .285ـ  284: 1؛ وكتاب الطهارة 471: 3( بحوث يف رشح العروة 4)



 

إذ فيها تطويٌل للمسافة يف نظام األمارّية، فام هو املوجب أن هذه املناقشة غري واضحة؛  إال

 ؟!ا يف واقعها مرتبطة بعدم ذهاب الثلثنيأّن  ة باستحالله املسكر معلربط القضيّ  العقالئّي 

العصري العنبي عىل النصف أو عىل أكثر من الثلثني فال تقبل منه،  ن يستحّل ممّ قل له: إن كان فلي  

من يرشب البختج احلرام يقوم رشبه عىل استحالل املسكر، فقد يرشبه  ه ليس كّل السيام وأنّ 

 .نصفه ليس مسكرا  لو طبخ عىل اللعقيدته بأنّ 

العصري  ه غري متعارف إال إذا فهمنا مسبقا  أنّ فام ذكره الصدر وإن كان ممكنا  يف نفسه، لكنّ 

ة اإلسكار التي طبخه دون ذهاب ثلثيه ال يكون إال حليثيّ  العنبي املطبوخ قد اشتهر آنذاك أنّ 

 .واملسكرّية العصري بني قهرا   ويربط الرواية ةبقرينيّ فيه، وهذا ما يفرض اإلقرار 

عن × قال: سألت أبا عبد اهلل ،(17مة )رقم: معتربة معاوية بن عامر املتقدّ الثانية:  القرينة

ه يرشبه يأتيني بالبختج ويقول: قد طبخ عىل الثلث، وأنا أعلم أنّ  الرجل من أهل املعرفة باحلّق 

 .«ترشبه ال مخٌر،»عىل النصف، أفأرشبه بقوله وهو يرشبه عىل النصف؟ فقال: 

ه من ه توصيف واقعي، ال أنّ األخف مؤونة  هو أن نفهم توصيف البختج باخلمر عىل أنّ  فإنّ 

؛ ة رصحية  يف ربط العصري باإلسكارعاء والعناية والتنزيل، وبذلك تكون الروايباب االدّ 

ه حيمل عىل الغالب من تركه وصريورته مسكرا  عصري مطبوخ مسكرا ، فإنّ  ه ليس كّل وحيث إنّ 

.  عادة 

ه الرواية تصلح أيضا  أن يتمّسك هبا أنصار الفرضّية األوىل، بوصفها قرينة عىل مخرّية وهذ

 ، العصري املغيل، فاإلخبار هنا ليس عن حالة من حاالت العصري املغيل، بل عنه بنفسه دائام 

؛ واألصل عدم التقييد، وإّنام ال نقبل قرينّيتها ـ وكذلك الرواية السابقة ـ عىل الفرضّية األوىل

 ألّنه يلزم من ذلك عدم كونا مطابقة للواقع، كام تقّدم احلديث علمّيا  عن املوضوع.

 :القرينة هذه تناقش أن ويمكن

ا ؛ عائيا  ال حقيقيّ نا مقهورون عىل اعتبار التوصيف هنا ادّ د الصدر من أنّ ما ذكره السيّ  :ال  أو  

ال  ،ثم أسكر ،ركبخ ثم ت  عنوان اخلمر أخذ فيه عدم سبق الطبخ، فالعصري العنبي لو ط   ألنّ 
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سّمى مخرا  هو خصوص الذي غىل بنفسه وبالتدريج، فالوصف هنا ام الذي ي  يسّمى مخرا ، وإنّ 

املطبوخ  ل العصري العنبّي اإلمام يريد أن ينزّ  ا ، فلزم فرضه عنائيا ، وهذا معناه أنّ ليس حقيقيّ 

 .ه يريد الكشف عن كونه مخرا  ال أنّ نزلة اخلمر يف احلرمة والنجاسة مثال ، م

التنزيل ال يكون بال جامع يفرض تقارب  ألنّ  هذه املناقشة ال تبدو يل واضحة؛ أن   إال

 وهل بوٌل ال ترشبه؟! :: مخر ال ترشبه ـمن اإلمام ـ عرفا  ـ أن يقول ـ بدل الطرفني، فهل يصّح 

 بعد استبعاد فرضّية االعتبار األديب. !العدمي؟ ال اإلجيايب التنزيل يف ةعرفيّ  الطريقة هذه

 املأخوذة اخلمر منزلة لهنزّ  حتى ،اإلسكار عىل اشتمل قد املطبوخ العصري فرض من فالبد

 املطبوخ تنزيل عىل عَ املرّش  رَ أقدَ  الذي هو اإلسكار فجامع التدرجيي، االختامر من باخلصوص

 ـ املطبوخ العصري يف ةاملسكريّ  بحصول العلم بعد عرفا   أقرب فهذا اآلثار، تيبلرت اخلمر منزلة

 .احلاالت من كثري يف ـ ركت   لو

إال إذا قيل بأّن اجلامع املرّبر للتنزيل عرفا  هو عروض املسكرّية أحيانا  عىل العصري، فيتّم 

عدم عروض اإلسكار عليه، التنزيل منزلة اخلمر يف متام حاالت العصري معا  بام فيها حاالت 

 فيتّم للصدر ما يريد هنا.

 أخذ من مانع ال املذكور، التنزيل عرفا   وصّححنا ذلك، عن الطرف غضضنا ولولكن، 

 ،اخلاّص  املعنى يف حقيقة   ستعملت   كام ،اخلمر كلمة أنّ  من سابقا   قلناه ملا احلقيقي؛ بمعناه اخلمر

 العقل خيامر ما مطلق وهو العام، املعنى يف حقيقة   تستخدم كذا مسكرا ، العنب من املأخوذ وهو

 الثاين، احلقيقي باملعنى نلتزم أن ـ لاألوّ  احلقيقّي  املعنى فرض عن عجزنا لو ـ مانع فال وي سكر،

؛ ألّن ذلك بنفسه قرينة إرادة املعنى احلقيقي الثاين، وترجيح والتنزيل العناية لفرض حاجة بال

، فاالنتقال للمجازية أو للعنائية والتنزيل غري مرّبر مع هذا الفرض، بل املشرتَكنيأحد املعنيني 

 حيتاج ملؤونة زائدة.

 وردت قد الرواية هذه أنّ  ،العنبّي  العصري باب روايات استعراض عند سابقا   تقّدم قد ثانيا :

 مع الشيعة لوسائ وتفصيل األحكام هتذيب يف وردت فيام)مخر(،  كلمة من خالية   الكايف يف
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 .الكايف صيغة وترك التهذيب بصيغة األخذ عىل شكلي   قد وهنا)مخر(،  كلمة

ة، تقريبات عرب الكايف صيغة نتيجة تقديم الصدر السيد حاول قد بل  :أبرزها عد 

ل:األ التقريب ه وطريق   .دإّن الشيخ الطويس قد نقل هذه الرواية عن كتاب أمحد بن حممّ  و 

د بن عيسى د بن خالد الربقي أم أمحد بن حممّ سواء كان ذاك هو أمحد بن حممّ إليه يمّر بالكليني، 

ق ّدم  «اخلمر»الواسطة نفسه )الكليني( قد أخرب بعدم وجود كلمة  األشعري، فبعد فرض أنّ 

 قوله.

عن أمحد  الكلينيالطويس قد نقل الرواية عن  ه مل يثبت أنّ بأنّ  الصدر هذا التقريب وناقش

ظهر من ، كام ييد ال متّر طرقها أمجع بالكلينرواية الطويس لكتب أمحد بن حممّ  د، فإنّ بن حممّ 

 .طرقه يف املشيخة والتهذيب

 من سقوطها بنفسه يطرح الكليني طبتوّس  التهذيب يف الكلمة وجود أنّ يقال ب أن يمكنو

 قد دحممّ  بن أمحد كتب بعض نوتك قد بل .نفسه الكليني من ال ،اخالنّس قبل  من الكايف

 ووصلت ،فنقلها)اخلمر(  نسخة وصلته الطريقني أحد ويف ،بطريقني الكليني إىل وصلت

 ومعه ،الكليني روايات ختارا عندما اخلمر من اخلالية النسخة شخصيا   هو حرّج  فيام للطويس،

 .هنا أخرى عىل نسخةٍ  تقديم نستطيع ال

النسخ التي بأيدينا  إّن أصل وجود هذه الزيادة يف التهذيب مل يثبت؛ ألنّ  الثاين: التقريب

صاحب الوايف والبحار والوسائل اتفقوا  إال أنّ  ،للتهذيب وإن كانت مشتملة  عىل كلمة )مخر(

عىل نقل الرواية عن التهذيب مع إسقاط كلمة )مخر(، وهذا إن دّل عىل يشء فهو يدّل عىل 

ها تسقط هذه الكلمة عن احلجيّ  فسها، ومن ثمّ اختالف نسخ التهذيب ن ة، بل قد يرتّجح عدم 

من خالل وجود طرق معتربة ألصحاب الكتب الثالثة إىل التهذيب، بخالف النسخة التي بني 

كلمٍة فيها، ومع تعارض  أيدينا اليوم والتي ال نملك طريقا  معتربا  إليها يتضّمن ثبوت كّل 

 .طريق معتربالنسخ نأخذ بام فيه 

 خالل من ،الطويس نقل عىل الكليني نقل لتقديماهلادفة  املحاولة هذه مناقشة يمكن لكن
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 :ا مور

مجيع  أنّ  علمي  رين، لكن ال دين الثالثة املتأّخ إّن هذه الكتب وصلت ن سخها إىل املحمّ  ـ 1

 ريناملتأّخ  بطرق االعتبار عدم الرجال يف قناحقّ  ناألنّ  معتربة؛ طرقرب هذه النسخ وصل ع

 غريها؛ دون املعتربة هي بعينها نسختهم أنّ  ال هلم، وصلت أخرى نسخة   أنّ  يثبت فغايته ،دوما  

 .ويف نفس الدرجة متعارضة نسخ أمام فنحن

رشحه عىل إّن العالمة املجليس نفسه نقل الرواية عن التهذيب بإضافة اخلمر يف  ـ 2

ه وصله أيضا  نسخة من املتن من عنده أيضا  ثبت أنّ  فإذا ثبت أنّ ، التهذيب )مالذ األخيار(

 التهذيب مشتملة عىل كلمة )مخر(.

غري واحٍد من الالحقني عىل الطويس  ز وجود كلمة )مخر( يف نقل الطويس، أنّ إّن ما يعزّ  ـ 3

يف الرسائل التسع، ونكت  ق احليّل نقلوا الرواية مشتملة  عىل كلمة )اخلمر(، مثل املحقّ 

، قنيوفخر املحقّ ، القواعدمشكالت  ّل حوالسيد العميدي يف كنز الفوائد يف ، النهاية

لعدم وجود  ؛م نقلوا عن الطويّس واألقرب أّن  .د الثاين، والفاضل اهلندي وغريهموالشهي

 نسخة من الكايف حتوي هذه الكلمة.

 .واضحة غري التقريب هبذا التهذيب يف الزيادة نسخة ةحجيّ  عدم فدعوى وعليه،

ه ال يوجد نسخ الرواية وأشكال نقلها خمتلفة، وأنّ  هو أن نّدعي أنّ  يف املقام فاألصح   ،هنا من

األقدم عىل  ردوجود هذه الكلمة واقعا  يف املصاترجيح لصالح نقٍل عىل آخر، فيزول الوثوق ب

شتباه ة كثرة االاخ كتابه بعد معروفيّ نّس  أوالحتامل اشتباه الطويس  ؛الطويس والكليني

، ث البحراينتعبري املحدّ  حدّ  التهذيب، عىل «والتحريف والزيادة والنقصان يف أخبار»

هذه  املعيار هو حتصيل الوثوق فيغدو االحتجاج هبذه الكلمة صعبا  هنا. نعم، تظّل  وحيث إنّ 
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 دة ملن يريد االستفادة منها.الكلمة احتامال  هنا، وتصلح لتكون قرينة مؤيّ 

يصعب االعتامد عىل القرينة الثانية هنا ـ صحيحة معاوية بن عامر ـ إال بنحو القرينة  وهبذا

 ة.املؤّيدة، ال الشاهد احلجّ 

| اهلل رسول وحّرم بعينها، اخلمر حّرم اهلل أنّ  عىل دّلت التي الروايات: ةلثالثا القرينة

 حرص مقام يف اأّن  فادستي   قد هأنّ  وذلك الروايات، هذه متتقدّ  وقد. رشاب كّل  من املسكر

 األرشبة، من املسكر غري حرمة عدم مفهومها فيكون املسكر، هوأنّ  املتعارفة، األرشبة من احلرام

 .مسكرا   يكن مل إذا املطبوخ العصري ذلك يف بام

 هذه كون علمي   ال هأنّ  مع احلرص، ةفرضيّ  عىل تقوم ابأّن  القرينة هذه عىل الصدر أورد وقد

 بني وتوزيعها ةالترشيعيّ  األدوار بني مقام يف هي بل ،األرشبة حمّرمات حرص بصدد الروايات

لعمومات  لعنبّي ة يوجب تقييد أخبار العصري اظهور العناوين يف املوضوعيّ  نّ أ كام .ورسوله اهلل

 .احلّل كام هو واضح

وسيأيت بعون  ،ة يف العناوينيّ برصف النظر عن أصالة املوضوع ،تامّ ه ـ رمحه اهلل ـ وما أفاد

 اهلل.

قال: سألته عن × (، عن أيب عبد اهلل6 :م )رقمد بن اهليثم املتقدّ خرب حممّ  الرابعة: القرينة

 فال وغىل، حاله عن تغرّي  إذا»العصري يطبخ بالنار حتى يغيل من ساعته، فيرشبه صاحبه؟ قال: 

املغايرة لغليانه، فرياد منه فإّن تغرّيه عن حاله ظاهر يف . «ثلثه ويبقى ثلثاه يذهب حتى فيه خري

شتداد واإلسكار، فرياد التحريم عند ال يف ااختالف طعمه ورائحته وكثريا  ما يستعمل التغرّي 

، فيؤخذ بمفهومها إلثبات احللية يف وق للغليان، وهو ما يعني اإلسكار املساحصول التغرّي 

 غري حال اإلسكار.

 يصعب مرسلة اأّن  علام   نعيد، فال مواضع ةعدّ  يف الرواية هذه عن احلديث سبق وقد

 .ةاحتامليّ  إشارة   تظّل  حال أية عىل هالكنّ  هبا، االحتجاج

 بحال واقعا   دةمقي   الباب نصوص أنّ  وهي الثانية، الفرضية أن   يظهر متقد   ما جممل ومن
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 حتتاجكافية وغري  املقدار هبذا هالكنّ  ،واإلشارات القرائن عضبب حتظى املطبوخ، العصري إسكار

 .فانتظر أفضل، نائي فهم لصياغة فكاراأل بعض لضمّ 

 ج ـ فرضّية العنوانّية التعّبدّية )فرضّية املشهور(

 دالسيّ  هلا وانترص ة،اإلماميّ  مشهور من فهمت   لتيا الفرضيةثالث الفرضّيات هنا هي 

واحلرمة املستقّلة؛ ألصالة املوضوعّية يف  ةاملوضوعيّ  عىل الباب نصوص محل وهي .اخلوئي

 .احلّل  ملطلقات إضافيا   دا  مقي   الباب روايات تكون وبذلك .ذلك واشتهار ،العناوين

 .احتياطا   الصدرحمّمد باقر  دالسيّ  اختاره ما وهذا

 املطبوخ العصري ربط عىل شواهد أو قرائن تقوم ال أن عىل اإثباهت   يتوقف الفرضّية هذه

 .املزيد سيأيتقد تقّدم ووأي إبطال متام الفرضّيات املحتملة هنا،  ،آخر يشءب

 فرضّية القصور يف نصوص التحريم عن الشمول لغري املسكرد ـ 

 حرمة العصري العنبّي  هي عني الفرضية الثانية مع اختالف، فهي ترى أنّ  الفرضّيةهذه 

د يف الفرضية الثانية من وجود مقي   ذلك ليس ألجل ما ذكر دة بحال إسكاره، لكنّ املطبوخ مقي  

د بن اهليثم أو د هو مفهوم خرب حممّ هذا املقيّ  وأنّ  ،إلطالقات احلرمة يف باب العصري العنبّي 

نفس روايات  ام ألجل أنّ يف روايات حتريم الرسول للمسكر وما شابه ذلك، وإنّ رص مفهوم احل

 .فيه اإلسكار غري حالة يشمل إطالق عىلالباب ال تشتمل 

 بحثنا، موضوع يف املسلمني بني اخلاليف املشهد حتليل عىل يقوم األمر هذا عن لكشفاو

، هبم املحيطوالسياق التارخيي  الواقع ضوء يف البيت أهل عن الواردة الروايات لنفهم

 .للموضوع الصدر السيد تقريبهنا  وسأعرض

 فأصل ؛املوضوع جوهر سنفهم ،اإلسالمّي  التاريخ يف الطالء قّصة راجعنا لو ناأنّ  وذلك

 الشام أهل فإنّ  الشام، وأهل اخلطاب بن عمر بني حصلت قّصة إىل يرجع الطالء موضوع

 فجاء أطعمتهم، بثقل بطونم تفسد عليهم املسكر حرم فإذا ثقيل طعامهم أنّ  عمر إىل شكوا

 طالء هكأنّ  :فقال فيه، إصبعه عمر فوضع ،غليظ عنبّي  بعصري األرض أهل من رجل أو نرصاينّ 



 

 عبادة إىل عمر التفت ثمالذي يطىل به ما َجَرب من اإلبل؛ إلزالة َجَربِه.  رانطِ وهو القَ  اإلبل،

 فانزعج احلرام، حتّلل النار أنّ  يرى ال هبأنّ  عبادة فقال ،املوضوع يف رأيه عن فسأله الصامت بن

 احلدّ  عمر فأقام بعضهم، فسكر ،املسلمون منه رشب أباحه فلام باحلّلية، عمر أفتى ثم عمر، منه

 .السكر حدّ  إىل لوصوهلم املوجب الرشب عن وناهم عليهم

 الفقه تاريخ يف استمر   الصامت بن عبادة وفتوى اخلطاب بن عمر فتوى بني النزاع هذا

 أنّ  عىل متفقا   اجلميع كان فقد االختالف ورغم والفقهاء، والتابعني الصحابة بني اإلسالمي

 الطبخ من املقدار هو فام ي سكر، العصري أنّ  بمعنى، احلرمة التمعطّ  من هوبحد  ما  الغليان

 نافإنّ  النصف عىل طبخناه إذا فهل ؟م سكر غري معه العصري يصبح عليه العصري طبخنا لو الذي

 آخرون ورشط النصف، عىل الطبخ كفاية إىل بعضهم فذهب ال؟ أو اإلسكار ةإمكانيّ  فيه نعّطل

 .الطبخ مطلق كفاية إىل بعٌض  وذهب الثلثني، ذهاب

ه ع توّج املتوقّ  ألنّ  ؛عن أهل البيتالواردة جيب أن نفهم الروايات  ،من هذا النوع جو   ويف

 العصري حرمة إثباتالروايات تريد  ا أنّ ، فاخلطأ حصل عندما ظننّ نفسه الروايات إىل املوضوع

 الذي العصري عن احلرمة ارتفاع يوجب الذي الطبخ مستوى بيان تريد هي حني يف بالطبخ،

 قبل الطبخ. مسبقا   اإلسكار صفة حلقته

 بالطبخ إال حيّل  ال املسكر العصري إنّ : هو البيت أهل عن الواردة الروايات فمعنى وعليه،

 وجود أنّ  من أقّل  فال قلناه، ما ضوء يف الروايات نفهم مل لو وحتى. فقط الثلث بقاء أساس عىل

 ونفس. املتصلة ةاللبيّ  كالقرينة كونه الحتامل النصوص؛ إلمجال موجب واالرتكاز النزاع هذا

 املرتكز هذا إىل االنرصاف يوجب الناس بني الفكرة هذه وجود مع الثلثني ذهاب عن احلديث

 ، أو ال أقّل من جعل احتامله حقيقيا  موجبا  لإلمجال املوجب لألخذ بالقدر املتيّقن.خارجا  

ه عاد وواجه دعوى يف روايات الباب، لكنّ  الطريقة أسقط السيد الصدر اإلطالَق  هبذه

املطبوخ مطلقا ، وحاول  ق احليل عىل حرمة العصري العنبّي اإلمجاع اإلمامي يف كلامت مثل املحقّ 

                                           
حتّدث عنه القرآن الكريم بأّنه من وسائل العذاب؛ ألّن القطران حيرق اجللد واجلَرب يف اإلبل، قال تعاىل: ( 1)

ُهُم الن ارُ ﴿ ى ُوُجوه  ت غ ش  ان  و  ر 
ط  ن  ق 

اب يُلُهم  م  اد  رس   ف  ني  يف  األ  ص 
ن  ر   ُمق 

ئ ذ  م  و  ني  ي 
م  ر  ى امل ُج  ر  ت  ـ  49)إبراهيم:  ﴾و 

50.) 



  

 .ليخلص إىل االحتياط يف املسألة ،عأن يناقش يف هذا اإلمجا

 نرتكها وسوف السنّي، الوسط يف التارخيي املشهد يف خمترصة جولة   تستدعي الفرضّية هذه

 .، فانتظراخلامسة الفرضية عرض بعد ما إىل اآلن

 د ـ فرضّية التحريم حتّفظًا عن العصري املسكر )حماولة شيخ الشريعة(

 أنّ  وحاصلها إليها، اإلصفهاين الرشيعة شيخ ميل يظهر التي هيت هنا رضياخامس الف

 صفة حلوق يف رسعأ العصري يصري وانتهائه الغليان قحتقّ  بعد هأنّ  إىل ييؤدّ  العنبي العصري طبخ

 االشتداد فيه حيصل كي مّدة إىل حيتاج هفإنّ  هلوحد العنبي العصري تركت كأنّ  فلو له، اإلسكار

 لفرتة تركته فربام أقّل، زمنية ةمدّ  يف اإلسكار سيعرضه فإّنه قليال ، طبخته لو كلكنّ  بالتدريج،

 الثلثني عىل العصري بطبخ إال املشكلة هذه تواجه أن تستطع وال مسكرا ، صار قد لتجده وجيزة

 .مسكرا   يعود وال وكثيفا   وثقيال   دبسا   يصري احلال هذه يف هفإنّ  ثلثه؛ يبقى بحيث

ا حرمة املطبوخ الذي عرضه اإلسكار، أمّ  األصيل يف املقام هو حرمة العصري العنبّي  فاحلكم

ظاهر اإلطالقات  وفه ،بوخ بعنوانه ولو من دون عروض اإلسكارالعصري العنبي املط

حيث رتبت احلكم عىل مطلق الغليان الذي ال يالزم اإلسكار يف نفسه،  ،واإلمجاعات هنا

هلذه اإلطالقات واإلمجاعات يلزم أن نحكم بحرمة العصري العنبي املطبوخ غري  َي فِ ولكي نَ 

ة حّرموه حذرا  من توّرط املكّلفني يف األئمّ  للحمى، وأنّ د، ولعّله محاية املسكر من باب التعبّ 

رسع إليه الفساد واالشتداد في سكر؛ متاما  كتحريم املطبوخ ي   رشب املسكر وهم ال ينتبهون؛ ألنّ 

 .م، وإن ألغاه بعد ذلكعية كام تقدّ االنتباذ يف بعض األو النبّي 

 :اآليت يظهر الرشيعة شيخحماولة  وبتحليل

 املسكر، مطلق حلرمة مصداقا   ويكون واقعا ؛ حرام امل سكر املطبوخ العنبّي  العصري إنّ  ـ 1

 .جديدا   ترشيعا   وليس

 مرّبر يكون وقد تعّبدا ، حرامٌ  عليه اإلسكار عروض قبل املطبوخ العنبّي  العصري إنّ  ـ 2
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 األحكام وهي ظّية،التحفّ  باألحكام نحن يهنسمّ  ما وهو احلمى، محاية هو هنا ديةالتعبّ  احلرمة

 ةالواقعيّ  ألحكامه لالحتياط بل الرشع، يف أصليا   ا  واقعيّ  حكام   لكونا ال املعصوم ينشؤها التي

 .يشعرون ال حيث من فيها فنياملكلّ  وقوع بكثرة أو التهاون جمال بفتح تنتهكال  حتى

ا حرز يقينا  ه لو ظية عندنا ـ وقد يلتزم بذلك اإلصفهاين ـ أنّ هذه األحكام التحفّ  ونتيجة

ة للخرق وبتنا بمأمن من تعّرض األغراض اإللزاميّ نوعا ، قعي اإللزامي ازوال العنوان الو

 لفرضه معنى وال بسقوطه، االلتزامظي ذا معنى وال مرّبر، فيفرتض واهلتك مل يعد احلكم التحفّ 

 .طريقي عقالين توصيل حكم هو بل ،ا  إطالقيّ  ا  تعبديّ  حكام  

 ناجتا   ذلك وكان ،نوعا   فيه كحول ال املصن ع املطبوخ العصري هذا بأنّ  اليوم يقينا   قطعنا فلو

 ، والنصوص ال تشمله.قطعا   مالكه لزوال هنا؛ للتحريم معنى فال علمية، ةودقّ  خربة عن

 مشرتكات ومتايزات بني الفرضية الرابعة واخلامسة

 :وامتيازات مشرتكات فيهم نجد ،واخلامسة الرابعة :الفرضيتني توضيح عىل وبناء  

 فيام املسكر، غري العصري يف باالحتياط فألزمه الصدر السيد يف اإلمامّي  اإلمجاع أّثر لقد ـ أ

 كان وهبذا. للحمى محاية   ولو احلال هذه يف ةالتعبديّ  بافرتاض فألزمه الرشيعة شيخ يف أثر

 .نفسه لإلمجاع وخرقهام باحلّلية إفتائهام عن مانعا   املّدعى اإلمامي اإلمجاع

 حتديد واهلدف قبله، الثابتة للحرمة رافعا   بوصفه إليه نظري   الطبخ أنّ  الصدر افرتض ـ ب

 بمالحظة ولو التحريم موجب هو الطبخ أنّ  يعترب صفهايناإل ظّل  فيام وحدوده، الطبخ مقدار

 .للموضوع نظرمها جهة فاختلفت، برسعة بعده اإلسكار حصول يف تأثريه

 نصوص منه انطلقت الذي املركز بوصفه مهيمنا   تنيالفرضيّ  كلتا يف اإلسكار ظّل  ـ ج

 .هب املكّلف طرّ تو لعدم أو لرفعه اإمّ  الباب،

 فال اإلسكار، ةقضيّ  من رِ ذَ احلَ  الرتفاع موجب الثلثني ذهاب أنّ  عىل الطرفان اتفق ـ د

 .يأيت هأنّ  وال ،يبقى اإلسكار

 اإلصفهاين نيتمكّ  مل فيام اإلمجاع، دون النصوص إطالقات من اخلروج الصدر استطاع ـ هـ

 .مهاّم   بابا   له تفتح أن شأنا من( احلمى)محاية  ةقضيّ  إثارته أنّ  رغم معا ، منهام اخلروج من



  

 الرابعة واخلامسة :تنيتعليقات وتقويم للفرضّي

 :هنا التعليقات ببعض عل قأ أن يويمكنن

 للموضوع عند األحناف، من اخلمرّية إىل املسكرّيةالتعليق األّول: زاوية أخرى 

 علينا يفرض والطبخ، العصري موضوع يف عموما   يالسنّ  والفقه احلنفي الرتاث مراجعة إنّ 

 اخلمر معنى ختصيص إىل ذهبوا الذين أنّ  ظيالَح  إذ ؛واخلمر العصري طبخ بني الربط فكرة

 رشط رشبه فيجيز ةاخلمريّ  عن خيرجه العصري طبخ بأنّ  قالوا كاألحناف، العنب من باملتخذ

 .السكر حصول عدم

 هي مطلقا   رشهبا حيرم والتي ،األخّص  باملعنى اخلمر أنّ  يعني هإنّ  األمر، هذا دا  جيّ  فلنالحظ

 فيحرم بخمر، فليس املطبوخ العنب رشاب من املسكر اأمّ  النيء، العنب رشاب من املسكر

 سابقا . مرّ  كام املسكر ومطلق اخلمر بني زميّ  الذي احلنفي لالجتاه طبقا   ؛رشبه ال منه كرالس  

 عنوان إىل ةاخلمريّ  عنوان يغرّي  ـ ال أم مسكرا   الطبخ قبل كان سواء ـ العصري طبخ إنّ 

 أنّ  من فقط الصدر قاله ما هي املسألة جهة تكن فلم مسألتنا، يف مؤثر املوضوع وهذا املسكرّية،

 كانت بل احلرمة؟ ارتفاع يقع حدّ  أّي  يف فبحثوا للحرمة، رافعٌ  الطبخ أنّ  يف كان بحثهم

 الطبخ إنّ : وهيببعض األحناف، ذات صلة مكّملة ـ متثل وجها  آخر ـ و أخرى جهة للمسألة

 املتعّلق التحريم إىل التحريم مطلق من مسكرا ، ظّل  ولو العصري هذا رشب حكم لتغرّي  موجٌب 

 .السكر قحتقّ  حالة بخصوص

 حكم يف الفرق عدم ترى التي أو اخلمر، اسم ةعموميّ  ترى التي ةالفقهيّ  املدارس نعم،

 .هنا املوضوعاجلانب من  هذا يعنيها ال املسكر، ومطلق اخلمر بني الرشب

 التعليق الثاني: االضطراب الفقهّي تبعًا لشبكة التأثريات التكوينّية على العصري
جدا ، فالطبخ خمتلف فيه أمٌر  ،وعدمه العنبي املطبوخ العصري وجود حالة السكر يف يبدو أنّ 

قها، وهلذا نجد بوضوح حديث الفقهاء السنّة عن لغي حالة اإلسكار وال ي عدم إمكان حتقّ ال ي  

طبخ  حالة السكر التي قد تكون يف العصري رغم طبخه، بل نجد يف مواضع من كلامهتم أنّ 



 

ال يمنع يف بعض األحيان من وجود حالة  عندهمقسم معتّد به حتى يذهب  العصري العنبّي 

 .فيه اإلسكار

 ضبطها يصعب وربام ،جدا   كثرية العنب رشاب عىل الطارئة احلاالت أنّ  يل ظهر والذي

 وإضافة ،واملناخ ،ومّدته ،الطبخ وطريقة ،نفسه العنب ةنوعيّ  من بدءا   ،كثرية عوامل فيها وتؤثر

 .املواضيع هذه مثل يف الفقهّي  االضطراب من الكثري يفرّس  ما هذا ولعّل  ذلك، وغري إليه يشء

 نقيع رشب حنيفة أبو أباح.. »، حيث يقول: األندليس حزم نالب هذا النّص  فلنالحظ

 ثلثاه يذهب حتى طبخ إذا العنب عصري ورشب طبخ، إذا التمر نقيع ورشب طبخ، إذا الزبيب

 سكر وإن ي سكر، الذي القدر منه يرشب مل ما فيه حدّ  وال حالل عنده فهو ذلك كّل  أسكر وإن

 .«..احلدّ  فعليه ذلك من يشء من

 أيضا ، الثلثني ذهاب مع السكر اجتامعربام يوحي ـ عىل احتامل ـ ب وأمثاله النّص  هذا إنّ 

 العصائر أحوال اختالف دتؤكّ  وهي ي،السنّ  الفقه يف أخرى نصوص النّص  هذا ومثل

 .ذلك وغري العصري مع التعامل وطرائق واملناخ املناطق باختالف

 ذلك أنّ  يظهر والذي.. »يقول: فهو  ،ةخيوض ابن حجر يف اختالفات هذه القضيّ  وعندما

 الثلث إىل طبخ إذا ما العصري من شاهد هإنّ  حزم ابن قال فقد ،البالد أعناب باختالف خيتلف

 الربع إىل طبخ إذا ما ومنه كذلك، النصف إىل طبخ إذا ما ومنه أصال ، مسكرا   يصري وال ينعقد

 ال ربعه غري يبقى ال طبخ لو ما ومنه يسكر، ال خاثرا   ربا   يصري ما منه شاهد هإنّ  قال بل كذلك،

 .«..عنه السكر ينفّك  وال خيثر

التي  املعايريفهذه  ومن ثمّ  ،ة يف العصري لو طبخالنتائج ليست دائميّ  يوضح أنّ  النّص  فهذا

ا حالة غالبة، ومقّيدة بعدم بقاء السكر. وهلذا نجدهم وضعت يفرتض أن نفهمها عىل أّن 

 احلالة تلك يف وهو اإلبل، طالء أشبهط( )متطّ  متّدد حتى العنب عصري طبخ فإذا... »ون: يعرّب 

 فقيد الغلبة موجود بوضوح هنا. .«ي سكر ال غالبا  
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 األّول، صور واحتماالت وأشكالالتعليق الثالث: النزاع يف الصدر 

إّن وجود جدل حول حمّللية النار للعصري الذي ثبتت له احلرمة قبل الطبخ أمٌر صحيح 

ة ألهل السنّة، فنحن نجد بوضوح ة واحلديثيّ واضح من مراجعة جمموعة من النصوص الفقهيّ 

ك وكذل ،عن ابن عباسة يف هذا السياق هنا، بل مرويّ  فكرة النار ال حتّل شيئا  قد حرم مطروحةٌ 

 .قّصة عمر بن اخلطاب وأهل الشام

 مسألة الطبخ ال تتعّلق بالعصري إذا اختمر ثمّ  نحن نجد من طرح فكرة أنّ  ،مع ذلك لكن

ل موقف ابن عباس من كون النار ال حتلّ  بخ، بل بحالته قبل االختامر، وهلذا ذكر ابن حجر أنّ ط  

سبق االختامر عىل الطبخ، فبعد أن صار العصري مخرا  ا ريد ام هو مطلق يف حالة م، إنّ وال حترّ 

خرون، فهو طبخ العصري قبل ا ما وافق عليه اآلوهذا ما رفضه ابن عباس، أمّ  ،بالطبخ حتليله

 .رهاماخت

معنى  وذلك أنّ  ؛وهذا املحاولة من ابن حجر تربك املوضوع هنا أمام حتليل السيد الصدر

بالطبخ، وأّن نصوص أهل البيت ناظرة  اخلمر باملعنى األخّص  عمر حّلل الصدر أنّ حماولة 

أيضا  إىل هذا، فاخلمر كام حتّل بالتخليل حتّل بالطبخ وذهاب الثلثني، والروايات املنقولة عن 

، وهي روايات نقلها النسائي الثلثني ذهابها حول ترخيصه يف املطبوخ رشط عمر تتعاضد كلّ 

رأي عمر قد  له وأليب موسى األشعري، وأنّ رها عمر لعاّم ث عن قرارات أصدوتتحدّ ، لنا

 موسى األشعري وغريهم. بوأالدرداء و عيل وأبواإلمام ذهب إليه 

 الطبخ ربط تفرض الصحابة رئوسا عباس ابن بني االشتباك فّض  حجر ابن حماولة بينام

 .الطبخ قبل اإلسكار يعرضه مل الذي بالعصري

 :النزاع طبيعة فهم يف احتملني أمام ناأن   يعني وهذا

 .الطبخ قبل مخرا   صار ما عىل النزاع متركز احتملأ ـ 
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 .الطبخ قبل خيتمر مل ما عىل النزاع متركز احتملب ـ 

 يف املنع عن الطبخ دور يف النزاع يكون أن وهو ،ثالث احتامل طرح ـ ليا  أوّ  ـ املمكن ومن

 فسوف نيئا   ركت   لو العنبّي  فالعصري السابقة، احلالة عن النظر برصف مطلقا   الرشاب إسكار

 ؟ال أو عليه اإلسكار عروض إمكان منه سيذهب هل طبخ ولو وي سكر، خيتمر

 فيه، ذلك بعد اإلسكار ةإمكانيّ  رفع بل دوما ، ثابتة ةفعليّ  حرمة رفع دوره ليس هنا فالطبخ

 احلّلية، يف كاٍف  ةطبخ أدنى طبخه إنّ : قال بعضهم نجد وهلذا ال،م أ قبل من مسكرا   كان سواء

 .الثلثني ذهاب إال يقبل مل وبعضهم ،نّصف بعضهمو

ـ بحسب تناوله يف الرتاث اإلسالمي الفقهي  واحدة وظيفة عىل دوره يقترص ال فالطبخ

رة أدوار له بلوالتارخيي واحلديثي ـ   :متصو 

 .األعم   باملعنى مخر إىل األخص   باملعنى مخر من الرشاب حتويلـ  1

 ثمّ  ،الطالء من بالرشب عمر ترخيص يفرّس  ما وهو، احلنفي املذهب لفقهاء نافع ٌج ينت وهذا

 .الفعيل كرالس   عىل احلدّ  إقامة

 .الطبخالتي كانت عليها قبل  املسكري ةبخروجها عن حالة مطلقا  حتليل اخلمر نفسها ـ  2

 دوره فيكون ه،نفسبالطبخ  الطبخ قبل العصري يف احلاصل اإلسكار رفع :أخرى وبعبارة

 .شواهد وعليه الصدر طرحه ما وهذا ،التخليل دور

طبخه ليبقى ثلثه مثال  يسّد الطريق  فإنّ  صبح مسكرا ،سد  الطريق أمام العصري العنبي ليُ ـ  3

 د طبخه ي عّرضه لإلسكار أيضا .جمرّ  عىل عروض اإلسكار عليه؛ فإنّ 

 وما: فصل»هو ما نستوحيه من كالم ابن قدامة احلنبيل حني قال: الثالث هذا الدور  ولعّل 

 التحريم ألنّ  مباح؛ فهو.. بسكالدّ  مسكر غري صار حتى غليانه قبل والنبيذ العصري من طبخ

 سواء حرام، فقليله كثريه أسكر وما اإلباحة، أصل عىل يبقى عداه ففيام ،السكر يف ثبت امإنّ 

 .«أكثر أو أقّل  أو الثلثان منه ذهب

 معنى فال وعليه واضح، هو كام الذايت غليانه قبل منه يراد غليانه قبل طبخه فرض فإنّ 
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 اإلسكار عروض امتناع درجة إىل واصال   بالطبخصريورته  إال ،مسكر غري صار حتى: لقوله

 .فالحظ ،اإلسكار ممكن أو مسكرا   معه يكون درجة إىل يطبخ أن يمكن هوكأنّ  عليه، ةواملسكريّ 

 امإنّ  العصري وألنّ »: ، حيث قالهويت يف فلسفة حتليل الثلث الباقيالبكالم  النوع هذا ومن

 يكاد فال رطوبته أكثر ذهب فقد ،ثلثاه ذهب حتى النار عىل غىل فإذا الرطوبة، من فيه ملا يغيل

مراده بالغليان هنا هو  فإنّ ، «..بكالرّ  يصري هألنّ  الشّدة؛ فيه حتصل مل يغلِ  مل وإذا يغيل،

 ة االشتداد واإلسكار.الغليان الذايت املوجب لإلسكار، فبذهاب الثلثني تذهب إمكانيّ 

 بحثنا موضوعهلذه األدوار الثالثة للطبخ يمكن فهم جممل اخلالفات والنصوص يف  ووفقا  

 .بالعصري، بل عليها تدور مجلة البحوث املتصلة والفقهي احلديثي اإلسالمي الرتاث يف

 وشيخ الصدر من كّل  ةنظريّ  تلتقي ،ةريالكب املظّلة هذه وحتت، الواسعاملعنى  هبذا وربام

 .اهلل بعون نرىس كام ،الرشيعة

 التعليق الرابع: تفسري موقف عمر بن اخلّطاب من الّطالء، أوجٌه واحتماالت

اخلطاب يف وقع خالف آخر بني بعض العلامء من أهل السنّة حول تقويم موقف عمر بن 

حتليله الطالء، ووجدنا كالما  عندهم يف أّن عمر هل أجاز الطالء مطلقا  أو أجازه رشط عدم 

 ؟اإلسكار

وهذا النزاع ي دخل قضّية عمر وكّل ما تبعها، يف سياق اجلدل حول املوقف من املسكر 

كر الفعيل قد يفهم أّن عمر حّلل  أيضا ؛ ألّن من يرى حليّة املسكر غري اخلمري رشط عدم الس 

وهو ما وهلذا حّد عليه بعد ذلك،  ؛كر نفسهكونه مسكرا ، فيام حّرم الّس رغم هذا العصري العنبي 

بينام من يفهم حرمة مطلق ل موقف عمر مؤّيدا  هلذا الرأي املتداول بني قدامى األحناف، جع

 ةقوّ  دَ قَ هذا الطالء كان قد فَ  نّ هنا جلعل عمر بن اخلطاب يعترب أليل حاملسكر يذهب يف الت

دل ، وهذا كّله يصّب يف جعل قضّية العصري برّمتها واقعة تارخيّيا  يف سياق اجلاإلسكار التي فيه

كر، متاما  مثل قضّية األنبذة  .حول مسائل املسكر واإلسكار والس 

مسكر سواء كان من عصري أو  ة والشافعية واحلنابلة إىل حتريم كّل من هنا ذهبت املالكيّ 
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 .ليله ما دامت فيه صالحية اإلسكارنبيذ، حتريام  مطلقا  ولو لق

ملسائل اخلالفية من حيث عنوان كّله كانت مسألة العصري كمسألة النبيذ من ا وهلذا

 .ةيّ املسكر

منهم  سياق حتليلهم ملوقف عمر بن اخلطاب أخذ فريٌق  يفوملزيد توضيح نالحظ أّنه 

ة اإلسكار فيه قد قوّ  عمر عندما أجاز ما أجازه فألنّ  يستشهد ببعض النصوص لتأكيد أنّ 

 ا تيت إيّن »ر بن يارس: املنقول عن عمر لعاّم  بكر الكاشاين النّص  انعدمت غالبا ، فعندما نقل أبو

 رفم   جنونه، وريح حرامه ويذهب حالله يبقى ثلثه، وبقي ثلثاه طبخ حتى الشام من برشاب

الزائد عىل الثلث حرام،  عىل أنّ  نص  »قال الكاشاين:  ..«..أرشبتهم من فليتوّسعوا بلكقِ  نمَ 

 .«كرة فيه قائمةة املسه ما مل يذهب ثلثاه فالقوّ وأشار إىل أنّ 

فكرة  د أيضا  أنّ َة اإلسكار التي فيه، وهذا يؤكّ قو   «جنونه ريح»فهم الكاشاين من كلمة قد ف

 .األنبذة مباحث يف كحضورها ،اإلسكار كانت حارضة بقّوة هنا

 وفيها تعبري عمر عن ذهاب الثلثني بذهاب ،املذكورة وردت عند النسائّي  والرواية

العصري كان مسكرا  فذهب ثلثه املوجب  هذا معناه أنّ و، هاألخبثني، ثلث ببغيه وثلث برحي

ليبقى  قبله، كر فيه، ثم ذهب ثلثه اآلخر الذي فيه رائحة املسكر بحيث كان خفيف السكرللّس 

 الثلث الباقي صافيا  حالال .

والتابعني معه، كان يم موقف عمر وبعض الصحابة وخالفهم يف تق إنّ  القول: وخالصة

أم غري  ة العصري وعدمها أيضا ، سواء بنحو تفسري الصدر أم اإلصفهايندائرا  مدار مسكريّ 

فقال:  ،ئل عن رشب الطالء إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثهه س  ؛ وهلذا روي عن أمحد بن حنبل أنّ ذلك

 .ن ي سكر ما أحّله عمرسكر، ولو كاه ي سكر، فقال: ال ي  إنّ  :م يقولونإّن  :ال بأس به، فقيل له
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 التعليق اخلامس: جتسري الرواية اإلمامّية بني العصري العنيب املغلي واإلسكار

 والتي نة،معيّ  بطريقة كان إذا اإلسكار عروض قحتقّ  منع يف دورا   يلعب الطبخ أنّ  فكرة إنّ 

 بأخرى، أو بطريقةٍ  اإلسكار بكيّل  هنا املسألة ربط وكذلك الثالث، التعليق يف إليها أرشنا

 :مثل ،أيضا   ةالشيعيّ  الروايات بعض يف نالحظها قد اإلسكار، شبهة دائرة يف تدخل بحيث

م سابقا  يف النبيذ، عندما شكى إىل املتقدّ  األوىل: خرب إسمعيل بن الفضل اهلاشمي الرواية

إىل ذهاب الثلثني اإلمام مشاكل يف معدته، فبعد أن ذكر له اإلمام بعض األمور، وأمره بالطبخ 

ما كنت  فذهب عيلّ  ففعلت»إسامعيل اهلاشمي قال:  ثم يضيف إليه غريه و.. جاء يف آخره أنّ 

 .«اهلل شاء إن بقي إذا يتغرّي ب ال أجده. وهو رشاب طيّ 

 ربط زعزّ ـ ت. .الكليني من مأ إسامعيل من مأ اإلمام من تكان سواءاجلملة األخرية ـ  فإنّ 

 فيه حيتمل فغريها الرشاب، هذا عىل التغرّي  عروض دون حتول الطريقة هذه بأنّ  املوضوع

 .املذكور العروض

 والوارد ،هنا الثانية الفرضية عن احلديث يف ذكرناه الذي يزيد بن عمر خرب: الثانية الرواية

 متتقدّ  فقد. وعدمه املسكر يستحّل  من نيب املهدي يف والتفصيل البختج إليه دىهي  الذي  يف

 املسكر باستحالل املوضوع ربط بأنّ  وقلنا ،القرينة هذه عىل الصدر السيد اعرتاضات مناقشة

 يف يالسنّ  اخلالف مشهد استعراضنا بعد اآلن أوضح صار الذي األمر الربط، عىل دجيّ  شاهد

 بني منه املوقف يف املختلف املسكر، عنوان إىل ةاخلمريّ  عنوان يلغي الطبخ وأنّ  ،ةالقضيّ 

 .وغريهم األحناف

 نسخة يف باخلمر التعبري فيها ورد التي مةاملتقدّ  عمر بن معاوية معتربة: الثالثة الرواية

 الثانية الفرضية مناقشة دعن متقدّ  كام فيها اخلمر تعبري ورود يثبت مل وإن الرواية فهذه التهذيب،

 .ةاحتامليّ  قرينة فتكون حمتمال ، أمرا   يظّل  هأنّ  إال هنا،

ة يف ورد ما: الرابعة الرواية  يف متقدّ  وقد الشامي، الربيع أيب خرب يف آدم مع بليسإ تنازع قص 

 اخلمر عن احلديث فيها ورد الرواية فهذه ،(2: )رقم العنبي العصري بحث روايات مطلع
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 يف الشيطان حظّ  موضوع أنّ  يفيد مما الثلثني، وذهاب النار استخدام فيها ورد كام وبدئها،

 .واإلسكار ةاخلمريّ  من خالٍ  الثلث وأنّ  باخلمر، مربوط الثلثني

، (20 :م يف أصل روايات العصري العنبي )رقماملتقدّ  الرضوي فقهاخلامسة: خرب ال الرواية

 بذهاب إال رشبه حيّل  اله وأنّ  ،ه جعل أصل اخلمر من الكرم إذا أصابته النار أو غىل بنفسهفإنّ 

 .ثلثيه

 الشواهد كّل  بل الرواية؛ هذه يف باخلمر)والثلثني(  املوضوع هذا ارتباط أيضا   الواضح ومن

 .االرتباط مبدأ لتكريس تصلح البهبهاين الوحيد هبا أتى التي والفقهية ةالتارخييّ 

 ،×اهلل با عبدأ)موىل حّر بن يزيد(، قال: سألت خرب جرير بن يزيد  الرواية السادسة:

ها هلم؟ فقال: نعصأفونني صنعتها فم يكلّ ّن إوغريه، فرشبة من العسل صنع األأ يّن إفقلت له: 

 .«ا  مسكر تصري نأ قبل من حالل وهي ليهم،إ وادفعها ها،نعاص»

 احلرمة تربط وهي ،والعنب والزبيب وللتمر الطبخ حلال شاملة طالقهابإ والرواية

 بن حرّ  موىل وأ يزيد بن جرير البإمه السند ضعيفةولو كانت  ،فتنفع مؤّيدا  هنا سكار،باإل

 .يزيد

 عىل قدم»قال:  ،×بيهأد بن جعفر، عن عن حممّ  اد،اهلل بن مح   خرب عبد الرواية السابعة:

 ليكإ بنا بعثوا القوم نّ إ ،اهلل رسول يا: فقالوا(.. اليمن من)وفد  قوم اليمن من ‘اهلل رسول

 نبذفي   التمر، من يؤخذ: فقالوا. يل صفوه النبيذ؟ وما: ‘اهلل رسول فقال النبيذ، عن يسألونك

 إناء يف فألقوه خذوه،أ انطبخ ذافإ ينطبخ، حتى حتته ويوقد يمتيل، حتى املاء عليه صّب ي   مل ناءإ يف

 قد هذا، يا: ‘اهلل رسول فقال.. بثوب وهصفّ  ثم(، رسمي)ثم  ماء عليه واصبّ  ثم آخر،

 .«..حرام سكرم   فكّل : قال: نعم :قال سكر؟في  أ ،كثرتأ

الرواية واضحة يف تركيز النبّي عىل خصوصية املسكرّية دون غريها، وقد أدرجناها وهذه 

 انطالقا  من قرب املوضوعات من بعضها، وإال فهي غري واردة يف العصري العنبّي بعنوانه.
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 حيث الصدر؛ دالسيّ  قاله ما عىل كّلها تساعد مل إذا اإلمامية عند العنبي العصري وروايات

 .بعضها يف نالحظه املسكر ةقضيّ  مع الربط مبدأ لكنّ  الظاهر، خالف عضهاب يف األمر يبدو

 )االجتهاد املناطي والسياقي( التصّور املختار يف قضّية العصري العنيب

ته للموضوع فهمنا تقرير يمكن ،مسةاخل التعليقات هلذه ووفقا    الطريقة عىل وذلك هنا، برم 

 :اآلتية

 زاوية من املطبوخ العصري عن باحلديث ميلء برّمته اإلسالمي الفقهي اجلدل فضاء إنّ  ـ 1

 .أو اإلصفهاين الصدر طرحه بام فقط تنحرص ال جهات ةعدّ  من وذلك وعدمها، ةاملسكريّ 

 أيضا   هي تربط ة،احتامليّ  قرائن لتشكّ  البيت أهل عن رواياتسّت  حوايل هناك إنّ  ـ 2

 .بأخرى أو ةبطريق واملسكر اخلمر بباب املوضوع

 بحسب ـ دور له الطبخ أنّ  عىل دتؤكّ  بمذاهبهم الفقهاء ونصوص احلال واقع إنّ  ـ 3

 .املطبوخ العصري يف انعدامه أو اإلسكار رسعة حصول يف ـ ومستواه طريقته

 ،ة نظر الرواياتا  يف مفروغيّ يف النفس احتامال  حقيقيّ  ث  دِ هذه املعطيات الثالثة التي حت   ومع

ي ة اإلسكار رفعا  ووضعا  وإمكانا ، األمر الذهلذا املوضوع من زاوية حيثيّ  ،سؤاال  وجوابا  

 األمر اإلمجال، توجب حمتملةة متصلة لبيّ تارخيية سياقّية  قرينة   ،ةعىل مبنانا يف التارخييّ  ،ليشكّ 

د بعد رفع اليد عن أصالة املوضوعّية يف العناوين يف موار ـ ناملتيقّ  بالقدر األخذ يفرض الذي

 اوأمّ  ،خفيفا   إسكارا   ولو املسكر املطبوخ العنبي العصري حتريم وهوكام قّررناه ـ الشّك احلقيقي، 

 .فيه أصيلّ  رشعي حكمٌ  يوجد فال غريه

 هل ميكن لإلمجاع اإلمامي تعديل النتيجة )ربط العصري العنيب بقضّية اإلسكار(؟

 مع حصل كام العنبي العصري يف املسألة هذه يف باالحتياط لزمي   أن اإلمجاع يستطيع هل

 وهو واحد، أصيلّ  حكمٍ  من أكثر تعطي ال ضوعوامل أدّلة دراسة أنّ  عن الفراغ بعد الصدر،

لزم أن لإلمجاع يمكن متقدّ  ما بعد هل امل سكر؟ العنبي العصري حرمة  العصري بحرمة الفقيه ي 
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 الصدر؟ فعل كام ذلك يف باالحتياط أو اإلصفهاين فعل كام مسكرا   يكن مل ولو املغيل

ل عىل احلرمة املطلقة يبدو صعبا ، ولعّله لذلك مل يعتمد ق من انعقاد إمجاع حمّص التحقّ  إنّ 

السيد الصدر هنا عىل إمجاع حمّصل، بل اعتمد عىل إمجاع منقول، وهو ما ذكره املحقق احليّل 

 قبل بغليانه العصري نجاسة ويف»هـ( يف املعترب يف مباحث النجاسات، حيث قال: 676)

 .«النجاسة التحريم أتبع من منهم ثم فقهائنا، إمجاع فعليه التحريم اأمّ  ترّدد، اشتداده

اخلالف يف أصل النجاسة حمدود، معناه  اإلمجاع يف التحريم مقابل النجاسة مع أنّ  فدعواه

 .فقا  عليه بقّوةريم كان أمرا  متّ التح أنّ 

ع اإلمجاع هذا  :شناق  يُ  قد ىاملد 

 .حاله معروٌف  املنقول واإلمجاع منقول، إمجاع إّنه :ال  أو  

اإلمجاع املنقول قد يوجب ثبوت املطلب إذا  أجاب الصدر عن هذه املناقشة بأنّ  وقد

العه بسعة اطّ  املعروفق احليّل ـ زه، مثل الناقل هنا ـ وهو املحقّ ت إليه قرائن تعزّ نضمّ ا

عدم إىل  م ذلكامه ليس بصدد املساحمة، مع انضأنّ يف ووضوح عبارته وظهور كالمه بالقرينة 

 .دة باإلسكارق يرى احلرمة املقيّ حقّ وجداننا أّي فقيه قبل امل

بأّن هناك بعض املعطيات املربكة يف املوروث اإلمامي، مثل حكم  ه يمكن التعليق هناأن   إال

شارب العصري العنبي حد  شارب اخلمر مع عدم ورود رواية  ـ بحدّ ه املشهور بل لعلّ ـ بعضهم 

م فهموا منه ارتباطه برشب املسكر؛ إال إذا فهموا التنزيل بحّده، فال معنى لذلك إال أّن 

، وقد حتّدث عن كام تقّدم «ترشبه ال مخر،»عائي من رواية التهذيب التي وردت معها كلمة االدّ 

 .ق نفسهاملحقّ احلّد 

 وغري مخرٌ : رضبان الرشاب»حيث يقول: أيضا  عبارة الشيخ الطويس يف املبسوط  ولنالحظ

 غريها اوأمّ . .وأسكر اشتدّ  إذا وهو ماء خالطه وال النار هّس مت مل الذي العنب عصري فاخلمر مخر،
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 رحط   أو النار مّسته ما كّل  مجلته ذرة أو عسل أو زبيب أو متر من عمل ما وهو املسكرات، من

 ال ما افأمّ . .خالف بال شهادته رّدت يسكر حتى منه رشب فإن وأسكر، اشتدّ  فإذا ماء، فيها

 أن قبل وغريه متر من عمل ما وكذلك يشتّد، أن قبل العنب عصري وهو ،األرشبة من سكري  

 .«حالل هفكلّ  ،سكري  

 عىل املدار جعل بل ،هنا غريه عن بالنار املغيل العنبي العصري يمّيز مل النّص  هذا فإنّ 

 .باإلسكار مرتبطة العصري حرمة أنّ  يرى هبأنّ  يوحي قد الذي األمر ،ةاملسكريّ 

 فاخلمر وأنواعها، املسكرة األرشبة بيان افأمّ »حني قال:  ،كالم ابن إدريس احليّل  وهكذا

 األرشبة، من عداها ما اوأمّ .. وأسكر اشتدّ  الذي النيء العنب عصري وهو حتريمها، عىل جممعٌ 

 أسكر رشاب وكّل  يمّسه مل أو طبخ مّسه العنب غري من أو طبخ فمّسه العنب من عمل ما وهو

 مل أو سكر شاربه، حيدّ  نجس حرام مخر^ البيت أهل عند هذا وكّل  حرام، فقليله كثريه

 .«..يسكر

ـ وهو نفس رواية الفقه  الصدوق عن والده يف رسالته إليه هذا النوع ما نقله الشيخ ومن

ل العصري املغيل بالنار الرضوي املشار إليها آنفا  ـ فإّن هذا الكالم ييش أيضا  بربط الصدوق األوّ 

 باخلمرّية.

 هو ملا ناظرة اأّن  ـ بدوا   مطلقة كونا رغم ـ الروايات من فهم الصدر أنّ  ذلك إىل ضافي  

 قدامى نصوص يف األمر هذا حيتمل مل ملاذا أدري وال العام، اإلسالمّي  الوسط يف السائد

 !البيان؟ إىل احتاجوا ما لذلك موأّن  أيضا ، الفقهاء

ق، اإلمجاع أنّ  فرضنا لو هإنّ  :ثانيا    ةلقوّ  ة؛املدركيّ  حمتمل أو مدركي هأنّ  الواضح فمن حمق 

 .هنا الروايات إىل استنادهم احتامل

 بالقول بأّنه إذا كانوا قد أمجعوا فهذا شاهد عىل أنّ  أجاب الصدر عن هذه املناقشة وقد

فهموا هذا األمر من األئّمة، وهو إناطة احلرمة باإلسكار، وإال ما ة سلفهم من أصحاب األئمّ 
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فلو كان احلكم هو عدم  ،ة شديدة البلوىلصارت املسألة من الواضحات، وملا كانت القضيّ 

 .توى أهل السنّةيام مع مطابقته لفاحلرمة لظهر وبان، الس

ة أنفسهم ه قد ال يكون فهم أصحاب األئمّ بأنّ  هذه الطريقة يف املعاجلة قد تناقش أن   إال

ة لصالح القول ة االجتهاديّ دا  يف عرص النّص، وبمجيء عرص الغيبة بدأت ترجح الكفّ موّح 

فحصل اإلطباق عليها من خالل ما وصلنا من كتبهم، فكيف عرفنا إطباق أصحاب  ،باحلرمة

 ورة وأمهية، كقضايا االعتقادات؟!ة الذين رأيناهم غري مطبقني حتى عىل قضايا أكثر خطاألئمّ 

 أنّ  نفرض قد بل اإلسكار، عدم حال ةاحلليّ  فهم عىل األئمة أصحاب إطباق نزعم ال فنحن

 الفريق ةكفّ  حترّج  ثم املوضوع، يف لالحتياط مال أو احلرمة فهم وبعضهم احلّلية فهم بعضهم

 .الحقا   اآلخر

 إمجاع إىل حتّوله ثم ،النّص  عرص يف ةاحلليّ  وهو ،يشء عىل اإلمجاع وقوع املمكن من بل

 من التحّول عن فضال   اإلسالمي، الفقه تاريخ يف نظري من له وكم الغيبة، بعد متاما   معارض

 .إمجاع إىل خالف

 مّدعي طريقة هي كام النّص، عرص بعد حقيقي إمجاع هناك يكون ال أن املمكن من بل

 الفقه كتب يف ذلك مثل رأينا وكم ،بقوهلم يعتّدون وال الفقهاء بصغار يستهينون حيث اإلمجاع

 .اإلسالمي

 مل ما مطلقا   املطبوخ العنبّي  العصري حرمة عىل الطويس قبل واضح نّص  لدينا هل وأساسا  

رف التي الطويس مواقف من جاء اإلمجاع هذا فلعّل  وأين؟! ثلثاه؟ يذهب  اإلمجاع انعقاد ع 

 تكشف والتي الطويس قبل الفقهاء نصوص إىل هنا الباحثون ولريشدنا ذلك، بعد عليها كثريا  

 ما إنّ  بل ،كاشف عن احلقبة السابقة املطلق التحريم عىل إمامّي  شيعي إمجاع وجود حقيقة عن

 .النار مّسته الذي العصري موضوع من ةاخلمريّ  بفهمهم ييوح الصدوق والد عن نقله أسلفنا

 .الطويس بعد إمجاعٍ  انعقاد أحرزنا إذا جدا   واردٌ  املدركية فاحتامل هنا من

 مورد إطار يف املطبوخ العنبي العصري مسألة يذكر مل املرتىض للسيد االنتصار كتاب إنّ  :ثالثا  

 قوّي  شاهد وهذا اع،الفقّ  مسألة ذكر بينام اإلمامّية، داتمتفرّ  من وال وغريه، اإلمامي فاخلال
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 .السنّي عن الشيعي الفقه زامتيا موارد من اأّن  تعرف مل القضية هذه أنّ  عىل

رمة السنّة مل يكونوا يقبلون ح ه من املمكن أنّ بأنّ  حاول الصدر هنا أيضا  أن يقول وقد

حّلية العصري املطبوخ غري املسكر من فروع حّلية  ه كان يرى أنّ نّ أأساسا ، واملسكر من املطبوخ 

 .املطبوخ، فناقش األصل دون الفرع املسكر يف

 عىل األحناف، بعض عدا ،السنّة أهل مجهور فإنّ  غريب؛ الصدر السيد من الكالم وهذا

 ذلك عىل رواياهتم ةومستفيض بل األنبذة، باب يف بالتفصيل بحثناه كام املسكر مطلق حرمة

 أهل كان وإذا! واقعّية؟ غري ةفرضيّ  عىل بناء   ةالقضيّ  هذه املرتىض السيد يرتك فكيف أيضا ،

 احلّلية؟ يف النصف أو الثلثني اشرتطوا فلامذا املطبوخ العصري من املسكر حرمة يرون ال ةالسنّ 

 .التارخيي عللتتبّ  جمافية احتامالت حمض هو اموإنّ  وارد، غري الصدر فكالم

 عقدوا الشيعة فإنّ  املرتىض، دالسي   خصوص دائرة من إلخراجه هنا اإلشكال تطوير ولنا

 يربزون وجدناهم وقد ،وغريمها والطويس املرتىض فعل كام اع،الفقّ  ملسألة ومستقال   مهام   ال  صف

 هبذا شبيها   شيئا   نجد ال بينام للفقاع، مستقّلة رسائل ويفردون املقارن الفقه كتب يف اخلالف هذا

 .وشهرة   ابتالء   أكثر يكون قد هأنّ  رغم ،العنبّي  العصري مسألة يف

لزم الفقيه باإلفتاء أو اإلمجاع املنقول يف كالم املحقّ  يظهر أنّ  وهبذا ق احليّل ال يصلح أن ي 

)احلقيقي، بعيدا  عن االحتياط الصوري، إذا االحتياط الثاين ليس لنا عالقة به يلزمه باالحتياط 

ل مسبقا  إىل عدم إذا كان قد توّص هنا، ومن أراد االحتياط يف العمل أو الفتوى، فال مانع منه( 

 .الصحيح هو كام النصوص يف حمرزةوجود إطالقات 

 رحها شيخ الشريعةمديات معقولّية وتأثري مقولة احلكم التعّبدي اليت ط
 حالة غري يف ديتعبّ  حلكم معنى يوجد باإلسكار املطبوخ العصري حتريم ارتباط ثبت إذا هل

 هبذه للموضوع اإلصفهاين معاجلة أصل وهل ال؟ أو احلمى محاية عنوان حتت اإلسكار

 املطلقة؟ باحلرمة باإلفتاء سمحيو صحيح الطريقة

 ألسنة يف ةحقيقيّ  إطالقات بوجود التسليم سلفا   نفرتض أن جيب األسئلة هذه عن للجواب
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 معنى فالكام هو الصحيح وفق ما تقّدم،  ،ذلك يف شّككنا أو ذلك رفضنا لو اأمّ  يات،االرو

 املطبوخ العصري حرمة هو ديتعبّ  وحكمٍ  ،املسكر العصري حرمة هو أصيلّ  حكمٍ  عن للحديث

، أّما لو فرض وجود هنا مسألتنا يف الباب هذا لفتح معنى ال ،عليه بنينا ما فعىل املسكر، غري

 إطالقات حقيقّية فسوف يفتح جمال الكالم يف هذا املوضوع.

 هذه حتليل يستدعي ،أو سّد الطرق احلمى محاية عنوان حتت ترشيعات وجود يف والبحث

عند كالمنا عن  «فقه املصلحة»ودراسته، وقد كنّا بحثناه بالتفصيل يف دراساتنا حول  املفهوم

 .االجتهاد الذرائعي، فال نطيل، فلرياجع هنا

و تأمني األحكام ة احلكم التحّفظي اهلادف حلامية أوقد قلنا هناك بأّننا نوافق عىل فكر

 ذلك هنا. ةبل واقعة، لكّن الكالم يف احتامليّ  ،األصلّية، ونجده فكرة معقولة

ري أّنه ـ كام تقّدم ـ خاّص بحال الشّك نوعا ، والصحيح أّن كالم اإلصفهاين معقوٌل جدا ، غ

وال معنى له يف حال اليقني النوعي، وهلذا لو تّم تصنيع العصائر املغلّية ووضعها يف معّلبات أو 

زجاجات خاّصة مع مواّد حافظة، بحيث يتّم إجراء االختبارات العلمّية عىل النسبة الكحولّية 

يأيت غري حامل ملرّبر احلال ّبدي؛ ألّن احلكم يف هذه فيها، فال معنى للحكم التحّفظي التع

 ،وجوده فيكون غري عقالين، وقد حتّدثنا عن هذا املوضوع سابقا  ويف كتاب فقه املصلحة

 فراجع.

أّنه ال يوجد ترشيع مستقّل  هذا ما قصدنا إيراده واحلديث عنه يف العصري العنبي، وقد تبنّي 

يؤخذ باحلكم كام ورد يف احلقيقي ويف حال الشّك واالرتياب فيه، بل هو دائر مدار املسكرّية، 

 النصوص حتّفظا ، والعلم عند اهلل.

 الزبييب العصريـ  

من موارد املسكرات أو حمتمل الصلة باملسكرات تطبيقا  هو العصري الزبيبي،  رابعاملورد ال

 نبي املغيل.اع والعصري العوالفقّ وعلينا التعّرض له أيضا  بعد انتهاء احلديث عن كّل من النبيذ 
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 حرمته؛ يف إشكال فال مسكرا ، فصار ،ونحوها بالنار هي  ل  غَ  تمّ  أو بنفسه الزبيب نقيع غىل لو

 .بالتفصيل عنها احلديث تقّدم كام مسكر كّل  حرمة لقاعدة

والطبخ  الغليان فهل بنفسه، غىل أو وغريها النار عىل الزبيبي العصري بخط   لو الكالم امإنّ 

 ال؟ أو اإلسكار عن النظر برصف احلرمة يوجب

 معطيات يف خيتّص  هلكنّ  العنبي، العصري بحث عىل معطياته بعض يف يستند البحث هذا

 .العنب عصري عن النظر برصف بنفسه أخرى

العصري الزبيبي كان املوقف  ، إال أنّ إمامّيا   حرمة العصري العنبي املغيلة معروفيّ  رغملكن 

بل ، فقهاء إىل حّليته مادام غري مسكركبري من ال قريبا ، فقد ذهب فريٌق منه عىل العكس ت

 .في اخلالف عنهبل ن  ، واملشهور، سب إىل األشهرن  

املقابل مال بعض الفقهاء إىل احلرمة كالوحيد البهبهاين والفاضل اهلندي، وبدا الرتّدد  ويف

باحلرمة إىل بعض  ل القوَل سب الشهيد األوّ نو، املسائلد الطباطبائي يف رياض عىل السيّ 

 .منيمشاخيه وبعض الفضالء املتقدّ 

 .مستنداهتام لدراسة ؛هنا النظر يوجهتَ  عرض من البدّ وعليه، ف

 ، األدّلة واملناقشاتالزبييب العصري حبرمة القولـ  ـ  

 :أبرزها ،أدل ة ةبعد  بعنوانه  الزبيبي العصري حلرمة استدل  
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 وتعليق ـ االستناد لالستصحاب التعليقي، نقٌد ـ  ـ  

ل الدليل  التعليقي، االستصحاب وهو املقام، يف العميل األصل مقتىض إىل االستناد :األو 

 للحرمة، موجبا   غليانه كان عنبا   كان ملا هوأنّ  زبيبا ، فصار عنبا   كان الزبيب بأنّ  بالقول وذلك

 .فنستصحب ؟ال وأ حيرم غىل لو زال ما هل نشّك  زبيبا   صار أن فبعد

 حرم، غىل لو كان عنبا   كان عندما الزبيب هذا: يتاآل الشكل عىل هنا االستصحاب وجوهر

 حرمة بذلك ويثبت جريانه، فنستصحب حرم، غىل لو قانون عليه جيري زبيبا   صار أن بعد فهل

 .غىل إذا الزبيبي العصري

 مناقشة:نوقش هذا االستصحاب التعليقي هنا بأكثر من  وقد

 .ا ، وهذا بحث كربوي أصويل مبنائيمنع جريان االستصحاب التعليقي أساس :ال  أو  

 ةالقضيّ  وحدة لعدم وذلك هنا؛ التعليقي االستصحاب صغرى قحتقّ  يف النقاش :ثانيا  

 اأمّ  العنب، ماء نفس هو امإنّ  حرم، غىل إذا الذي العنبي بالعصري املراد فإنّ  واملشكوكة، نةاملتيقّ 

 نقيع منه يراد اموإنّ  جفافه، بعد الزبيب يف ماء ال إذ الزبيب، ماء هو فليس الزبيبي العصري

 يف عنه اآلن نبحث عام خمتلف يشءٌ  غىل لو حيرم كان فام غليانه، ثمّ  معه املاء وضع وهو الزبيب،

 ال. أو غىل لو حيرم هأنّ 

ضيف إىل ا   أجنبّي  هنا فهو ماءٌ ا العصري ، أمّ أصيلّ  أخرى: العصري يف العنب ماءٌ  وبعبارةٍ 

 .إجراء االستصحاب فال يصّح رشبه الزبيب ثم عرص فخرج منه أم مل يرشبه،  ،الزبيب

عصري الزبيبي هناك كر الحيث ذ   ،ةأيضا  يف املباحث األصوليّ  لهوهذا اإلشكال تعّرضوا 

يأيت املزيد حول وس .صّحة املثال أيضا  لة االستصحاب التعليقي، فنوقش يف أمثاال  عىل مس

 هذا املثال وواقعّيته العينّية قريبا .

 إىل سبق فيام لناتوّص  وقد بالغليان، حيرم العنبي العصري أنّ  عىل مبني   الدليل هذا إنّ  :ثالثا  

 عروض ملاحت   لو ـ ظا  حتفّ  ـ حيرم يرتقد أبعد وعىل أسكر، لو حيرم هوأنّ  ذلك، صّحة عدم
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 .التبنّي النوعي، ومل يمكن عليه اإلسكار

وهذا اإلشكال يلغي أصل القضّية املتيّقنة يف االستصحاب التعليقي. لكن إذا قيل بالتحريم 

التحّفظي التعّبدي يف العصري العنبّي، مل يعد يمكن هلذا اإلشكال أن يكون مبطال  لكّل فوائد 

 االستصحاب التعليقي، وإن أبطل إطالَق احلرمة العنوانّية، فالحظ.

 هو العميل األصل مقتىض فليس  اإلشكاليّات الثالث هنا، خاّصة الثانية والثالثة،عىل وبناء  

 أصل مقتىض عن رجناخي   ما وجود يف النظر من فالبدّ  الرباءة؛ أصالة هو بل واحلرمة، اإللزام

 .القادمة األدّلة لهستتكفّ  ما وهو املقام، يف الرباءة

 إثبات التحريم، ردٌّ ومناقشةيف « العصري»ـ مرجعّية كلمة  ـ  ـ  

 روايات من مجلة يف الواردة «العصري» كلمة إطالقأو  عموم عىل االعتامد :الثاين الدليل

 ذلك مقتىض فإنّ  ،«عصري» كلمة ت طلق عندما الروايات بعض فإنّ  نفسه، العنبّي  العصري

 العصائر، من ذلك وغري والتمري والزبيبي العنبّي  العصري ذلك يف بام عصري، لكّل  الشمول

 .حرام فهو بالنار يغيل عصري فأّي 

ض ملناقشاتياالستدالل  وهذا  أبرزها: ،تعر 

الزم هذا  من أنّ ، السيد اخلوئيالشيخ النراقي وك ،الفقهاء ما ذكره بعض   األوىل: املناقشة

عصري أصابته  كّل  :معنى احلديث بناء  عليه ألنّ  ؛تهجن عرفا  القول هو ختصيص األكثر املس

غري  نا نجزم بأنّ ان والتفاح والبطيخ و.. ألنّ النار حرم إال عصري الربتقال واحلامض والرمّ 

ما  قطعا  ولو غىل، فلو التزمنا بإطالق العنوان لزم عصري التمر والزبيب والعنب ليس حمرّ 

د ردّ يعني سقوط اإلطالق يف كلمة العصري، فينبغي بعد ت وهذاختصيص األكثر املرفوض. 

 .فال تشمل النصوص غريهن وهو عصري العنب، مساحته أن نأخذ بالقدر املتيقّ 

 يراد امإنّ  عرفا   املستهجن التخصيص بأنّ  الصدر السيد قبل من املناقشة هذه عن أجيب لكن

 العلم قيد آخذا   باملنفصل صخّص  ثم اإلنسان، أكرم: قال فلو ،باملنفصل التخصيص منه

 العادل العامل اإلنسان أكرم: البداية من قال لو اأمّ  عرفا ، نا  مستهجَ  هذا لكان ،واجلهاد والعدالة
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 .فيه ضري ال فهذا املجاهد،

ص متصل وليس بمنفصل؛ وذلك أنّ  جئنا إىل ما نحن فيه وجدنا أنّ  إذاوعليه، ف  املخص 

من مناسبات ة، بل تشمل االرتكازات اآلتية صات املتصلة ال تقترص عىل القرائن اللفظيّ املخّص 

احلرمة  احلكم واملوضوع، فهذه االرتكازات تصلح للتخصيص أيضا . وهنا من الواضح أنّ 

ة الغليان يفرض معرضيّ  رصفة، بل هناك ارتكاز أنّ  دية  ة عىل العصري املغيل ليست تعبّ أاملنش

 يكون غليانه مغيلعصري  شاملة لكّل  «العصري»ويف هذه احلال تصبح كلمة  ،العصري لإلسكار

مادة غري قابلة لإلسكار؛  إلسكار، فال يكون تعبري )العصري( شامال  ألّي ل تهموجبا  ملعرضيّ 

 .منفصال ، ويزول مرّبر االستهجان فتخرج أغلب العصائر خروجا  متصال  ال

 اخلوئي كالم أنّ  بمعنى ،ليس إال مبنائيٌّ  هجوهر يف هو إنم الصدر السيد من اجلواب وهذا

 املوضوع، يف جوابا   صدر  ال يقّدم مل مبناه فعىل املغيل، العصري حرمة ةتعبديّ  يف مبناه من انطلق

 .نفسهاه هو مبن عىل قّدمه اموإنّ 

 مبنى عىل حتى واخلوئي النراقي إشكال أصل عىل جواب تقديم يمكن هل: اآلن والسؤال

 ال؟ أو املغّل العصري حتريم ةتعبدي  

 حّلية نّ فإ الصدر، أوردها التي األوىل مةباملقدّ  باالستعانةوذلك  ممكن، ذلك ن  : إواجلواب

 ناملستهجَ  التخصيص من ذلك بأنّ  نقول حتى ،حمّدد منفصل خرب يف ترد مل العصائر سائر

 هذا كّون الذي وهو عرفا   مستهجن ختصيص ردَ َص قد  يكون أن يمكن كام هأنّ  يعني وهذا عرفا ،

 دةاملحدّ  الثالثة غري العصائر سائر حلية أنّ  فرض يمكن كذا العصائر، سائر حلية يف الوضوح

 إىل ذهنهمرصاف ان حدّ  إىل وواضحا   املترّشعة أذهان يف مركوزا   أمرا   كان( زبيب ـ متر ـ)عنب 

 ولوال هذين االحتاملني كيف استطاع اخلوئي إثبات حليّة سائر العصائر؟! ثالثة، حمّددة عصائر

 تهحليّ  وضوح ارتكاز لنا يظهر مل مورد لكّل  «العصري» ةكلم بإطالق التمّسك يمكن ومعه

 غريمها.و والسفرجل التفاح كعصري

 مفعول بطلي   ال عينه الوقت ويفهنا،  ديةالتعبّ  يف اخلوئي مبنى مع منسجمٌ  اجلواب فهذا
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 .الزبيبّي  العصري يف اإلطالق

احللية يف غري العنب عند ة احتامل مركوزيّ  بأنّ  شكل عليههذا اجلواب يمكن أن يُ  أن   غري

، ومع وجوده فنحن يف احلقيقة نحتمل القرينة املتصلة أيضا   صدور هذه النصوص موجودٌ 

ة املوجبة لرصف العرف فهمهم للكلمة إىل خصوص عصري العنب، وبذلك يقع اإلمجال اللبيّ 

 وغريه ال نحرز شمول اإلطالق له. ،وهو العنب ،نفنأخذ بالقدر املتيقّ 

ملبنى بدية، لكن اإشكال اخلوئي يمكن تصحيح نتيجته عىل مبنى التعّ  ف أنّ وهبذا ينكش

 نفسه غري صحيح، كام تقّدم.

 طرحه الذي كالمه عىل فيلزم ،الصدر دالسي   جهة من وأما اخلوئي، السيد جهة من هذا

 مع عنبيا ، وال متريا   وال زبيبيا   يكن مل ولو اإلسكار معرض يف كان يلغم عصري كّل  بحرمة احلكم  

 .املسكر عنوان قحتقّ  عدم عند املوارد هذه يف احللية ةمركوزيّ  ي دعى قد هأنّ 

 .را  متأّخ  ا  فقهيّ  واعتربه االرتكاز هذا الصدر رفض إذا إال

اآليت من  بمعناهالو ا خذت  «عصري»كلمة  من أنّ  ،ق النراقيما ذكره املحقّ  الثانية: املناقشة

ة )فعيل( مل يؤخذ فيها هيئتها االشتقاقية، لشملت عصري الزبيب وغريه؛ إذ هذه اهليئة االشتقاقيّ 

ام استعملت مل تستعمل هنا بمالحظة وضعها النوعي، وإنّ  «عصري»كلمة  ة معينة، لكنّ مادّ 

  العنب.ن، وهو عصريفنقترص عىل القدر املتيقّ  ؟جمازا ، ومعه فال ندري ما هي حدود املجاز

ا بمعنى اسم إمّ  «فعيل»إذ  ؛«عصري»وسبب املجازية هنا أّن ماء العنب ال ينطبق عليه 

إذ الفاعل هنا هو اإلنسان فهو العارص، أو بمعنى  ؛يم، وهو واضح البطالن هناحالفاعل كر

هنا هو العنب نفسه ال ماء العنب، )أي العصري( املعصور  اسم املفعول، ومن الواضح أنّ 

 .يف ماء العنب جمازي   فاستعامل العصريوعليه 

 كلمة نطلق نحن وهلذا هنا، ةباملجازي   يشعر أحد فال فة يف تقديري؛متكل   املناقشة وهذه

 كالربتقال بعضها إىل أجزائها وضغط نةمعيّ  فاكهة عرص عن نتج رشاب كّل  عىل «العصري»

 إطالق فيكون ،وال بأّي حاجة لقرينة ةجمازيّ  بأّي  نحّس  أن دون ذلك، وغريوالتفاح  واجلزر
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 وزن عىل يكن مل هأنّ  سّلمنا لو حتى ،حقيقّي  معنى بنفسه هو بالعرص نتج الذي املاء عىل العصري

 .النوعّية واقتضاءاهتا «فعيل»

د الصدر ـ إذا أردنا أن نجري مع هذا النوع من يمكن أن يضاف ما ذكره السيّ لعّله  بل

عرصه معا  فيزداد رّقة  بعد كونه رطوبة ورواسب،  يتمّ  هأّن العنب بامئاملعاجلة اللغوّية ـ من 

 .لعصري عىل نفس املاء إطالق حقيقّي وجزء املعصور معصور، فإطالق ا

ش عن الصدر فتّ  أنّ  ،لو مت ت حماولته د الصدربني حماولتنا يف اجلواب وحماولة السي   والفرق

 مبارشة   يّدعي أن يمكنهمل يكن مضطرا  إىل ذلك، بل كان ه ة اإلشكال، مع أنّ اجلواب وفقا  لعقليّ 

 لو حتى الفاكهة، عرص عن الناتج املاء يف حقيقة   مستعملة «عصري» كلمة أنّ  اللغوّي  بالوجدان

 عىل يشهد واللغوّي  العريف الوجدان فإنّ  ؛«فعيل» كلمة قواعد عىل ليس االستعامل هذا كان

 تخرجسامل الفواكه ماء مطلق عىلـ  قرينة أو تكّلف أو جتّوز بالـ  الكلمة هذه إطالق ةحقيقيّ 

 .ونحوه بالعرص منها

وليس فهم اإلطالق احلقيقي منحرص بمدخٍل واحد، وهو فهم اهليئات االشتقاقّية، فإّن 

العرف اللغوي قد يكرس اهليئات ويتخّطاها ويوّلد دالالت حقيقّية قاطعة ولو بدأت يف 

 معنّي.مراحلها األوىل عرب جماز 

العصري كلمة تطلق ـ عرفا  ولغة  ـ عىل املاء  من أنّ غري واحد، ما ذكره  الثالثة: املناقشة

، وهذا العنوان يصّح يف العنب، ااملستخرج من الفاكهة وأجزائها ورطوباهتا املتكّونة يف جوفه

اء يف الزبيب بعد إذ ال م ؛الزبيب ليس هو ماؤه املستخرج منهما نعرّب عنه بعصري  ا الزبيب فإنّ أمّ 

فيتكّون من االختالط  ،ام يف احلقيقة نحن نضيف املاء إىل الزبيبفرضه عنبا  قد جّف ماؤه، وإنّ 

أو املريس باعتبار العرب بنقيع الزبيب أو نبيذ الزبيب  هجديد، وهلذا كانت تسّمي والنقع رشاٌب 

 .دلكه يف املاء

 :هأنّ ب أجاب السي د الصدر عن هذه املناقشة وقد
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فهذا صحيح عندما نحصل عىل العصري  ،ريد نفي وجود عرص يف الزبيب والتمرا  إن 

ي إىل امتصاص الزبيب للامء، ثم ي صار إىل عرص الزبيب الذي بمجّرد النقع، لكّن النقع يؤدّ 

 .جذب املاء إليه، واخلارج منه حينئٍذ هو عصري عىل طبق الوضع اللغوي للكلمة

فهو واضح البطالن بعد صدق اهليئة  ،حتى يف هذه احلال وإذا أريد نفي كونه عصريا  

 .إبراز معنى آخر مل يقم عليه دليلة يف مورده؛ واالشتقاقيّ 

ه عىل بأنّ  الصدر،د حممد باقر د الصدر أشكل عىل أستاذه السيّ د حممّ السيّ  الالفت أنّ  ومن

ص العصري بام ، ما مل نخّص هذا املعيار يلزم أن يكون املاء اخلارج من القامش املغسول عصريا  

ه أمٌر منتٍف يف القامش. وقد أجابه حيمل معه شيئا  من أجزاء اجلسم املعصور، واملفروض أنّ 

فة عىل خروج أجزاء منه نسبة العصري إىل القامش متوقّ  الصدر يف جملس الدرس بأنّ باقر د السيّ 

موردنا  د الصدر بأنّ د حممّ يّ ا إطالق كلمة العصري فهو صحيح مطلقا ، فأورد عليه السمعه، أمّ 

 ...هو من النوع املطلق

 هنا؛ الفقهاء بعض عند الطبيعيومساره  وضعه خارج ذهب البحث فإن   ،تقديري ويف

 العنب عىل حريف بشكل هاقتطبي وحماولتهم ةاالشتقاقيّ  اهليئة خلف ذهاهبم هو والسبب

 .غري ذلكو والقامش والزبيب

 مبارشة   الذهاب املفرتض كان فقد األّول، من اطئخ مسرياختاذ  عن يكشف ربام كله وهذا

 عرصي   مل ولو الزبيب نقيع يف ستخدمت   كانت «العصري» كلمة أنّ  هل لنرى واللغة، العرف خلف

 وهلذا احلّدية، هبذه بالرضورة يتعامالن ال واللغة فالعرف ال؟ أو النقع نتيجة للامء رشبه بعد

 اخلارج املاء عىل العصري عنوان صدق الصدر باقر حممد السيد دعوى مأما جدا   مستغربني نقف

اللغوي  العرف أنّ  يعني ال اليشء إمكان فإنّ  ،نفسه للقامش ننسبه مل لو حتى املبلول القامش من

 عندما نفسه البول عىل العصري عنوان إطالق يصّح  الوجوه ببعض لربام وإال ،ويامرسه اهيتلقّ 

فاحلّق هنا مع السّيد  !!مثال   البول ليخرج ابعضه إىل اويضّمه جسده أجزاء اإلنسان يضغط
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 الشهيد الصدر الثاين.

ون هل العرف والعرب يعرّب  :حيث ينبغي النظر يف تقديري أبسط من هذا كل ه، املوضوع

 وهلذا والتمري؟ يالزبيب العصريعنوان العصري خيتّص بالعنب من بني  أنّ  وبعصري الزبيب أ

 حتى أفضل ـ اوغريمه الرياض وصاحب البحراين ثكاملحدّ ـ  الفقهاء بعض ربةمقا يل تبدو

 .صحيحة طريقتهم أو تاّمة عبارهتم تكن مل لو

 التي األخرى املناقشات بعض عن النظر غّض  بعد ـ املشكلة لعالج األقرب والصيغة

 اللغة كتب مراجعة إنّ : يقال أن ـ املنهجّي  خطؤه اتضح مما ذكرناه، ما غري أيضا   هنا ذكرت

 الزبيب بعصري ونيعرّب  غالبا   كانوا ما مأّن  يف وضوحا   يعطي والروايات النصوص وإطالقات

 العنب عصري تعبري نجد بينام ،ذلك نحو أو املريس أو التمر، نبيذ أو بيالزب نقيع بل والتمر،

 .بعد ومااهلجري  اخلامس القرنيف  الفقهاء بني شاعتأّنا  فيبدو عصري كلمة اوأمّ  الشائع، هو

 العنب غري عىل آنذاك العرف يف «العصري» كلمة إطالق يف األقّل  عىل ا  شكّ  يعطيناما  وهذا

 الداللة إمكان فإنّ  به، يسمح االشتقاقّي  اجلذر كان لو حتى اإلمجال، ويوجب الثالثة، هذه من

 .آخر يشءوتداوهلا  الداللة هذه ووقوع يشء، القاعدة وفق

 يرّض، ال فهذا «..النار أصابته عصري كّل » :سنان ابن صحيح يف «كّل » كلمة وقوع اوأمّ 

 وجب نجاسة عليه وقعت تفاٍح  كّل : قولك مثل أفرادها، بل العصائر أنواع مراده فليس

  كّل : كقولك أو تطهريه،
ٍ
 .وكذا فكذا النجاسة القى ماء

رز فالقدر املتيقّ  وعليه، إطالقه عىل عصري الزبيب والتمر؛ ن من عمومات العصري ال حي 

 من احلرمة عىل النصوص هبذه يستدّل  ـ ق النجفيد أحدا  ـ كام ذكر املحقّ ولعّله هلذا مل نج

 .السابقني الفقهاء مجهور

 .أيضا   واضح غري هنا التحريم عىل الدليل فهذا

 يف إثبات التحريم، نقٌد ورد« شراب»ـ مرجعّية كلمة  ـ  ـ  

عنوان الرشاب  رشاب مل يذهب ثلثاه، عىل أساس أنّ  االستناد إىل حرمة كّل الثالث:  الدليل
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بن جعفر حول  عيلّ  روايةفيشمل الزبيبي والتمري؛ وذلك مثل  ،أعّم من العصري العنبّي 

 إال يصّدق، ال»فيجيبه اإلمام:  ؟رشبه شخص يأيت برشاب فيقول هو مطبوخ عىل الثلث فيحّل 

 .«عارفا   مسلام   يكون أن

م يف عنوان العصري، بل األمر هنا أوضح بكثري، فهل ما تقدّ  االستدالل يرد عليه كّل  وهذا

 ذكروه من عنوان الرشاب هنا يصدق عىل املاء املطلق نفسه؟! فضال  عاّم  حيتمل أحد أنّ 

 نّ أل ؛ة عىل قول ذي اليد الثقة، وكونا ال إطالق فيهامعارضة هذه الرواية لألخبار الدالّ 

 .ال عن حكم الرشاب يف نفسه ،لتصديقالسؤال فيها عن حكم ا

 .أيضا   ضعيٌف  التحريم يف الوجه فهذا

 ـ مرجعّية النصوص احلديثّية اخلاّصة، رصد وتقويم ـ  ـ  

ة، الروايات: الرابع الدليل  :وهي اخلاص 

سألته عن الزبيب ، قال: ×عن أخيه أيب احلسن موسى ر،فاألوىل: خرب عّل بن جع الرواية

طبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى طبخ حتى خيرج طعمه، ثم يؤخذ ذلك املاء، في  هل يصلح أن ي  

 .«به بأس ال»رفع وي رشب منه السنة؟ فقال: الثلث، ثم ي  

 عصري كان فلو فيها، التي القيود وسلسلة مفهومها عرب الرواية هبذه االستدالل وتقريب

 حتى توحي التي القيود هلذه معنى هناك كان ملا الثلثان منه يذهب مل ولو حالال   املطبوخ الزبيب

 .السائل عند ذلك ةبمركوزيّ 

 يمكن النقاش: ولكن

 بسهل ضعيفة ـ عنه َل قَ نَ والطويس ـ  الكليني طريق يف فهي السند، ضعيفة الرواية إنّ : ال  أو  
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 يف الواقع احلسن بن اهلل عبد وثاقة ثبوت بعدم ضعيفة فهي احلمريي طريق يف اوأمّ  زياد، بن

 .اإلسناد

ام تدّل باملفهوم، وال يصلح ه لو دّلت الرواية فإنّ من أنّ  ،ما ذكره الشهيد الثاين :ثانيا  

 .وم ملثل هذا احلكم املخالف لألصلاالستدالل باملفه

 ظهور يف وانعقاده املفهوم هذا ةبحجيّ  قائل هو افإمّ  قاله، ملا وجهٌ  يظهر مل ّنهأ عليه ويرد

 صا  خمّص  فيكون تامة، ةظهوريّ  داللة   فرضه بعد األصل بمخالفة إلسقاطه معنى فال ،الكالم

 أملحنا كام ـ ّدعىي   قد هأنّ  علام   .كالمه لظاهر خمالف وهو هنا، املفهوم وجود يرى ال هأنّ  أو للعام،

 ذهن يف والثلث الثلثني ارتكاز يف الرواية بظهور بل فقط، باملفهوم ليست هنا الداللة أنّ  ـ

 .ذلك اإلمام قرارإو السامع

ه يصعب االستناد من أنّ  ،ق األردبييلّ مراد الشهيد الثاين ما قّرره فيام بعد أمثال املحقّ  ولعّل 

ة وهو خمالف للعقل والنقل من األصل والكتاب والسنّ  ،مستقى من سؤال السائل إىل مفهومٍ 

 .فيفة يف مقابل ذلك كّله غري صحيحة خيّ واإلمجاع أيضا ، فإثبات التحريم بداللة مفهوم

 وربام هو راجع إىل جعل املعارض للمفهوم أقوى ظهورا  منه، فيقّدم عليه بمالك األظهرّية.

غاية ما يفيد املفهوم هنا ـ لو  ق السبزواري، من أنّ ق األردبييل واملحقّ ما ذكره املحقّ  :ثالثا  

غري واضح يف  البأس ووجودسّلم وجوده ـ هو وجود البأس يف صورة عدم ذهاب الثلثني، 

 .داللته عىل التحريم

ولو سّلمنا  عرفا ، احلظر عىل تدّل  ،«بأس فيه»: كلمة أنّ وهو جّيد، إال إذا تّم اإلرصار وقيل ب

 لو التحريم هو يلاألوّ  الفهم مقتىض لكنّ  آلخر، أو لسبٍب  داّلة تكون ال املوارد بعض يف هبأنّ 

 .وضعّي  حكمٍ  إىل ال ـ فيه نحن ما مثل ـ تكليفي حكمٍ  إىل النظر كان

التقييدات التي وردت يف كالم السائل، البّد من فرض  من أنّ  ،ما ذكره غري واحدٍ  :رابعا  

ام يمكن ي لو مل يذهب ثلثاه، وإنّ تفسريها ال ينحرص يف حرمة العصري الزبيب تفسرٍي هلا، لكنّ 
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 منه فيرشب»فرض تفاسري ا خرى أيضا  مثل: إّن الغاية من ذلك كّله هو ما أشارت إليه مجلة 

 سنة ةملدّ  اإلنسان يرشب أن جواز حيث من احلال هذه عن يسأل أن أراد السائل فإنّ  ،«السنة

 شبهة هناك يكون فقد القيود هذه يفعل مل لو هوكأنّ  بسية،الدّ  من القريب ياملتبقّ  الرشاب هذا

 ـ الباقي عىل اإلسكار طروّ  احتامل فإنّ  ذلك فعل مع اأمّ  ،املغيل العصري ةمدّ  طالت لو إسكار

 يكون أن يمكن اإلمام كالم يف البأس فنفي كامل، لعام ةاملدّ  طالت ولو منعدما   يصبح ـ الثلث

 .اإلسكار يعرضه لن هفإنّ  به بأس فال سنة إىل منه ارشب: معناه

 هأنّ  مع احلكم عن جعفر بن عيلّ  يسأل ملاذا ،الثلثني ذهاب فرض بعد هبأنّ  ذلك زويتعزّ 

 .!؟قاطبة وسريهتم املسلمني بإمجاع ةاحلليّ  واضح

 بوجود سيقرّ  هكأنّ أّن احلديث بناء  عليه  اجلواب الذي اشتهر بني الفقهاء يواجه مشكلة وهذا

 ومعنى اإلسكار، معرض يف يكون أن معه يمكن حدّ  إىل غىل لو الزبيبي العصري يف مشكلة

 لو الزبيبي العصري حكم هو ما: بالقول استدالله صياغة إعادة بإمكانه هنا املستدل أنّ  ذلك

 بنفي اجلواب فإنّ  عليه؟ اإلسكار عروض بعدم أطمئنّ  أن يمكنني الغيل متام بعد بحيث غليته

يل لو الزبيبي العصري حيرم: وهو ،املفهوم ثبوت الزمه البأس،  لن هبأنّ  طمأني   ال بحيث غ 

 ته،مسكريّ  بعدم يطمأنّ  وال رشبه يراد يزبيب عصري لكّل  ثابتة احلرمة فتكون اإلسكار، يعرضه

 .الزبيبي العصري حّل  أطلقوا مأّن  مع معنّي، بمقدارٍ  هنا املستدل ينفع املقدار وهذا

عىل الفريقني معا  تعديل نتيجته، فال احللّية املطلقة وهبذا اإلشكال الذي نسّجله صار يلزم 

 تاّمة، وال التحريم املطلق بعنوانه تاّم.

 تهمعرضيّ  هي العنبي العصري يف التحريم نكتة يعترب الذي الرشيعة شيخ مثل مبنى عىل بل

 من املقدار هذا ملثل اإلشارة أو القبول يتمّ  مل فلامذا هنا، عينها النكتة تطبيق يلزم لإلسكار،

 !احلرمة؟
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 إىل ياملتبقّ  هذا رشب لكم جيوز: معناه اإلمام بأس نفي بأنّ  اإلشكال تطوير يمكن هنا من

 من واحلذر رشبه لكم جيوز هفإنّ  فقط، النصف عىل طبخ لو اأمّ  مطلقا ، إشكال بال كامل عام

 إطالق تفسري يف كاٍف  املعنى فهذا. .احلال هذه يف رشبه جيوز ال حيث عليه، اإلسكار عروض

 .البأس نفي

 .سندا   ضعفه بعد السيام ،جعفر بن عيلّ  بخرب االستدالل متامية عدم يظهر وهبذا

قراقر × قال: شكوت إىل أيب عبد اهلل الثانية: خرب إسمعيل بن الفضل اهلاشمي، الرواية

 يمرئ وهو نحن نرشبه نبيذا   تتخذ ال مل»فقال يل:  ،تصيبني يف معديت وقّلة استمرائي الطعام

قال: فقلت له: صفه يل جعلت فداك، فقال يل:  «البطن من والرياح بالقراقر ويذهب الطعام

نقعه يف مثله  ،دا  ي حّبه وما فيه، ثم تغسل )ـه( باملاء غسال  جيّ صاعا  من زبيب، فتنقّ  تأخذ» ثم ت 

، يوما   صيفال ويف بلياليها أيامٍ  ثالثة الشتاء يفمن املاء أو ما يغمره، ثم ترتكه   أتى فإذا وليلة 

 طبخته ثم بعود، مقداره وأخذت إناء يف وجعلته صفوته، وأخذت صّفيته القدر ذلك عليه

 مقدار وتأخذ عسٍل، رطلٍ  نصف عليه جتعل ثم ثلثه، ويبقى ثلثاه يذهب حتى رفيقا   طبخا  

 ودارصيني   انا  جَ ن  لَ و  وَخ  زنجبيال   تأخذ ثم الزيادة، تلك تذهب حتى تطبخه ثم العسل

ال ، والزعفران  معه وت غليه فيه، وتطرحه رقيقة، خرقةٍ  يف وجتعله وتدّقه، ي،كَ طَ ص  ومَ  وَقَرنف 

قال: ففعلت فذهب عنّي  ،«وعشائك غدائك عىل منه وأخذت يته،صفّ  برد فإذا تنزله، ثم ،غلية  

 .يتغرّي إذا بقي إن شاء اهللما كنت أجده. وهو رشاٌب طيب ال 

 .ذلك دون من احلرمة يعني مما الثلثني ذهاب هنا حيّدد اإلمام أنّ  الواضح ومن

 :جهات من الرواية هبذه االستدالل مناقشة يمكن هأن   إال

 عن أخربه، عّمن احلسني، بن دحممّ : السند يف أنّ  وذلك السند، ضعيفة الرواية إنّ  :ال  أو  

 كلامت يف مضّعف رجٌل  وهو السّياري، السند يف أنّ  كام واضح، إرسال وهذا. إسامعيل

 .الكايف يف الكليني داتمتفرّ  من وهي ،اإلسناد معتربة غري فالرواية ،نيالرجاليّ 

اإلمام وصف له رشابا  ال  غاية ما يفيد هذا اخلرب هو أنّ  ما ذكره غري واحد من أنّ  :ثانيا  

                                           
 .426: 6( الكايف 1)



  

ثلثاه، كذلك غري هذا الرشاب قد ينشأ حمذوره من كونه مغليا  مل يذهب  حمذور فيه، وكام أنّ 

حيتمل نشوؤه من كونه لو بقي قد يعرضه اإلسكار فقّدم له اإلمام وصفة  طبية مضمونة رشعا ، 

اإلشكالية قد تكون يف  بأنّ  ب ال يتغرّي، مما ييشه رشاب طيّ وهلذا ورد يف آخر احلديث أنّ 

 .جل ذلك فقطإذهاب الثلثني أل فأريدعروض التغرّي عليه بعد ذلك، 

 .نعيد فال فيه الكالم متقدّ  وقد جعفر، بن عيلّ  خرب عىل أوردوه ما يشبه اإلشكال وهذا

 الناحية إىل نظرها كان ولو ي،طبّ  عالج تقديم بصدد اأّن  يف واضحة الرواية هذه إنّ  :ثالثا  

 ال الرواية من يالطبّ  باجلانب عالقة له كانت الثلثني إذهاب فلعّل  عليه وبناء   ثابتا ، ةالرشعيّ 

 .هنا هبا االستدالل يصّح  فال ومعه ،الرشعّي  باجلانب

 .الرواية هبذه االستدالل ردّ  يف كافيةجمتمعة   الثالث اإلشكاليات هذه أنّ  واإلنصاف

ئل عن قال: س   ،×عن أيب عبد اهلل الثالثة: معتربة عمر بن موسى الساباطي، الرواية

ب عا   تأخذ»رشب حالال ؟ فقال: الزبيب كيف )حيّل( طبخه حتى ي    تطرح ثم فت نّقيه، زبيب من ر 

الفته، نزعَت  الغد من كان فإذا ليلة، ت نقعه ثم ماء، من رطال   عرش اثنا عليه  من عليه تصّب  ثم س 

  يف تطرحه ثم ل،األوّ  املاء عىل هب  فتص   ماءه، تنزع ثم لية،غَ  تغليه ثم ره،يغم   ما بقدرِ  املاء
ٍ
 إناء

 من ِرطال   تأخذ ثم النار، وحتته الثلث ويبقى ثلثاه يذهب حتى النار حتته توقد ثم مجيعا ، واحدٍ 

حه ثم رغوته، وتنزع َغلية، بالنار فت غليه عسل،  به، خيتلط حتى ترضبه ثم املطبوخ، عىل تطر 

أردت أن تقسمه  فإذا»قال:  «هذا قليل بزنجبيل تطّيبه شئت وإن زعفرانا   شئت إن فيه واطرح

 واحد حتى تعلم كم هو، ثم اطرح 
ٍ
 ت غليه الذي اإلناء يف األّول عليهأثالثا  لتطب خه، فكِل ه بيشء

ّده)مقداره(  مقدارا   فيه جتعل ثم فيه، ّده ثم اآلخر، الثلث اطرح ثم املاء، يبلغ حيث وح   ح 

ّده ثم األخري، الثلث تطرح ثم املاء، يبلغ حيث  حتى لينة رٍ بنا حتته توقد ثم اآلخر، يبلغ حيث ح 

 .«ثلثه ويبقى ثلثاه يذهب

                                           
؛ ومصباح الفقيه 217: 15ومستند الشيعة ؛ 208: 12؛ ورياض املسائل 157 ـ 156: 5( انظر: احلدائق 1)

 .422 ـ 421: 1؛ وكتاب الطهارة 531: 3؛ والصدر، بحوث يف رشح العروة 214: 7

 .311: 1؛ والكلبايكاين، احلدود والتعزيرات 218: 15؛ ومستند الشيعة 208: 12( انظر: رياض املسائل 2)

 .426ـ  425: 6( الكايف 3)



 

اإلسناد  ضعيفة األوىل :يني متتاليتني يف الكايفهذه الرواية مّرتني ذكرمها الكل وردت

ام رواية وهي معتربة السند، والظاهر أّن  ،باإلرسال، والثانية هي التي بالصيغة التي نقلناها

تعبري بعضهم عنهام فعنه،  لوحدة املضمون والسؤال والراوي واملروّي قلتا باملعنى؛ واحدة ن  

 صحيح. غري   قتنيباملوثّ 

 يصري به الذي الطبخ عن يسأل السائل أنّ  أساس عىل قائمٌ  الرواية هبذه واالستدالل

 املطبوخ فرضه مع الثلث وبقاء الثلثني ذهاب لزوم بنّي  اإلمام أنّ  الواضح ومن حالال ، املطبوخ

 .ا  يّ زبيب عصريا  

ه   :الرواية هبذه االستدالل عىل ُاوردغري أن 

 يكون أن يلزم ال الثلث عىل بطبخه األمر أنّ  من الفقهاء، من واحدٍ  غري ذكره ما :ال  أو  

 مسكرا   يصري ال أن ضامن ألجل يكون قد بل نفسه، بالغليان الزبيبي العصري حرمة ألجل

 .مكثه بطول

إّن مقتىض ظاهر الرواية هو  البهبهاين عىل هذه املناقشة بجواب حاصله:ق أورد املحق   وقد

توقف احلّلية عىل ذهاب الثلثني مطلقا ، سواء طال املكث أم ال، وسواء ا ريد إبقاؤه هذه املّدة 

 يطول أن ببَت حأ وإن»الطويلة أم ال، بل يف خرب عامر نفسه هذا الوارد بطريق غري معترب ورد: 

ث فقط أصل املوضوع مل يأت ملعاجلة حال طول املك وهذا واضح يف أنّ . «فرّوقه عندك مكثه

 .بل مطلقا  

ر قد هنا، من  لصريورة املوجب الطبخ حكم عن كان السائل سؤال بأنّ  اإلشكال يطو 

 نعلم ونحن والرشوط، القيود من سلسلة فيها ذكر طويلة برواية اإلمام فأجابه حالال ، املطبوخ

                                           
 .425ـ  424: 6 صدر نفسهامل (1)
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 تامّ  تناسق يوجد ال هأنّ  عن يكشف وهذا احلّلية، يف أغلبها يف ةمأخوذ غري الرشوط هذه أنّ  يقينا  

 وهذا احلّلية، فكرة أصل عىل عّدة عنارص أضاف اإلمام أنّ  يظهر بل واجلواب، السؤال بني

 سائر أخذ لزم وإال للتحليل، ةاحلرصيّ  الطريقة هي ليست اإلمام طرحها التي الطريقة أنّ  يعني

 أن تريد اوأّن  التحليل طرق إحدى اأّن  عىل تفسريها فتعنّي  العدم، معلوم وهو معها، القيود

 .أكثر ال احلالل املطبوخ مصاديق من مصداق ببيان تكتفي

السائل ملا سأل عن طبخه حتى يرشب حالال ، ال ي علم ارتكاز حرمته  د أنّ كّله يؤكّ  وهذا

بالغليان يف ذهنه، بل لعّله كان املرتكز يف ذهنه حرمته بعروض اإلسكار عليه، فسأل عن 

ال يكون املرشوب عينه يف الوقت و ،ق منها الغرض من رشبهطبخ فيها ويتحقّ الطريقة التي ي  

هل هو احلرمة  هذه الطريقة   ه  ت  عَ فَ ما رَ   له أنّ ريقة دون أن يبنّي فأعطاه اإلمام هذه الط ،حراما  

 تركه ملّدة، كام هي العادة؟اآلتية من الغليان أو تلك اآلتية من إسكاره الناتج عن طبخه و

واجلواب ال يتكّلم بنفسه  نفسه. نغري واضحة يف كون احلرمة قد أتت من الغليا فالرواية

 ذ بإطالقه.رصاحة  عن التحريم حتى نأخ

 «حالال   رشبي   حتى طبخه كيف»التعبري بـ  فإنّ  ،د اخلميني نافع هناما أشار له السيّ  ولعّل 

 لطبخ املتعارفة احلالة إىل يشري لاألوّ  فإنّ  ،«حالال   يصري حتى يطبخ كيف»خيتلف عن تعبري: 

 فال ذلك يف بظهورها نقل مل لو الرواية وأنّ  السنة، أثناء منه لينتفع منه مقدار هتيئة وهي الزبيب

 .حينئذٍ  بالرواية االستدالل فيصعب عليه، اآلخر رجحان عدم من أقّل 

 املعروف الساباطي عامر إىل تنتهي الرواية أنّ  من ،اإلصفهاينّ  الرشيعة شيخ ذكره ما :ثانيا  

 برواية تفّرده مع أخطاء يف ذلك نتيجة ووقوعه باملعنى نقله وكثرة رواياته واضطراب شبتشوّ 

 .البيان طريقة يف تاباضطر ذلك ومع واحدة، واقعة هنا الروايتني أنّ  ذلك ومن ،الغرائب

، عند احلديث عن حكم ، فيام مىض من هذا الكتاباملوضوع هذا عن حتّدثنا أن سبق وقد

 .نعيد فال ،احليوان البحري من غري السمك

 يتمّ  مل حيث غليانه بمجّرد املطبوخ هو املحّرم أنّ  يف ظاهرة غري الرواية هذه إنّ  :واحلاصل

                                           
 .424: 1؛ وكتاب الطهارة 533: 3( انظر: الصدر، بحوث يف رشح العروة 1)
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 يمكن طريقة بيان تفيد ما فغاية اإلمام، جواب يف وال السائل سؤال يف ال الفكرة، هذه رشح

ال  اجلملة يف احلرمة تثبت ذلك مقابل ويف حالال ، الزبيب عصري يرشب أن خالهلا من لإلنسان

 .الغليان دجمرّ  لعروض ال اإلسكار لعروض ولعّله باجلملة،

 رواية زيد النرسي يف حتريم العصري الزبييب، دراسة وتقويم

عن الزبيب ي دّق وي لقى يف × ئل أبو عبد اهللس   قال: الرابعة: خرب زيد النريس، الرواية

 فإنّ  الثلث؛ ويبقى الثلثان يذهب حتى تأكله ال»قد حتته، فقال: ودر، ثم يصّب عليه املاء، ويالقِ 

لقى يف القدر  ،«أصابته قد النار عليه، ثم يطبخ ويصّفى عنه  ويصّب قلت: فالزبيب كام هو ي 

 ثم العصري، بمنزلة حلوا   املاء وصار املاء، إىل احلالوة أّدت إذا سواء، هو كذلك»املاء؟ قال: 

م، فقد النار تصيبه أن غري من نّش   .«دس  ف فقد فأغاله النار أصابته إذا وكذلك َحر 

الرواية التي نقلت يف كلامت بعض الفقهاء بصيغة أخرى تشرتك يف أصل احلكم،  هذه

 صري الزبيبي ما مل يذهب الثلثان.ظاهرة يف حرمة الع

 بعده ومنهـ(، 1111) للمجليس األنوار بحار كتاب هوهلذه الرواية  مصدر قدمإّن أ

 يذكرها مل، مرّبرا  أّنه لالوسائ صاحب من هلا ذكرٌ  الوسائل هامش يف نعم الرواية، هذه ظهرت

 زيد أصَل يقصد ) موضوع هبأنّ  بعضهم وقال ،الكتاب هذا فواضعّ  العلامء ألنّ  ؛املتن يف

 (.نريسال

 ودراسة ،جهة مننريس ال زيد دراسة عىل مرتكز الرواية هذه حال معرفة أنّ  يعني وهذا

 قبل لنا ظاهر أثر وال عني هلا ليس الرواية فهذه ثمّ  ومن ثانية، جهة من إليه املنسوب األصل

 .اهلجري عرش احلادي القرن

 سيْرزيد النَّ «أصل»دراسة وحتقيق حول 

ة ضمن ذلك يف البحث من البد  :نقاط عد 
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 ، حماوالت ومناقشاتأ ـ دراسة حال زيد النرسي من حيث الوثاقة وعدمها

 ال؟ أو ثقة هو هل: ُيسأل الرواة يف نريسال زيد باسم شخص وجود وضوح بعد

 .هفي يقدحوا ومل يوثقوه مل همولكنّ  ،زيدا   ونالرجاليّ  ترجم لقد :واجلواب

 يرومها مل أصالن، هلام»اد: من زيد النريس وزيد الزرّ  ذكر ابن شهر آشوب يف ترمجة كّل  نعم،

ين، . وقد توحي هذه العبارة بالطعن يف الزيدَ «عليهام طعنا بل الوليد، ابن وال بابويه ابن

 وسيأيت. ،نيغري صحيح، بل الطعن يف األصلَ ه ولكنّ 

 أجد مل وملا»قال العالمة احليل:  ،ادني عن زيد النريس وزيد الزرّ قدامى الرجاليّ  ولسكوت

 .«روايتهام قبول عن فتتوقّ  فيهام، طعنا   وال هلام تعديال   ألصحابنا

 زيد وثاقة إلثبات أخرى طرق  الحقا   خدمتاستُ ونظرا  لشح  املصادر التوثيقي ة هنا، فقد 

 :وهي ،النريس

ل: الطريق د اخلوئي يف مبناه وهبذا اعترب السيّ  ،وعه يف أسانيد كتاب كامل الزيارةوق األو 

ليس من املشايخ املبارشين، وربام لذلك  وزيدٌ  .ه عدل عنه بعد ذلكزيدا  ثقة، لكنّ  القديم أنّ 

ا كان من بعد عدوله أو وهو إمّ  ،نريسذكر يف هذا املبحث يف التنقيح عدم ثبوت وثاقة زيد ال

ح هو نفسه رّص حيث  ،ه سها عن وقوعه يف روايات كامل الزيارةأنّ قبل اختياره هذا القول، أو 

 يف معجم رجال احلديث.

عدم صّحة قاعدة توثيق رجال كامل  من الرجال يف قناهحقّ  امل صحيح؛ غري الطريق وهذا

ب لوثاقة املشايخ املبارشين البن قولويه يف ت يف الدورة الرجاليّة األوىل أذه، فقد كنالزيارة

هذا الكتاب، وزيد النريس ليس منهم، ثم عدلت يف الدورة الرجالّية الثانية عن ذلك، ورأيت 
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 .مطلقا ، بوصفه دليال  أو أمارة كاملة أّنه ال داللة فيه عىل التوثيق

عمال  بقاعدة توثيق من روى عنه أحد الثالثة أو فرواية ابن أيب عمري عنه،  الثاين: الطريق

 .يكون زيد النريس ثقة   ،اب اإلمجاعمبنى أصح

 البدكام ، )الصغرى( ابن أيب عمري روى عن زيد فعال   من إثبات أنّ  هلذا الطريق البدّ  وفقا  

 .(الكربىالقاعدة ) تصحيح من

 الوليد، ابن وشيخه بالصدوق مترّ  النريس كتاب إىل الطويس طرق فإنّ  الصغرى، اأمّ 

 بعض توجد لكن. سيأيت كام موضوعا ، اعترباه امألّن  زيد كتاب يرويا مل امأّن  واملفروض

، الصغرى يف إشكال فال عمري، أيب ابن إىل السند صحيحة ةاحلديثيّ  الكتب يف املتفّرقة الروايات

ما مل يقل أحد بأّننا لو شّككنا يف صّحة نسبة كتاب زيد النريس إليه، فال ي علم أّن ابن أيب عمري 

روى هذا الكتاب أصال ، ولعّل الروايات القليلة التي وقعت يف الكتب احلديثيّة بطريق ابن أيب 

، خاّصة مع عدم العلم بتطابق هعمري عنه، جاءت من هذا الكتاب املنسوب إليه واملوضوع علي

 .النسخة الواصلة إلينا مع النسخة املوضوعة عىل زيد النريس

 وقاعدة اإلمجاع أصحاب قاعدة من كال   الرجال علم يف بحوثنا يف ناقشنا فقد ،الكربى وأما

 يفيد الوثاقة عىل دليال   ال توثيق قرينة بوصفها إال الثالثة مشايخ قاعدة تثبت ومل الثالثة، مشايخ

، فضال  عن قاعدة توثيق مشايخ أصحاب الرجايل قول ةحجيّ  يف املرجع هو الذي االطمئنان

 .اإلمجاع، فراجع

 .الطويسوجود أصل له ذكر له طريق يف كتب مثل  الطريق الثالث:

، فضال  عن وقد بحثنا يف علم الرجال بأّن ثبوت كتاب لراٍو أو أصل، ليس دليل وثاقة

وجود طريق لكتابه أو أصله فراجع، هذا إذا ثبت نسبة الكتاب إليه أساسا ، بناء عىل أّن ثبوت 

كتاب له موجب للتوثيق، ال نسبة الرجايّل أّن له كتابا  هي املوجبة لتوثيق ذلك الرجايّل له عرب 
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 نسبته األصل إليه، فانتبه.

بنحو الوثوق االطمئناين الذي هو احلّجة  لنريسا زيد وثاقة إلثبات سبيل ال هنّ إ النتيجة:و

 .يف باب الرجال

 ب ـ هل لزيد النرسي كتاب أو أصل حّقًا؟ ُسُبُل اإلثبات وموجبات التشكيك

 ال؟ أو تأليفه من كتابا   النريس لنا ترك فعال   هل بمعنى ال؟ أو وأصل كتاب   النريس لزيد هل

 .«..مجاعة يرويه كتاب له.. النريس زيد»النجايش:  يقول

 .«..أصالن هلام اد،الزرّ  وزيد النريس زيد»الطويس:  ويقول

 قبل من مروّي  كتابه وأنّ  كتابا   بالفعل ترك قد النريس زيد أنّ  يف واضحان انالنّص  هذان

 .واملشايخ الرواة

 مل»م، قال فورا : املشكلة تظهر يف تكملة كالم الطويس يف الفهرست، فبعد قوله املتقدّ  لكنّ 

د بن عيل بن احلسني بن بابويه، وقال يف فهرسته: مل يرومها حممد بن احلسن بن يرومها حممّ 

بن عبد اهلل بن سدير، وكان يقول:  خالدالوليد، وكان يقول: مها موضوعان، وكذلك كتاب 

 .«د بن موسى اهلمداين..ول حممّ صوضع هذه األ

 إليه، لزيد املنسوب الكتاب نسبة صّححي الفابن الوليد ـ ويظهر متابعته من الصدوق ـ 

 .النريس ال اهلمداين ليفتأ من هاوير

ابن الوليد  أفاده وما جهة، من والنجايش الطويس أفاده ما بني املعارضة تقع وهبذا

 كتاب وجود بأصل اجلزم عىل قدرتنا وعدم التساقط من أقّل  وال ثانية، جهة من الصدوقو

 .للنريس

ح قد ،ذلك ومع ةالنريس  لزيد الكتاب ثبوت يرتج   :هي ،أمور بعد 

 ابن إىل وصل الكتاب أنّ  من النريس، وزيد ادالزرّ  زيد ترمجة يف اخلوئي دالسيّ  ذكره ما ـ 1
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 تضعيف أنّ  علام   ، بهمَ كَ َح  بام مَ كَ َح  فلهذا اهلمداين، موسى بن دحممّ  فيه ضعيف بطريٍق  الوليد

 مع بالوضع الوليد ابن جزم فكيف وضعه، إثبات بمعنى الكتاب تضعيف يساوق ال الراوي

 .!يصدق؟ قد ابالكذّ  أنّ 

ن  اخلوئي ولكن    (الصدوقابن الوليد )و حكم سببيف حتديد  ختمينا  ربم يبدو وكأن ه خيم 

 الصدوق يرد أمل اهلمداين؟ عرب املهصو الكتاب ألنّ  بالوضع حكام امبأّن  له قال فمن هنا،

 بأنّ  هناك يعرّبا مل ذلك ومع ،الطريق يف اهلمداين بوجود الغدير يوم صالة رواية وشيخه

 .صحيحة غري مرتوكة ابأّن  قاال بل موضوعة، الرواية

د الوضع من جهتهام، الصدوق وشيخه كانت لدهيام معطيات تؤكّ  فمن املمكن أنّ  وعليه،

 فإشكال. كتبه بعض يف روايتهمه أورد وإال فالصدوق رغم حكمه بضعف بعض الرواة، إال أنّ 

 .كاٍف  غري اخلوئي دالسيّ 

كانت  ،طريقة القميني، ومنهم الصدوق وشيخه د بحر العلوم، من أنّ ما ذكره السيّ  ـ 2

موقفهام مل يتابعهام عليه ومل يلتفت إليه أحد  ظاهر، وأنّ  تقوم عىل الترّسع يف نقد الرواة بال سبٍب 

الغضائري نفسه ـ رغم مواقفه النقدية ابن ة احلديث والرجال، بل عىل العكس، فإّن من أئمّ 

 وغلط»م إىل أيب جعفر الصدوق قال: املترّسعة ـ مل يوافقهام يف ذلك، إذ بعد نسبته الكالم املتقدّ 

الطويس  بل إنّ  ،«عمري أيب بن دحممّ  عن مسموعة كتبهام رأيت فإيّن  القول، هذا يف جعفر أبو

 أيب ابن رواه النريس زيد كتاب.. »قال:  ،يف ترمجة زيد النريس بعد نقله كالم الصدوق وشيخه

 .للنريس الكتاب ثبوت عىل وتأكيد هلام واضحة ختطئة وهذه ،النجايش ومثله ؛«عنه عمري

 :شناق  يُ يمكن أن و
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 نسبة يرون العلامء من فريقا   هناك أنّ  يثبت ما غاية العلوم بحر السيد به أطال ما إنّ  :ال  أو  

 والنجايش الطويس لتصديق املوجب هو ما لكن إليه، طريقا   هلم وأنّ  النريس، زيد إىل الكتاب

 شواهد، عليه ولنا احلّق  هو الصدوق قاله ما أنّ  أحدٌ  يّدع فلم والصدوق؟ الوليد ابن وختطئة

ّن ابن وأ السيام زيد، إىل الكتاب نسبة بصّحة وثوقنا ربكي   قااله ما أنّ  نّدعي ناأنّ  األمر يف ما كّل 

 هأنّ  النفس يف ثريي   الذي األمر أيضا ، الواضع اسم ذكر بل موضوع، الكتاب إنّ : يقل ملالوليد 

 .الصدد هذا يف معطيات هعند كانت

 درجأ الصدوق أنّ  واحلال الرواة؟ نقد يف وشيخه الصدوق ترّسع أين أعرف مل :ثانيا  

 هأنّ  مع بالترّسع يوصف ال النجايشفيام  نيعَ مترس   كانا وملاذا !عنده كتاٍب  أصّح  يف املراسيل

 يف الراوي همونيتّ  كانوا مأّن  القميني أمرِ  يف ما غاية إنّ . .ضّعفاه ما بكثري يفوق عددا   فضعّ 

 :أمور ثالثة

 .نظرهم وجهة من والغالية الفاسدة العقائد رواية ـ أ

 .املراسيل رواية كثرة ـ ب

 .املجاهيل عن الرواية كثرة ـ ج

 العقدية قناعاته حمّدث لكّل  فإنّ  ؛يف اجلملة عىل األقّل  الطعن يف صحيحة املعايري هذه أنّ  مع

 يف متساهال   كان هبأنّ  الطويس عن إذا   نقول أن يصّح  فهل ويوثق، يضّعف ضوئها يف التي

 العلوم؟ بحر السيد من ذلك سيقبل وهل وأفكارها؟ القديمة قم بمدرسة نؤمن ناألنّ  التوثيق؛

 بحوثنا يف ذلك قناحقّ  كام الوضع، قرينة فهذه املجاهيل، وعن املراسيل رواية كثرة اوأمّ 

 مطلق يف طعنا شيخه وال الصدوق ترى ال وهلذا؟! األسامء يذكر ال فلامذا وإال ة،الرجاليّ 

 .واضح هو كام ٌل مرَس )الفقيه(  نصف بل.. و عمري أيب كابن املرسلني مطلق يف وال اإلرسال

هتمة الترّسع وأمثال هذه التعابري غري صحيحة وفقا  لطريقة تفكري بحر العلوم  فإطالق

ظاهر، فلامذا مل حيتمل فيهم ما حيتمل عادة  يف  م يطعنون بال سبٍب نفسها؛ السيام وهو يقول بأّن 

وهل كانت تضعيفات الطويس معطياته؟  عندهم مل يظهر لنا ومل تصلنا غريهم من وجود سبٍب 

 والنجايش منطلقة كّلها من سبب ظاهر لنا أو أّن أغلبها أو الكثري منها ال نعرف سببه؟!

رواية عن ـ وفقا  لنسخته الواصلة إلينا ـ ي ضاف لذلك كّله أّن أصل زيد النريس توجد فيه 



 

التوحيد وعبودّية أهل البيت والترّبؤ اإلمام الصادق يف نقد الغالة ومجاعة أيب اخلّطاب، وإثبات 

 ، ومل نجد فيه رواية غالية حتى بمفاهيم القميني.من الغلوّ 

ة الرجال واحلديث مل يوافق الصدوق أحدا  من أئمّ  يّدعي السيد بحر العلوم أنّ  :ثالثا  

 أنّ  مع ذلك؟ العلامءه مل يذكر لنا إال ابن الغضائري، فأين قال وشيخه عىل ما اّدعياه، ولكنّ 

 كالم عىل إجيابا   وال سلبا   يعّلقوا مل وغريهم داود وابن آشوب شهر وابن احليّل  العالمة

 والنجايش الطويس كالم ،نعم ؟!الصدوق قاله ما بعكس الرجال علامء شهد فأين الصدوق،

 .البداية ذمن واضح وهذا خمالٌف،

ابن  كتاب نسخة ثبوت لعدم دليال ؛ بوصفه يثبت مل الغضائري ابن عن نقله ما إنّ  :رابعا  

، وقد توّصلنا يف له املعارصين من النجايش مثل الناقل يكن مل ما عنه نقل وما الغضائري

بحوثنا الرجالّية إىل أّن نسبة الكتاب البن الغضائري مظنونة فتشّكل أمارة، لكنّها غري موثوقة 

 .خاّصةلتكون دليال  عىل نسبة ما يف الكتاب إليه دون قرينة 

 النريس وزيد ادالزرّ  زيد كتب رأى هبأنّ  الغضائريابن  احتجاج أنّ  ذلك إىل ضافي  

 األصل إىل طريقهام ألنّ  والنجايش؛ الطويس لنا قّدمه ما نفسه هو عمري، أيب ابن عن مسموعة

 .واضح هو كام عمري، أيب بابن يمرّ 

 مع عمري أيب بابن مترّ  والنجايش والطويس الغضائريابن  طرق كانت إذا: املثري والسؤال

 معروفة، عنه عمري أيب ابن رواية أمر وكان عنه، الوليد وابن الصدوق من زمانا   أبعد مأّن 

ابن و والنجايش للطويس جليا   وظهر وشيخه الصدوق عن األمر هذا خفي فكيف

 أكثر يف وقعا قد شيخه أو الصدوق كون مع زمنا   وشيخه الصدوق تقّدم أليس ؟!الغضائري

 أنّ  حيتمل وأال للريب؟ موجبا   هذا أليس.. عمري أيب ابن إىل الفهرست يف الطويس طرق

 !ذلك؟ بعد اشتهر ثمّ  عمري أيب بابن لصقا   الكتاب

 يعارضه ما دانيؤكّ  والنجايش الطويس سوى نرَ  مل حيث ني،الرجاليّ  مستوى عىل هذا
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 زيد ألصلن وترصاملن اوأمّ  عمري؛ أيب وابن زيدٍ  لعرص زمانا   أقرب ومها ،الوليد وابن الصدوق

 .اجعفلري   ،ريناملتأّخ  من فأغلبهم

 .عليه التعليق فسيأيت ،املحّدثني مستوى عىل اوأمّ 

إال نفس طريق الطويس والنجايش  ،فليس هناك وثيقة ت بطل كالم الصدوق وشيخه وعليه،

 .ألصل زيد النريس، وسيأيت التعليق

د بحر العلوم غري واضح من جهة عدم وضوح مرّبر ترجيحه السيّ ل الكالم: إّن نقد صوحا

 قد نعم،. الصدوق كالم ترجيح من نتمّكن مل لو حتى الوليد؛ وابن الصدوق عىلالطويس و.. 

 بصّحة االطمئنان حتصيل وهي ،بالنتيجة العربة لكنّ  ،أقوى والنجايش الطويس كالم يكون

 .قوهلام

 الكتب يف عديدة رواياٍت  للنريس وجدنا ناأنّ  من ،وغريه العلوم بحر السيد ذكره ماـ  3

 رأيه عن عدل الصدوق أنّ  اّدعي حتى نفسه، الطويس الشيخ كتب بعض يف بل األربعة،

 زيد أصل من منياملتقدّ  أخذ اشتهار دليل الروايات وهذه النريس، زيد عن وروى السابق

 .وهنا   الوليد ابن مقولة يزيد الذي األمر النريس،

ه لو كان هؤالء قد رّصحوا يف هذه الروايات بأّن هذه فإنّ  هذا الكالم غري صحيح، أن   إال

ذكر هذه الروايات مل تَ  دا ، إال أنّ لكان هذا جيّ  النريسالرواية أو تلك مأخوذة من أصل زيد 

ـ أخذوها من زيد بغري طريق  كام يذكر السيد الصدر من املحتمل أن يكونوا ـفذلك، ومعه 

عدد روايات زيد النريس  له كتابا ؛ السيام وأنّ  الكتاب، فال تالزم بني الرواية عنه واإلقرار بأنّ 

 جدا ؛ وبعضها روى فيه عن غريه عن اإلمام كروايته عن عيلّ  يف الكتب األربعة وأمثاهلا قليٌل 

 .يد بن زرارة، وعن بعض أصحابه و.بن فرقد )مزيد(، وعب

 وغريها، األربعة الكتب يف رواياٍت  من له وجدنا بام النريس زيد أصل نقارن عندما ـ 4

 ا خذت الروايات هذه أنّ  ديؤكّ  فهذا أيدينا، بني الذي أصله يف موجودة الروايات هذه أنّ  نجد

                                           
ث النوري لزيد وأصله يف خامتة ؛ وترمجة املحدّ 374 ـ 373: 2ة ( انظر: بحرالعلوم، الفوائد الرجاليّ 1)
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 .أصٌل  فله وعليه ،النريس زيد أصل من

الواضع عادة  ما يكون بصريا ، فقد ينقل  بأنّ  ،اخلوئي والصدر هنا ان:السيد أجابقد و

عه، حتى يلبّس األمر عىل ات الصحيحة لزيد يف األصل الذي يريد أن يضبعض املرويّ 

 .اآلخرين

 ال قد الكتب، يف الروايات من جدا   حمدودا   عددا   النريس لزيد رأينا نابأنّ يمكننا أن نضيف و

 كتاٍب  صّحة ثباتإ خالله من نستطيع ال القليل العدد هذا ومثل روايات، العرشة ىيتعدّ 

 .برّمته

الطرق التي ذكرها الطويس والنجايش  نّ أمن ، منهم السيد الصدر ،ما اختاره غري واحدٍ  ـ 5

الكتاب ـ بشهادة هذه  نّ أعىل كبار رواة القميني، فالبّد  ها تشتملكلّ  نريسىل زيد الإوامثاهلام 

ه لو كان اهلمداين هو نّ أالغضائري من ابن ده كالم يؤكّ  الطرق ـ قد وصلهم فعال ، وهذا ما

 نّ أز دون توّسط اهلمداين. وهذا كّله يعزّ  الكتاب مروي   نّ أالواضع لوقع يف طريق الكتاب، مع 

اهلمداين  ام رأياّن أعقل ذ ال ي  إ ؛خبارمها اجتهادّي إ نّ سا بذلك؛ ألدَ الصدوق وابن الوليد قد َح 

يس فهي منقوالت خربمها حيّس، وهذا بخالف طرق النجايش والطو نّ أبعينهام حى نقول ب

 .نريسالصل لزيد أخذ بالقول بثبوت وجود حسية، فيتعنّي األ

ة ا حدسيّ ّن أن تثبت أ دعوى ابن الوليد للوضع، وتريد ز نظرها عىلاملقاربة تركّ  وهذه

يكفي  دوق وشيخه، بلو ترجيح كالم الصأثبات الوضع إنا ال نريد نّ أة، واحلال اجتهاديّ 

ومعنى الوضع ضع عىل الثقة، ّن الكتاب و  أه من املمكن نّ أليه، وإتضعضع الثقة بنسبة الكتاب 

عىل الثقة هو تضليل الرأي العام بجعل الكتاب متداوال  بوصفه منسوبا  إىل الثقة يف حني أّنه 

 .بالوضعجزمه ونحن ال نعرف منطلقات ابن الوليد يف ليس كذلك. 

يب أخربه بجميع كتب وروايات ابن أه نّ أالشيخ الطويس يف الفهرست يقول ب نّ أ والغريب

لمة خرى، فلو شملت كأوابن الوليد  يذكر يف الطريق الشيخ الصدوق تارة   عمري.. ثمّ 
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يضا  للزم وقوع الصدوق وابن الوليد يف طريق كتاب زيد أ)رواياته( ما رواه من الكتب 

 ابن رواه» ترص عىل ماالطويس اق نّ أم، مع يروياه بنقل الطويس نفسه كام تقدّ ام مل ّن أ، مع نريسال

 .ادالزرّ  زيد صلأ ىلإ طريقا   يضا  أ يذكر نأ دون، «عنه عمري يبأ

 صّح  فلو نفسه، الصدوق الشيخ بوالد يمرّ  زيد صلأ ىلإ النجايش طريق نّ أ يضا  أ والغريب

 القريب املعترب الطريق هذا وجود القميني هلؤالء املعارص الصدوق عن غاب فكيف الطريق

 !جدا ؟ منه

 نعرفها، ال عنارصها لكنّ  ،حمتملة الوليد وابن الصدوق كالم ةحدسيّ  نّ أ ذلك ىلإ ضافي  

 يتمّ  مل هنّ أو اد،الزرّ  زيد صلأو نريسال زيد صلأل ذكرت التي بالطريق نثق نأ نريد ونحن

 الحظنا فلو لزيد، ليس وهو نريس،ال لزيد الكتاب نّ أ هو ظنّ  بحيث الرواة حدأ تضليل

 نأ البعيد من وليس القمي، براهيمإ بن عيل هو مشرتكا   شخصا   فيهام لوجدنا صلنياأل يطريقَ 

 ابن لرواية منسوبة والده كتبةم يف نسخة   منه فوجد الكتاب، هذا مرأ القمي عىل ىلانط قد يكون

 شهادات نّ أ ونرى ،الكتاب مرأ يف نشّك  ثمّ  ومن منحولة، النسخة نّ أ مع ،زيد عن عمري يبأ

 فيام واحدا   حديثا   سوى نريسال زيد عن وِ ير مل هكأنّ  الطويس نّ أو السيام الريب، تثري متعارضة

أّما أصل  ،جيري يف الطريق إىل أصل زيد النريساالحتامل وهذا  .تقريبا   حديثني الكليني روى

 زيد الزّراد فلم يروه عيّل بن إبراهيم عن أبيه، بل رواه مبارشة  عن حمّمد بن عيسى بن عبيد.

من ي معترب باجتهاد حديس ة خرب واحد ظنّ سقاط حجيّ إنحن ال نريد هنا وعىل أّية حال، 

 وزيد نريسال لزيد نسبته صّحة يفن نالحظ مستوى وثوقنا هبذا الكتاب أابن الوليد، بل نريد 

 يف املشرتك القمي براهيمإ بن عيلّ  عىل انطىل الكتابني مرأ نّ أ املحتمل من فهل ،ادالزرّ 

 ابن ىلإ زيد لأص بنسبة مكتفيا   للكتابني هطريق الطويس ذكر عدم يف دور هلذا وهل الطريقني؟

! الوليد؟ وابن الصدوق عرب كان عمري يبأ ابن له رواه ما كّل  نّ أب حرّص  نفسه هنّ أ مع عمري، يبأ

 هلام رتتوفّ  هنّ أ يضا  أ تملحي   ،طأوقعا يف اخلف اجتهدا قد والصدوق الوليد ابن نّ أ حيتمل فكام

 عليه ىلانط هنّ أ ـ الوليد ابن كالم قرينةب ـ حيتمل ا  حّس  نقل القمي نّ أ حيتمل وكام. ةمغدا وثائق

                                           
 .130( الفهرست: 1)



 

 وما ..نحوه وأ عمري يبأ نبا باسم رينمصد   والده، مكتبة يف وجدمها اللذين الكتابني مرأ

 الصدوق كون مع السيام لزيد، الكتاب بانتساب وثوق حيصل ال ،واردة االحتامالت دامت

 .كامل قرنٍ  ىلإ قرن نصف بني بام والطويس النجايش من سبقأ الوليد وابن

لنا اد، وما توّص د الزرّ يوزنريس يف النفس ريبا  من ثبوت الكتابني لزيد ال نّ أهو  لواملتحص  

ق النراقي، والسيد اخلوئي يف بعض كتبه، واملحقّ  ،ة احليّل مهو الظاهر من العالمن نتيجٍة ليه إ

 .اخلميني سّيدوال ،سيد حمسن احلكيموال ،ق النجفيواملحقّ  ،ث البحراينواملحدّ 

 نرّجح كنّا نإو نريس،لل كتاب وجود يفـ  عطياتامل هذه تعارض بعدـ  لدينا وثوق فال

والتعامل مع هذا املوضوع بمنطق حجية اخلرب الثقة بعيدا  عن  .كاٍف  غري الرتجيح لكنّ  ذلك،

معايري النقد التارخيي والوثوقي غري صحيح مبنائّيا ، وكان يفرتض بالسيد الصدر فعل ذلك 

 العتقاده بدور الوثوق يف اجلملة، لكنّه مل يفعل ذلك.

 ماملوجودة اليو نرسيزيد الأصل املوقف من نسخة ج ـ 

 .؟اليوم يديناأ بني ةاملوجود نريسال زيد صلأما هو موقفنا من نسخة 

                                           
 ؛ وجواهر الكالم148: 5 ؛ واحلدائق النارضة220: 15 ؛ ومستند الشيعة344قوال: ( انظر: خالصة األ1)

وقد  ؛364ـ  327: 3 ؛ واخلميني، كتاب الطهارة428ـ  427: 1 ؛ ومستمسك العروة الوثقى35: 6

 العاميل يف هامش الوسائل. سبق ذكر ما سطرته يراع احلرّ 

يشتمل أصل زيد النريس املوجود بني أيدينا اليوم عىل واحٍد ومخسني حديثا ، وهي مروّية عن زيد النريس ( 2)

عن: اإلمام الصادق، واإلمام الكاظم، وعبيد بن زرارة، وعيل بن مزيد، ومعاوية بن وهب، وسامعة بن 

وعبد اهلل بن سنان، وأيب بصري، وحمّمد بن عيل احللبي، وعن بعض أصحابنا، وفيه حديٌث مضمر. مهران، 

ويف الكتاب بعض الروايات يف نقد الغلّو ترصحيا  أو تلوحيا ، وفيه بعض الروايات يف نقد إمامة إسامعيل، 

ن أشكال النزعة وهي وغريها تشري يف هذا األصل لفكرة البداء أيضا . وبعض رواياته فيها شكل م

 الطائفّية.

وكثري من رواياته قريب من الفضاء األخالقي وفضاء املستحّبات وحماسن األفعال. نعم، ورد يف أصل زيد 

اهلل  إنّ  :يقول ،×سمعت أبا عبد اهلل :قال ،عن عبد اهلل بن سنان ،زيد»املوجود بني أيدينا الرواية اآلتية: 

وال  ،وشامال   عرفات يمينا   أفرق يصال بفخذيه أهل  األرض عىل مجلٍ ل الزوال إىليف يوم عرفة يف أوّ  ينزل

املازمني يناديان عند املضيق الذي  ل اهلل ملكني بجبالوكّ  يزال كذلك حتى إذا كان عند املغرب ونفر الناس

فلذلك ، العاملني مني يا رّب آمني : آجالله والرب يصعد إىل السامء ويقول جّل  ،مم سلّ سلّ ، يا رّب  :رأيت

 



  

 تراتااملتوكتابه ليس من  نّ أال إصال ، أ وأّن له كتابا  أ، وسّلمنا بالنريس لو قلنا بوثاقة زيد هنّ إ

 .اليوم وصلنا الذي الكتاب هذا حال معرفة من فالبدّ  عنه،

 تداوله تمّ  وقد ،يومنا ىلإ املجليس العالمة عرص منذ معروٌف  الكتاب هذا نّ إ: ذلك وحتقيق

 صحيحة هنسخت   املجليس بيد وقع الذي الكتاب نّ أ ثبتن   كيف: السؤال لكنّ  احلني، ذلك منذ

 نفسه؟ نريسال زيد لكتاب مطابقة وأ النسبة

هـ ( ذكر يف قسم توثيق 1111العالمة املجليس ) نّ أوهو  ،يف ذلك حيتاج متهيدا   البحث

 خذنامهاأ ّناأ مع».. : ، فقالصلهامأين وبعد حديثه عن الزيدَ  ،نوارر كتابه مطلع بحار األدامص

 الشيخ خطّ  من نقله وهو يب،اآل احلسن بن منصور الشيخ بخطّ  ومصّححة قديمة نسخةٍ  من

 هنّ أ وذكر وثالثامئة، وسبعني ربعأ سنة كتابتها تاريخ وكان القمي، احلسن بن دحممّ  اجلليل

 موسى بن هارون جّل األ الشيخ خطّ  من ذلك بعد املذكورة صولاأل وسائر خذمهاأ

 بن هارون دحممّ  بوأ الشيخ حّدثنا: هكذا سنده نريسال كتاب لوّ أ يف وذكر .&التلعكربي

: قال ،اهلمداين سعيد بن دحممّ  بن محدأ العباس بوأ حّدثنا: قال اهلل، دهيّ أ التلعكربي موسى

 زيد عن عمري، يبأ بن دحممّ  حّدثنا: قال دي،املحمّ  اهلل عبد بوأ العلوي اهلل عبد بن جعفر حّدثنا

 .«..نريسال

 :مرحلتني يف يقع هنا والبحث

 نريسال زيد ىلإ اآليب طريق يف البحث قبل نفسه، اآليب ىلإ الطريق ثباتإ يف: وىلاأل املرحلة

 .نفسه

عثر  العالمة املجليس ينقل عن نسخةٍ ّن ثبات صّحة النسخة؛ أله ال طريق إلنّ أيبدو  والذي

 لزيد صلأ بوجود سّلمنامل ـ لو تىل هذه النسخة التي نحإطريق  ي  أعليها، ومل يذكر لنا 

 ابن عنها حتّدث والتي صلني،األ من املوضوعة النسخة تكون قد اّن أ ـ ادالزرّ  وزيد نريسال

 اسمه وجود وجمّرد ؟!نفسه اآليب ىلإ ترجع بالفعل هي النسخة هذه نّ أ حرزن   فكيف الوليد،

                                                                                                             
ـ  203، كام ورد فيه حديث خمارصة اهلل للمؤمن )األصول السّتة عرش: «وال كسريا   ال تكاد ترى رصيعا  

 (، ومها ـ خاّصة األوىل ـ روايتان غريبتان.204

 .98: 7؛ وانظر: أعيان الشيعة 43: 1 نوار( بحار األ1)



 

 .النسخة تاريخ ثباتإل خمتّصني عىلذلك  ضر  عَ  من البدّ  بل ثبات،لإل يكفي ال عليها

 سطره مما الظاهر هو كام بعينها، تصلنا مل للمجليس وصلت التي النسخة نّ أ والظاهر

نريس ال زيد صلأ ومنها ،را  مؤّخ  بعتط   التي عرش الستة صوللأل حونواملصحّ  قوناملحقّ 

 العاميل احلرّ  نسخة هي وصلتهم نسخة قدمأ نّ أ يبدو للنسخ ذكرهم عند ذإ اد؛الزرّ  زيد وأصل

 من فرغ هنّ أو اجلزائري، محدأ بن الرضا عبد بخطّ  هي والتي عرش، الستة صولاأل ملجموعة

 مل يضا  أ هي اآليب سخةن   نّ أ يعني وهذا. هـ1096 عام صفر شهر من عرش احلادي يف كتابتها

 .ووضعها الدقيق تارخيها من دنتأكّ  حتى ليناإ تصل

نعم، الروايات التي ينقلها املجليس نفسه يف البحار عن أصل زيد النريس، يمكن اعتبارها 

موجودة  يف النسخة التي حيملها هذا الطريق، وهنا ينفع إجراء مقارنة بني نسخة احلّر العاميل 

أصل النريس، فلعّله يشري لتطابق النسختني أو ي ضعف  املتوّفرة وجمموع ما نقله املجليس عن

 هذا االحتامل.

 ـ صّحتها عىل يدّل  ال فهذا احلديث، كتب يف موجود املجموعة هذه روايات بعض نّ أ امّ أو

 حتى الوضع بل وغريه؛ الكتب يف موجود هو ما بني بالتلفيق الوضع الحتامل ـ واضح هو كام

 ورؤية ،هلل املؤمن خمارصة مثل املرفوضة الروايات بعض زيد صلأ يف ورد وقد نفسه، اآليب عىل

 .ذلك وغري ،اهلل

 .معترب غري اآليب ىلإ واملجليس احلرّ  من فالطريق ،النسخة صّحة ثباتإل سبيل فال وعليه،

 النريس زيد ىلإ اآليب من الطريق ثباتإ يف: الثانية املرحلة

 :تيةاآل السلسلة تواجهنا وهنا

 .الطويس الشيخ تالمذة من اآليب احلسن بن منصور الشيخـ  1

العامل  بالفاضلووصفه  ،الدين بعنوان: منصور بن احلسني اآليبتجب ترمجه الشيخ من وقد

 .شكال يف وثاقتهإفال ، الفقيه

 نّ أباعتبار  ،ن يكون اآليب هو هذا الثقةأك يف شكّ ـ وتبعه غريه ـ السيد حمسن احلكيم  لكنّ 
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هـ(، وعليه فاآليب 460 عام )فيام اآليب هذا تلميذ الطويس املتوىّف  ،هـ(374)تاريخ النسخة 

 .جمهول احلال

 هلذه يالقمّ  كتابة ىلإ( كتابتها تاريخ)وكان  ضمري عدناأ ذاإ الوارد، إ شكالاإل وهذا

 .احتامل دجمرّ  يبقى مراأل حال ةأيّ  عىل لكن ممكن، وهو شكال،اإل فريتفع املجموعة،

ه خذ اآليب الكتاب من خّطه، ولعلّ أالشخص الذي  وهو بن احلسن القمي، دحممّ ـ  2

ه روى عنه نّ أه روى عن مجيع شيوخه، ونّ أد بن احلسن بن الوليد، وه نظري حممّ نّ أاملوصوف ب

 .جازةالتلعكربي باإل

 نّ أال  ،القمي هنا روى عن التلعكربي نّ أاملفروض  نّ إف ؛للقمي هنا هذا مغايرٌ  نّ أالبد  لكن

ن هارون بن موسى د بذا قصد من التلعكربي حممّ إال إفيد، التلعكربي روى عنه، خالفا  ملا ا  

 فيكون يف طبقته.

 شعرياأل احلسن بن دحممّ : مثل منهم حدأ وثاقة تثبت مل االسم هبذا تسّمى من وسائر

 ثباتفإ وعليه القمي، وبيّ أ بن احلسني بن احلسن بن دحممّ  وكذلك شنبولة،ب املعروف القمي

 الصفار نّ أل القمي؛ الصفار احلسن بن دحممّ  يكون نأ ويبعد حمرز، غري مرٌ أ هنا القمي وثاقة

 هـ.385 عام املتوىف التلعكربي خطّ  من يستنسخ وأ يروي نأ يعقل فالهـ، 290 عام تويّف 

 تلميذ هو كان ذاإ امّ وأ ،مهمل فهو الطويس، لتلميذ مغايرا   شخصا   اآليب كان ذاإ ـ 3

 القمي، نسخة وصلته طريق ّي أ فعرب معلوم، غري القمي ىلإ طريقه نّ إف ـ الثقة يأ ـ الطويس

 هـ(.385) التلعكربي عىل الالحق اجليل من القمي نّ أ واملفرتض

 من القمي كان ذافإ القمي، بخطّ  نسخةٍ  عن ينقل اآليب نّ أو السيام وارد، شكالاإل وهذا

 أخذه وأ له لقياه فيحتمل ،اآليب ساتذةأ جيل من هنّ أ يعني فهذا ،التلعكربي عىل الالحق اجليل

 .زمنه يف املعروفة النسخة

 .للتلعكربي معارص القمي احلسن بن دحممّ  نّ أ ثبت ذاإ كّله اهذ
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 عقدة ابن هو اهلمداين سعيدبن  دحممّ  بن محدوأ ثقة، التلعكربي موسى بن هارون نّ إ ـ 4

 التلعكربي من فالطريق ثقة، عمري يبأ وابن ثقة، فهو العلوي اهلل عبد بن جعفر وكذلك الثقة،

 .صحيحالنريس  زيد ىلإ

 :يف تكمن النسخة هذه فمشكلة ،وعليه

 .اآليب ىلإ واحلر   املجليس من طريقعدم وجود : ال  و  أ

 .السند يف الوارد القمي احلسن بن دحمم   وثاقة تثبت مل: ثانيا  

 .القوّي  االحتامل بنحو ولو للرفع قابلة ةجزئيّ  مشاكل وهناك

 هذه لتصحيح وجه فال ؛يثبتا مل ادالزرّ  زيد صلأونريس ال زيد صلأ نّ إ :البحث وحصيلة

 .هنا الرواية

 .مسكرا   صريورته حيرز مل ما الزبيبي، العصري حتريم عىل معترب دليل   يقم فلم وعليه،

 ، األدّلة والشواهدالزبييب العصري حبلّية القولـ  ـ  

 :، باآليتسكاراإل يعرضه مل مابعنوانه  الزبيبي العصري حلليّة استدّل 

 .قاعدة احلّل وعموماته ل:و  األ الدليل

 سقاطإ ةقابليّ  هلا ذلك ورغم للتخصيص، قابلةها ـ من حيث املبدأ ـ وهي ثابتة، لكنّ 

 .حمرزا   دليال   لكونا ؛السالف التعليقي االستصحاب

 وهذا كّله إىل جانب أصالة الرباءة.

 .يف النصوص بعد عموم االبتالء به ليهإشري ما  أله لو كان حمرّ نّ إ الثاين: الدليل

، برصف احلكم بيان يف تفَ كَ  السابقة الروايات تمتّ  لو هنّ إف ؛للنقاش قابل  ذا الدليل وه

 .النظر عن مسلكنا يف الوثوق الصدوري االطمئناين بعد األخذ بعني االعتبار قّلة عددها جّدا  

ة عند ذهاب الثلثني، واملفروض مت باحلليّ كَ َح  العنبي رينصوص العص نّ إ الثالث: الدليل

 .حرز احلّل بذهاب الثلثنيفافه، في  الثلثني قد ذهبا يف الزبيب يف ج نّ أ

                                           
 .31: 6 ( انظر: جواهر الكالم1)
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 هو حتليله نريد ما نّ أ كام العنبي، العصري هو الثلثني بذهاب حيّل  ما نّ فإ ضعيف، هولكن  

 ةدلّ بأ الزبيبي العصري حتريم حدأ يّدع ومل حرمته، عىل دليل وجود فرض بعد الزبيب عصري

 .ةخاّص  العنبّي  العصري حرمة

 :هامهّ أو ،اخلاّصة الروايات بعض ىلإ االستناد :الرابع الدليل

 ،«ال»طبخان للنبيذ؟ فقال: قال: سألته عن التمر والزبيب ي   ،االوىل: معتربة سمعة الرواية

وقال:  ،«حرام فقليله كثريه سكرأ ما كّل »‘: وقال: قال رسول اهلل« حرام مسكر كّل »وقال: 

 .«رةكَ العَ  وهي اخلمرية، النبيذ يف يصلح ال»

 خيلطان» :سكار. نعم، وردت الرواية يف الوسائلتربط الرواية موضوع املطبوخ باإل ذإ

 املقام. ة عنجنبيّ أتكون ف ،مفرتتبط ببحث اخلليطني يف النبيذ، وقد تقدّ  .«للنبيذ

فقلت  ،×اهلل با عبدأ)موىل حّر بن يزيد(، قال: سألت الثانية: خرب جرير بن يزيد  الرواية

ها هلم؟ فقال: نعصأفونني صنعتها فم يكلّ ّن إرشبة من العسل وغريه، فصنع األأ يّن إله: 

 .«ا  مسكر تصري نأ قبل من حالل وهي ليهم،إ وادفعها ها،نعاص»

 تربط وهي العنب، ىوحتّ  بل ،والزبيب وللتمر الطبخ حلال شاملة طالقهابإ والرواية

 البإمه السند ضعيفة هالكنّ  ،كام تقّدم العنبيالعصري  موضوع يف يضا  تنفع أو سكار،باإل احلرمة

 .يزيد بن حرّ  موىل وأ يزيد بن جرير

 عىل قدم»قال:  ،×بيهأد بن جعفر، عن عن حممّ  اد،اهلل بن مح   خرب عبد :الثالثة الرواية

 ليكإ بنا بعثوا القوم نّ إ ،اهلل رسول يا: فقالوا. .(اليمن من)وفد  قوم اليمن من ‘اهلل رسول

 نبذفي   التمر، من يؤخذ: فقالوا. يل صفوه النبيذ؟ وما: ‘اهلل رسول فقال النبيذ، عن يسألونك

 إناء يف فألقوه خذوه،أ انطبخ ذافإ ينطبخ، حتى حتته ويوقد يمتيل، حتى املاء عليه صّب ي   مل ناءإ يف

 قد هذا، يا: ‘اهلل رسول فقال.. بثوب وهصفّ  ثم(، رسمي)ثم  ماء عليه واصبّ  ثم آخر،

 .«..حرام سكرم   فكّل : قال: نعم :قال سكر؟في  أ ،كثرتأ
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ة ها خاّص ة، لكنّ بعنرص املسكريّ تركيزه واهتاممه ‘ من حيث حرص الرسول وداللتها

 سحاقإ بنبراهيم إب ، فضال  عن ضعف سندهاة حتى تتمّ لغاء اخلصوصيّ بالتمر، فتحتاج إل

 .محراأل

 .القدر هبذاكتفي ن

 كونه عدم رشط ،مطبوخ غري وأ كان مطبوخا   مطلقا   الزبيبي العصري ةحلي   :والنتيجة

 .مسكر كل   حرمة قاعدة بعموم فيحرم الوإ مسكرا ،

 التمري العصريـ  

سكار، حتى إلاملطبوخ ما مل يبلغ درجة االتمري املسلمني حلّية العصري  بني الفقهاء املعروف

بل حكي نفي اخلالف ، شهرواأل، ىل املشهورإسب هذا القول ون  ، لو مل يذهب ثلثاه

 .عليه مجاعاإل، بل فيه

 رةاملتأّخ  العصور يف حدث رمتأّخ  قوٌل  هنّ أ البحراين الشيخ حتّدث فقد ،باحلرمة القول امّ وأ

ىل علامء آخرين إسب ن  كام ، العاميل واحلرّ  البحراين سليامن الشيخ ىلإ هونسب منه، زمنا   القريبة

 .يضا  أ

 ما نّ أ متقدّ  وقد يضا ،أكرت هنا  الزبيبي ذ  ريدّلة التحليل والتحريم التي تقّدمت يف العصأ غلبأو

 .، ما مل يصبح مسكرا  يضا  أ املطبوخ التمري العصري بحلّية احلكم فيفرتض احللية، نتجي   هناك متقدّ 
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 :التمري بالعصري تانخمتص  ، ومها فيهم النظر من البد   يتان،متبق   هنا روايتان توجد لكن

 ق،ت  املعَ  وحض  الن   عن ئلس  : فيها وجاء الساباطي، موسى بن عمر معتربة: وىلاأل الرواية

 .«التمر ماء ثلثا يذهب حتى فاغله التمر ماء خذ»: قال حيّل؟ حتى بهصنع ي   كيف

 شياءأ عّدة فيه جيعلون وكانوا رائحته، تفوح الطيب من نوعٌ  ـ قيل كام ـ حبالنضو واملراد

 .غىل لو ثلثيه ذهاب عىل التمر ماء حّلية فتوقّ  يف ظاهرة والرواية التمر، نبيذ منها

 يطبخ»قال:  ح،ضوعن النّ × عبد اهللبا أقال: سألت  ،خرىالثانية: معتربة عمر األ الرواية

 .«يمتشطن ثم ثلثه، ويبقى ثلثاه يذهب حتى التمر

 ّل ك نّ أل ؛واحدة ن تكون الروايتان رواية  أـ  الفقهاء بعض ليهإ الم كام ـ البعيد من وليس

واملضمون  ،مام هو عينهنا  مشرتكون، والسائل مشرتك، واإلر زمال املتأّخ وّ رواة السند عدا األ

مام، فقد هها الساباطي لإلسئلة وّج أضمن سلسلة  توىل جاءالرواية األ نّ أواحد، السيام و

 وجز.أو يكون اخترص

 :وذلك ؛ة حال، يصعب االعتمد عىل هذه الرواية هناي  أوعىل 

ه يسأل عن السبيل لتحليله، ومن نّ أو ،املعتق حمورد سؤال الراوي كان عن النضو نّ إ ال :و  أ

هذا  نّ أ عد ميّض الزمان عليها، وهذا يعنيا تشتّد بّن أل ؛قة مسكرةنبذة املعتّ األ نّ أ الواضح

مام رشده اإلأىل حتليله، فإل قد اشتمل عىل املسكر مسبقا ، ويراد بالسؤال معرفة السبي حالنضو

وهبذه الطريقة حيّل بعد عروض احلرمة عليه، وال حيرم نتيجة  ،ىل غليه حتى يذهب الثلثانإ

 .وىل للروايةقوى عىل الصيغة األأ طول املّدة. وهذا االشكال يرد بشكل

 طيب هنّ وأ وتشتّد، ختمر حتى ةملدّ  املوادّ  خذأ عىل قائام   حالنضو اعترب اللغة هلأ بعض نّ إ بل

، إهراقهمر بب به واألوهذا ما يفرّس ورود بعض الروايات عن التطيّ  .منيرَ احلَ  نساء بني شائع
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ذا إنّن أ ةذ ال معنى هلذا كّله سوى فرضه مسكرا  نتيجة االختامر. وهلذا جاء يف الرواية الثانيإ

فعلن ذلك كان هلّن االمتشاط به، فال يكون حمذورا  ولو من خالل مسألة النجاسة للصالة 

 مكان استعامل اخلمر واملسكر.إ وأام عن النجاسة نّ إو ،كلن فقط عن األوغريها، فسؤاله مل يك

مرا  أالنضوح ليس  نّ أيسأل عن احللية واحلرمة، يف حني السائل  نّ أّن من الواضح إ :ثانيا  

صل جواز أىل إا مّ إالنظر فيه  نّ أيب، وهذا يعني مأكوال  وال عصريا  مرشوبا ، بل هو طِ 

وطهارته، والقائلون بحرمة العصري التمري ال يقولون بنجاسته لو  ىل نجاستهإو أاستخدامه، 

 .وال بحرمة استعامله غىل ما مل يرص مسكرا ،

 فيها املشار الثانية الروايةد يف مفروض سؤال السائل، السيام يف املقدار املؤكّ  نّ أوهذا يعني 

 بابب وأ املسكر سةنجا بباب الرواية فتتصل ته،ومسكريّ  تهمخريّ  حالة هو االمتشاط، ىلإ

 .مسكرا   يكن مل ولو العصري حرمة بباب ال استعامله،

 احتامل قّوة بعد السيام ،الروايتني يف طالقاإل دعوى يربك املزدوج شكالاإل وهذا

 .فيه نحن ما عىل امفيه واضحة داللة فال وحدهتام،

رواية واحدة ال تصلح بل حتى لو دّلتا ـ وال يعلم كونام أكثر من رواية واحدة ـ فإّن 

 للحكم الفقهّي، وفقا  ملسلكنا يف حجّية خصوص اخلرب املوثوق الصدور اطمئنانا .

 مل ما ،يغلِ  مل وأ غىل مطلقا ، ـ كالزبيبي ـ التمري العصري حرمة عىل دليل قيام عدم :والنتيجة

 .سكاراإل حدّ  يبلغ

 عىل دليل فال ـ املسكرة نبذةاأل وغري والزبيبي، والتمري العنبي غري ـ العصائر سائر امّ أو

 .مسكرا   وأ مخرا   تصبح مل ما واضحا ، صار كام يضا ،أ حرمتها

 احلصرم عصريـ  

من  واحدٍ  وقد رّصح غري  ، خرضأ زال ما العنب ّولأ هو ـ والراء احلاء بكرس ـ احِلرِصم
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ن يفهم من كلامت أفيه، وحاول  نصاري اخلالَف بل نفى الشيخ األ، الفقهاء بحّلية عصريه

 .مجاعهم عىل حّليتهإبل و ،الفقهاء ذهاهبم

 البحراين صالحث عبد اهلل بن احلاج ىل شيخه املحدّ إسب الشيخ يوسف البحراين نَ  ولكنّ 

 .ويظهر االحتياط من الشيخ جعفر كاشف الغطاء، املوضوع يف الرتّددَ 

 :هنا به ستدل  يُ  نأ يمكن ما وغاية

 العصري بحث يف متتقدّ  التي املطلقة النصوص بعض يف الوارد العصري عنوان شمول ـ 1

 .العنبّي 

م وقد  ثرناكام أ والزبيب، التمر ماء مثل ريدا   لو طالقاإل رزحي   ال هنّ أو، ذلك عن اجلواب تقد 

 طالٍق إ عىل احلصول نّ أب وقلنا ،النصوص يف ليهإ املنظور هنّ أو ،العنب ةمركوزيّ  احتامل هناك

 .صعٌب 

 .احلرصم لعصري العنبّي  العصري عنوان شمول ـ 2

 العصري روايات مالحظة بل عنبيا ، عصريا   احلرصم عصري يسمّ ي   ال العرف نّ أب وجياب

 منعينه  العنب غريأّن  يف وضوحا   تعطي ذلك وغري والدبس البختج عن واحلديث العنبي

 عصري ةمعروفيّ  وعدم املغيل العنبي العصري ةمعروفيّ  بعد السيام هنا؛ دراجهإ الصعب

 .احلرصم

 تشمل فهي الكرم، شجرة يف ونوح بليسإ وأ وآدم بليسإ تنازع روايات يف ورد ما ـ 3

 .احلرصم

 نانئاطم وال ،احلرصم ال ،العنب هو الكرم شجرة عنوان يف رصفنامل نّ أب يبجوا  
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 .ولمشبال

 بحال هنا احلرمة حرص   للمقام، مةاملحر   النصوص شمول حرازإ عدم بعد صح  فاأل

 تكون سكار،اإل بحال نفسه العنبّي  العصري يف احلرمة حرص من عليه بنينا ما عىل بل سكار،اإل

 سكاراإل عروض احتمل فيامجيٌه و االحتياط نعم، .سكرت   مل ما بختط   ولو حالال   العصائر كّل 

 .اهلل عند والعلم ،وجيتنب رتكي   نأ يف به، ا  معتدّ  احتامال   عليه
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 املبحث الثالث

 ، الوسائل واألدواتواملسكرات اخلمر حتليل

 متهيد

 اخلمر بنجاسة حكم لو هأنّ  كام مخر، وهي رشهبا يمكن ال حتريمها بعد اخلمر أنّ  الواضح من

وكذلك احلال يف  .احلال هذه يف له معنى ال اخلمر فتحليل مخرا ، مادامت بنجاستها حيكم هفإنّ 

 املسكر ما دام مسكرا .

 بينه الفرق عن حتّدثوا الذي االنقالب حالة يف اخلمر حتليل عن الفقهاء حتّدث ذلك مع لكن

 .آخرون عنها زهميّ  فيام ،ومصاديقها صغرياهتا من بعضهم فجعله االستحالة، وبني

 الطهارة، كتاب من راتاملطهّ  باب يف يكون املوضوع هذا يف عادة   الفقهي البحث وحمّل 

 .واألرشبة األطعمة كتاب وكذا

وعليه، فهنا جمموعة من البحوث التي تتصل بتحّول املوقف يف اخلمر واملسكرات إىل 

احللّية، مستبعدين البحث يف حتليل العصري العنبي وأمثاله بذهاب الثلثني بالنار ونحوها، أو 

بس وغري ذلك، حيث تقّدم  الكالم عن هذا املوضوع بالتفصيل يف مباحث العصري بتحّوله لد 

 العنبي، فال نعيد.

واالستحالة  باالنقالب املتصلة األساسي ة املوضوعات جمموعة اهلل بعون هنا سنعالج

 :تيةاآل النقاط ضمن وذلك ،ونحومها

 االستحالة وبني بينه والفرق ،االنقالب معنىـ  

 العقد انقالب عن كحديثهم ،عادة   اللغوي معناها يف «االنقالب» مفردة الفقهاء يستخدم



 

 .احلاالت بعض يف دائم نكاٍح  إىل املنقطع النكاح انقالب عن أو جائز، إىل الزمٍ  من

 يف إال ،خاصا   ا  فقهيّ  اصطالحا   بوصفها الكلمة يستخدمون ال ،احلاالت خمتلف يف هملكنّ 

 مصطح يطلقني كتابففي هذين ال؛ واألرشبة الطهارة :كتايَب  يف له تعّرضوا واحد موضعٍ 

عند  املصطلح االنقالب معنى هي الظاهرة فهذه ّل،َخ  إىل اخلمر حتّول به ويراد االنقالب

 أو تلقائي طبيعّي  بشكلٍ  االنقالبالفقهاء، بال فرٍق ـ يف املعنى املصطلح ـ بني أن حيصل هذا 

 .سيأيت كالمٍ  عىل ،برشّي  وتدّخل بعالج

التي تعّد من املطهرات عند  ،ز االنقالب عن االستحالةبني الفقهاء يف متيّ  وقع كالمٌ  وقد

ة هويّ أو خروج جسم من حالة وطبع و ،آخر ة إىل جسمٍ الفقهاء، وهي تعني حتّول جسٍم أو مادّ 

 .ٍة أخرىنة إىل طبٍع وهويّ معيّ 

 :فريقني وجود يبدو وهنا

 لليشء ةالنوعيّ  احلقيقة تبّدل تعني األّن  االنقالب؛ غري االستحالة أنّ  ويرون :لاألو   الفريق

 االنقالب يف التحّول يبلغ ال بينام ذلك، ونحو رمادا   اخلشب كصريورة ،أو التحّول املاهوي

، فالفرق خال   اخلمر كتبّدل ة،النوعيّ  احلقيقة بقاء مع األوصاف يف تبّدل هو اموإنّ  ،احلدّ  هذا

 الفرق بني التحّول املاهوي والتحّول الصفتي.بني االستحالة واالنقالب هو 

 وهلذا نجد أنّ  ،ة االستحالةب تغاير أدّلة مطهريّ ة االنقالأدّلة مطهريّ  ز هذا األمر أنّ ويعزّ 

 وجدناهم بل ،رات بالذكر عن االستحالةيف املطهّ الكثري من الفقهاء قد أفردوا االنقالب 

 النجس تطّهر االستحالة بأنّ  كثريين كقول ،إليهام بالنسبة واآلثار األحكام يف حتى زونيميّ 

 .ساتاملتنجّ  دون النجاسات إال يطّهر ال االنقالب بينام ،سواملتنجّ 
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 .بينهام زوايميّ وهم الذين جعلوا االنقالب من االستحالة وقسام  منه، ومل  الثاين: الفريق

 هو ليس االستحالة يف ةالنوعيّ  الصورة تبّدل معيار بأنّ  نظره لوجهة الفريق هذا انترص وقد

 لالتبدّ  عليه يصدق االنقالب أنّ  الواضح ومن العرف، بل ة،والفلسفيّ  والعقلية ةالعلميّ  ةالدقّ 

 غري آخر شيئا   اخلّل  يرى فالعرف ة،والعقليّ  العلمية بالدقة لالتبدّ  يصدق مل لو حتى العريف

 .نوعّي  حتّوٌل  هأنّ  عىل العرف إليه ينظر اخلمر معامل أبرز هي التي اإلسكار صفة وزوال اخلمر،

 ذكرهم سياق يف االستحالة عن االنقالَب  الفقهاء متييز تربير الفريق هذا حاول كام

 بل واالستحالة، االنقالب بني عندهم احلقيقي التاميز سببه ليس التمييز هذا نّ بأ رات،للمطهّ 

 بالذكر االنقالب أفردوا هلذا والتفاصيل؛ اخلصوصيات بعض يف متاميزة، فيهام األحكام ألنّ 

 أنّ  االمتيازات مجلة من، وال  َخ  اخلمر انقالب عىل االستحالة أحكام متام جريان ميتوهّ  ال حتى

 الذي واإلناء املستحال طهارة يوجب االنقالب بينام ،املستحال اجلسم نفس تطّهر االستحالة

 .ذلك ونحو ال ،َخ  صريورهتا قبل اخلمر فيه كانت

واحد  ة االنقالب واالستحالة بقدر ما املطلوب حتديد معنى كل  داعي للبحث عن هوي   وال

 :كلمتجمموعة هنا ولدينا ة تبعا  لألدل ة وما جاء يف النصوص، ومورده وآثاره الفقهي  

عىل ة ال يفرض إّن متايز االستحالة واالنقالب يف األحكام واآلثار الرشعيّ الكلمة األوىل: 

رات لو كانوا يرون االنقالب من نوع االستحاالت، بل كان الفقهاء متييزمها يف باب املطهّ 

ثم يتحّدثوا عن  ،را  ن يذكروا االستحالة مطهّ أزون بالفصل والتدقيق ـ بمقدورهم ـ وهم املتميّ 

 ة وتسّمى باالنقالب، فالتمييز احلكمي ملة يف االستحالة هلا أحكام خاّص وجود حالة خاّص 

يكن يفرض قهرا  التمييز العنواين أو الذكري، السيام مع عدم اإلشارة إطالقا  إىل كون 

 ن االستحالة وله أحكامه اخلاّصة.االنقالب فردا  م

وبعبارة أخرى: كان بإمكانم احلديث عن كيّل االستحالة، وتقسيمها إىل االستحالة 

بينهام يف املورد واآلثار الرشعّية، ال يف  االنقالبّية واالستحالة غري االنقالبية، ويكون الفرق

 احلقيقة واهلوّية.
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 صريورة خصوص وهو ،اخلاص الفقهّي  بمعناه إليه ننظر تارة   االنقالب إنّ  الكلمة الثانية:

 صفاته من صفةٍ  يف ولو آخر إىل يشء من التحّول مطلق بمعنى إليه ننظر وأخرى ال ،َخ  اخلمر

 حتّول أو ثلج إىل املاء حتّول أو طحني إىل احلنطة حتّول أو وازاجل إىل اللزوم من العقد كتحّول

 ..أو وسادة إىل اخلنزير شعر حتّول أو النار عىل بالذوبان مرق إىل اللحم

 أفراد من فردٌ  االنقالب أنّ  فسنجد ،لالنقالب اخلاّص  الفقهي للمصطلح نظرنا فإذا

 العنوانية التالتحوّ  فإنّ  السائل، لعنوان وليس اخلمر، لعنوان العريفّ  باملفهوم االستحالة

 .هنا ختتلف

لو أخذنا املعنى العام لالنقالب واالستحالة، فإن الحظنا مطلق االستخدام اللغوي  اأمّ 

ا لو الحظنا ما ينظر إليه الفقهاء يف االستحالة بوصفها مطهرا  من فمن الواضح التداخل، أمّ 

ستحالة هو زوال عنوان النجس عن اليشء، وقصور ة االجوهر مطهريّ  لرأينا أنّ  ،راتاملطهّ 

دليل النجاسة عن الشمول له، فعندما صار الكلب ملحا  مل يعد يشمله دليل نجاسة الكلب، بل 

صار يشمله دليل طهارة امللح أو أصالة الطهارة يف امللح بعد عدم إمكان جريان استصحاب 

 .لتغرّي املوضوع ؛النجاسة

بل هي من التسامح يف التعبري،  هورات االستحالة من املطهّ  عدّ  أنّ وقد أقّر السيد اخلوئي ب

عِدمات موضوع النجاسة  .من م 

 كان ا  فقهيّ  االستحالة مفهوم يف ةاجلوهريّ  اخلاصية هذه حّقق فإنّ  ،االنقالب يف ننظر وهنا

 العنبي والعصري ال  َخ  اخلمر كصريورة احلكم موضوع تغرّي  قحيقّ  انقالب فكّل  فال، وإال منها

 انقالب وكّل  املطهرات، من را  مطهّ  بوصفها لالستحالة الفقهّي  املعنى هبذا استحالة فهو ،دبسا  

 نم الفقهاء يعتربها التي االستحالة يف إلدراجه معنى فال ذلك يوجب ال اليشء يف حيدث

 انقالب يف كام خاص بحكمٍ  خاّص  انقالٍب  عىل الشارع حيكم أن مانع ال نعم، .املطهرات

 .ال  َخ  اخلمر

 باملعنى االنقالب يصري وبه ،الطريقة هبذه املوضوع ةمعاجل هو بالنظر الراجح فلعّل  وعليه،

 قيقةالد ةالنهائيّ  الصيغة وتكون. االستحالة أفراد من فردا   ـ ال  َخ  اخلمر صريورة ـ اخلاّص 

                                           
 .497: 3ومباين منهاج الصاحلني ؛ 169 ـ 168: 3 املصدر نفسه( انظر: 1)



  

 يت:كاآل

 عن اليشء خروج هي ـ تساحمي بإطالٍق  ولو را  مطهّ  وبوصفها الفقهي بمعناها ـ االستحالة

 أصالتها، أو الطهارة لدليل مشمول عنوان إىل النجاسة، لدليل مشموال   صار به الذي العنوان

 .العريف للنظر وفقا  

 من فردٌ  فهو ال  ـَخ  اخلمر صريورة وهوـ  اخلاّص  املعنى االنقالب من قصد فإذا وعليه،

 .خاّصة أحكام له غايته االستحالة،

 من أعمّ  فيكون أوصافه، ببعض وول اليشء يف التحّول مطلق االنقالب من قصد إذا اوأمّ 

 االنقالب صار العنوان الوز أوجب إن االنقاليب التحّول ألنّ  را ؛مطهّ  بوصفها االستحالة

،  االنقالب تباين ـ فظة  حمِ  امليتة وشعر خبزا   واحلنطة ثلجا   املاء صريورة يف كام ـ وإال استحالة 

 .خاص بدليلٍ  وال ،لالستحالة العام ةاملطهريّ  بدليل ال ،أساسا   را  مطهّ  يعد فلم واالستحالة،

 عن حديثه عند االستحالة من فردا   االنقالب جعل عن دافع اخلوئي السيد أنّ  والغريب

 يقبل مل عندما ـ ناهبيّ  وقد ـ الثاين الشهيد عىل ردّ  أن سبق هلكنّ  واالنقالب، االستحالة ةمطهريّ 

 االستحالة، غري االنقالب أنّ  أوضح وهناك انقالب، هو دبس إىل العنبي العصري حتّول أنّ  منه

 فقط األوصاف يف حتّول فهو االنقالب بخالف ةالنوعيّ  احلقيقة يف حتّول االستحالة وأنّ 

 أن اخلوئي السيد بإمكان نعم فلرياجع، هناك عليه أوردنا أن سبق وقد. خبزا   احلنطة كصريورة

 ويراه ال ،َخ  اخلمر صريورة حالة يف( لالنقالب)الشاملة  االستحالة حصول يف هناك كيشكّ 

 .مثال دجمرّ  وهو ،آخر أمرٌ  وهذا خبزا ، احلنطة كصريورة

ال ، اخلاص   باملعنى االنقالب أن  والنتيجة هي   أفراد من فرد  ، وهو صريورة اخلمر خ 

ا االنقالب باملععرفا   العنوان بزوال املتجوهرة االستحالة ل ، أم  نى العام ـ وهو مطلق التحو 

 م  من اجلوهري أو الصفتي ـ فهو أعم  من االستحالة كذلك.األع

 اًل ومطّهريتهَخاخلمر أصل حمّللية انقالب ـ  

املتفق عىل نجاسة اخلمر ـ من األمور  ـ بناء   تهريّ ال  ومطهّ لية انقالب اخلمر َخ أصل حملّ إّن 

                                           
 ه.سانقالبه بنفوهو  ،ن( املقصود بقدره املتيقّ 1)



 

كام يظهر من املذاهب  ،ةبني مذاهب أهل اإلسالم عىل ما يبدو، فقد ذهبت إليه اإلماميّ  عليها

 املسلمني اتفاق يّدعا هنا ومن؛ بينهم عليه فقمتّ  هأنّ بالفعل  عيادّ  بل ،أيضا  األربعة 

 .عليه

ة والتحليل الطهارة عىل استدل  قد و  :أبرزها ،أدل ة بعد 

 واألحكام ال ،َخ  صارت أن بعد وجود هلا يعد مل اخلمر فإنّ  ؛سماإل زوال :لاألو   الدليل

 ،النجاسة فموضوع انعدم، قد اخلمر اسم إنّ  وحيث وعدما ، وجودا   والعناوين لألسامء تابعة

 ينعدم واحلكم واحلرمة، النجاسة دليل يشملهام حتى وجود هلام يعد مل ،احلرمة موضوع وكذلك

 .موضوعه بانعدام

 ،اإلسكار هو امإنّ  اخلمر يف احلرمة مدار أنّ  وهو أيضا ، شبيه تقريٌب  ةالسنيّ  لمذاهبل وكان

 .باحلّلية حكمفي   ،وموجبه مداره بزوال احلكم زال مدارا   عتربي   الذي الوصف زال فإذا

 فرض فلو الثانية الصيغة اأمّ  واضح، األوىل بصيغته فالتقريب التقريبان، هذان خيتلف وقد

 فقدهتاأ اموإنّ  ،اسمها غرّيت وال ال  َخ  جتعلها مل نةمعيّ  ةمادّ  فيها وضعنا ناأنّ  إال بخمر، أتينا ناأنّ 

 إذا إال الثانية، الصيغة عىل دونا احلرمة، عىل تبقى األوىل الصيغة فعىل ر،اإلسكا خاصية

 .هو األرجح، كام التجّوز من برضٍب  الإ أساسا   مخرا   سّمىت   ال كرت س ال التي اخلمر أنّ  اعتربنا

                                           
؛ 228: 3؛ ورشائع اإلسالم 133: 3؛ والرسائر 211؛ واملراسم: 592؛ والنهاية: 581( انظر: املقنعة: 1)

: 4ب البارع ؛ واملهذّ 18: 3؛ والدروس الرشعية 331: 3؛ وقواعد األحكام 395واجلامع للرشائع: 

؛ ورياض املسائل 61: 4؛ والتنقيح الرائع 285: 6؛ وجواهر الكالم 101: 12؛ ومسالك األفهام 240

؛ 423 ـ 422؛ واالنتصار: 187: 5؛ وجامع املدارك 223ـ  222: 15؛ ومستند الشيعة 241: 12

: 2م كاحب األ؛ ومهذّ 166: 2؛ وحترير الوسيلة 295: 9؛ وكشف اللثام 293، 289: 11وجممع الفائدة 

 .220: 2؛ ومفتاح الكرامة 86

 .72: 1؛ واملغني 231ـ 230: 1؛ وناية املحتاج 52: 1؛ وحاشية الدسوقي 394: 1( انظر: البحر الرائق 2)

 .55: 11ة )الكويتية( ( املوسوعة الفقهيّ 3)

 .314: 2؛ ومصباح اهلدى 223: 15؛ ومستند الشيعة 219: 3( انظر: منتهى املطلب 4)

 .242: 12؛ ورياض املسائل 219: 3؛ ومنتهى املطلب 423االنتصار: ( انظر: 5)

وال يرّض ذلك بكون القرآن قد استخدم كلمة اخلمر يف اجلنّة سالبا  عنها صفة اإلسكار؛ فإّن السياق هناك ( 6)

ّي شاهد أّنه يريد لّذة الرشاب وا نسه، وإال فالعرف يسلب هنا ـ لوال القرينة ـ اسم اخلمر عن رشاب عنب

 



  

ب يف اخلمر ما يزيل س  أّن السيد اليزدي ذكر أنّ  ظواملالَح   عىل وبقير كره مل يطه  ه لو ص 

 .هذا كالمه عىل العروة حميّش  من أحد يعّلق ومل احلرمة،

 عن املائع حتّول إذا إال ،صحيح اليزدي السيد كالم بأنّ  هنا املنتظري الشيخ عّلق نعم،

 وصف زال لو هأنّ  يف كناشكّ  نانّ أل قليل؛ قبل إليه أملحنا ما عني وهذا ،كرهس   بزوال ةاخلمريّ 

 واألقرب هو صّحة السلب عنها. ال؟ وأ مخرا   سّمىت   فهل اخلمر عن اإلسكار

 إليه أملح كام ،الرشاب من املسكر هبأنّ  اخلمر تعريف مع القادم، جعفر بن عيلّ  خرب دهويؤيّ 

 .الَخ  صارت التي مراخل يف وارد جعفر بن عيلّ  خرب كان وإن. احلكيم دالسيّ 

 اخلّل، حّلية عىل الداّلة لألدّلةلة  مشمو تصار خال   اصريورهت بعد اخلمرَ  إنّ  :الثاين الدليل

 .حالال   فتكون

ه بعضا ، كمل بعض  مني يمكن إرجاعهام إىل دليل واحد ي  احلقيقة، فإّن الدليلني املتقدّ  ويف

فيه  الفقهاء فهموا من االنقالب أنّ  ة االستحالة مطلقا ، مما يدّل عىل أنّ مطهريّ وهو عني دليل 

 نكتة االستحالة.

 لدليل مشمولجديد  موضوع وثبت احلرمة موضوع انعدم نقالبالبا هإنّ : الدليل وحاصل

 .الطهارة وكذا للحّلية، موجب عميل ألصل أو عام، أو خاص ةٍ حليّ 

 نذكر دةمتعدّ  وهي اخلمر، يف االنقالب ةمطهريّ  يف الواردة ةاخلاّص  الروايات :الثالث الدليل

 :منها

ه عن قال: سألت   ،×عن أيب عبد اهلل األوىل: خرب زرارة )الصحيح عىل املشهور(، الرواية

 .«بأس ال»عل خال ؟ قال: اخلمر العتيقة جت  

                                                                                                             
معّتق لكنّه غري مسكر حتى بإسكاٍر خفيف، بل لو صّح منه اإلطالق فهو إطالق عىل األعّم من الصحيح 

 والفاسد، فالحظ.

 .260: 1( انظر: العروة الوثقى 1)

 .111: 1( العروة الوثقى مع تعليقات املنتظري 2)

 .100: 2( مستمسك العروة 3)

 .320 ـ 319: 2( انظر: مصباح اهلدى 4)

 .293، 289: 11ن انظر: جممع الفائدة والربه( ا5)

 .117: 9؛ وهتذيب األحكام 93: 4؛ واالستبصار 428: 6( الكايف 6)



 

عن الرجل يأخذ اخلمر × قال: سألت أبا عبد اهلل ،الثانية: صحيحة عبيد بن زرارة الرواية

 .«بأس ال»ال ؟ قال: فيجعلها َخ 

ه قال يف الرجل إذا أنّ  ،×اهلل عن أيب عبد الثالثة: صحيحة عبيد بن زرارة األخرى، الرواية

 اسم عن حتّول إذا»ال ، فقال: باع عصريا ، فحبسه السلطان حتى صار مخرا ، فجعله صاحبه َخ 

 .«به بأس فال اخلمر

 قال: سألته عن اخلمر يكون أّوله مخرا ، ثمّ  ،عن أخيه ،الرابعة: خرب عّل بن جعفر الرواية

 .«بأس فال سكره ذهب إذا»قال:  ؟ال  )أيؤكل(يصري َخ 

 .فيه نقاش ال ثابٌت  االنقالب حمّللية فأصل   ،وعليه

 ومطهرّيته االنقالب حمّللية دائرةـ  

 من أكثر عىل وذلك ذلك، دائرة يف الكالم وقع ،باالنقالب التحليل أصل عىل االتفاق بعد

 :مستوى

 عموم احلكم للعصائر واألنبذة و..أو  ،يف الشيء امُلْنَقِلبـ  ـ  

 العنبي العصري أنّ  يف الكالم امإنّ  وطهرت، حّلت خال   انقَلبت إذا اخلمر أنّ  الواضح من

 خال ، انقلبت لو اإلسكار، خفيفة أو الشديدة املسكرات وسائر والفقاع األنبذة وكذلك ،املغيلّ 

 ال؟ وأ أيضا   حتّل  فهل

 النبيذ، ذكرهمن العالمة احليّل يف بعض كتبه الرتّدد واالستشكال يف املوضوع بعد  يظهر

 يرد مل النبيذ لكنّ  بالطهارة، حكمفي   زالت وقد ،اإلسكار هي التنجيس عّلة أنّ  استشكاله ومنشأ

 .خّل  إىل بالتحّول طاهر هأنّ  النّص  يف

                                           
 .93: 4؛ واالستبصار 428: 6( الكايف 1)

 .118ـ  117: 9؛ وهتذيب األحكام 93: 4( االستبصار 2)

 .273 ـ 272؛ وقرب اإلسناد: 155بن جعفر:  ( مسائل عيلّ 3)

 .292: 1ناية اإلحكام ( انظر: 4)



  

 يةللحلّ  موجٌب  االنقالب أنّ  من ،الفقهاء من واحدٍ  غري   إليه ذهب ما هو الصحيح أن   إال

 وهلذا ،غري ال للتمثيل كان اخلمر يف النصوص يف جاء ما وأنّ  املسكرات، مطلق يف والطهارة

 ال ،َخ  اخلمر بانقالب له متثيلهم ثمّ  را ،مطهّ  بوصفه لالنقالب الفقهاء ذكر أنّ  اخلوئي دالسيّ  ذكر

يد الثاين االستناد إىل . بل لعّله يظهر من الشهباخلمر ةاملطهريّ  اختصاص عدم عىل شاهدٌ 

 .ةولويّ األ

 قحتقّ  هو والطهارة ةللحليّ  املوجب االنقالب جوهر أنّ  من ،سابقا   قلناه ما ذلك يف واملستند

 خرج أو كذلك اعالفقّ  خرج أو ال  َخ  ليصري طبيعته عن النبيذ خرج فإذا فيه، االستحالة نكتة

 .العام االستحالة قانون عليه انطبق ،املغيلّ  العنبي العصري

 وورود   .اخلمر يف املورد لغلبة هنا؛ القانون ينفي ال فيه نصوص وجود عدم دوجمرّ 

النصوص مفهوم ؛ إذ ليس هلذه اغريه عن ينفيه وال اخلمر يف احلكم يثبت   فيها النصوص

 .باملعنى األصويل للكلمة

ية احلكمهو  فالصحيح  تتغري   إذا ،ذلك وغري واخلمر اعوالفق   والعصائر األنبذة بحل 

 .بنجاستها القول عىل بناء   الطهارة يف احلال وكذلك ،خال   تانقلب لو كم عرفا ، احقيقته

 ّلأو عموم احلكم لغري اخَل ،يف الشيء امُلْنَقَلب إليهـ  ـ  

كام وقع الكالم يف اختصاص حكم االنقالب باخلمر، كذا وقع يف اختصاصه باخلّل، وهو 

 حتّل  فهل اخلّل، غري هلا مغاير آخر مائعٍ  إىل غريها أو اخلمر انقلبت فلو للمعادلة، اآلخرالطرف 

 ال؟ وأ تطهر أو

 االنقالب ةومطهريّ  حمّللية اختصاص هو النصوص عىل اجلمود مقتىض بأنّ  يقال قد

 .فال آخر شيئا   انقلبت لو اأمّ  فقط، خال   اخلمر بانقالب

سنٍَد  لدليلٍ  وذلك ؛التعميم هو ـ اخلوئي دللسيّ  وفاقا   ـ الصحيح أن   إال  يف وردت بقرينةم 

                                           
 .82: 1؛ ومغني املحتاج 320: 2؛ ومصباح اهلدى 242: 5( انظر: مصابيح الظالم 1)

 .187 ـ 186: 3( التنقيح 2)

 .203: 9ة ( انظر: الروضة البهيّ 3)



 

 :آحادي خربٍ 

 فيحكم نعيد، فال م،تقدّ  كام املقام، عىل العامّ  االستحالة قانون انطباقهو ف الدليل، اأمّ 

 .آخر حتريم أو نجاسةٍ  دليل يشمله مما إليه املنقلب يكون ال أن رشط والطهارة، باحلّلية

من صحيحة عبيد بن زرارة  من االستناد لكل   ،د اخلوئيالقرينة، فام ذكره السيّ  اوأمّ 

 بأس فال اخلمر اسم عن حتّول إذا»ل: م، حيث ورد يف األوّ بن جعفر املتقدّ  مة، وخرب عيلّ املتقدّ 

سم والصفة، فإذا العربة بزوال اإل فهم أنّ في   ،«بأس فال سكره ذهب إذا»وورد يف الثاين:  ،«به

النصوص  وورود   .دّلت النصوص عىل التحليل ،زال اسم اخلمر وزالت صفة اإلسكار معا  

 مورد اخلّل ال يمنع عن الفهم العام للجواب منها كام هو واضح.

ية بالطهارة احلكم عموم فالصحيح ل ملطلق واحلل   إىل املسكرات من غريها أو اخلمر حتو 

 .واملسكر اخلمر اسم عن باخلروج العربة بل ؛اخلل   هي تكن مل ولو عرفا ، أخرى ةنوعي   حقيقة

زوال املسكرّية عن ومن هنا يظهر أّن املدار يف غري اخلمر من سائر املسكرات يقيض بأّن 

فلو زالت املسكرّية  ،ألّنا انصّبت عىل عنوان املسكر ؛املسكرات يفرض زوال حكم احلرمة

وهذا يصبح أكثر وضوحا  بعد أن تبنّي لنا  ،ات من ذات املرشوب زال احلكمبالعالج والكيامئيّ 

غالب خمرب عن زوال الصفة والعنوان الذي عليه مدار جمّرد مثال كان خّل اخلمر إىل انقالب أّن 

املعنى األخّص كانت الصفة والعنوان الذي عليه مدار احلكم احلكم، وهو أّنه يف غري اخلمر ب

هو عنوان املسكر، فزوال اإلسكار كاٍف يف تغرّي احلكم تلقائّيا . وقد أملحنا هلذا يف بعض 

 البحوث السابقة، فراجع.

وبمجموع ما تقّدم نكتشف أّن أنواع اخلّل املوجودة اليوم، ال هيّمنا كيفية حتّوهلا إىل خّل 

واستهالك الوقت يف ذلك، بل العربة بقياس النسبة الكحولّية ـ خمربّيا  ـ فيها، بحيث يصدق 

( Balsamic) ميكسّل البلَخ مثل عليها عرفا  اإلسكار ولو اخلفيف منه أو ال، فام يقال عن 

 حرمته ينبغي إخضاعه هلذا املعيار ال غري.و

ثّمة تفاصيل متصلة بالنجاسة ال عالقة لنا هبا هنا، كام لو كان العنب يف نفسه متنّجسا   ،نعم
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ثم جعل منه اخلمر ثم اخلّل أو غري ذلك، ويف كفاية االنقالب لطهارة اإلناء الذي جعل العنب 

فاصيل تتصل بالطهارة والنجاسة بناء عىل نجاسة فيه مخرا  أو رضورة حتّوله إلناء آخر. وهي ت

اخلمر واملسكر، ال تعنينا هنا. بل لو تّم فال دليل عىل حرمة تناول النجس واملتنّجس يف غري 

األعيان الثابتة حرمة تناوهلا بعنوانا، واملفروض خروج هذه عنها بعد خروجها عن عنوان 

 اخلمرّية واملسكرّية.

 ، األحكام والنتائجوأنواعه الباالنق أسباب يفـ  ـ  

 قّسمأسباب االنقالب وأنواعه، حيث تدور حول الثالثة يف جمال حمّللية االنقالب  الدائرة

 :رئيسني قسمني إىل واألنواع األسباب حيث من االنقالب الفقهاء

بمعنى أن يكون حصول االنقالب  ،)االنقالب الذايت( ل: االنقالب بنفسهاألو   القسم

فانقلبت خال ، وهذا هو املقدار  ركت اخلمر مّدة  خارج عن تدّخل اإلنسان، كام لو ت   بسبٍب 

 مطهرّية االنقالب عند املسلمني. د مناملؤك  

بمعنى أن يكون حصول االنقالب  ،)االنقالب العالجي( الثاين: االنقالب بعالج القسم

 ،اخلّل أو البصل أو.. يف اخلمر بسبب تدّخل اإلنسان يف املوضوع، كأن يتم إلقاء بعض امللح أو

 ال؟ وق االنقالب املوجب للطهارة واحلّلية أّل، فهنا هل يتحقّ فيوجب ذلك انقالهبا إىل َخ 

فقد ذهبت  هذه القضي ة وقعت موقع اخلالف عىل مستوى الفقه املقارن بني املذاهب،

ة، إىل القول الرأي عند املالكيّ ة والراجح من ومعها احلنفيّ  ـعي إمجاعها عليهة ـ بل ادّ اإلماميّ 

 .بلة عدم التطهري باالنقالب بعالجة واحلناسب إىل الشافعيّ بالتحليل والتطهري بالعالج، فيام ن  

عن مقتىض  رجخي   ما فيها هل لنرى ،املقام يف الروايات طوائف يف النظر من لنا والبدّ 

 بعدم فيه يقال قد بعضها إذ العالج؛ وحاالت صور يف ننظر ذلك بعد ثمّ  ؟ال وأ القاعدة
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 :مرحلتان فهنا القاعدة؛ عىل حتى ةاملطهريّ 

 ، حماوالت تفسري وتوفيقةـ البحث على مستوى اجملموعات احلديثّي ـ  ـ  
 املوضوع عىل داللتها حيث من املقام، يف ةاحلديثيّ  املجموعات دراسة يف :األوىل املرحلة

 :جمموعات ثالث عىل الروايات أنّ  يالحظ والذي إجيابا ، أو سلبا  

 تقيّد مل فهية واحلّلية بالتبّدل باالنقالب، ما دّل باإلطالق عىل املطهريّ  األوىل: املجموعة

 احلالتني، لكلتا الشمول هو التقييد عدم ومقتىض بعالج، أو بنفسه االنقالب بكون احلكم

 .أيضا   بعالج االنقالب حصل لو ليةواملحلّ  ةاملطهريّ  لصالح املجموعة هذه فتكون

 وكذلك خاّصة، بحالة يقّيد مل حيث م،املتقدّ  جعفر بن عيلّ  خرب الروايات هذه من كرذ   وقد

 مطلق عن حديٌث  األخبار بعض يف بل السلطان، حبسه فيمن مةاملتقدّ  زرارة بن عبيد معتربة

 .أيضا   العالج حلال الشمول تفيد النصوص فهذه ،وفوائده اخلمر من املستخلص اخلّل 

 وهذه بعالج، االنقالب حالة خصوص يف واملحّللية املطهرية عىل دّل  ما :الثانية املجموعة

 .هنا موضوعنا عىل واملبارشة بالنَّص  تدّل  املجموعة

علم، فإّن ظاهر التعبري بـ)مجلة روايات هذه املجموعة خرب زرارة املتقدّ  ومن  خال ( أنّ  جت 

 .ذلك يكون بعالج وتدّخل إنساين

جعلت فداك، العصري ×: وكذلك معتربة عبد العزيز بن املهتدي، قال: كتبت إىل الرضا

 .«به بأس ال»يصري مخرا ، فيصّب عليه اخلّل ويشء يغرّيه حتى يصري خال ؟ قال: 

خرب مستطرفات الرسائر نقال  عن جامع البزنطي، عن أيب بصري، عن أيب عبد  وكذلك

 .«بمعاجلتها بأس ال»حّول خال ؟ فقال: ج بامللح وغريه، لت  ئل عن اخلمر تعالَ ه س  أنّ  ،×اهلل

نت رأسها، ثم كشفت عنها، فنظرت إليها قبل الوقت أو بعده،  عاجلتها، وطيّ قلت: فإيّن 

 خال   اخلمر تتحّول أن إرادتك امإنّ  بذلك، سأب ال»: فقال يل إمساكها؟فوجدهتا مخرا ، أحيّل 

 .«الفساد إرادتك وليس
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 إىل فتنضمّ  بعالج؛ خال   اخلمر بجعل واحلّلية الطهارة حصول يف واضحة الروايات فهذه

 .أيضا   العالج حلاالت ريةواملطهّ  ةاملحلليّ  شمول لصالح معا   لتكونان ،األوىل املجموعة

 حكم فيه قحيقّ  ال بعالج خال   اخلمر انقالب أنّ  منه همف   أو دّل و ما وه :الثالثة املجموعة

 .االنقالب

 :أبرزها ،الروايات بعُض  هنا واملذكورُ 

 ما إال ال،»عل فيها اخلّل؟ فقال: ئل عن اخلمر جي  ، س  ×عن أيب عبد اهلل ـ خرب أيب بصري، 1

 .«نفسه قبل من جاء

 .بعالج ال نفسه، قبل من باالنقالب ريةواملطهّ  ةاملحلليّ  حرص يف رصحية واضحة فهي

 إىل الطويس طريق ناحية من سوى كالم فيه وليس املشهور، عند السند معترب واخلرب

 .األهوازي سعيد بن احلسني

 بأس ال»ال ؟ قال: عل َخ عن اخلمر جت  × قال: سألت أبا عبد اهلل ،ـ صحيحة أيب بصري 2

 .«هابيقل ما»: ـ وهي رواية الطويس ـ بعض املصادر ويف .«يغلبها ما فيها جيعل مل إذا

 يضيع بحيث كثرية امللقاة اخلل ةكميّ  تكون ال أن وهو آخر بشكلٍ  همتف  هذه الرواية  لكنّ 

 .باٍق  فاخلمر ينقلب؛ أنه ال ،فيها اخلمر

: فقال| عن أيتام ورثوا مخرا ؟ طلحة سأل النبّي  أبا أنّ ـ خرب أنس بن مالك،  3

 .«ال»قال: أفال نجعلها خال ؟ قال:  ،«أهرقها»

 .«ال»النبي| سئل عن اخلمر تتخذ خال ؟ فقال:  أنّ  ،ـ خرب أنس اآلخر 4

 ظاهرمها أنّ  مع ،من أهل السنّة بعالج التخليل رفض من مستند مها األخريان واحلديثان
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 .فيه لكالما وسيأيت ،واضح هو كام بنفسه ولو للتخليل الشمول

 :هاوأبرزُ  ،ةاحلديثي   املجموعات بني للتوفيق هنا حماوالت ذلتبُ  وقد

 عىل الثالثة املجموعة محل من ،آخرون عليه وتبعه ،الطويس الشيخ ذكره ما :األوىل املحاولة

 .هنا النصوص جمموعات بني توفيقا   ذلك ويكون العالج، عدم استحباب عىل أو ،الكراهية

 من للفرار هذا ذكر اموإنّ  ،هلا شاهدٌ  النصوص يف يوجد وال افرتاضي ة، املحاولة هذه أن   إال

؛ الكراهة عىل محلها لوحده يرّبر ال األصحاب عند مهجورة الرواية وكون .التعارض أزمة

لعدم صّحة الوهن الداليل ما مل يوجب اهلجران التفات الفقيه بالفعل لظهور الكراهة يف 

 النّص، كام حّققناه يف مباحث األصول.

ام السائل يف مثل خرب أيب بصري إنّ  ما ذكره الفاضل اهلندي، من احتامل أنّ  الثانية: املحاولة

بل البد ـ  ،هاه ال يكفي حللّ هلك، فأجابه اإلمام بأنّ سأل عن حال اخلمر لو وضع اخلّل فيها فاست  

 .بغريه أو بعالج يكون أن من أعمّ إضافة إىل ذلك ـ من أن تنقلب اخلمر خال ، وهذا 

 يف حكم اخلمر إذا وضع فيها اخلّل  فام هو موجب الشّك  املحاولة فيها بعض الغرابة، وهذه

جواب اإلمام ال  بصري عن هذا املوضوع؟! عىل أنّ  واستهلك وبقيت اخلمر مخرا ، ليسأل أبو

، فام معنى ي  !؟«نفسه قبل من جاء ما»بدو ـ عىل هذا التقدير ـ منسجام 

ا ، فتكون يف اخلمر لتصبح حالال  أو طاهر نعم، نسب أليب حنيفة قوله بكفاية وضع اخلّل 

 هنا الرواية محل كان اخلمر طهارة يف حنيفة أيب عن هذا صّح  فإذا ،ا  عليههذه الرواية ردّ 

 عدم عىل ةدالّ  الرواية فتكون ومعه احلّلية، إىل ال الطهارة إىل حنيفة أيب نظر لعّل  لكن ،ممكنا  

 .طاهرا   ليكون نفسه اخلمر يف االنقالب من البدّ  بل ،الطهارة يف اخلّل  وضع كفاية
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 .الروايات سائر لنا تفرّس  مل املحاولة هذه صّحت ولو

من ترجيح روايات املنع عن االنقالب بعالج؛  ،ما ذكره السيد تقي القمي الثالثة: املحاولة

حمل روايات املجموعة الرتخيص يف االنقالب بعالج هو الذي عليه فقه أهل السنّة، فت   ألنّ 

 يف االنقالب تأثري باختصاص لتزموي   ،األوىل املجموعةالثانية عىل التقّية، وكذا إطالق روايات 

 .بنفسه يكون أن

 عىل الفقه" كتاب مثل عىل اعتامدا   ذكرهتا التي املعلومات يف تهادقّ  عدم رغم املحاولة وهذه

 حنافاأل إليه ذهب ما أنّ  إال ..املوضوع هذا يف منقسمون السنة أهل فإنّ ؛ "األربعة املذاهب

 ..االنقالب تأثري إطالق هو ـ ×الصادق اإلمام لزمن نواملعارص ـ ةواملالكيّ 

 عرص يف مرّبرها وضوح عدم حيث من وأمثاهلا التقية دعوى يف التشكيك وه مشكلتنا لكنّ 

 .رأينا كام الثالثة املجموعة لصالح تقف السنّة أهل روايات بعض إنّ  بل ،الصادق

 يف خيطر لعّله بل نادرة، مواردها أنّ  ورأينا ،التقية عىل احلمل ملشكلة حمّله يف تعّرضنا وقد

، احلّق  غري بيان لإلمام جاز إذا هأنّ  وهو ،إشكاٌل  البال  ينقلال  الراوي أنّ  يضمن الذي فام تقية 

 .دا  جيّ  لفتأمّ ! أيضا ؟من الراوي نفسه  تقية   اإلمام عن الواقع خالف

حصول صورة واحد، من محل روايات املجموعة الثالثة عىل  ما ذكره غري   الرابعة: املحاولة

 املراد فيكون ،«يغلبها»كام تساعد رواية أيب بصري الثانية  ،ة باالستهالك ال باالنقالبيّ ل  حالة اخلَ 

 .أساسا   انقالب حيصل مل اإذ هلا الطهارة حصول وعدم اخلّل  يف التي اخلمر نجاسة

الواردة يف الكايف، « يغلبها»بناء عىل صيغة  ،املعنى حتتمله رواية أيب بصري املذكورة وهذا

فام  !كيف يمكن تفسري سائر الروايات هنا؟ لكن الطويس.الواردة بطريق « هابيقل»دون صيغة 

ومل يقل: جتعل هي « اخلّل  فيها جيعل اخلمر»ه إىل تعبري عندما نضمّ « نفسه قبل من جاء ما»معنى 

 بإهراقهالنبي أمر  خرب أنس غري واضح؛ ألنّ  يف اخلّل، أو جيعل عليها اخلّل؟ هذا مضافا  إىل أنّ 

تعبري  ون االستهالك فلامذا أتلف املال عىل األيتام الصغار؟ كام أنّ فلو كان االنقالب كافيا  د
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 غري املحاولة فهذه، ال ، ال يف استهالكها يف اخلّل  جعلها َخ يفظاهر عرفا  « خال   تخذت   اخلمر»

 .النصوص جمموعة يف واضحة

 بمالك ـ التعارض استحكام بعد ـ الثالثة املجموعة روايات إسقاط :اخلامسة املحاولة

 .ةوالالحجّ  ةاحلجّ  بني التعارض بصريورة يقال قد بل عنها، األصحاب إعراض

 لتضعيف ال ا  اجتهاديّ  يكون قد هنا األصحاب إعراض فإنّ  صحيحة؛ غري املحاولة وهذه

 عىل املشهور اعتامد صورة يف جيري ال باإلعراض الوهن قانون أنّ  وذلك الصدور، ةحيثيّ 

 إىل ال ،حاتاملرّج  بعض إعامهلم إىل يرجع قد هذا فإنّ  خمالفها؛ وطرح الروايات من جمموعة

 علم يف قناهحقّ  كام ،باإلعراض السند   نيوهَ  حتى الروايات هذه صدور تضعيفهم أصل

 .األصول

 لو هأنّ  إال ،اإلعراض عن احلديث أمكن لربام ا  إماميّ  لوحظ لو األمر هذا أنّ  ذلك إىل ضافي  

 .املوضوع يف األربعة املذاهب انقسام بعد له وجه فال ا  إسالميّ  لوحظ

 تارة   الروايات هذه نّ و أوه ،ما نراه العالج األفضل لفهم هذه النصوص السادسة: املحاولة

 .رأَخ  بعيونٍ ومّرة ثانية نطالعها  املتنّجس، أو النجس تناول وحرمة اخلمر نجاسة بعيون نقرؤها

سإذا قلنا بنجاسة اخلمر، مع حرمة تناول ـ  1 الفقهاء  فنالحظ هنا أنّ  ،النجس واملتنج 

االنقالب برّمتها  روايات رغم أنّ  ،ة الفقهية يف تعاملهم مع هذه الرواياتحكمتهم هذه اخللفيّ 

 ة حكم الرشب، ففي خرب عيلّ ة النجاسة، بل فيها إشارة حليثيّ ة إشارة حليثيّ تقريبا  ليست فيها أيّ 

د حيثية النجاسة ال خرب أنس األّول، فإّن جمرّ  وكذلك يف ،«يؤكل؟»بن جعفر ورد السؤال 

 «.أنتم أفسدمتوه ما تأكلوا وال انفسد ما كلوا»تفرض األمر باإلهراق، وكذلك خرب العيون 

 التطهري ةبذهنيّ  الروايات هذه مع تعاطوا فقد اخلمر، بنجاسة حكموا الفقهاء ألنّ  لكن

ـ  الروايات بعض بني لكن ،املقام يف يقع تعارضا   ةثمّ  أنّ  نالحظ ذلك عىل بنينا فإذا باالنقالب،

 ما وغالبا   صيغته، يف مرتّدد الثاين بصري أيب خرب ألنّ  وذلكـ  لاألوّ  بصري أيب خرب وباألخّص 

 حمتمل وهو بالغلبة، التعبري فيه ورد الكليني ونقل   الطويس، نقل من دّق أ الكليني نقل يكون
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 ال االستهالك قضية ألنّ  وغريها؛ االستهالك قضّية حيتمل جممال   اخلرب فيكون رأينا، كام ملعانٍ 

 عىلبقيه ي خّل  إىل فتحّوله اخلمر، عىل اخلّل  بصّب  املجموع نجاسة حصول بعد التطهري يف تنفع

 التخليل احليل العالمة أبطل كان وقد أوال ؛ باخلمر باتصاله إليه تتأ التي العرضية النجاسة

 ينفع ال ومعه ،نجسا   جيعله اخلمر يف اخلّل  وضع أنّ  إىل يرجع ،مستقل بدليلٍ  بعالج

 يف ةالعرضيّ  النجاسة ال اخلمر، يف ةالذاتيّ  النجاسة يرفع االنقالب أنّ  املفروض ألنّ  االنقالب؛

 .اخلّل 

ليل ولو بالرتك خام تبطل مطلق التنّ إو ،ليل بعالجخاية أنس األوىل، فهي ال تبطل الترو اوأمّ 

ري خال ، فتكون الرواية ة لوحدها تصلقال له النبي: اتركها مدّ  الإو ،حصوله بالرتكبناء  عىل 

نتج وهذا  ،ليل ولو بغري عالجخصل التمعارضة أل  ؛هذه الرواية ولزوم طرحها شذوذَ ما ي 

 يضا .أاعدة قال مقتىضبل  ،رواياتالمجاع وملخالفتها اإل

ي اخلمور بدافع نهذا الشخص يقت نّ أرادة إنس الثانية، مع احتامل أوهكذا احلال يف رواية 

ن ال أها لغرض اخلّل، واملطلوب ئفاملشكلة نشأت من تداول اخلمر واقتنا ،ن جيعلها خال  أ

تطرفات الرسائر ستكون اخلمر موجودة ومتداولة، فيكون مفاد هذه الرواية عىل عكس خرب م

يضا  أووقع  ؟و الأة هبا جيوز الوصيّ اخلمر املتخذة للتخليل هل  نّ أم؛ وهلذا وقع بحث يف املتقدّ 

االختاذ  نّ أساس أعىل  ،؟و الأب فهل يضمنها صاخلمر لو غصبها غا ههذ نّ أيف  بحٌث 

 .يعطيها نوعا  من االحرتام املايلليل خللت

 ضعيف امّ إف ةالبقيّ  امّ أو ،لوّ األ بصري يبأ خرب هو هنا املعارضة يف وضحاأل فاخلرب وعليه،

ض املجموعة األوىل والثانية؛  الداللة أو جممل الداللة. وخرب أيب بصري األّول ال يعارأو  السند

 الردّ  حمتمال   لكونه وأ هوازي،األ ىلإ الطويس طريق ةصحّ  عدم عىل بناء  إّما ألّنه ضعيف السند 

 الوإ منه، سندا   بمجموعها يتهاصحّ أو له املعارضة الروايات لكثرة وأ قلنا،ن كام حنيفة يبأ عىل

 .املستقرّ  التعارض ىلإ نرجع
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املجموعة  طالقإـ ومعهام  والثانية الثالثة املجموعة سقوط التعارض املستقّر هو ومقتىض

 بعض بني يلصالتف تقتيض وهي ،املقام يف القاعدة مقتىض ىلإ والعودة ا ،تامّ  سقوطا  ـ  وىلاأل

 .سيأيتكام  العالج صور

عنوان النجس  و قلنا بأن  أ ،وقلنا بطهارته ،اذا جتاهلنا مسألة نجاسة اخلمر ام  ـ وأ 2

شكال عىل بعض م يف اإلجرى ما تقدّ  بنفسه،أو الرشب كل موجبا  حلرمة األليس س واملتنج  

ال يوجب حتريم ذلك اليشء وال  ،انقالهبا ثمّ  ،ّن وضع يشء يف اخلمرأضافة إمع  ،الروايات

و لعدم حرمة تناول النجس بعنوانه، أ ،صال  أا لعدم وجود نجاسة مّ إاخلمر بعد انقالهبا، 

عنوان اخلمر قد انعدم، فمقتىض التعارض هو التساقط والعودة لقانون  نّ أواملفروض 

 .بنفسه ال  َخ  صريورتهو أوال فرق فيه بني التخليل بعالج  االستحالة العام،

 بعد اخلمر ةبحليّ  القول، من همغريمن  وبعض نافواألح ةمامي  اإل ليهإ ذهب ما فالصحيح

 كام ،الصور يف التفصيل من فالبدّ  ،نجس هي بام امّ أ مخر، هي بام هذا بعالج، ولو خال   انقالهبا

 .اهلل بعون يأيت سوف

 والنصوص ـ البحث على مستوى الصور واحلاالت وما تقتضيه القواعد ـ  ـ  

 .ةاخلاّص  النصوصيف صور وحاالت العالج، وما تقتضيه القاعدة فيها و املرحلة الثانية:

 :تيةاآل الطريقة عىل فهرستها يمكنني صور عدة هنا تذكر وقد

  العالج يكون نأ :وىلاأل الصورة
ٍ
 لو بام له لواومثّ  .يالقيها وال اخلمر يف يدخل ال بيشء

  بجانب هاضعبو وأ بالتدخني عاجلها
ٍ
 .ما يشء

كثر ة؛ لصدق القاعدة وشمول املورد ألق النراقي هنا عدم اخلالف يف احلليّ اّدعى املحقّ  وقد

 .خباراأل

 تشمل مةاملتقدّ  الثالثة املجموعة خبارأ هل: السؤال نّ أ ال، إالقاعدة مقتىض عىل كذلك وهو

 ال؟ وأ العالج من النوع هذا
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 بغري العالج يشمل فال اخلّل، فيها علجي   اخلمر يف واردٌ  الروايات تلك بعض نّ إ :واجلواب

 يف ظاهر الثاين بصري يبأ خرب نّ أ كام ل،وّ األ بصري يبأ خرب مثل وذلك فيها، يشء لجع حالة

 .هنا اجلواز عىل داال   فيكون ،يشء فيها جيعل مل ما التخليل جواز

 بل ،امعليه التعليق سلفناوقد أ ملوردنا، حتى ولمالش مهافظاهر ،مالك بن نسأ خربا امّ أ

 حكام   بوصفه وىل،األ املراحل يف اخلمر موضوع يف النبوي التشّدد عن انيعرّب  كانا امّن أ ظنّ أ

 .فيام سبق املوضوع هذا عن احلديث سلفناأ كام ا ،والئيّ 

 طبق وعىل ،القاعدة عىل والتطهري للحلية موجٌب  النحو هبذا العالج نّ أ فالصحيح

 .يضا  أ النصوص

  العالج يكون نأ :الثانية الصورة
ٍ
 ىلإ اخلمر تتحّول ثم نفسها، اخلمر ويالقي يدخل بيشء

 :حاالت عّدة توجد الصورة هذه ويف ّل،خ

  سا  متنجّ  وال نجسا   ال ،نفسه يف ا  طاهر مرا  أ اخلمر به جتعالَ  ما يكون نأ ـ 1
ٍ
 غري آخر بيشء

 :حالتان وهنا نفسها، اخلمر

 ستهلكي   الذي الكمّ  وأ النوع من التخليل هبدف اخلمر يف يوضع ما يكون نأ :وىلاأل احلالة

 ثمّ  اخلمر، يف فذاب امللح من مقدارا   وضعنا لو كام ال ،َخ  اخلمر صريورة وقبل وضعه بعد فيها

 .ال  َخ  اخلمر جعل الذي التفاعل بدأ

، والدليل عىل ذلك م باحللّيةكَ بحصول التخليل حي   هنّ أ واحٍد من الفقهاء هنا ذكر غري   وقد

ا  يف اخلمر، وبعد االنقالب مل يكن هناك غري اخلمر ك صار جزءا  مندكّ هذا اجلسم املستهلَ  نّ أ

يضا  أخبار تشمل املقام بل بعض األ ،ّي حمذورأفيشملها مقتىض القاعدة بال  ،التي انقلبت خال  

 .اوز مشكلة الطائفة الثالثة منهاوضوح، بعد جت بكّل 

قى يف اخلمر قد لاجلسم امل نّ إ من حيث م استشكلوا هنا،ّن  أعض العلمء فهم من بيُ  وقد

ل عىل طهرها باالنقالب ة ال دلية بمالقاة اخلمر له، والنجاسة العرضيّ يتنّجس بنجاسة عرض
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 .كام سيأيت

اك امللح يف اخلمر ولو بعد نجاسته اندكّن إف صحيح هلذا الكالم؛ ه مل يظهر وجه  ن  أ الإ

ليس هناك معنى  مخرا  وبعد صريورته  .املوضوع املتنّجس واستهالكهة، يوجب زوال العرضيّ 

تجه هناك مخرا  ت نّ أال إيقول العرف هنا  ، بل الأصلّية وعرضّية :تني فيهسعرفا  لثبوت نجا

ق النراقي صده املحقّ ي قد يقتيض عكس ذلك، ولعّل هذا ما ققّ دال ، ولو كان النظر اللتصري َخ 

 .يف جوابه هنا

 يف النجس سقوط نّ فإ الفارق، مع قياٌس  الطاهر يف النجس سقوط عىل املقام وقياس  

بل املندّك  ،الباقي هو ليس املتنّجس نفإ ؛هنا بخالفه ،سا  متنجّ  الطاهر صريورة يوجب الطاهر

 .املتاليش

 عىل باالنقالب، هريتطه نريد نانّ أ ال االنقالبقبل  بقائه وعدم امللح ذهاب القضّية فجوهر

، االنقالب اعتربنا لو يضا  أ كنٌ مم باالنقالب هتطهري نّ أ  يضا ،أ استحال قد امللح فيكون استحالة 

 .ةوالعرضيّ  ةالذاتيّ  النجاسة من الطهارة توجب واالستحالة

 ال الذي الكمّ  وأ النوع من التخليل هبدف اخلمر يف يوضع ما يكون نأ :الثانية احلالة

 .ذلك بعدبقي ف ،البصل فيها ضعو   لو كام ،يشءٌ  منه يبقى بل وضعه، بعد فيها ستهلكي  

 .منسوٌب لإلمجاعبل لعّله ، ىل املشهورإسب بل ن  ، ىل احللّيةإذهب غري واحٍد هنا  وقد

اجلسم املضاف قد  نّ إمن حيث  ؛بعض الفقهاء ـ كالشهيد الثاين ـ استشكلوا هنا لكنّ 

 .ج بهاجلسم املعالَ  يفصل استحالة اخلمر، ومل حتر تنّجس باتصاله باخلمر، واالنقالب يطهّ 

نية فيكون حاله حال اآل ،و يغتفر ذلكأصل الطهارة هنا حتن أمكان إعن ذلك ب جيبوا  
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 .يضا  أالتي تطهر مع االنقالب 

مثل  ،د من الروايات هو العالج بام ال يبقىاملقدار املؤكّ  نّ أيضا  بأردبييل هنا األ واستشكل

 نّ أ. ولعّل نتيجة كالمه دّلة له يبقى فال حيرز شمول األا العالج باممّ أاخلّل بقرينة ذكره فيها، 

 .أيضا  االنقالب هنا ال يوجب طهارة اخلمر نفسها 

دّلة االنقالب عدم الفرق بني أطالقات إمقتيض  نّ أذكر السيد اخلوئي  مقابل هذا كل ه، ويف

 مل تكن هناك فائدة الإعن حصول الطهارة، و وهذا بنفسه كاشٌف  ،ستهلك وغريهالعالج بام ي  

 .من االنقالب

 وال هنا عليه ضري فال اطهارهت ىلإ يذهب من امّ أ اخلمر، نجاسة عىل مبنّي  برّمته اجلدل وهذا

 قلنا نأ سبق وقد ،املتنّجس تناول حرمة عىل مبنّي  كّله الكالم هذا نّ أ كام شكال،إ ّي أ عليه يرد

 االنتباه ىلإ لفتي   ما ةئمّ األ جوبةأ يف وال سئلةاأل يف نجد مل هلذا وربام ذلك، عىل دليل ال هنّ بأ

 ةيّ ملركوز وأ اخلمر طهارة ةملركوزيّ  ماإ وغريه، لكاملستهَ  بني الفقهاء ذكره الذي يلصالتف ذاهل

 ظاهرها الباب نصوص نّ بأ آنفا   قلنا وقد والرشب، كلاأل مستوى عىل ساملتنجّ  حرمة عدم

 .والنجاسة الطهارة، دون والرشب كلاأل ةحيثيّ  ىلإ النظر

نفس  نّ فإ ن  االنقالب هنا يوجب الطهارة واحللي ة؛ألنظر هو القول بالذي يبدو يل قريبا  لو

 نّ أعريف عىل  ه تنّجس باخلمر قبل انقالهبا مؤرٌش نّ أفرتض ناء الذي ي  جتاهل الروايات ملسألة اإل

و جسم يعّد عرفا  أما يلحق هبا من آنية  طهارة كّل  ااخلمر بعد انقالهبا تطهر ويصاحب طهارهت

ر مل يقم عليها مضيف للعالج ومل يستهلك، فتبعّية اآلنية يف الطهارة للخكاجلسم الذي ا   ،معها

ناء يطهر اإله لو مل نّ أليها عرب القول بإام توّصل الفقهاء نّ إّي رواية، أليها إرش خاص، ومل ت   دليٌل 

  ناءاإل طهارة لزم، فلكان االنقالب لغوا  
ٍ
 من هي التي ةبالتبعيّ  هنا الفقهاء سامهأ بيشء

 أيضا . خرىأ مثلةهلا هناك أ ذكروت   ،عندهم راتاملطهّ 
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 مع املوارد هذه كّل  عن مجيعا   النصوص سكوت نّ إ: نقول نأ العريفّ  من ليسأ عليه، وبناء  

 نّ بأ فيها ترصيح ال حيث ؛قطعا   النصوص بعض يف طالقاتإ ووجود هبا، االبتالء حصول

 بن عبيد كصحيحة ،اخلوئي فادهأ ملا ووفاقا   ،دبييلاألر ذكره ملا خالفا   ـ يبقى ال بام يكون العالج

 ةمرجعيّ  عىل النصوص واقتصار ـ ذلك وغري جعفر بن عيل وخرب زرارة، وخرب زرارة،

 نّ أ عىل عرفا   كاٍف  شاهدٌ .. ةالعرضيّ  بالنجاسة احلرمة حاالت عن الطرف غّض  مع االنقالب

 .فيها حصل التي الدائرة يف للخمر ثرأ ّي أ زوال وجبأ حصل ذاإ االنقالب

 يف صلاأل هذا عن الناجتة ةالفرعيّ  النجاسة لزوال موجب ةصليّ األ النجاسة زوال كأنّ  بل

ـ لو أراد أن  شخٌص  يقول قد بل ،ولوّيةباأل بالطهارة نقل مل ذاإ هذا نفسه؛ صلاأل حتّول نطاق

، فقد حيصل أن يسري معهم عىل طريقتهم الدقّية هذه ـ ب أّن حتّول اخلمر إىل خّل أمٌر تدرجيي 

 !هكلّ  فينّجس اخلّل  يطهر فال ،التنجيس فيحصل ،بعض قبل جزاءتتحّول بعض األ

 ينّجس ال املتنّجس بأنّ  قلنا لو بل بالطهارة، احلكم هو ـ طالقاتاإل ىلإ استنادا   ـ قربفاأل

 .حالتنا يف وضحأ احلكم كان مطلقا  

ج عالَ التي ت   نفسهابل بغري اخلمر سا  من قَ و متنجّ أشيئا  نجسا   ج به اخلمر  عالَ ن يكون ما ت  أ ـ 2

 به.

 قبل اخلمر يف سمتنجّ  وأ نجس وقوع مطلق وهو ،وسعأ نطاق عىل بينهم طرح البحث هذا

 .ال مأ به والعالج االنقالب حتقيق به يراد مما ساملتنجّ  وأ النجس هذا كان سواء انقالهبا،

النجاسة  نّ  أبعٌض  ذكر، بل صال  أىل عدم الطهارة باالنقالب إ ذهب بعض الفقهاء وهنا

دّل عىل طهارة  والدليل. ةالقضيّ ىل بناء احلكم عىل هذه إ، وذهب آخرون ضاعف وتشتدّ تت

ها متارتفاع حرعىل ة ال نجاسة غريها، كام دّل صليّ بارتفاع نجاستها األر باالنقالب ماخل

مقتىض  نّ أ. كام ذكر السيد حمسن احلكيم ليهاإضاف ب ال حرمة غريها مما ي  باالنقال
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 .رة يف غري اخلمر نفسها لو انقلبتالدليل عىل الطهاعدم االستصحاب هو بقاء النجاسة بعد 

إىل الطهارة باالنقالب لو ا زيلت عني النجاسة من اخلمر قبل  ويف املقابل ذهب األحناف

حصول االنقالب، مع ذهاهبم إىل أّن العصري العنبي لو تنّجس ثم صار مخرا ، ثم انقلب َخال ، مل 

 .يطهر

 :هي ،مورأبشواهد القائلني بالنجاسة  اخلوئي السيد ناقش وقد

 تشتدّ  مل غائط عىل بوٌل  وقع فلو ة،العينيّ  النجاسات يف واالشتداد للمضاعفة معنى ال هنّ إ ـ أ

 .البول رمجل   ثرأ وال عني ال حيث ،هي هي تبقى بل الغائط، نجاسة

ت عىل طهارة اخلمر ا دلّ ّن إطالقات نصوص الباب، فإلو غضضنا الطرف، نتمّسك ب ـ ب

ال نّجس إو ،ناءاإل ستنجّ  عدمم ال، رشط أ باالنقالب مطلقا ، سواء القتها نجاسة ولو يد كافرٍ 

ة س ثم صار مخرا  ثم خال ، النقالب نجاسته العرضيّ ب طهارة العنب لو تنجّ بل عليه رتّ  ،اخلّل 

 .باخلمر ذاتّيةىل إ

 :ن هأ والتحقيق

 نّ أل باالنقالب؛ باحللّية للحكم موجب ال احلال هذه ويف اخلمر، طهارة عىل نبني تارة  

 وعليه ،مطلقا   ال اخلمر يف ةاخلمريّ  احلرمة جانب ىلإ ناظرة االنقالب يعطيها التي ةاحلليّ 

 مل ساملتنجّ  تناول بحرمة وقلنا سةمتنجّ  كانت فلو مخر، هي حيث من اخلمر حيّلل فاالنقالب

 ال النجاسة حيث من ما  حمرّ  فيكون سا  متنجّ  فيبقى لطهارته، موجبة   اخلاّصة االنقالب دّلةأ تكن

 .ةاخلمريّ  حيث من

 ـ موجودا   كان نإو الكافر وختليل .ةالعرضيّ  النجاسة حلال مطلقة ليست هنا والنصوص

، وليست االنقالب حالة صلأ ىلإ ناظرة والنصوص ؛يغالب هنّ أ رزحي   ال هلكنّ  ـ نجاسته عىل بناء

 .، وال أقّل من الشّك يف انعقاد اإلطالق ومرّبراتهيف مقام البيان من متام الزوايا العارضة

 خرىأل النجاسة مالقاة نّ أ عىل املسألة بناء يفرتض وهنا اخلمر، نجاسة عىل نبني خرىوأ
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 ال؟ وأ خرىاأل يشمل مل حدامهاإ ارتفاع عىل الدليل دّل  لو بحيث نجاستني قحيقّ  له

ا  مرا  اعتباريّ أالنجاسة لو اعتربناها  نّ انات هنا تسمح بفرضية التعّدد؛ ألمكاإل نّ إ :واجلواب

فيمكن فرض تعّددها بال حاجة لفرض  ،ا  بمعنى نفوذ النجاسة يف اليشءحقيقيّ مرا  أو أا  جعليّ 

 وقوع جهة: جهتني من نجٌس  اجلسم هذا :فنقول التعّدد،فكرة االشتداد، بل نستبدهلا بفكرة 

 احلكم يلزم مل البول ةجه من طهارته عىل الدليل دّل  فلو فيه، الدم وقوع وجهة ،فيه البول

 .الدمّ  جهة من بطهارته

 وتكفينا ساسا  أ ليهإ بحاجة لسنا نانّ أ مع اخلوئي السيد ربكأ الذي هو االشتداد مفهوم ولعّل 

 .عىل مستوى اإلمكان ، بل ربام يمكن تربير فكرة االشتداد نفسهاالتعّدد فكرة

 نجاسة نفوذ حالة يشمل طالقإ فيه هل :االنقالب ريةمطهّ  دليل يف النظر من فالبدّ  ،وعليه

 ال؟ وأ اخلمر يف خرىأ

 من لخمراالنقالب ل ليةحملّ  وأ ريةمطهّ  ىلإ نظره غاية نّ فإ ذلك؛ فيه ليس هنّ أ والصحيح

 كوقوع الطارئة احلاالت ىلإ الروايات نظر وفرض   .ذاتا   ونجسة رشبال مةحمرّ  مخر هي حيث

 ذلك رزحي   وال اجلهة، هذه من البيان مقام يف اّن أ يظهر فال الصّحة، معلوم غري فيها نجاسةٍ 

 .فيها

 مثل ذكره الذي االستصحاب ىلإ بحاجة لسنا نحن بل واضح، غري اخلوئي السيد ذكره فم

 .احلكيم دالسيّ 

 بعد اخلّل  هذا تناول جاز ـ الصحيح هو كام ـ ساملتنجّ  تناول جواز عىل نيب   لو نعم،

ـ  وهي ،التناول حلرمة الوحيدة ةاحليثيّ  رفع االنقالب نّ أل سا ؛متنجّ  ونهكب قلنا ولو االنقالب

 .ةواملسكريّ  ةاخلمريّ  الإ ليستبناء  عليه ـ 

 ليس االنقالب ن  بأ قلنا ذاإ ام  أ واالستحالة، االنقالب بني التغاير مبدأ عىل بنينا ذاإ كل ه، هذا

 احلرمة حيث من ترتفع ةوالعرضيّ  ةالذاتيّ  النجاسات موارد فكّل  ،االستحالة فرادأ من إال فردا  

مل  ، ماواضح هو كام االنقالب بعد للخّل  النجاسة مالقاة وهي واحدة، حالة الإ ،والنجاسة

نقل بأّن النجاسات العرضّية الحقة لعنوان السائل هنا ال لعنوان اخلمر ونحو ذلك فانتبه، 

 .واملفروض أّن هذا العنوان ال استحالة فيه



  

 فيها ترتفع الفروع هذه فكّل  سابقا ، قلنا كام االستحالة من فردا   االنقالب كون قربواأل

 .والنجاسة احلرمة

 بني االنقالب واالستهالكـ  

ىل احلرمة إهلكت فيه، ذهب بعض الفقهاء قليل فاست   ّل وكانت بمقدارٍ لو وقعت مخٌر يف َخ 

ىل نجاسة إبل قيل بحرمته مطلقا  استنادا   احلرمة، باستصحابمتّسكا   ؛ما مل حيصل االنقالب

 .لة من الفقهاءفهم من كلامت مجما ي  و ، وهذٍ حينئاخلّل باخلمر 

 اخلّل  جواز بعدم لالقو ينبغي قواعدهم وعىل ورّدا ، خذا  أ املسألة هذه يف همبعض   طالأ وقد

 ارتفاع يوجب ال اخلمر وانقالبمطلقا  ولو انقلبت اخلمر التي فيه بعد ذلك؛ لتنّجس اخلّل. 

 حصل بل ،انقالب حيصل مل ذاإ عام فضال   كّله هذابل  املالقاة؛ حلظة الثابتة اخلّل  متنّجسية

 .آخر مائعٍ  ّي أ يف اخلمر من يشء وضع يف جيري كله وهذا. فقط استهالك

 :ةاحللي   مستوى عىل خرىأو ،النجاسة مستوى عىل تارة   هنا والبحث

 تضع نأ بني فرق ال ذإ ؛مع االنقالب بالطهارة القول ظهرفاأل ،النجاسة مستوى عىل ام  أ

 والتنجيس النجاسة زمةأ هناك جتاوزنا ذافإ فتنقلب، خّل  يف مخرا   تضع وأ فتنقلب، مخرٍ  يف خال  

 .هنا املوقف صّح 

 فمع اخلمر، يف اخلّل  وقوع لصورة باملغايرة وحتأ اخلّل  يف اخلمر وقوع صورة ولعّل 

 الإو ،االنقالب حصول رشط ،هبا تنّجس امنّ إ الذي اخلّل  من القاها وما اخلمر هرطت االنقالب

 .النجاسة هو فاحلكم

كحولّية ال النسب مسألة من سابقا   بحثه سلفناأ ملا تابعٌ  فاملوضوع احللي ة، مستوى عىل ام  وأ

مستقّلة  مخرٌ  هناك يعد مل العريف باالنعدام هناك قلنا ذافإ املائة، يف اثنني مثل ،القّلة البالغة
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 قبل ساملتنجّ  اخلّل  الإ وليس االنقالب، بعد عام فضال   االستهالك، بعدمنفصلة لوحدها بّينة 

 حرمة عدم وأ اخلمر طهارة عىل نيب   ذاإفواملفروض عدم صدق عنوان املسكر عليه،  ،االنقالب

 .حرم ، وإالجائزا   املذكور اخلّل  كان، ساملتنجّ  تناول

 :صورتانوبعبارة أخرى: توجد هنا 

 بقاء اخلمر التي وضعت يف خل  منفصلة  كام ينفصل الزيت عن املاء لو وضعا معا . أ ـ

بت.  ومن الواضح هنا هو حرمة هذه اخلمر لو رش 

استهالك اخلمر يف اخلّل بحيث يصدق االنعدام العريف هلا، وعدم متيّزها، حتى لو  ب ـ

 وهنا حالتان:يف الطعم أو غريه، ما تركت أثرا  

كة فيه مسكرا  ولو بإسكاٍر خفيف، املجموع من اخلّل واخلمر املستهلَ صريورة  األوىل:احلالة 

 فيحرم بمالك حرمة مطلق املسكر، ال بمالك حرمة اخلمر باملعنى األخّص؛ لفرض استهالكها.

عدم صريورة اخلّل واخلمر املستهَلكة فيه مسكرا ، ويف هذه احلال حيكم بحلّية  ثانية:الاحلالة 

 .ل قبل االنقالب فضال  عاّم بعدهالتناو

لة النجاسة، وإال فلو عن مسأالطرف وعىل مجيع الصور واحلاالت املتقّدمة هنا، نحن نغّض 

يف هذه الصور واحلاالت لزم احلكم باحلرمة هنا  ،سقلنا بنجاسة اخلمر وحرمة تناول املتنجّ 

سكرّية، وإال حّل، نعم بعد ّية، ال من حيث اخلمرّية وال املقبل االنقالب من حيث املتنّجس

 .ما دام مل يعد مسكرا   مطلقا  االنقالب حيّل 

 نيناأ قد نكون وبه .وملحقاهتا ةاخلمريّ  غرياخلمرّية و املسكرات نواعأ يف الكالم يتمّ  وهبذا

 .وملحقاته املسكر بمطلق املتعّلق الثاين واملبحث باخلمر، املتعّلق لوّ األ املبحث يف احلديث

 البحث يف اخلمر واملسكراتنتائج 

لنا من جمموع البحوث السابقة حتى اآل  إىل اآليت: نتوص 

 ،مطلقا   حرامٌ  ـ وهي كّل مسكر ـ مّ ، وكذلك اخلمر باملعنى األعاخلمر باملعنى األخّص  ـ 1

كر عند اإلنسان برشبه بالفعل أو ال  .حتّقق الس 

إّن النبيذ والفّقاع والعصري العنبّي والعصري الزبيبي والعصري التمري وعصري احلرصم  ـ 2



  

وصدق  نا مسكرةحال كو حترم امإنّ ، املغلّية وغريها واملرشوباتوغري ذلك من العصائر 

ة نّبها يف حال احتامليّ تياط الواجب هو جتحواال .عنوان املسكر عرفا  عليها ولو بإسكار خفيف

 معتّد هبا، ومل حيصل التبنّي.قولة مع ة  مسكرة احتامليّ  صريورهتا

أصل وليس اسم العصري العنبي املغيل أو الفّقاع أو نحومها، العربة بالتحريم ليس  ـ 3

 سكارٍ إولو ب ،عرفا  عليه املوجبة لصدق عنوان املسكر الكحول، بل النسبة الكحولّية وجود 

 .خفيف

، وهذا يتحّقق أيضا  ة مغايرة عرفا  ة نوعيّ بتحّوهلا إىل هويّ  إّن اخلمر ومتام املسكرات حتّل  ـ 4

عند زوال طاقة اإلسكار بام فيه اخلفيف منها، كام أّنا تطهر بذلك لو قلنا بنجاستها، ما دام 

العرف يرى ما صارت إليه هوّية  نوعّية خمتلفة عنده، مع زوال صفة اإلسكار متاما ، وال يقترص 

 ال  بعينه.األمر عىل صريورهتا َخ 

  





 

 
 

 

 رابعال املبحث

 اخلمر مائدة

 متهيد

هنا هي  باملائدة واملقصود .اخلمر عليها رشبي   مائدة عىل كلاأل حتريم الفقهاء بني املعروف

 بحرمة حكم الفقهاء وبعض   .لتناوله متهيدا   عادة   الطعام عليه يوضع مما ذلك ونحو فرةالس  

 نّ أ يف بحٌث  بينهم ووقع شيئا . عليها اجلالس يأكل مل لو حتى يضا  أ املائدة هذه عىل اجللوس

 جملس لكّل  مطلق هو وأ اع،الفقّ  ىلصوال  إو املسكرات سائر يشمل وأ باخلمر خمتّص  احلكم

 .تعاىل ذن اهللإعات اآلتية بيونحو ذلك من التفر، والفجور للفسق جملسا   يعدّ 

 .الذنوب صغائر من هنّ أ عىل اخلمر مائدة عىل اجللوس بعضهم فصنّ قد و

وتعّد هذه املسألة من املسائل كثرية االبتالء يف املجتمعات التي ينترش فيها تناول اخلمور 

واملسكرات، بل قد يواجه اإلنسان مواقف من هذا النوع يف املناسبات االجتامعّية والعاّمة، ويف 

 ذلك.الطائرات واملطاعم وغري 

 وحتليل جتزيئي النصوص احلديثّية، عرٌضاملوقف األّولي: ـ  

 تفيده؛ ما مقدار يف النظر ثم املقام، يف ةساسيّ األ النصوص استعراض من لنا البدّ  بداية  
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 :هو اآليت النصوص همّ وأ

حني قدم عىل  ،باحلرية× اهلل عبدأيب ا مع قال: كنّ  رون بن اجلهم،اوىل: خرب هاأل الرواية

 بو عبدأوكان  اد ابنا  له، وصنع طعاما  ودعا الناس.جعفر املنصور، فختن بعض القوّ  يبأ

، عي، فبينا هو عىل املائدة يأكل ومعه عّدة عىل املفيمن د  × اهلل ائدة، فاستسقى رجٌل فيهم ماء 

عن املائدة، × اهلل بو عبدأقام  ،ن صار القدح يف يد الرجلأ ه رشاب هلم، فلامييت بقدح فا  ف

 عليها يرشب مائدة عىل جلس من ملعون»‘: ئل عن قيامه، فقال: قال رسول اهللس  ف

 .«اخلمر عليها رشبي   مائدة عىل طائعا   جلس من ملعون ملعون» :خرىأ رواية ويف ،«اخلمر

 عن اجلهم بن هارون عن نقلها منها الثانية الصيغة لكنّ  املحاسن، يف الربقي نقلها والرواية

 .‘اهلل رسول عن ،الصاحلني بعض عن سليامن، بن دحممّ 

 :الرواية وهذه

 يف نّ أ الإ الثانية، دون وىل،األ صيغته يف كثري عند مصّحح فاخلرب السند، حيث من ام  أ ـ أ

 .ضعيف فالسند عندنا، وثاقته تثبت ومل الربقي، خالد بن دحممّ  سندينال

رادة النهي عن إالحتامل  ؛عىل احلرمةمام ال يدّل ففعل اإلث الداللة، يا من حم  أـ و ب

أو لكونه ال يناسب مقام اإلمام اجللوس يف مثل هذا  مر شديد الكراهةو لكون األأاملنكر 

 رشبي   التي املائدة عىل اجللوس مطلق حرمة عىل، وهو داّل النبوّي  بالنّص  العربة  ف .املجلس

 مكانهبإ كان فقد الإو مام،اإل قام هلذا وربام يأكل، ال وهو نساناإل جلس لو حتى اخلمر، عليها

 .األكل عن فبالتوقّ  االكتفاء

التحريَم، أّما إذا قيل بأّنا من الكلامت التي « ملعون»وداللت ها متوّقفة عىل إفادة كلمة 

اشتهر تداوهلا يف ألسنة النصوص يف جمال املكروهات، فال ظهور فيها يف نفسها، أشَكَل األمر  

 سائر روايات الباب.هنا إال بضّم 

 ترفع مل ما املحّرمات، من ذلك غري وال املسكرات مطلق ال ،اخلمر يف ظاهرة الرواية نّ أ كام

                                           
 .97: 9 حكام؛ وهتذيب األ268: 6 ( الكايف1)

 .585ـ  584: 2 ( املحاسن2)



  

 ملطلق للشمول املسكر ةخصوصيّ  رفع لكنّ  عم،األ باملعنى اخلمر ويؤخذ اخلمر ةخصوصيّ 

 غري واضح أبدا . احلرام وجمالس املحّرمات

قال: قال  ،×اهلل يب عبدأعن  (،وغريه ريرةهيب أاملدائني )واح الثانية: خرب جر   الرواية

 .«اخلمر عليها رشبي   مائدة عىل يأكل فال اآلخر واليوم باهلل يؤمن كان من»‘: رسول اهلل

 :الرواية وهذه

 وجوه عمدة ذإ املدائني؛ جراح وثاقة ثبوت بعدم ضعيفة فهي السند، حيث من ام  أ ـ أ

 نّ أ كام. أيضا   املبارشين املشايخ من ليس هنّ أ واملفروض ،الزيارات كامل يف اسمه ورود توثيقه

 ومل القمي، وتفسري الزيارات كامل مبنى عىل الإ وثاقته تثبت ومل سليامن بن القاسم السند يف

 .السند ضعيف فاخلرب ،هقولوي البن املبارشين املشايخ من وليس يثبتا؛

ضعيف بجهالة عيسى بن يونس  ريرة يف اخلصال، بسندٍ هيب أىل إورد هذا اخلرب مسندا   نعم

هل أة بسند مصّحح، كام رواه هل السنّ أنصاري يف مصادر ىل جابر األإوغريه، وورد مسندا  

، وورد عن عمر بن املدين سليامن يبأبيحيى بن  فضعّ  يضا  بسندٍ أة عن ابن عباس السنّ 

 .اخلهطاب أيضا  

. ثالثة أسانيد سنيّةأسانيد، بينها سندان شيعّيان و مخسةوهبذا تكون هذه الرواية ذات 

 .ةالسنّيّ  سانيدوالسند  الصحيح من بينها هو أحد األ

عىل مائدة يرشب عليها اخلمر، فهي  باألكل احلرمة حترص فهي الداللة، حيث من ام  وأ ـ ب

 هذه عىل األكل هو ماملحرّ  نّ أ يف عنها وختتلف اخلمر، رشب ةخصوصيّ  يفتشرتك مع سابقتها 

 عىل خّص أ وهذه .كلأ هناك يكن مل ولو اجللوس مطلق وأ اخلمر عليها رشبي   التي املائدة

 .املبدأ حيث من ةاللفظيّ  الداللة مستوى

وقد يناقش االستدالل هبا من حيث إّنا حتتمل )ال الناهية( قبل )يأكل( وتكون )يأكل( 
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كل  أالذي يؤمن باهلل واليوم واآلخر ال ي أنّ بار عن اإلخ، وحتتمل «فال يأكل  »جمزومة بال الناهية 

ه نّ أو ،عىل الرتكضمنّي  كذا وكذا، وعىل الصيغة الثانية ليس هناك وضوح يف التحريم، بل حث  

كلمة هذه الاملختلفة ثية يقو الكتب احلدوقد حّرك حمقّ  .اآلخريامن باهلل واليوم من مقتضيات اإل

، وبعضهم فهم غري ذلك ،مما يعني أّن بعضهم فهم منها اجلزمتارة  بالرفع وأخرى بالتسكني، 

 ولعّل الم النهي أقرب.

 مائدة عىل اجللوس عن ونى».. ومما جاء فيه:  الطويل، الثالثة: خرب مناهي النبي   الرواية

 .«..اخلمر عليها رشبي  

 :الرواية وهذه

 تثبت مل السند يف الواقعني الرواة غلبأ حيث الضعف، فشديدة السند، حيث من ام  أ ـ أ

 دوحممّ  هبري،األ عيسى بن حممد بن العزيز وعبد العلوي، محدأ بن دحممّ  بنمحزة  مثل وثاقتهم،

 .اخلرب هذا ىلإ االستناد يصعب ومعه ،واقد بن وشعيب الغاليب، اجلوهري زكريا بن

 السند صّدر وقد كيف يزيد؛ بن احلسني كتاب من الرواية خذأ الصدوق نّ أ عىل دليل وال

 .ليهإ الطريق وحال حاله عرفَت  الذي واقد بن عيببش  

عن مطلق اجللوس عىل مائدة يصدق  نهيظاهر احلديث ال نّ إف ا من حيث الداللة،م  أـ و ب

 د مضمون هذه الرواية هنا.التي تؤكّ  وىلليها اخلمر، فهي تشبه الرواية األرشب عي   هنّ أ

 نّ أيعلم فيه با وقعت ضمن سياق  ّن هنا ـ أخذت لوحدها لو ا  ـ مشكلة رواية املناهي  نّ أال إ

ّن هذه املناهي كانت أنسان بجزاء هذه الرواية، ومعه يشعر اإلأا  يف كثري من النهي مل يكن حتريميّ 

 عىل خارجي مساعدٍ  فرض من فالبدّ  خالقية،أ وتوجيهات ومكروهاتمزجيا  من حمّرمات 

 روايات سائر معونة بعد ال، إةتامّ  غري اجلملة يف رمةاحل لأص عىل الرواية فداللة التعيني،

 .املوضوع

 عىل جتلسوا وال».. ، ومما جاء فيه: ×مام عيلعن اإل ،ربعمئةالرابعة: حديث األ الرواية

 .«..يؤخذ متى يدري ال العبد نّ فإ اخلمر؛ عليها رشبي   مائدة
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 .راشد بن احلسن وثاقة ثبوت بعدم ؛السند ضعيفة اّن أ الإ واضحة، صارت الرواية وداللة

 وامراأل بحمل يسمح ال هذه الطويلة للرواية الداليل السياق نّ فإ ذلك عن النظر بغّض بل 

 ، ولعّل التعليل يشهد للكراهة،فيها واملكروهات اتاملستحبّ  لكثرة لزام؛اإل عىل فيها والنواهي

 .الباب نصوص سائر ىلإ يضم مل ما كاٍف  غري لوحده احلديث فهذا وعليه

: مطعمني عن ‘اهلل رسولنى »: قال ،بيهأ عن سامل، عن ي،رالزه خرب: اخلامسة الرواية

 .«بطنه عىل منبطح وهو الرجل يأكل نوأ اخلمر، عليها يرشب مائدة عىل اجللوس عن

بل لو  سالمي،اإل الفقه يف يثبت مل منبطحا   كلاأل حتريم كان نوإ واضحة، صارت والداللة

كي ال يقوموا به عندما يصريون خاّصة يف تعليمهم األطفال أن ال يفعلوا ذلك، كان لبان، 

 .األمر الذي يربك داللة التحريم يف النهيكبارا ، 

 رغم والزهري؛ برقان بن جعفر بني هنا ذكروه الذي رسالباإل السند ضعيف اخلربكام أّن 

 .املستدرك يف احلديث صّحح النيسابوري احلاكم نّ أ

ئل عن قال: س   ،×اهلل يب عبدأعن سى الساباطي، والسادسة: معتربة عمر بن م الرواية

 ن قام رجل عىلإف: ×وسئل ،«املائدة حرمت»و مسكر قال: أب عليها اخلمر ذا رش  إاملائدة 

 حترم ال»حدا  مما عليها بعد؟ فقال: أ سِق كل من عليها ومع الرجل مسكر، ومل يَ يأمائدة منصوبة 

يعني « خرىأ مائدة اّن فإ ل،فك   فالوذج يرشب بعدما وضع نوإ عليها، رشبي   حتى

 .الفالوذج

افة كلمة املسكر إض ولكنّ  ،جاء: اخلمر املسكر ،و مسكرأحكام بدل: مخر هتذيب األ ويف

 «.مسكر وأ اخلمر»مر الذي قد يرّجح فرضية األ ،غريبة بعد كلمة اخلمر

 حال التحريم يف ظاهرة فهي ،الداللة حيث من ام  أو معتربة، السند حيث من والرواية

، خاّصة بقرينة اجلملة اجللوس مطلقدون  ،كلاأل حتريم هو ناملتيقّ  مقدارها كان نإو ،الرشب

 األخرية التي تربط املوضوع باألكل.
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 نّ فإ اخلمر؛ ابرّش  جتالسوا ال×: »قال: قال الصادقالسابعة: مرسل الصدوق،  الرواية

 .«املجلس يف نمَ  عّمت نزلت ذاإ اللعنة

 غايته ذإ ؛«قال» بكلمة صّدرها لو حتى الصدوق ملراسيل ةحجيّ  وال مرسل، اخلرب ولكنّ 

، وقد حّققنا هذا األمر يف بمرّبراته علمنا عدم بعد علينا حجة   ليس وقطعه بالصدور؛ هقطع

 .ّلهحم

خاّص بمجالسة املدمنني عىل رشب اخلمر بحيث تصدق صيغة املبالغة  اخلرب بل لعّل 

رشب عليها اخلمر، فاخلاصية هي جمالسة الواردة يف الرواية دون مطلق املجالسة عىل مائدة ي  

 اخلمر.فيه رشب ت   احلضور يف جملسٍ ولو يف جملس رشهبم، دون مطلق مدمني اخلمر 

عن الطعام يوضع عىل  وسألته: قال ،×الكاظم عن ،جعفر بن عّل خرب: الثامنة الرواية

 .«بأس فال يابسا   اخلوان كان نإ»يؤكل؟ قال: أصابه اخلمر، أو )اخلوان(، قد أالسفرة 

 ىلإ ناظرة  ن تكون أفيها جيه احتامل و ةالرواية كام حتتمل االرتباط بام نحن فيه، ثمّ  وهذه

: يقل ومل اخلمر، صاهباأ قد كان سفرة عىل الطعام وضع عن يسأله فهو ،النجاسة موضوع

 جواب نّ فإ وكذلك السفرة، عىل اخلمر يرشب من وجود ىلإ رشي   مل هنّ أ كام اخلمر، عليها وضع

 واليبوسة، الرطوبة عن للحديث معنى هناك كان ملا اخلمر مائدة ةحيثيّ  ىلإ ناظرا   كان لو ماماإل

 عىلوالرشب  كلاأل بحرمة متصال   مراأل كان لو بل ،عادة   النجاسات باب شؤون من هذا نّ إف

 اخلوان عىل مسكوبة قليلة ولو مخر وجود بأنّ  قيل ذاإ الإ لليبوسة، عنىم فال اخلمر عليها مائدة

 عىل نظرها ترّكز كانت التي الباب لروايات خمالف وهذا احلرمة، يف كاٍف أحد  يرشهبا وال

 .املائدة عىل لخمرل رشب حالة وجود

 .مسألتنا يف منها احلرمة استظهار فيصعب ،احتامل من كثرأ الرواية يف نّ أ نصاففاإل

 اهلل عبد عن ة  مرويّ  احلمريي عند وردت فقد ،السند حيث من ام  أو الداللة، حيث من هذا
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 بن عيلّ  كتاب عن نقال   العاميل احلرّ  وردهاأ نعم، بمدح، يذكر مل ذإ ؛وثاقته تثبت ومل احلسن بن

 علم يف ناهققح كام يثبت ومل رين،املتأّخ  طرق تصحيح عىل وثاقته ةٌ مبنيّ  الطريق وهذا جعفر،

 .السند ضعيفة فالرواية الرجال،

 بليسإ قال»ـ يف حديث ـ قال:  التاسعة: ما نقل عن القطب الراوندي يف لب  الباب الرواية

 .«رّش  كّل  مفتاح هنّ إف اخلمر؛ عليها يرشب مائدة عىل جتلس ال: كلامت مكعلّ أ: ملوسى

 يف الوجه هو ما هنّ فإ غرابتها، عن فضال   سند، بال مرسلة   ـ نانقل كام ـ وردت الرواية وهذه

بل لعّل  !آدم؟ بني غواية هدفه نّ أ نَ علَ أ الذي وهو احلّق، ىلإ ويرشده موسى بليس  إ ظَ عِ يَ  نأ

طبيعة الرواية توحي أّنا من باب التحذير ال من بيان احلرمة؛ إذ ألّن اخلمر مفتاح كّل رّش، فال 

جتلس عىل مائدة اخلمر حتى ال تقع يف الرّش. ونقل النبّي أو اإلمام هلذا الكالم عن لسان إبليس 

جل التحذير، ال ألجل التحريم، ال يعني أّنه كالم النبّي أو اإلمام لنا بعينه، فلعّله نقل ما وقع أل

 .وبوضوح فالنهي ليس منسوبا  لإلمام نفسه مبارشة  

رشب عليها حاديث الواردة يف مسألة اجللوس عىل مائدة يُ مدة الروايات واألهي عُ  هذه

 :اّن  أوقد ظهر  ،اخلمر

أربع ثالث إىل تسع روايات، لكّن ما فيه داللة يف نفسه، ال يزيد عىل ال حوايل تبلغ ـ 1

 روايات يف القدر املتيّقن.

 .والشيعة السنّة عند موجودة ـ 2

 .ةالسنّ  عند مثلها خرىوأ الشيعة، عند السند صحيحة رواية بينها ـ 3

، أحدها صحيح، وهو الرواية الصحيحة سانيدأ مخسة بحدود حتظى رواياهتا حدىإ نّ إ ـ 4

 .عند السنّة

 هلا بل باخلصوص، وال بالعموم ال السنّة، وأ الكتاب نّص  من معارض هلا ليس هنّ إ ـ 5

 .نرىس كام داتاملؤيّ  بعض

 النقد حيث من هفي التشكيك يوجب ما ةثمّ  ليس مقبوٌل  متونا بني املشرتك القاسم نّ إ ـ 6

                                           
 .206: 16 ( النوري، مستدرك الوسائل1)



 

، وإن كانت بعض الروايات تواجه بعض املالحظات املتنّية كام رأينا، لكن من غري جهة املتنّي 

 .القاسم املشرتك

 ،النصوص هذه جمموع من ناملتيق   القدر بصدور الوثوق حتصيل يبعد القد يقال بأن ه  وعليه،

 .العامل واهللوإن كان هذا العدد يف تقديري ليس من السهل حتصيل االطمئنان بصدوره، 

 ـ حدود احلكم ودائرته 

 جمموع من املنظورة اّن أ ناملتيقّ  احلالة عينيلت هحدود يف البحث لزم املوضوع، صلأ ثبت ذاإ

 :تيةاآل النقاط ضمن نطرحه ما وهو النصوص، هذه

 املسكر ملطلق مشوله وأ باخلمر احلكم اختصاصـ  ـ  

ن منه هو عصري العنب غلب روايات الباب هو تعبري اخلمر، والقدر املتيقّ أيف لسان  الوارد

معتربة  عدا ،ّي روايةأائر املسكرات، فلم يرد ذكرها يف ا سمّ أاملختمر تدرجييا  بنفسه بالتعتيق، 

و اخلمر أذا رشب عليها إئل عن املائدة ه س  نّ أذ ورد فيها تارة  إعامر بن موسى الساباطي، 

التعبريين  نّ إمائدة منصوبة ومع الرجل مسكر، ف قام شخص عىل ه لونّ أخرى أمسكر، وورد 

 القول لزم الثقة الواحد خرب ةحجيّ  عىل نيب   اذإف املسكر، ملطلقواضحان يف شمول احلكم 

 .هنا بالتعميم

 بني فرق ال اآلثار يف ّنهإف ؛اخلصوصّية لغاءبإ عامر معتربة يف الوارد التعميم هذا زيعزّ  قد بل

 غريه دون املسكر العنب عصري بخصوص احلكم ختصيص البعيد فمن املسكر؛ ومطلق اخلمر

 اخلمر استخدم هنّ أ فهمفي  ، زماننا يف املقّطرة كاملسكرات منه سكارا  إ شدّ أحيانا  أ يكون قد مما

 .عامر معتربة غري يف عمّ األ باملعنى

وس ّنه حيث كان حتريم اخلمر قرآنيا  بعبارة: فاجتنبوه، كان حتريم اجللأذا قال شخص بإ الإ

 للنّص مشموال   ،نسان يف معرض االقرتاب من رشب اخلمرعىل مائدة اخلمر التي جتعل اإل

القرآن هبذا ريد التشّدد يف املسكر الذي حّرمه فا   ،حاديثين بالتوسعة املستفادة من هذه األالقرآ

 ما  بالتحريم النبوي.ن كان حمرّ إالتعبري دون غريه، و

وهذا مبني  عىل أّن التحريم القرآين خاّص باخلمر باملعنى األخّص من جهة، وعدم فهم 



  

بمناسبات احلكم واملوضوع، وإال مل تتّم  ،«فال ترشبوه»عرفا  بخصوص معنى « فاجتنبوه»كلمة 

 هذه املحاولة.

 وهو ،قوّي جّدا   املسكرات ملطلقلكّن احتامل التعميم ، معقول التخصيصف ،وعليه

 يضا .أ حوطاأل

 لو حتى كرالس   يعرضه ومل غىل لو وغريها والعنب والزبيب التمر عصري مثل يشمل ال نعم

 .واضح هو كام بحرمته ناقل

 املعصية ملطلق مشوله وأ باخلمر احلكم اختصاصـ  ـ  

 اللهو جمالس السيام ،فيه اهلل عىصي   جملس لكّل  املجالسة حكم لتعميم الفقهاء بعض   ذهب

 .اخلمر عليها رشبي   مائدة   كني مل لو حتى والفساد،

 :مورأ ذلك يف هلم ستندوامل

 للخمر، ةخصوصيّ ، وال فيها معصية اهلل تعاىل نّ أمات تشارك اخلمر يف سائر املحرّ  نّ إ ـ أ

 .املعايص لسائر احلكم تعميم ينبغي ثمّ  ومن

 نظرا   وارد اخلمر ةخصوصيّ  واحتامل له. شاهد وال الظن، عىل مبنّي  قياٌس  هنّ إ واجلواب

 .له موجب ال فالتعميم م،تقدّ  كام الرشع يف الشديدة االستثنائية ماتاملحرّ  من لكونا

ا ىل قوله تعاىل: ﴿إاالستناد  ـ ب ُر هب   ف   اهلل   ُيك 
تُم  آي ات  ع 

م  ا س  ت اب  أ ن  إ ذ 
ي ُكم  يف  ال ك  ل  ل  ع  د  ن ز  ق  و 

ث ُلُهم  إ ن  ا ا م   إ ن ُكم  إ ذ 
ه  ري    غ 

يث  د  ُوُضوا  يف  ح  ت ى خي  ُهم  ح  ع  ُعُدوا  م  ق  ا ف ال  ت  ُأ هب   ز  ت ه  ُيس  ُع و  ام  هلل   ج 

ا يع 
 
ن م  مج  ه  ين  يف  ج  ر 

اف  ال ك  ني  و 
السة العاصني (، فهذه اآلية تؤّسس حلظر جم140﴾ )النساء: امل ُن اف ق 

لحقه بفاعيل هذه ذلك ي   نّ نسان يف جملس معصية؛ ألن يكون اإلأحال عصيانم وحظر 

 .املعصية
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 مع املجتمع اهلل بآيات الكفر وهو ،عظيم بموردٍ  خاّصة الكريمة اآلية هذه نّ إ: واجلواب

 املعايص جمالسة كانت لو بل هلا، اخلصوصّية فرض يمكن استثنائية حاٌل  وهذه هبا، االستهزاء

 يعدّ تفال ،أيضا   متوّفر غري وهو ص،النصو هذهبعض  يف طالقاإلاملتوّقع  لكان مطلقا  ا  حرام

 .تهحجيّ  عىل دليل ال يظنّ  قياٌس 

 عن النهي من نوعٌ  اخلمر مائدة عىل من القيام نّ فإ املنكر، عن النهي دّلةأ ىلإ االستناد ـ ج

 .عنها النهي وجوب يف املعايص من وغريها اخلمر بني فرق ال ذإ مطلقا ؛ واجبا   فيكون املنكر،

 النهي رشوط فيها قتتحقّ  احلاالت كّل  ليست ذإ املّدعى؛ من خّص أ الدليل نّ : إواجلواب

 .حمّله يف املبحوثة املنكر عن

 ذلك فيكون ،ّنه قد يتصّور جالسا  ثم يقوم مستنكرا  إمن حيث  ؛عمّ أعدم اجللوس  نّ أ كام

 مل هنّ أب يعلموا مل لو حتى املائدة عىل ساسا  أ جيلس وأ يأيت ال وقد املنكر، نكارإ مصاديق من

 نكاراإلب متصلة القضية نّ بأ يوحي ما هنا النصوص يف وليس .عليهم نكاراإل جلأل جيلس

 ملطلق احلكم بتعميم القول فرضلو  اوهلذ املائدة، عىل كونه صلبأ متصلة هي ما بقدر عليهم

 السكر لحصو عدم رشط اخلمرّي  غري املسكر رشب جييز من املائدة عىل وكان املسكرات،

 املجلس فرتك االختالف، مسائل يف عندهم نكارإ ال ذإ هنا؛ نكارلإل معنى ال هنّ فإ عيل،فال

 واضحة يف الشمول له هنا. النصوص نّ أ مع له، معنى ال نكارا  إ

 بل املنكر، عن للنهي الوحيدة الطريقة هو ليس اخلمر جملس عن القيام نّ أ ذلك ىلإ ضافي  

 كان ذاإف ثريا ،أت كثرأ هلم والوعظي اللساين النهي مع البقاء ويكون حيانا ،أ سلبا   مؤثرة تكون قد

 سقاطإ فيلزم ،بالقيام يكون ال وقد ثري،التأ مالحظة لزم املنكر عن النهي مدار دائرا   مراأل

 يف هنا الروايات فهم تقدير عىل كرب؛أ بقائه يف التأثري احتامل كان لو الباب روايات طالقإ

 .نكاراإل سياق خصوص

هذا كّله إذا مل يقل صاحب هذه املحاولة بأّنني أساسا  ال أفهم من روايات النهي عن 

اجللوس عىل مائدة اخلمر غري كونا يف مقام بيان صغرى النهي عن املنكر، فتتبع  أحكاَمه، فال 
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 إطالق يف النصوص هنا لغري مورد النهي عن املنكر، بل هو جمّرد مصداق جرى تبيينه.

نصاف خالف إطالقات الروايات وألسنتها هنا، بل وتعليالت بعضها، مع لكّن هذا لإل

 عدم وجود أّي إشارة فيها ملسألة النهي عن املنكر رغم أّنه من املتوّقع وجود ذلك فيها.

هلها، وهو أل العذاب بوّن جمالس املعصية يف معرض نزأما ذكره الفاضل اهلندي، من  ـ د

بل وكذا مرسل  .«..يؤخذ متى يدري ال العبد نّ فإ»مة: ملتقدّ ربعامئة اشارت له رواية األأما 

(، يف أّن اللعنة إذا نزلت عّمت. وهنا حيكم العقل بلزوم دفع الرضر 7الصدوق )رقم: 

 املحتمل.

نسان وجود اإليلزم أن يكون  ـ تني املذكورتنيىل ضعف سند الروايإمضافا  إّنه ـ  :واجلواب

ل يلزمه املهاجرة؟! بل قد يضا  يف معرض نزول العذاب، فهأو مدن تشتهر باحلرام هو أيف قرى 

حيانا ، كام لو بقي وكان ينهاهم عن أمتدّين موجٌب لعدم نزول العذاب  ّن وجوده وهوأيقال ب

ّن االعتامد عىل مثل هذه املفاهيم لرتتيب حكم العقل بلزوم دفع الرضر املحتمل، إاملنكر، بل 

 للزم الطريقة هذه صّحت لو ذ؛ إاحلياة مرافق خمتلفقناه عىل لرتك غري واضح لو طبّ ووجوب ا

 تقع التي البالد يف كنالس   حرمة بل العذاب، نزول الحتامل ؛مطلقا   الكفر بالد ىلإ السفر حرمة

 والصني والنيبال يرانإو اهلند بالد مناطق من ريكثك والعواصف الرباكني وأ الزالزل خطّ  عىل

 ..و واليابان وتركيا

والنهي عن  باملعروف مراأل رشوط قحتقّ  عند نعم التعميم، عىل دليل ال هنّ أ لواملتحّص 

 .بفعلهم رضاه منه فهمي   ال نأ يلزم هنّ أ كام ذلك، يلزماملنكر 

 هتوّج  وهذا والفجور، الفسق جمالس عن هللتنزّ  املؤمن دعوة الروايات بعض يف الواردو

 فال ولياء،األ سّب  وأ املؤمنني، تعييب وأ ةئمّ األ هانةإو فرككال املعايص كربى يف نجده عام

 ال مشهودة، كربى معاصٍ  عىل حتتوي التي املجالس هذه بجتنّ  برضورة عام حكم صدارإ يبعد

 حدّ  الرشع يف مرهاأ يف التشّدد ورد الكربى املعايص بعض نّ إ: قولنو املعصية، جمالس مطلق

 ال التي املعايص ببعض ا  خمتّص  حكام   ذلك كون املعقول ومن جمالسها، يف اجللوس حرمة
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 .فيه الكون حيرم هلو وأ معصية جملس كّل  نّ بأ للقول موجب فال الرشع، فيها يتساهل

هذا فضال  عن أّن احلكم هنا ليس كون املجلس جملَس مخر، بل لو رشب ولو شخص واحد 

يصدق عليه يف أغلبه أّنه لو فرّسناه بام اخلمر حرم اجللوس، ففرٌق هنا عن مطلق جملس معصية 

 جملس معصية.

 اجللوس وحتريم كلاأل حتريم بنيـ  ـ  

 اعليه للخمر اآلخرين رشب حال املائدة عىل كلاأل هو اخلمر مائدة موضوع يف املحّرم هل

 عليها؟ اجللوس مطلق هو وأ

 اخلمر مائدة عىل اجللوس يتم فتارة وجه، من واخلصوص العموم هي احلالتني بني النسبة

 هولكنّ  املائدة عىل جيلس وثالثة واقفا ، يكون هلكنّ  املائدة عىل يأكل خرىوأ معا ، يهالع واألكل

 الفقهاء؟ بعض ذكره كام احلاالت بني متييز هناك فهل يأكل، ال

األكل مطلقا ؛ اعتامدا  عىل اختيار الرواية دون ، مطلقا   اجللوس حتريم الفقهاء بعض حرّج 

 (، حيث ورد فيها تعبري اجللوس.1: الصحيحة، وهي معتربة هارون بن اجلهم عندهم )رقم

فنا يف تصحيح منها، السيم بعد توق  خذ القدر املتيق ن ل يف جمموع الروايات ألالتأم   ولكن  

 :ىلإليه، يوصل إخرب هارون بن اجلهم املشار 

و الرشب عىل أكل حتريم اجللوس، ال يف حتريم األ غلب روايات الباب قد ورد يفأ نّ إ

يه حتوقد ، وما جّراح املدائنيو رشب، لكّن بعض الروايات مثل خرب أكل أاملائدة، بام هو 

 بالقدر خذاأل فمقتىض كل،األ حتريم يفيد ،«املائدة حرمت»يف تعبري  معتربة عامر الساباطي

: العنوانني من واحد انفراد دون كال ،آ اجللوس حتريم هو النصوص جمموع من ناملتيقّ 

 .كلواأل اجللوس،

 اجللوس، مفهوم تعديل بعد باجللوس التحريم ارتباط فهم بالنظر يرتّجح ذلك مع هنّ أ الإ

 امّ وأ املجلس، هذا يف الكون عدم هو ـ ةالشكليّ  اخلصوصيات هذه لغاءإ بعد ـ عرفا   املراد نّ فإ

 منه فهمي   ال اجللوس عدم بل .املائدة هذه عىل كونك عدم عن عبريت هعن فالنهي كلاأل
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 كام اخلمر، ومائدة اخلمر جملس يف الكون ةخصوصيّ  املراد بل القيام، مقابل اجللوس ةخصوصيّ 

 .دبييلاألر قاملحقّ  رّجحه

نسان يف هذا املجلس ن ال يكون اإلأرادهتا هو إفهمه عرفا  من هذه النصوص أمن هنا فام 

ات، وهلذا عرّب يف معتربة هلذه اخلصوصيّ  ورغري ذلك، وال دأو شاربا   أوو قاعدا ، آكال  أواقفا  

 .«مت املائدةحر  »عامر الساباطي بـ: 

 عن تكونصل كل هي باألبعض جمالس األ زماننا، حيث وضوحا  يفاألمر هذا  ويزداد

 املوارد هذه فمثل ،قيام حال يف وهم ،ويرشبون ويأكلون ويقفون طباقاأل فيأخذون قيام،

 .يضا  أ حمّرمة تكون

 ؛احلرمة حلكم مشموال   ليس االستلقاء نّ أ منهنا،  الفقهاء بعض ثارهوهبذا تظهر غرابة ما أ

 .بجلوس ليس هنّ أل

 الكون حتريم هو ،واملوضوع احلكم ومناسباتاملناطي  العريف بالفهم ظهراأل نّ إ :والنتيجة

، فاملطلوب أن ال يكون اإلنسان أحد أفراد جملٍس عرفا   مطلقا   بمجلسها لحقا  م   اخلمر مائدة يف

 .ت رشب فيه اخلمر

 املأكول وحتريم كلاأل حتريم بنيـ  ـ  

 ذاإو حراما ؟ يصبح املأكول نّ أ وأ ا  برشيّ  فعال   بوصفه اخلمر مائدة عىل كلاأل هو املحّرم هل

 لو ما يشمل وأ ةخاّص  اخلمر مائدة عىل كونه حال احلرمة هقتلح فهل حرام املأكول نّ أ فرضنا

 ذلك؟ بعد اخلمر فعتر  

 املائدة، عىل كونه حال املأكول حتريم ـ فقط ـ حمتمال   دبييل،األر ق  املحقّ  التساؤل هذا َح رَ طَ 

 .للعدم امليل منه بدا نوإ

 الذهب آنية منوالرشب  كلاأل وأ غصوبامل ماالطع كلأ بني كالفرق احلالتني بني والفرق
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 يكون وىلاأل احلالة ففي خرى،أ جهة من امليتة وأ اخلنزير حلم من كلواأل ،جهة من والفضة

 .واضح هو كام ،الثانية احلالة خالف عىل ،املأكول دون فقط حراما   كلاأل

ة هو حتريم الكون يف املفهوم من مالحظة روايات الباب بنظرة جمموعيّ  نّ أنصاف اإل نّ أ الإ

و مأكول، بل حتى لو قلنا بحرمة أ كٌل ا أكل وال املأكول حمّرمان بام مهذا املجلس، فال األه

 .جدا   فهم حتريم املأكول من الروايات صعٌب  نّ إاألكل ف

 ملزِ ي   مما نفسها، السفرةام حتريم نّ إاملأكول، و ائدة، ال يراد حتريمبـ: حرمت امل والتعبري  

 عرفيا   شعورا   نجد ال هنا من احلّل، صالةأ عمومات مقتىض هو ذلك نّ أ ىلإ مضافا   باجتناهبا،

 .عنها جنبّي أ موردها بل ،احلّل  لعمومات املائدة روايات بتخصيص

 وال ،عليها الرشب وأ اخلمر مائدة عىل كلاأل بني هنا للتمييز عياد ال هنّ أ يظهر متقدّ  ومما

 ةبخصوصيّ  قلنا لو ـ املنرصف كان نإو التتن، كرشب وغريه املتعارف كلاأل بني للتمييز داعي

 .منه املتعارف ىلإ ـ كلاأل

 اخلمر شرب وجملس اخلمر، جملس بنيـ  ـ  

من  حدٍ أ يد يف هيو عليها اخلمر وجود بحال اخلمر مائدة عىل الكون حتريم خيتّص  هل

 الذي هو حدأ يرشب مل ولو املائدة هذه عىل اخلمر وجود مطلق نّ أ وأ ،امنه يرشباجلالسني 

 حراما ؟ يكون

 املسلمة غري البلدان يف املطاعم بعض تضع حيث اليوم، ةاالبتالئيّ  موراأل من املسألة هذه

 شخص فرض من البدّ  وأ حراما   اجللوس يكون فهل ،الطاولة عىل اخلمر من دائمة عّينة  

؟ احلرمة تكون حتى اخلمر يتناول املائدة نفس عىل جالس  ثابتة 

 حتريم هو ناملتيقّ  القدر نّ بأ واضحة قناعة ىلإ تفيض الباب روايات جممل مراجعة نّ إ

                                           
نعم، يمكن تصّور عدم التخصيص مع عدم كون املالك أجنبّيا  لو فرضنا التحريم للمأكول هنا بمالٍك ( 1)

بمالٍك أّويل، يف حني أّن عمومات احلّل ناظرة للحكم باملالك األّويل. لكّن هذا قد يناقش بأّن ثانوي ال 

بح هلل تعاىل ليس بحرام يف نفسه،  حتريم املذبوح لغري اهلل هو حتريٌم بمالٍك ثانوي، وإال فذات املذبوح لو ذ 

 فتأّمل جّيدا .



  

 يف بل ،تقريبا   هنا الروايات يف التعبري هذا رتكرّ  فقد اخلمر، عليها رشبي   مائدة عىل اجللوس

 شخص هناك كان لو حتى عليها رشبي   حتى حترم ال اّن أ يف وضوح الساباطي عامر معتربة

 .عليها الرشب قيتحقّ  حتى حترم ال اّن فإ اخلمر وبيده واقفا  

، اخلمر رشب فيه وقع الذي املجلس حرمة من وغريه ردبييلاأل فادهأ ملا وجه فال ومعه

 ال اخلمر، شارب جمالسة عدمفهم منه ر يف الروايات ي  تعبري )يرشب عليها اخلمر( املتكرّ  نّ إف

 ارتفع لو اجللوس جيوز ولذا الرشب، منه ارتفع لو نفسه املجلس وأ نفسها اخلمر جمالسة عدم

 .قحتقّ  لو وحيرم الرشب

 كافرا ، وأ مسلام   يكون نأ بني املائدة عىل اخلمر شارب يف املقام يف فرق ال هنّ أ علمممّا تقّدم ي  و

 انرصاف بدعوى معذور، غري يرشب بمن احلكم اختصاص يبعد ال كان نوإ غريه، وأ ا  صبيّ 

 .املورد هذا مثل عن الروايات

 اخلمر ومائدة اخلمر بنيـ  ـ  

 اخلمر؟ جملس مطلق يشمل وأ اخلمر بامئدة احلكم هذا خيتّص  هل

 وال مائدة يوجد وال جملسٍ  يف الرجال بعض جلس لو هنّ املقصود من هذا السؤال هو أ

 حيرم فهل اخلمر، منهم واحدٌ  فرشب التلفاز، ملشاهدة مثال   يسهرون وكانوا طعام، وال سفرة

 طعام؟ عليها مائدة وجود بحال ختتّص  احلرمة نّ أ وأ اجللوس

 يف الوارد( 7: )رقم الصدوق مرسل عدا ،«مائدة» كلمة عىل ملتتش الباب روايات مجيع نّ إ

 .باملائدة فيه تقييد ال حيث اخلمر، ابرش    جمالسة عن النهي

 هو رتكيُ  ال الذي االحتياط ن  أ الإ شكال،األ من بشكل   املائدة ةخصوصي   احتمل ورغم

رضٌب من املثال  املائدة ذكر نّ أ يفهم قد العرف نّ أل املجلس؛ وحدة بصدق والعربة التحريم،

 املؤمن بجتنّ  بعد ،عادة   وغريه اخلمر شارب فيه يلتقي نأ املمكن املكان لكونه ولواملوردي 

 احلضوَر يف جمالس رشب املنكر، فال يبعد بالنظر تعميم التحريم.

                                           
 .679؛ واملناهل: 333ـ  332: 11 ( انظر: جممع الفائدة1)



 

 يف كانا وأ آخر جملسٍ  يف مجاعة بجانبه كان فلو بوضوح، مأخوذ رشطٌ  جلسنعم، وحدة امل

 املجلس وحدة يستبطن املائدة عنوان نّ أل ؛حيرم مل عرفا ، املستقّل  جملسه واحدٍ  ولكّل  الطائرة

 .عرفا  

 ولو ريناملتأّخ  الفقهاء بعض ذكره كام ،عرفا   «منهم كونه صدق» قيد خذرضورة أب يقال وقد

 .كلاألدون  بذلك اجللوس حكم ختصيص بعضهم وظاهر .كلاأل حال غري يف

 اخلمر جملس يف الكالمنتيجة 

 ملتقى يف نساناإل يكونالذي توّصلنا إليه هنا أّن الراجح ـ واألحوط ـ هو حتريم أن 

هذا  يف رشبوي   بحيث يصنّف عرفا  من أفراد هذا املجلس، املجلس وحدة عليه يصدق

األعّم من اخلمر وغريه دون عذٍر من  املسكر من يشءٌ ـ ولو من قبل شخص واحد ـ  املجلس

جد عليها طعام أم ال.ال مأ اجلالس كلأ سواء ،شاربه  ، وسواء كانت هناك مائدة أم ال، و 

كام أّن هذا احلكم ال يعّم مطلق جملس يرتكب فيه شخٌص  حيرم، الف نفسهيف  الطعامأّما 

، عدا بعض املعايص الكبرية مثل الكفر بآيات اهلل مع االستهزاء هبا، وال يعّم هذا احلكم  معصية 

 جملسا  توجد فيه ـ ولو عىل مائدٍة ـ اخلمر  مع عدم وجود من يرشهبا.

 .كسائر األحكام الرشعّية األولّية واحلرج الرضر بموارد مرتفعٌ  واحلكم  هذا، 

  

                                           
د الروحاين، املسائل ؛ وحممّ 139: 2 راكي، املسائل الواضحة؛ واأل191: 2 هاج املؤمننيمن( املرعيش، 1)
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 امساخل املبحث

 واحلرام باخلمر واالستشفاء التداوي

 متهيد يف توضيح املسألة وبيان املذاهب الفقهّية

 وكذلك للمريض، ووصفهام والدواء املرض تشخيص يف الطبيب عمل نّ أ الواضح من

 يف اجلائزة موراأل من كّله ذلك دوية،األ تناولمنه ثّم  العالج خذوأ الطبيب ىلإ املريض ذهاب

 .الوجوب بل االستحباب، حدّ  تصل قد بل نفسها،

 واالستشفاء، والتداوي بالطبابة املتصلة القضايا هذه عن سالمياإل الفقه حتّدث وقد

 .الفقه من عّدة موضع يف قا  متفرّ 

 التداوي طرحوا حيث ،«به تداوىي   ما»عنوان  هو رحت،ط   لتيا العناوين ضمن ومن

 وكذا سات،واملتنجّ  بالنجاسات التداوي وكذلك تربة،واأل الطني نواعبأ واالستشفاء

 والصالة الرقية نواعأو والدعاء وبالقرآن الغريبة، والعلوم بالسحر التداوي يضا  أو باخلبائث،

 .واألمور املوارد من ذلك وغري ميةوباحلِ  ةاحلارّ  باملياه والتداوي والصدقة،

 باخلمور التداويمن بني املسائل التي ذكرت يف مباحث التداوي، كانت مسألة و

 ال؟ وأ جائز هو فهل واملسكرات،

تداوي فال جيوز ال ،ّي حمّرم آخرأو ، أذا مل ينحرص العالج باخلمر واملسكرإه نّ أالواضح  من

و العالج احلالل؛ أ، بل جيب اختيار الدواء عرب استعامله بام هو حرام يف نفسه لوال التداوي به

طالق دليل احلرام إو .مة احلرام ما دام البديل موجودا  ه ال توجد رضورة تفرض هتك حرنّ أل

 .معارض بال الصورة هذه يشمل

 وأ املسكر وأ اخلمر ولتنا عىل املرض عالج فتوقّ  فلو االنحصار، صورة يف الكالم امنّ إ



 

هذا ما يفتح بدوره عىل جمموعة قضايا  ال؟ وأ به العالج جيوز فهل ،واملسكر اخلمر فيه دواء

 أخرى كام سنرى بحول اهلل.

 :مذهب من كثرـ إىل أ هنا ممهتكلـ وفق ما تعطيه ظواهر  الفقهاء ذهب

 بني املعروف الرأي وهو ،التداوي باملسكرات جيوز ال هنّ التحريم، وأ :لو  األ املذهب

 ظاهر وهو ،ة  يّ املالك يضا  أ يالرأ هذا ىلإ ذهب وقد رين،املتأّخ  غري ةماميّ اإل الشيعة الفقهاء

 .والشافعّية ةاحلنفيّ  وبعض   احلنابلة،

 ريناملتأّخ خصوصا   ،ةماميّ اإل فقهاء من مجلة ليهإ ذهب ما وهو اجلواز، الثاين: املذهب

 .حنافواأل الشافعية بعض   وكذا منهم،

 التلف خلوِف  التداوي بني التفصيل من ة،ماميّ اإل بعض ليهإ ذهب ما :الثالث املذهب

 .جيوز فال العافية لطلب والتداوي فيجوز،

 مقتضيات القواعد والنصوص ومعطياتهاأّواًل: 

 الدليل يقتضيه فيم ىخرأو ،القواعد تقتضيه فيم تارة   البحث، من البد   ،املسألة هذه لتحقيق

 :اخلاص  

 من يلزم مل ما ،مطلقا   للعالج ولو املسكر رشب حرمةهو ثبوت ف ،القواعد مقتىض هو ما ام  أ

 ملٍ أ لرفع وأ العافية لطلب وأ واهلالك التلف لرفع تناوله كون بني فرق بال حرج، وأ رضر ذلك
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 يف هنّ أ يعلم وبه العالج، جاز حرج وأ رضر به العالج ترك من لزم فلو ،ذلك غري وأ شديد

 .هبا التداوي جيوز ال ،بالغة ةٍ مشقّ  بال حتصيله يمكن ،آخر دواء روتوفّ  االنحصار عدم صورة

هذا يف التداوي عرب رشهبا، أّما التداوي عرب مسح البدن هبا أو وضعها عىل اجلرح أو غري 

ه جرى املوقف املتقّدم ذلك مما ال يصدق عليه عنوان تناول اخلمر، فإن قلنا بحرمته يف نفس

 بعينه، وإال كان التداوي هبا جائزا  مطلقا  بال حاجة للوصول إىل مرحلة رفع الرضر أو احلرج.

 فيام للنظر استعراضها من والبد ،الروايات بعض   املقام يف فالعمدة اخلاص، الدليل ام  أو

 :وهي دالالت، من تعطيه

 ×اهلل عبد يبأ ىلإ كتبت: قال (،املشهوراملعترب عند ) ذينةأ بن عمرخرب : وىلاأل الرواية

َج  بقدر فيرشبه البواسري، ريح من الدواء له)ينعت(  يبعث الرجل عن سألهأ ر  ك   نبيذ من ةا س 

 عزّ  اهلل نّ إ»ثم قال:  ،«جرعة وال ال،»يريد به الدواء؟ فقال:  امنّ إليس يريد به اللذة، و لب،ص  

  يف جيعل مل وجّل 
ٍ
 .«دواء وال شفاء   محرّ  مما يشء

 حّرم، فيام الشفاء جعل قد اهلل يكون نأل مطلق نفٌي  ذيله بل تفصيل، بال املنع اخلرب وظاهر

 كلحم املحّرمات ملطلق الشمول منها فهمي   قد بل فقط، املسكر عىل احلديث داللة تقترص فال

بحرمة استامع املوسيقى  ، بل تشمل املحّرمات غري العينيّة، فلو قيلوغريها وامليتة اخلنزير

والغناء وحرمة مشاهدة األفالم اإلباحّية، مل يعد يمكن التداوي هبا لعالج مشاكل وأمراض كام 

 هو املتداول اليوم، إذ ال شفاء يف احلرام.

 وسوف يأيت نقد متني عىل هذه الرواية وأمثاهلا، فانتظر.

 مام،اإل وأ النبّي  عن بصدورها وثوق ال ،غريبته املتن ضعيفة مثاهلاوأ الرواية فهذه ،وعليه

 .اهلل شاء نإ كالمٍ  مزيد وسيأيت

نا عنده، أو ،×اهلليب عبدأخالد العبدية عىل  مّ أقال: دخلت  يب بصري،أالثانية: خرب  الرواية

، وقالت( وقد ءسانعالل الألته عن أه يعرتيني قراقر يف بطني )فسنّ إت فداك، فقالت: جعل

                                           
 يف طّب يف املتن ـ ابنا بسطام منها ـ مع زيادة  ا  ؛ وروى قريب113: 9 حكام؛ وهتذيب األ413: 6 ( الكايف1)

 بن يزيد الصيقل. وىل عمرإينتهي  ، بسندٍ 33ـ  32ة: ئمّ األ



 

سألك أن أد وقفت وعرفت كراهتك له، فأحببت ويق، وقذ بالّس يالنباء العراق طبّ أ وصف يل

وجل حني  دتك ديني، فألقى اهلل عزّ قالت: قد قلّ « رشبه؟ عن يمنعك وما»عن ذلك، فقال هلا: 

 املرأة هذه ىلإ تسمع الأ حممد، باأ يا»: قالمرين وناين، فأ× دجعفر بن حممّ  نّ أخربه ألقاه فأ

 بلغت ذاإ تندمني امنّ فإ قطرة، منه تذوقي وال ،منه قطرةٍ  يف لك آذن ال واهلل ال املسائل، وهذه

 .قال: نعم..« فهمت؟أ: ثالثا   يقوهلا حنجرته، ىلإ بيده وماوأ ههنا، نفسك

 حالة لميش ال هلكنّ  البطن، قراقر لعالج بالنبيذ التداوي عن النهي يف واضٌح  واخلرب

، رسالباإل قّل أ ال السند، ضعيفة الرواية نّ أ علام   نحوه، وأ التلف من خوفا   الشديد االضطرار

 .وقد سبق مناقشتها من هذه اجلهات

، فقال له ×اهلل يب عبدأبيه، قال: كنت عند أعن  سباط،أبن  الثالثة: خرب عّل   الرواية

ال رشب النبيذ، قال: فقال له: إيوافقني  رياح البواسري، وليسأّن يب ـ جعلت فداك ـ إ: رجٌل 

هبذا املريس الذي  عليكـ يقول له ذلك ثالثا   ـ ‘ورسوله وجل عزّ  اهلل حّرم وملا لك ما»

 .«..بالعيش وترشبهه بالغداة سوترشبه بالغداة، ومتر ه بالعيّش سمتر

وإن  كسابقتها، حاهلاو املحّرم، بالنبيذ البواسري رياحأ معاجلة نع هىتن الرواية نّ أ وواضٌح 

تصل ملرحلة مرضيّة شديدة تفوق جمّرد قراقر البطن والتلبّك املعوي كانت أرياح البواسري 

 وأمثال ذلك، كام ذكرنا سابقا .

 مل حيث سباط،أ بن عيلّ  والد سباطوأ ،زياد بن سهل :من بكّل  السند ضعيفةهذا، والرواية 

 .عليها يف مباحث النبيذ، فراجعأخرى ، وقد سبق أن سّجلنا عّدة إشكالّيات وثاقتهام تثبت

 ةعامّ  ظاهرةأيضا (  البواسري رياحأ)وربام  البطن قراقر ظاهرة نّ أ احتامل هنا البال يف ويأيت

 عىل الناس دمانإو ذلك، استغالل من خليف جلهاأل النبيذ برشب ماماإل رّخص فلو البلوى،

 بحيث للوقاية عالٌج  هو امنّ وإ واحدة، ةملرّ  عالجا   العالج هذا فليس طعام، كّل  بعد النبيذ

 احلال هذه مثل نخاّصة  وأ ،هنا ظالتحفّ  يف مام  اإل بالغ لذلك ولعّله نسان،اإل عليه يستمرّ 

 .، حيث اإلمام نفسه هنا أشار لواحٍد منهالةيبد كثرية حلول هلا تكون نأ عيتوقّ 

                                           
 .113ـ  112: 9 حكام؛ وهتذيب األ413: 6 ( الكايف1)

 .113: 9 حكام؛ وهتذيب األ413: 6 ( الكايف2)



  

 × اهلل با عبدأقال: سألت  الرابعة: صحيحة احللبي، الرواية
ٍ
جن باخلمر، فقال: ع   عن دواء

 اخلنزير، حلم وأ اخلنزير شحم بمنزلة هنّ إ ؟!به تداوىأ فكيف ،ليهإ نظرأ نأ حّب أ ما واهلل ال»

 .«به ليتداوون ناسا  ا   نّ وإ

 ومن ،اخلنزير بلحم ذلك هيشبّ  هنّ أ الإ باخلمر، العالجعن  ينهي ماماإل نّ أ الواضح ومن

 حمطّ  نّ أ عن كاشٌف  وهذا االضطرار، عند اخلنزير حلم يف رّخص قد الكريم القرآن نّ أ يلّ اجل

 تقف الرواية هذهمثل  ولعّل  القاهر، االضطرار موارد يف يكون ال الذي التداوي هو ماماإل نظر

 .العافية وطلب التلف خوف بني بالتفصيل القول لصالح

 .احلرمة عىل يدّل  ال وهو ،تهحمبّ  وعدم ذلك ماماإل ةكراه هو اخلرب ظاهر نّ أب يقال قد لكن

: قال احللبي نّ أ فيها جاء حيث ،«ةئمّ األ طّب » يف طولأ بصيغةٍ  الرواية هذه وردت وقد

  عن اهلل عبد باأ لتسأ
ٍ
: فقال، اضطرار هو امنّ إ، ()به بغريه يعجن نأ جيوز ال باخلمر يعجن دواء

 الذي اخلنزير شحم منزلةب هو امنّ وإ! به؟ يتداوى فكيف ليه،إ ينظر نأ للمسلم حيّل  ال واهلل ال»

 .«خنزير شحم وأ مخرٌ  شفاه حدا  أ اهلل شفا فال به، الإ كملي ال ،وكذا كذا يف يقع

 حال يف حتى واخلمر اخلنزير عن تنهى ـ مصدرها لضعف مضافا   ـ الصيغة هذه ولكنّ 

 وأ اخلمر ىلإ النظر حتريم عىل تشتمل اّن أ كام الكريم، القرآن لظاهر خمالٌف  وهو االضطرار،

، بل لو كان موجودا  يف الرشع لظهر نعلم فيام حدأ به يلتزم مل غريب حكمٌ  وهذا اخلنزير، شحم

 .وبان، فإّن من طبيعته االنتشار

عل يف عن النبيذ جي  × اهلل با عبدأه سأل نّ أ لحة،طاخلامسة: خرب قايد )فايد( بن  الرواية

 .«باحلرام ييستشف نأ حدأل ينبغي( ليس) ال»الدواء فقال: 

 يف املبالغة رادةوإ والكراهة التنزيه عن يأبى ال هلكنّ  التحريم، حيتمل احلديث وظاهر

 .يف مباحث النبيذ سابقا   سلفناأ كام ،ضعيف السند نّ أ علام   املوضوع، هذا يف ظالتحفّ 

عن رجل  ،×اهلل الصادق بو عبدأقال: قال يل  السادسة: خرب سمعة بن مهران، الرواية

                                           
 .113: 9 حكام؛ وهتذيب األ414: 6 ( الكايف1)

 .62ة: ئمّ األ ( طّب 2)

 .414: 6 ( الكايف3)



 

 كان نإف»ىل رشبه، قال: إ ه مضطرّ نّ إقلت: « يرشبه ال»له برشب البول، فقال:  مركان به داء فا  

 .«فال غريه بول امّ أ ه،بولَ  فليرشب لدائه، دواء   جيد ومل رشبه ىلإ يضطرّ 

وقد  .نيالنيسابوريّ  بسطام ابني وثاقة ثبوت بعدم قّل أ ال ،متقدّ  كام ضعيف والسند ،هذا

 كيّل تناول املحّرم للتداوي.يف سياق ردنا هذه الرواية وأ

 عن اهلل رسول نى×: »دقال: قال جعفر بن حممّ  د،سمعيل بن حمم  إالسابعة: خرب  الرواية

 .«به تداوىي   نأ اخلبيث الدواء

 .هريرة يبأ ىلإ مسندا   السنة هلأ درامص يف ورد بعينه اخلرب وهذا

ه ه خبيث، ولكنّ نّ أل ؛و النجسأو مطلق املسكر أه اخلمر نّ أة بتار  الدواء اخلبيث  رّس وقد ف  

، فلعّله ليس بواضح مفهوم الدواء اخلبيث واء اخلبيثهو املراد بالد هنّ أ، ومّ يضا  بالسأفرّس 

 .منها

 ة هذا احلديث من حيث السند.هل السنّ أوقد صّحح بعض علامء 

 كام هريرة، بوأ به ديتفرّ  فيام فنتوقّ  نانّ أ كام وغريمها، بسطام بابني ضعيف احلديث نّ أ الإ

 .هريرة يبأ من جماهد سامع يف كالم ىلإ مضافا  ، حمّله يف قلنا

 ال ضطرّ وامل».. حيث ورد فيها:  العبايس،ىل املأمون إ الثامنة والتاسعة: رسالة الرضا الرواية

 .«..تقتله اّن أل اخلمر؛ يرشب

 تزيده ال اّن أل اخلمر؛ يرشب ال املضطرّ »قال:  ،×اهلل يب عبدأعن  يب بصري،أخرب  حوهانو

 .ال عطشا  إوروي: ال تزيده  ،«قطرة منها يرشب فال قتلته، رشهبا نإ هنّ وأل ا ؛رّش  الإ

 بن وجعفر العلويد بن قتيبة النيسابوري ومحزة بن حممّ  الرسالة ضعيفة السند بعيلّ  وهذه

                                           
 .61ة: ئمّ األ ( طّب 1)

 .62( املصدر نفسه: 2)

؛ وسنن 222: 2 داود أيب؛ وسنن 1145: 2 ؛ وسنن ابن ماجة478، 446، 305: 2 محدأمسند  :( انظر3)

 .410: 4 واملستدرك ؛261: 3 الرتمذي

 .422؛ وحتف العقول: 134: 2 ر الرضااخبأ( عيون 4)

 .74: 1 ؛ وانظر: تفسري العيايش478: 2 ( علل الرشائع5)



  

 ال ،جهات من فضعيف ،أيب بصري خرب امّ أ .بالتفصيل سندها عىل شكلناأ نأ سبق وقد. نعيم

 .محزة يبأ بن بعيلّ  قّل أ

 حال يف صارت فكيف تقتل، ال االضطرار حال غري يف اخلمر نّ أ ذلكإىل  ضافي  

 كثريون تناول فقد ،للواقع خمالف الرواية هذه مضمون نّ أ كام !الفرق؟ وما ؟تقتل االضطرار

 اخلربان فهذان متكّلفة، ويالتأت يف باحلديث نذهب مل ما ،تقتلهم ومل االضطرار عند اخلمر

 شعار وهذا ،االضطرار عند ماتاملحرّ  مجيع نسانلإل جازت فكيف ،معا   واملتن السند ضعيفا

 هذا نّ إ! رضورته؟ لرفع الرضورة عند املسكر رشب له جيز مل بينام ،السمحة السهلة الرشيعة

 الذي العطش فكرة يبطل والواقع. العام سالميواإل القرآين املزاج مع طالقا  إ منسجم غري

 لرفعه الرشب وكان ،العطش بحال االضطرار صناخّص  ذاإ ال، إبصري يبأ خرب عنه ثحتدّ 

 .لشّدته وجبا  م

وعليه فهذه الرواية وأمثاهلا إّما غري مطابقة للواقع فيام خترب عنه لو أخذنا تعليلها، أو أّنا 

 غري منسجمة مع املزاج الترشيعي العاّم.برصف النظر عن التعليل الوارد فيها 

قال: سألته عن الدواء هل يصلح بالنبيذ؟ قال: بن جعفر،  العارشة: خرب عّل   الرواية

 .«ال»

 ،الوسائل صاحب، ومنهم ريناملتأّخ  طرق ةحجيّ  عدم بعد السند معترب غري واخلرب

 .والرضر احلرجنفي  ةدلّ أب التقييد فيقبل مطلٌق  وهو القديمة، للمصادر

× اهلل يب عبدأصحابنا، عن أعن شيخ من  ،احلادية عرشة: خرب سيف بن عمرية الرواية

 ما»رشب له النبيذ ووصفه له الشيخ. فقال له: أنا أفقال: يب وجع و له شيٌخ أا عنده فسقال: كنّ 

  كّل  منه اهلل جعل الذي املاء من يمنعك
ٍ
×: اهلل بو عبدأفقال له  ،قال: ال يوافقني« حّي؟ يشء

اء ل لن اس  ل؟ قال اهلل: ﴿سيمنعك من الع فام» ف  يمنعك من  فام»جده، قال: أقال: ال  ،«﴾ف يه  ش 

×: اهلل بو عبدأقال: ال يوافقني، فقال له  ،«عظمك؟ واشتدّ  حلمك منهاللبن الذي نبت 

 .«آمرك ال ،واهلل ال !اخلمر؟ برشب آمرك نأ تريدأ»

                                           
 .348: 25 ؛ وتفصيل وسائل الشيعة116بن جعفر:  ( مسائل عيلّ 1)

 .264: 2 ( تفسريالعيايش2)



 

 النبيذ رشب يف ماماإل صيرّخ  مل ذلك ومع وجع، من يعاين شيخا   الرجل تفرض والرواية

 ال حيث ؛السند ضعيفة هالكنّ  واالضطرار، احلاجة من النوع هذا مثل يف احلرمة عىل يدّل  مما له،

 .يضا  أ سيف عنه روى من جهالة عن فضال   عمرية، بن سيف ىلإ الطريق نعلم

عن دواء × با عبد اهللأ قال: سأل رجٌل  الثانية عرشة: معتربة معاوية بن عمر، الرواية

 امفي اهلل جعل ما×: »اهلل بو عبدأجن باخلمر )عن اخلمر( نكتحل )يكتحل( منها؟ فقال ع  

 .«شفاء  ( حمّرمٍ  يف)  محرّ 

ما حّرم  ق عنوان نفي الشفاء عن كّل تطبّ ـ التي تشبه الرواية األوىل املتقّدمة ـ الرواية  وهذه

 هذاوسيأيت التعليق عليها من هذه الزاوية، وأّن نا سابقا ، أملحكل، كام األغري ولو باهلل حتى 

 بن سامعة خرب مثل يعارضـ وأمثاله ـ  هو بل سندا ، صّح  ولو ،متنا   مرفوض كغريه احلديث

، بعد فرض حرمة رشب الرضورة عند لبوله نساناإل رشب يف الرتخيص يف ماملتقدّ  مهران

 .املشهور، كام عليه رأي البول

ذا اشتّدت به إرواح، فصابته هذه األأذا إقال: كان  يب يعفور،أعرشة: خرب ابن  الثالثة الرواية

ذا إه نّ أخربه بوجعه، وأف ،×اهلل يب عبدأل عىل رشب احلسو من النبيذ، فسكن عنه، فدخ

ه، وجع  ىل الكوفة هاج إن رجع أفلام  ،«ترشبه ال»رشب احلسو من النبيذ سكن عنه. فقال له: 

× اهلل يب عبدأىل إرشب منه سكن عنه، فعاد فلم يزالوا به حتى رشب، فساعة  ،هلهأقبل أف

 موكل شيطان هذا امنّ إ حرام، هنّ فإ ترشبه ال يعفور، يبأ ابن يا»خربه بوجعه ورشبه، فقال له: أف

 هلهأ فأقبل كان، ما شدّ أ وجعه هاج الكوفة ىلإ رجع نأ فلام ،«ذهب منك يئس قد فلو بك،

 فلام حيلف، وال يشء عىل هيمّ  وكان منه، فآيسوا بدا ،أ قطرة منه ذوقأ ال واهلل ال: هلم فقال ،عليه

 رمحه مات حتى ليهإ عاد فام عنه، به اهلل ذهبأ ثمّ  ا ،اميّ أ الوجع به واشتدّ  منه، أيسوا سمعوا

 .اهلل

 هذه الرواية:  ولكن  

 بن عيسى بن دحممّ  عن كتبي بعض يف ووجدت: يقول الكيّش  نّ أل السند؛ ضعيفة :ال  و  أ

                                           
 .114ـ  113: 9 حكام؛ وهتذيب األ414: 6 ( الكايف1)

 .517ـ  516: 2 ( رجال الكيش2)



  

 عن روايته كثرة عليه ظا  مالَح  الكيش كون بعد السيام الرواية، هذه مصدر علمي   فال.. عبيد

، خاّصة مع الرواية عىل االعتامد فيصعب احلال، جمهول شيوخه من واحدٍ  غري وكون ،الضعفاء

 .تفّرده هبا

 قال ماماإل نّ أوالبديل موجود،  نّ أتكملتها ترشح  لكنّ ا تنهي عن العالج بالنبيذ، ّن إ :ثانيا  

 رضفف بالنبيذ، الماآل تسكني ىلإ حاجة بال املرض، لزال قليال ، وصرب النبيذ ترك لو هنّ بأ له

 هو الصرب بعض مع هك  ر  تَ  فيام نا  مسكّ  النبيذ يصبح بالعكس بل هنا، معلوم غري االضطرار

 .بالنبيذ العالج انحصار صورة من فيه حنن ما عىل الرواية ّل تد فال املرض، من العالج

ك بن عبيد،الرابعة عرشة: مرسل م   الرواية و   بميلٍ  اكتحل من»قال:  ،×اهلل يب عبدأعن  ر 

 .«نار من بميلٍ  وجل عزّ  اهلل لهكحّ  مسكر من

 :الرواية هذه

، نفهمها تارة    عن احلديث بصدد فليست ثمّ  ومن ،كرسبم االكتحال حرمة فتفيد مطلقة 

 يف تأثري هلا يكون فال ،والرضر واحلرج العرس ونفي االضطرار ةدلّ أب دفتقي   االضطرار، صورة

 .بحثنا موضوع

 احلال هذه ويف العالج، نواعأ من االكتحال كان حيث ،العالج سياق يف نفهمها خرىوأ

؛ ألّنا القاهر واالضطرار االنحصار حال بغري يضا  أ تقييدها فرضي   قد ولكن ببحثنا، تتصل

، إال إذا مطلقة حلال العالج مع االضطرار إليه ومن دون اضطرار، ومع االنحصار ومن دونه

قيل بأّن احلديث عن مورد التداوي مبارشة  مع عدم اإلشارة للتفصيل بني االضطرار وغريه، 

 .ظاهٌر يف اإلطالق

 غايته ذإ ؛حتريم فيه يرد مل هنّ أ مع الرشب، غري يف املسكر استعامل حتّرم اّن أ ذلك ىلإ ضافي  

، إال إذا قيل بأّن االكتحال املسكر نجاسة عىل بناء   للصالة فيطّهره ،بدنه نساناإل ينّجس نأ

 مرجعه لنزول يشء يف البلعوم من هذه األجزاء.

 ملا نظرا   هبا االحتجاج يصعب هنّ فإ ذلك، عىل دليال   بنفسها واعتربناها الطرف غضضنا ولو

                                           
: 3 ؛ وكتاب من ال حيرضه الفقيه243عامل: عامل وعقاب األ؛ والصدوق، ثواب األ414: 6 ايفك( ال1)

 .114: 9 حكام؛ وهتذيب األ570



 

 بن هارون بخرب ـ ضطراراال حلال طالقهاإ تقدير عىل ـ معارضتها ىلإ مضافا   ،رسالاإل من فيها

 .ضطراراال حال الرتخيص يف رصيح هنّ إف ؛اآليت محزة

يف رجل اشتكى  ،×اهلل يب عبدأعن  اخلامسة عرشة: خرب هارون بن محزة الغنوي، الرواية

 فليكتحل ا  مضطرّ  كان نإف امليتة، ةخبيث بمنزل هو»عت له كحل يعجن باخلمر، فقال: عينيه، فن  

 .«به

 التحريم، يف واضحة فغري عدمه حال امّ أو ضطرار،اال حال الرتخيصيف  واضحة والرواية

 عند استخدامه من مطلقا   مانع ال لكن عنه، الشديد هالتنزّ  فينبغي كامليتة، خبيث هنّ أ تقصد قد ذإ

 .احلال هذه يف احلزازة وتزول ،االضطرار

 .بشعر بامللقّ  سحاقإ بن يزيدعدم ثبوت وثاقة ب السند ضعيفة الرواية نّ أ الإ

                                           
 .114: 9 حكام( هتذيب األ1)

( ـ 567ـ  537: 3حيتمل كون اللقب )شعر( ليزيد، وحيتمل ـ بل رّجحه الكلبايس يف )الرسائل الرجالّية  (2)

 أّنه لقب إلسحاق، والعلم عند اهلل.

له  ،إسحاق، يلقب شعر )شغر(يزيد بن إسحاق بن أيب السخف )السحف( الغنوي، أبو »قال النجايّش:  (3)

:  (؛ وقال453)الفهرست:  «.كتاب يرويه مجاعة. : يف يزيد وحممد ابني إسحاق شعر يما رو»الكيّشّ

وكان من أرفع الناس هلذا  ،محدويه، قال: حدثنا احلسن بن موسى، قال: حدثني يزيد بن إسحاق شعر

كان صاحبك  له ملا طال الكالم بيني وبينه: إن   فقلت   ،وكان مستويا   ،ة أخي حممدمر، قال: خاصمني مرّ األ

 ،قال يل حممد: فدخلت عىل الرضا :قال ،باملنزلة التي تقول فاسأله أن يدعو اهلل يل حتى أرجع إىل قولكم

ما أناظره، فقال يل  وأنا كثريا   ،مني، وهو يقول بحياة أبيك وهو أسنّ  ن يل أخا  إ ،له: جعلت فداك فقلت  

ين إصاحبك إن كان باملنزل الذي ذكرت أن يدعو اهلل يل حتى أصري إىل قولكم! ف من األيام: سل   يوما  

 ذ  فذكر ما شاء اهلل أن يذكر، ثم قال: اللهم خ   ،نحو القبلة قال: فالتفت أبو احلسن ،أن تدعو اهلل له أحّب 

، قال: فلام قدم ىهو رافع يده اليمن، قال: وكان يقول هذا وه إىل احلّق ى تردّ بسمعه وبرصه وجمامع قلبه حتّ 

(؛ 865ـ  864: 2)اختيار معرفة الرجال  «باحلّق  ى قلت  حتّ  يسريا   الّ إ أخربين بام كان، فواهلل ما لبثت  

 (، دون مدح أو قدح.324؛ والرجال: 267يف )الفهرست:  الطويّس وذكره 

يزيد بن إسحاق شعر، مل تثبت وثاقته، والرواية التي نقلها الكيش هو راوهيا، وغايته أّنه ترك  أقول:

االعتقاد بالوقف أو غريه ورجع إىل اإلمام الرضا، وغايته أّنه كان مدافعا  عن التشّيع.. وهذا كّله ـ إىل 

ومطلق املدح لشخص ال  .ضحا  جانب وروده يف أسانيد كامل الزيارات ـ ال يدّل عىل التوثيق كام صار وا

 احلال.، فالرجل جمهول مرارا  يوجب اعتامد خربه ما مل يرجع إىل توثيقه يف النقل كام قلنا 



  

 بن سامعيلإ عىل دخل حني نبذة،األ بحث يف املتقدم احلر   ابن خرب: عرشة السادسة الرواية

 نستشفي ال ٍت بي لأه انّ إو حرام، النبيذ» :سامعيلإ فقال الدواء، له يصف نأ رادأو ،الصادق

 .«باحلرام

 حرامٌ  باحلرام االستشفاء نّ أ ال يستشفون، ال مّن أ وغايتها الرواية، هذه مناقشة تقّدمت وقد

 .مطلقا  

 باخلمر تعالجي   نأ نى هنّ ، أ‘اهلل رسول عن ،الدعائم مرسل: عرشة السابعة الرواية

 .والبهائم طفالاأل سقىت   نأو واملسكر،

 .جديدا   خربا   وليس ،السابقة خباراأل خالصة هظنّ أ بل مرسل، واخلرب

تداوى باخلمر ي   ال»ه قال: نّ أ× عن الصادق ،الثامنة عرشة: مرسل الدعائم اآلخر الرواية

ا  صلوات اهلل عليه عليّ  نّ أه بيه عن جدّ أيب عن أخربين أسكر، وال متتشط النساء به، فقد وال امل

 .«شفاء حّرمه رجسٍ  يف جيعل مل اهلل نّ إ»يته قال: ة من ذرّ ئمّ وعىل األ

 .مضمونه يف الكالموسيأيت  للحديث، سند وال

 مل اهلل نّ إ»ه قال: نّ أ‘ عن النبّي  يب وائل(،أسلمة )وخرب  م  أالتاسعة عرشة: خرب  الرواية

 .«حرام يف شفاءكم جيعل مل اهلل نّ إ»و: أ ،«عليها حّرم فيام تيمّ أ شفاء جيعل

 وصّححه همبعض   هسندَ  فوضعّ  االضطرار، دون االختيار حالة عل احلديث هذا لمح   وقد

 .آخرون

خبار فيه فقط، واإل ّيا  خباري وليس ترشيعإ اخلرب فيه جانٌب  نّ أد يغيب عنه يهذا التقي ولكنّ 

، ولو محل عىل اللسان الترشيعي بقرينة أو يرّد علمه إىل أهله طرح، في  كام سيأيت للواقع مناقٌض 

 .واحلرج والرضر االضطرار ومطلقات بعمومات ختصيصه مكنأ ،«تيمّ أ»

                                           
 .414: 6 ( الكايف1)

 .134ـ  133: 2 سالمدعائم اإل( 2)

 .134: 2 ( املصدر نفسه3)

: 2 اجلامع الصغري؛ وفيض القدير رشح 155: 3 ؛ وعمدة القاري221: 13، و292: 1اري ( فتح الب4)

 .86: 5 وجممع الزوائد؛ 83: 11 ؛ واملغني176: 4 بنيلعانة الطاحاشية إ؛ و273

 ( انظر: املصادر نفسها.5)



 

ّكٌم ه حتولكنّ ، احلرام بمطلق ال باخلمر احلديث هذا ختصيص الفقهاء بعض حاولقد و

 ه حتى لو خّصصناهنّ أيف سياق قضّية مخر، علام   ورد ّن لسان الكالم عام حتى لوإوتكّلف، ف

 .اآليت شكالباخلمر ال يرتفع اإل

 خلق اهلل نّ إ»ه قال: نّ أ ،‘عن النبّي  يب الدرداء(،أالدرداء )عن  أم  العرشون: خرب  الرواية

 .وقد اعترب اهليثمي رجال احلديث ثقاتا   .«بحرام تتداووا وال فتداووا والدواء، الداء

 ديثحلا وبني بينه مجعا   االضطرار، عدم حال وأ اخلمر خصوص عىل احلديث هذا لمح   وقد

 .البول حكم بحث يف متقدّ  والذي ،البول يف الوارد)أو بني ضّبة(  ينينالعر

 التداوي عن بالنهي رشعي حكم نشاءإ هو بل واقعي، مرأ عن خبارا  إ ليس احلديث وهذا

 .واحلرج والرضر االضطرار بصورة تقييده لزم مطلقا ، ورد وحيث باحلرام،

 ثعلبة وكذلك ،بعض التحّفظيف وهـ( 182أو  181) عياش بن سامعيلإ فيه والسند

                                           
 .296: 1 وايش الرشواينح؛ و79: 1 ، ومغني املحتاج80: 1 قناع( انظر: اإل1)

 .86: 5جممع الزوائد  (2)

 املصدر نفسه.انظر:  (3)

 .251: 10 عون املعبودانظر: (4)

 النامزّي مل يتعّرض الرتاث الرجايل اإلمامي إلسامعيل بن عياش الذي يف هذا السند، كام أقّر بذلك  (5)

(، لكّن أهل السنّة ترمجوه، وقد مجع املّزي الكثري من 658ـ  657: 1)مستدركات علم رجال احلديث 

وقال أبو بكر  .بو عتبة احلميص.إسامعيل بن عياش بن سليم العنيس، أ»كلامهتم حوله. ومن مجلة ما قال: 

. وقال كثريا   ث ببغداد حديثا  اخلطيب: قدم بغداد عىل أيب جعفر املنصور، وواله خزانة الكسوة، وحدّ 

مل ال تسألني  ،مروان بن حممد، عن حممد بن املهاجر: قال يل أخي عمرو بن مهاجر: ليس حتسن تسأل

مسألة هذا األزيرق، ما سألني أحد أحسن مسألة منه، يعني إسامعيل بن عياش. قال حممد: فقلت له: 

وقال جعفر بن حممد بن الفضيل الرسعني، عن عثامن بن .. ؟!كيف أريد أن أكون أنا مثل هذا وهذا فقيه

سعد، فحدثهم بفضائل عثامن، صالح السهمي: كان أهل مرص يتنقصون عثامن حتى نشأ فيهم الليث بن 

فكفوا عن ذلك، وكان أهل محص يتنقصون عيل بن أيب طالب، حتى نشأ فيهم إسامعيل بن عياش، 

وقال أمحد بن سعد بن أيب مريم، عن عيل ابن املديني: رجالن مها  فحدثهم بفضائله، فكفوا عن ذلك.

ال يعقوب بن سفيان: وتكلم قوم يف صاحبا حديث بلدمها: إسامعيل بن عياش، وعبد اهلل بن هليعة. وق

إسامعيل، وإسامعيل ثقة عدل، أعلم الناس بحديث الشام، وال يدفعه دافع، وأكثر ما تكلموا قالوا: يغرب 

وقال عباس الدوري، عن حييى بن معني: إسامعيل بن عياش ثقة. قال حييى:  عن ثقات املدنيني واملكيني.

 



  

 .مسلم بن

وسأله  ،‘النبّي ه شهد نّ أبيه، أعن  الواحدة والعرشون: خرب علقمة بن وائل، الرواية

                                                                                                             
عىل غرفة، ومعه رجالن ينظران يف كتاب،  دار اجلوهري قاعدا   مضيت إىل إسامعيل بن عياش، فرأيته عند

أو أكثر، وهم أسفل وهو فوق. فيأخذون كتابه فينسخونه من غدوة إىل  فيحدثهم مخس مئة يف اليوم أقّل 

وقال أبو بكر بن أيب خيثمة: سئل حييى بن معني عن . .قال حييى: فرجعت ومل أسمع منه شيئا   الليل.

فقال: ليس به بأس يف أهل الشام، والعراقيون يكرهون حديثه. قيل ليحيى: أهيام أثبت  إسامعيل بن عياش،

بقية أو إسامعيل بن عياش؟ فقال: كالمها صاحلان. وقال عثامن بن سعيد الدارمي، عن حييى بن معني: 

ل بن أرجو أن ال يكون به بأس. وقال حممد بن عثامن بن أيب شيبة: سمعت حييى بن معني يقول: إسامعي

ما روى عن الشاميني، وأما روايته عن أهل احلجاز فإن كتابه ضاع، فخلط يف حفظه عنهم.  عياش ثقة يف

وقال مرض بن حممد األسدي، عن حييى: إذا حدث عن الشاميني، وذكر اخلرب، فحديثه مستقيم، وإذا 

: ما كان أحد حدث عن احلجازيني والعراقيني، خلط ما شئت. وقال يف موضع آخر: سمعت أيب يقول

أعلم بحديث أهل الشام من إسامعيل بن عياش، لو ثبت عىل حديث أهل الشام، ولكنه خلط يف حديثه 

عن أهل العراق، وحدثنا عنه عبد الرمحان، ثم رضب عىل حديثه، قال: وسمعت أيب يقول: إسامعيل بن 

وب بن شيبة: إسامعيل وقال يعق وتركه. عياش عندي ضعيف، وحدث عنه عبد الرمحان بن مهدي قديام  

ما روى عن الشاميني خاصة، ويف روايته عن أهل العراق  بن عياش، ثقة عند حييى بن معني وأصحابنا يف

وقال عبد الرمحان بن أيب حاتم: سألت أيب عن إسامعيل  .بناحيته. وأهل املدينة اضطراب كبري، وكان عاملا  

عنه إال أبو إسحاق الفزاري. وقال مسلم:  كف   ا  بن عياش، فقال: هو لني، يكتب حديثه، ال أعلم أحد

حدثنا عبد اهلل بن عبد الرمحان الدارمي، قال: أخربنا زكريا بن عدي، قال: قال يل أبو إسحاق الفزاري: 

اكتب عن بقية ما روى عن املعروفني، وال تكتب عنه ما روى عن غري املعروفني، وال تكتب عن إسامعيل 

عروفني وال غريهم. وقال أبو جعفر العقييل: حدثنا حممد بن إسامعيل ـ يعني بن عياش، ما روى عن امل

يب الصائغ ـ قال: حدثنا احلسن بن عيل ـ يعني احللواين ـ قال: حدثنا أبو صالح الفراء، قال: قلت أل

بحمص، وثم رجل يقال له: إسامعيل بن عياش فأسمع  إسحاق الفزاري: إين أريد مكة، وأريد أن أمرّ 

قال: ال، ذاك رجل ال يدري ما خيرج من رأسه. قال أبو صالح: كان الفزاري قد روى عن إسامعيل منه؟ 

ذكرت عند إسامعيل بن ، جاء إىل أيب إسحاق، فقال: يا أبا إسحاق بن عياش، ثم تركه، وذلك أن رجال  

 (.181ـ  163: 3)هتذيب الكامل  «.عياش، فقال إسامعيل: أيام رجل لوال أنه شكي.

ه أّنه كان مضطرب احلديث وال حيسن التحديث إسامعيل بن عياش يبدو من مواقف العلامء يف حقّ  أقول:

يف غري موقع، ولكنه كان عاملا  وعىل دراية بحديث الشاميني، ولكثرة أخطائه جتنّبه بعضهم، هلذا ال يمكن 

الشواهد، فال نحكم  ملن هذا حاله أن يعمل بحديثه إال بعد االحتياط التام والفحص والتأّمل وحصول

 بقول مطلق. بوثاقته



 

ّنا لنتداوى هبا، فقال رسول إاه، فقال: بو طارق بن سويد عن اخلمر، فنأسويد بن طارق 

 .«داء هاولكنّ  بدواء، ليس اّن إ»‘: اهلل

 طالقه،إب ا خذ لو للواقع خمالف مضمونه ولكنّ . السنّة هلأ عند السند معترب واحلديث

 يف املبالغة النبّي  رادةبإ احلديث فرّس  ذاإ الإ ،كام سيأيت احلاالت بعض يف دواء   بكونا للجزم

بنحٍو من االعتبار األديب،  هبا، التداوي عن نيه بذلك ا  مريد عنها، ئّيةالدوا سلب حتى رضرها

 .ضطراراال حال من عمّ أ وهو

 فاء باحلرامشقراءة عاّمة وحتليلية جملموعة نصوص التداوي واالستثانيًا: 

 اخلروجـ  هلا العرض هذا بعدـ  ويمكننا املوضوع، هذا يف الواردة الروايات برزأ هي هذه

 :واستنتاجات تعليقات بمجموعة

 ـ القيمة الصدورّية للنصوص، مطالعة يف النقد املتين 

 الشيعة نيب روايات مخس هو هنا سنده ثباتإ يمكن ما قىصأ نّ مىض إىل أتوّصلنا فيام 

 .السند ضعيفة رواياٌت  والباقي ثالث، يعند وصّح  والسنّة،

ّن بعضها أهّم هنا هو الوضع املتني لبعض هذه الروايات، حيث نّدعي أّن األمر اآلخر املإال 

 .واضح بشكل ا  علميّ  الثابت للواقع ملخالفته هبا؛ العمل يصعب ه،مبهم وأ املتن ضعيف

(، 12: )رقم عامر بن معاوية ومعتربة(، 1: )رقم نةيذا   بن عمرخرب  :هي الروايات وهذه

: )رقم احلرضمي وائل وحديث(، 19: )رقم سلمة مّ أ وخرب(، 18: )رقم الدعائم ومرسل

21.) 

مدة األ وعليه،  املتن، يف مشكلة من عايني سندا   هنا املعتربة دّلةفجزٌء أساس من ع 

 سنرى هل هي كافية أو ال؟ حاديثاأل هذه معضل حلّل  ذكرت التي والتخرجيات والتأويالت

ولكي نرصد الفكرة األساسّية هنا نالحظ أّن نفي جعل احلرام أو اخلمر دواء  يف هذه 

                                           
 ؛ وصحيح مسلم4: 10 ؛ والبيهقي، السنن الكربى410: 4 ؛ واملستدرك262ـ  261: 3 ( سنن الرتمذي1)

6 :89. 



  

يكون ن أيوجد حمّرم من املحّرمات يمكنه  ّنه الأي أتكويني، النصوص ظاهر يف نفي اجلعل ال

، فالرتكيبة التكوينيّ أعالجا    جسد ينفع ما حتوي ال رشبةواألطعمة مات يف األة للمحرّ و دواء 

 .شفاء وأ كعالٍج  نساناإل

 ينفع ما حمرم ّي أ يف يوجد ال ا  حقّ  فهل فيها، الدقيق العلمّي  النظر من البدّ  الدعوى وهذه

 ما بني يقارن علمي باحث ّي أ نّ أب عتقدأ والشفاء؟ والعالج والعقاقري دويةاأل يف نساناإل

 ة،العلميّ  البحوث تعطيه وما اتالرواي هذه تفيده وما رشبةأو طعمةأ من سالمياإل الفقه حّرمه

 وسّمها، فعىاأل هو والصيدلة الدواء ورمز كيف ،هذه األحاديث مضمون بطالن ىلإ سيصل

 هذه الروايات نظر يقترص ال ذإ دوية،وأ عالجات ماتاملحرّ  كثرأ من يستخرج اليوم والعلم

 عقلي   فكيف ذلك، شابه وما هانباالدّ  العالج حتى يشمل بل الرشب، وأ كلباأل العالج عىل

 !نسان؟لإل دواء وأ شفاء، فيها يكون نأ يمكن ال كّلها هذه نّ بأ التصديق

 قطعا   املتن باطل فهو يلوّ األ ظاهره هو ما حاديثاأل من النوع هذامن  صدق   ذافإ وعليه،

ه هذ محل هنا ينفع وال. احلديث هلذا خرىا   تفاسري طرح من فالبدّ  هله،أ ىلإ رّده جيب

 القانون يف بل هبا، املفاد الرشعي احلكم يف نبحث ال نانّ إف االضطرار غري صورة عىلالنصوص 

 ال؟ وأ للتصديق قابل معقول هو هل هنّ أو قّدمه،ت الذي خبارياإل

 ، عرض ونقدالعلمّية عطياتة مع املاحلديثّيحماوالت لعالج تناقض النصوص 

م تُ هنا يمكن أن  من ها: ،كلةشهذه امللعالج  تحماوالقد   وأمه 

 بمعنى ،الترشيعي اجلعل فينفيها  املراد يكون نأهذه النصوص عىل  محل املحاولة األوىل:

  التداوي يف رخصة   رشعا   جيعل مل اهلل نّ أ
ٍ
 .الناس عىل حّرمه مما بيشء

 يف نبحث نأ ويبقى العلمّية، احلقائق معحاديث األ تناقض مشكلة حيّل  التفسري وهذا

 .دّلةاأل لسائر اونسبته اطالقهإ

 حّرم، فيام ةالدوائيّ  جعل عدم امنه الظاهر نّ إف يث،األحاد من ظاهر غري الفهم هذا أن   إال

 فالحظ النصوص وراجعها. التكويني، النظر منه يفهم املعنى وهذا

وبه يفهم أّن تفسري املوقف باالعتبار األديب والتهويل النفيس يواجه ظاهر النصوص لو 



 

 الحظناها مع سياقاهتا.

 الطّب  حال ىلإ مثاهلاوأ الرواية هذه نظر، من أّن املعارصين بعض هذكرما  املحاولة الثانية:

 امّ أ ،عالجات ماتاملحرّ  من يستخرج حد   ىلإ تطّور قد الطّب  يكن فلم ،النّص  صدور زمن يف

 .الزمنّي  فضائه عىل احلديث حملفي   متاما ، خمتلٌف  مرفاأل اليوم

 نفي يفيده النصوص هذ يف الوارد البيان طبيعة نّ أ وذلك أيضا ؛ ضعيف التخريج اهذ أن   إال

 ي  أ تكوينا   فيها اهلل يقّدر مل املحّرمات هذه نّ ا أهذ من يفهم والعرف حّرم، فيام عالجا   اهلل جعل

 هو امنّ إو احلديث، صدور بزمن له عالقة ال املعنى وهذا الشفاء، يف نساناإل بدن يساعد عالج

 وما نساناإل لبدن تعاىل اهلل ةقبخل يتصل كوين طبيعي قانون عن خباراإل بصدد هنّ أ واضح

 ويف كيف ،بعيدٌ  النّص  زمن ةخصوصيّ  عىل فاحلمل ذلك، وغري رشبةأو عشابأ من به حييط

 .نفسه الطبيب وصفة بطلي   نأ هنا يريد مامواإل عالجا ، النبيذ وصف النّص  زمن

 استخدام ىلإ ديثاحهذه األ نظر نّ أ نيضا ، مرصين أره بعض املعاكذا ماملحاولة الثالثة: 

 ،والصيدلة العالجات يف اليوم حيصل ال ما وهذا اخلمرّية، ةئهيإبقاء  مع للعالج واحلرام اخلمر

 .للمريض اخلمرَ  يصف الطبيب نّ أ ال اخلمر، فيه الذي الدواء خذأ يتمّ  حيث

م تفسريا  غري   إف ؛عريف  وهذه املحاولة تقد 
ٍ
مما حّرم ال فرق فيه بني  ّن عدم جعل الشفاء يف يشء

و االستهالك، كام قلنا أخرج عن عنوانا باالستحالة ، دون ما إذا نواعه ما دام باقيا  عىل احلرمةأ

ىل املتعارف إا  حتى نّدعي انرصاف هذه الكلمة يقل: مل جيعل يف رشب اخلمر عالجسابقا ، فلم 

، هلّيةاإل اخللقة بمقتىض فيه شفاء وجود لينفي ماملحرّ  نفس عىل نظرهّب صمن رشب اخلمر، بل 

، خاّصة وبعض الروايات تتكّلم عن عجن الدواء عليه وحصولنا له تناولنا ةكيفيّ  يف فرٍق  بال

 .باخلمر

أّن احلرام يمكن العالج به،  اتخيطر يف البال أّن املراد من هذه الروايما قد  املحاولة الرابعة:

 .لكنّه ي لحق رضرا  من جهة ثانية
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إذ الظاهر منها نفي العالج، ال حتّقق  ؛أيضا   خالف ظاهر هذه النصوصوهذه املحاولة 

ية الكيميائّية اليوم ترتك تأثريات سلبّية العالج وظهور داء آخر بسببها، علام  أّن الكثري من األدو

  يف مكان آخر، ومع ذلك يصدق عرفا  أّنا تعالِج وفيها الشفاء، فانتبه.

ملا هذه النصوص بمخالفة مفاد  ، فإّنه بعد إقرارهق النراقياملحقّ نقله ما حاولة اخلامسة: امل

 العالمة ابنَ يقصد ه بعضهم ـ ولعلّ  نّ أقل اق وتطابقت عليه كلامهتم، ناء احلذّ طبّ األ هيقول

ه ال شفاء يف نّ أرار يصبح املسكر حالال ، فيصدق طه حال االضنّ أـ ذكر خترجيا  وهو  احليّل 

 .رار ليس بمحّرمطه حال االضنّ أل ؛محمرّ 

 الرضورة حال التحريم نفي فلتوقّ  ظاهر، فساده» بالقول:ا  عل قوقد أجاب النراقي هنا م

وكالمه صحيح؛  .«ليهإ يضطرّ  حتى فيه الشفاء انتفاء عىل يدّل  والنّص  فيه، الشفاء وجود عىل

 بل يكفي كونه تكّلفا  وغري منسجم مع الفهم العريف هلذه النصوص.

بل يلزم منه أّن اخلمر حال االضطرار يمكنها أن تشفي، وهي بعينها لو مل يضّطر إليها 

 فإّنا تفقد خاصية الشفاء تكوينا ! وهذا غريب. اإلنسان، كام لو كان هناك بديل عنها للعالج،

من الشفاء هنا  املنفّي  نّ أ، وهو املفاتيح يف الكاشاين الفيض له شارأما  املحاولة السادسة:

 .الروحّية مراضاأل منهو الشفاء 

 مراضاأل مورد يف هنا خباراأل وردت قد هنّ أب النراقيوهو ما رّد به واجلواب واضح، 

، وال أقّل من أّنه ال قرينة عىل هذه ، والسياقات واضحة فال داعي للتكّلفاتةاجلسامنيّ 

 .الدعوى التي توجب اختصاص النصوص باألمراض الروحانّية

 شفت التي هي اخلمر نّ من أ لنا يرتاءى ما نّ أ ووهما ذكره النراقي نفسه،  املحاولة السابعة:

 .الشفاء يف رفأثّ  اخلمر مع تقارنه اتفق آخر سببا   كان ذلك نّ أ الظاهر بل ،خطأ املريض

 شياءاأل طبائع ىلستندة إامل اءطبّ األ قوالأ خالف هنّ أب التخريج، هذا النراقي استبعدوقد 
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 .املوادّ  وخواّص 

مجع أحتى  ،اتو املسكر آالف املرّ أتقارن الشفاء مع رشب اخلمر  نّ أن نضيف بأبل يمكننا 

 العلملقوانني وصول  هادمٌ هي العّلة احلقيقّية، هذا الكالم خرى أض عّلة ر  اء، ثم فَ طبّ عليه األ

نسأل: يمكن للمريض أن يرشب اخلمر إذا أحرز دوما  حصول التقارن ىل نتائج، وعليه إ

والصيدلة من  ليه الطّب إلف ما وصل فهذا خ   ذا مل يكِف إ اأمّ للمرّبر نفسه، وهو االضطرار، و

 كون ذلك شافيا  ومؤثرا .

 نّ وخالصته أ والتوفيق، اجلمع يف ىلو  أَ معتربا  إّياه  النراقي املحّققما قّدمه  الثامنة: املحاولة

 آخر، دواء   له نّ فإ اخلمر، شفاؤه كان داء كّل  بل اخلمر،أّي داء ب شفاءَ  حيرص مل اهلل نّ أ املراد

 مل بحيث اليهإ اضطررنا ذاإ الإ اهب التشايف جيوز الثّم ف ومن باخلمر، الدواء ينحرص ال بحيث

 .سبيال   ليهإ نتدِ  ومل اآلخر بالدواء نعلم

 ناقش:يُ يمكن أن التخريج  وهذا

ال :  م، وهذا ظاهرٌ ن جيعل اهلل الشفاء يف حمر  أ ا نفتّن إف ؛حاديثظاهر هذه األلناقض إّنه م أو 

 .نفي الوجود، ال نفي االنحصاريف 

ء  للمريض، مام فيها ال يقّدم دوااإل نّ أملة من الروايات هنا والتي رغم جل ه مناٍف نّ إ ثانيا :

احلرام بجيوز لنا العالج أّنه فاملفرتض  ،ه لو مل نعلم بالدواء اآلخرنّ أمع  ،ه ال جييز له التداويإنّ ف

 مقتىضهذه الروايات شيئا  من هذا، بل وبيانات لسنة أرأي النراقي، فلامذا مل نجد يف  عىل

 أيضا . هنا واضحة غري النراقي قاملحقّ  محاولةف ،وعليه !متاما ؟ العكس هو فيها القول قطالإ

اهلل ملا  نّ أدعوى هـ(، من 977)الشافعي ما أشار إليه اخلطيب الرشبيني  املحاولة التاسعة:

منافع وكأّنه يريد القول بأّن ، عن لوح الواقع« للناس ومنافع»حّرم اخلمر سلبها منافع ورفع 

 اخلمر وكونا عالجا  صحيح، لكنّه قبل التحريم ال بعده.

 ٌل كيف ومل يظهر للبرش حتوّ  به،عاء ال دليل عليه، بل الواقع يكذ  د اد  جمر  إال أن  هذا الكالم 
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فهل كان علم الطّب والعقاقري يرى ؛ بعد حتريم القرآن هلا هاعتكويني يف اخلمر يرفع عنها مناف

أّنا تشفي قبل اإلسالم وأّنه طرأ عليها حتّول تكويني جعلها مل تعد تشفي بعد نزول القرآن 

 .ثه األحاديب هدر هذجتنّ  منهافهذه كّلها تأويالت يراد بتحريمها؟! 

جيح هنا، عرب ما أشار إليه غري واحٍد من فقهاء أهل السنّة، يف حماولة تر املحاولة العارشة:

 .والشفاء هبا مظنون، وال يرتك املقطوع للمظنون اخلمر حمّرم قطعا ،القول بأّن 

 ـ الرشب بغري العالج السيام ـ العالجلعدم كون ثبوت حرمة اخلمر يف حال  باطل؛لكن ه 

! تداوي؟لا حال تشمل ةقطعيّ  بداللة ثابت هو وهل! بتواتر؟ ثابت هو فهل ا ،قطعيّ  مرا  أ

 غري مرٌ أ فهذاـ  اجلملة يف ولوـ  التداوي حلال احلرمة شمول امّ أ حرمته صلأ اخلمر يف فاملقطوع

 يمكنهم الصيدلة وعلوم فالطّب  عليه، دليل ال ي  ظنّ  هبا الشفاء نّ أ دعوى طالقإ نّ إ بل قطعي،

 .قّل األ عىل املوارد بعض يف التأكيد

و ـ تبدوفق ما عثرنا عليه ـ إّن خمتلف حماوالت التوفيق والرتجيح التي قيلت هنا  والنتيجة

تفرض طرحه جانبا  أو  ،غري مقنعة، فجملة من مهّم األحاديث هنا يعاين من مشكلة متنّية

 التوّقف يف أمره.

 تصنيفًا جديدًا البياناتتصنيف إعادة نسبة النصوص للقواعد الثانوية، وـ  

 النهي   دقي  يف وعدمه، االضطرار حال شملي مطلٌق  الباب روايات من الكثري نّ أ لقد الحظنا

، املحّرمات دّلةأ سائر يف العادة هي كام ذلك، ونحو واحلرج والرضر االضطرارنفي  ةدلّ أبفيها 

 .فال تقف هذه النصوص أمام القواعد الثانوية

 الوثوق دناقَ فَ التي  وأ املتن ضعيفة تعترب التي حاديثاأل حذفنا اذإو ه،وبناء عىل ما تقّدم كلّ 

 داللتها؟ مقدار هو وما ؟يةاملتبقّ  ثيحاداأل هي فام تقّدم، كام مضمونا ارتباك نتيجة ،هبا

 هي: بيانات وألسنة، ىلإ هنا تصنيفه يمكن حاديثاأل سائر ن  إ

 ال التي والعوارض مراضاأل بعض معاجلة عن وأ مطلقا   النهي عىل دّل  ما :لو  األالبيان 
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 ةالعبديّ  خالد مّ أ قّصة يف بصري يبأ كخرب العريف، ولو االضطرار من قريب يشء منها يظهر

َوك   وخرب(، 10)رقم:  جعفر بن عيلّ  وخرب(، 2: )رقم  ومرسل(، 14 :)رقم عبيد بن َمر 

 (.20 )رقم: الدرداء يبأ وخرب(، 17)رقم:  الدعائم

 عيل كخرب البديل، وجود مع ماملحرّ  فالترّص  وأ الرشب عن النهي عىل دّل  ما :الثاينالبيان 

 (.13 )رقم: يعفور يبأ ابن وخرب(؛ 3: )رقم سباطأ بن

 يقبل بحيث اخلنزير حلم وأ اخلنزير بشحم ذلك تشبيه ضمن النهي عىل دّل  ما :الثالثالبيان 

(، 4 )رقم: احللبي صحيحة مثل قرآنيا ، نفسه اخلنزير يف الوارد االضطرار بدليل التخصيص

 (.6 )رقم: سامعة خرب مثليف  االضطرار صورة يف باجلواز الترصيح ومثله

 ثباتإ عن لسانه لضعف التحريم؛ فيه رزحي   ال لكن ،النهي منه يظهر ما :الرابعالبيان 

 ثباتإ يف عدا املقام يف ينفع ال وهذا(، 5 )رقم: طلحة بن)فايد(  قايد خرب مثل احلرمة،

 .الكراهة

 كخرب اخلبيث، كالدواء ملتبس عنوان عىل ا  منصبّ  فيه التحريم ورد ما: اخلامسالبيان 

 (.7 )رقم: هريرة يبأو دحممّ  بن سامعيلإ

 الكشف باب؛ فلعّل النهي من فيه وضوح معنى الدواء اخلبيث مفيد؛ لعديال ا اللسان وهذ

 .له مضارّ  وجود عن

، يف هذه (9 )رقم: بصري يبأ وخرب ،(8 )رقم: املأمون ىلإ الرضا رسالة دخول وحيتمل

 .العطش صورة خصوص عىل محلنامها ذااملجموعة، إ

ا  عرفّيا ، اضطرار املورد وكان ظاهرا   البدائل فقدان رغم فيه النهي ورد ما: السادسالبيان 

 (.11كعجوٍز يعاين من وجع، مثل خرب سيف بن عمرية )رقم: 

 بن هارون كخربما ورد الترصيح فيه باحلرمة مع استثناء حال االضطرار،  السابع:البيان 

 (.6، وخرب سامعة )رقم: هبا واالكتحال نفسها اخلمر يف الوارد( 15)رقم:  محزة

 )رقم: احلرّ  ابن كخرب باحلرام، ونفيستش ال البيت هلأ نّ أ بلسان ورد ما :الثامنالبيان 

 .تقدير بعدأ عىلوالتنّزه  الكراهة من كثرأ هنا يشء عىل تدّل  ال وهذه(، 16

 والسادسة، والثالثة، والثانية، وىل،األ هي حتّرم التيوالبيانات  فاملجموعات وعليه،



  

 احللبي صحيح وهو صحيح، خربٌ  بينها رواية، عرشة حدىإ يبلغ رواياهتا وعدد والسابعة،

 هو مما ضطرارواال واحلرج الرضر قانون خالف ما فنطرح ،متقدّ  بام هنفرّس  مل لو ،(4 )رقم:

 الروايات سائر ونقيّد عمرية، بن سيف مرسل سوى وليس السند، وضعيف العدد قليل

 .واالضطرار واحلرج الرضر رفع بنصوص

 ة اخلمر واملسكراتـ النصوص احلديثّية بني مطلق احلرام وخصوصّي 

 عىل الداّل  وغريمن جهة،  املتن ضعيف حذف بعد ،السابقة النصوص يف دا  جمدّ  لنتأّمل

 احلرام؟ مطلق وأ سكروامل اخلمر موردها فهلمن جهة ثانية،  صال  أ التحريم

 :عدا واملسكر باخلمر تتصل اّن أ الروايات مجيع من الظاهر

 .حرام كّل  يف عام بشكل الوارد( 5 )رقم: طلحة بن)فايد(  قايد خرب ـ أ

 البول. (، الوارد يف6خرب سامعة بن مهران )رقم:  ـ ب

 .حرام بكّل  التداوي يف عامّ  وهو ،(20)رقم:  الدرداء يبأ خرب ج ـ

خبار الثالثة ضعيفة السند قليلة العدد، ال حيصل وثوق بالصدور منها، وعليه، األ وهذه

 مل ولو به، العالج انحصارحرمة التداوي باحلرام غري املسكر مع خاّص دليل معترب بفلم يثبت 

مقتىض القاعدة كام بّيناه ، وهذا معناه أّنه يرجع فيه إىل واالضطرار واحلرج الرضر حدّ  يبلغ

سابقا ، وهي تؤّكد حرمة استعامل احلرام فيام حيرم استعامله فيه يف غري حال الرضر واحلرج 

 واالضطرار مع انحصار رفعها به.

 خدامـ التداوي باملسكر بني الشرب ومطلق االست 

 النصوص تثبت هل التحريم، عىل ساسا  أ ةالدالّ  وغري املتن، ضعيفة النصوص حذف بعد

 يف حرام هو مما ،رشبه عرب به التداوي خصوص وأ باملسكر التداوي مطلق حرمةَ  مةاملتقدّ 

 صل؟األ

 قد الروايات بعض لكنّ  ورشبه، املسكر تناول هو املورد كون الروايات مجيع من الظاهر

 :ووه ذلك غري منه يفهم



 

 الدواء يكون فقد الرشب، خصوص يف واضح غريإّنه  حيث(، 4 )رقم: احللبي صحيح ـ أ

 غري ذلك. وأ االكتحال وأ هانباالدّ  يستخدم باخلمر جنع   الذي

 .احللبي صحيح حال وحاله .(5 )رقم: طلحة بن)فايد(  قايد خرب ـ ب

 .يهسابقَ  حال وحاله ،(10 )رقم: جعفر بن عيلّ  خرب ـ ج

 .االكتحال خصوص يف الوارد( 14 )رقم: عبيد بن وكر  مَ  مرسل ـ د

 .االكتحال يف الوارد( 15)رقم:  محزة بن هارون خرب ـ هـ

 .واملسكر باخلمر املعاجلة مطلق عن النهي يف الوارد( 17)رقم:  ائمعالد مرسل ـ و

 .باحلرام التداوي مطلق يف الوارد ،(20)رقم:  الدرداء أيب خرب ـ ز

 خصوص حيتمل احللبي وصحيح ،أساسّية ةسنديّ  مشاكل فيه حاديثاأل هذه ومجيع  

بل حيتمل االنرصاف يف مجيعها للرشب ونحوه ممّا هو متعارف، خاّصة روايتَي  الرشب،

 .االكتحال اللتني حتتمالن احلذر من دخوله إىل اجلوف عرب الَعني

 التداوي مطلق نّ أب العلم يفيدبه ـ صدورا  وداللة  معا  ـ  موثوقا   دليال   نملك ال ومعه

 .والتناول الرشب طريق بغري ولو حمّرم باملسكر

 حتريم وفضاء له، حرمةٍ  وجود صلأ يف ناقشي   قد الرشب غري يف املسكر استخدام نّ إ بل

 يف كرالّس  حال حصول ىلإ املفيض رشبه من القلق فضاء هنّ الكريم أ الكتاب يف واضح املسكر

استخدامه، بعد رصف النظر عن مسألة وجوب إهراقه يف ، ال فضاء القلق من مطلق املجتمع

 نفسه أو ال.

 وما كلواأل الرشب غري يف واملسكرات النجاسات استعامل حتريم عىل دليل فال ،وعليه

 .الطهارة فيه شرتطي  

ما مل ي علم بنزول يشء ، باملسكر االكتحال حرمة عىل معترب دليل يدّل  مل هنّ أ علمي   ذلك ومن

 .النجاسة عىل بناء   للصالة زالتهإ يلزملكن منه إىل اجلوف، 

 ستهالكاالستحالة أو االبيف تصنيع األدوية )واحلرام( ملسكر اخلمر واـ استخدام  

 حرمة هو بالصدور للوثوق املفيد ناملتيقّ  املقدار نّ أ الباب نصوص جمموع بمالحظة الظاهر



  

 وجود عدم حال يف وكذا به، العالج انحصار عدم حال يفعرب رشبه أو تناوله  باملسكر التداوي

 .املوثوق يالطبّ  للتشخيص وفقا   رضر وأ حرج وأ رضورة

 يصدق يعد مل بحيث والعقاقري دويةاأل يف الكحول وأ املسكر وأ اخلمر استهلك لولكن 

 استحال وأ املائة، يف االثنني وأ الواحد بنسبة كان لو كام عرفا ، هالنعدام ؛املسكر تناول عرفا  

 القاعدة مقتىض عىل التناول جاز ،ا  عواق وأ عرفا   النوعّية حقيقته عن فخرج التصنيع عند املسكر

 عنوان قحتقّ  عند حاالته بعض يف جيوز ال وىلاأل الصورة يف هنّ أ غايته سابقا ، بحثناه كام

 وقد ثانية، جهة من املتنّجس تناول وحرمة ،جهة من اخلمر نجاسة عىل مبني   وهو س،املتنجّ 

 .سابقا   الثاين مراأل يف ناقشنا

 أو يستحيل، متاما   املسكر فيها ستهلكي   التي والعالجات والعقاقري دويةاأل نّ أ فالصحيح

 .ساسا  أ االضطرار دليل ىلإ حاجة بال تناوهلا جيوز

 للخمر املبارش الرشب ىلإ ناظر ـ مجيعها يكن مل نإ ـ السابقة النصوص غلبأ نّ أ يعلم وبه

 يف واملسكر اخلمر من عالية نسبة وجود وأ البطن، وقراقر البواسري رياحأ قضّية يف كام واملسكر،

، أو تكون إضافة اخلمر إىل يشء صغري تأثري وأ طعم له ظهري وأ الرائحة تفوح بحيث دويةاأل

التصنيع الكبرية يف املعامل يف  احلجم مثل قطعة عجني صغرية، ال يف مثل إضافته يف عمليات

 .سبيال   ذلك ىلإ مكنهأ ما املسكرات بجتنّ  عموما   نسانلإل حوطواأل .عرصنا

، وبه ينتهي القسم األّول من واملسكرات اخلمر حكامما أردنا التعّرض له من أ متام هذا

 .رات(قسَمي البحث يف املحور الثالث من باب األرشبة، حتت عنوان: )املسكرات واملخد  

  





 

 

 

 

 الثاني القسم

 راتاملخدِّ

 نظرٍة عابرة ملسار البحث الفقهي حول املخّدراتيف  متهيد

 ةمنيّ األ جهزةاألة واسعة، وشغلت وما تزال ىل ظاهرة عامليّ إرات ظاهرة املخد   حتّولت

 .القانون وعلامءواالقتصاد،  ةاسييلسورجال ا والصحّية، ةوالقضائيّ 

 يف نجد ال نانّ أ وذلك والنوازل؛ املستحدثات فقه قضايا من واحدة راتاملخدّ  قضية وتعدّ 

 حتّدثوا التي الفروع بعض سوى ذلك، يف كالما   والسنّة الكتاب يف وال ،القديمة النصوص

فيون، حيث وردت يف بعض النصوص ، واملخّدر، واألواملفرّت  البنج، :عنوان حتت عنها

ه من نّ أمثل حديثهم عن  ،خرى للموضوعىل جوانب ا  إنظرهم كان يف الغالب  القديمة، لكنّ 

 ىل جنايةٍ إ البنج  أّدى ج غريه فوكذلك من بنّ  ؟خذ ماله، فام هو عقابهأبنّج غريه ليحتال عليه يف 

 .ج كان ضامنا  عىل املبن  

 لوجدناه ،اترللمخدّ  ـ هذا يومنا ىلإ ـ سالمياإل الفقه تعّرض ومواضع مسارَ  ناالحظ ولو

 ،ذلك وغري واحلدود ،رشبةواأل طعمةواأل والطالق، كالنجاسات، ةفقهيّ  بوابأ عّدة يف مبعثرا  

 بآخر وأ بشكلٍ  احلديث افيه جرى مورد ثالثامئة هناك نّ إف ،همبعض   هااجرأ ةحصائيّ إل وفقا   بل

 .املوضوع هذا عن

بعض  يف كام للموضوع، ةجانبيّ  جوانب هي الفقهاء هلا تعّرض التي اجلوانب غلبأ لكنّ 
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 القوانني يف اليوم طرحي   الذي بالشكل راتاملخدّ  مسألة دراسة نّ أ الإ ،اليهإ املشاراألمثلة 

 .راتاملخدّ  تناول يف احلرمة وأ ةاحلليّ  جانب هو هنا يعنينا وما .نادرا   الإ له وجود ال ةالوضعيّ 

 ،وحكمه راتاملخد  ة يف موضوع تناول مامي  ة عند اإلالفقهي  وائل النصوص أكون من ي وربم

فقال:  ،هاد ذكر خامَس ممات اجلوارّ فعند حديثه عن حم ،هـ(676ق احليّل )هو ما ذكره املحقّ 

 تناول يف والسقمونيا فيونكاإل منها القليل يقتل ال ما امّ أ وكثريها، قليلها القاتلة السموم»

 الظنّ  لغلبة به؛ بأس ال فهذا ل،املسهّ  حوائج مجلة يف الدينار، ربع ىلإ نيوالقرياط القرياط

 من والكثري السقمونيا، من كاملثقال منه، املخاطرة موضع ىلإ يالتخطّ  جيوز وال بالسالمة،

 .«فسادهإو املزاج ثقل من يتضّمن ملا ؛جيوز ال هنّ إف الشوكران؛ وأ احلنظل شحم

 والشهيد لوّ األ الشهيد مثل احليّل، قاملحقّ  بعد واحد غري   كّررها تقريبا   عينها الفكرة وهذه

 ،الثاين

 يرّصح كام والرضر السموم باب من كانت هؤالء عند ةالقضيّ  هذه معاجلة نّ أ يعني وهذا

 .فال الإو حمّرمة، تكون باجلسم رضرا   املوادّ  هذه تلحق الذي فباملقدار نفسه، الثاين الشهيد

 ىلإ منه الفتوى ىلإ قربأ حمدود بشكل املوضوع هذا يتناول الفقهي املسار هذا استمرّ  وقد

 النجاسات يف له تعّرضوا بحٌث  الفقهاء بني وظهر حتى يومنا هذا. االستداليل، البحث

 كام اثنني، فريقني ىلإ نهميب الرأي وانقسم ر،واملخد   املسكر بني التمييزيدور حول  ..و رشبةواأل

 .تعاىل اهلل ذنبإ نرى، سوف

 املسلمني بنيفيون ـ مل تكن معروفة رات ـ غري البنج واألاملخدّ  نّ أىل إ همبعض   ويذهب

 فسوف ةالنظريّ  هذه صّحت ذاإو .التتار عرص يف ظهرت اّن أو اهلجري، السابع القرن حتى

 يكون فقد للتتار، املعارص احليل قاملحقّ  زمن يف هو للموضوع فقهي ظهور قدمأ نّ أ دهايؤكّ 

 .بقليل قبلهم وأ التتار مع القرن هذا يف ةاالبتالئيّ  الظاهرة هذه ظهور

 ـ يعالج مل سالمياإل الفقه نّ أ ال، إاملوضوع حول فقهية ةتارخييّ  دراسةممارسة  بصدد ولسنا
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 قةمتفرّ  مواضع ويف ،ائي غالبا  فتو وبشكل را  مؤّخ  الإ راتاملخدّ  ظاهرة اتفقهيّ  ـ قلنا كام

 رات،املخدّ  حرمة فقط ليس ودرست املوضوع فطّورت ةالعرصيّ  القوانني امّ أ. وّزعةم وقضايا

حيتاج الفقه اإلسالمي اليوم للبحث  وضعي طابع ذات، سنرى كام هلاعديدة  خرىأ جوانب بل

 املالية معامالته مجيع وبطالن املدمن، وأ التاجر عىل والسفاهة رج  احلَ  آثار ترتيب مثل ،فيها

 التجارة، هذه نتيجة راتاملخدّ  تاجر عليها حيصل التي موالاأل وحكم رات،باملخدّ  املتصلة

 تالفإ وأ ومصادرة خرى،أ دمانواإل تارة   بالتجارة املتصلة بالعقوبات املتعّلقة حكامواأل

 وظيفة مثل ،ذلك وغري راتاملخدّ  جتار عىل رضاأل يف داملفِس  حكم وجريان رات،املخدّ 

 .راتاملخدّ  مع التعامل يف ةسالميّ اإل الدولة

 راتاملخّد نواعأأهّم  يف خاطفة نظرة

ة يف املوضوع، حيث  ليس هذا البحث من اختصاصنا، لكن من الضوري إلقاء نظرة عام 

ع  :قسمني ىلإـ عموما  ـ  تقسيمها ويمكن رات،املخد   تتنو 

ل:   النباتات من استخالصها ىلإ صاري   التي املواد نفس وهي :ةالطبيعي   راتاملخد  القسم األو 

 وغري ،والقاتوالكوكا،  (،اهلنديب )القنّ  واحلشيش، واخلشخاش فيوناأل نبتة مثل رة،املخدّ 

 .ذلك

حتضريها يف املصانع  رات التي يتمّ وهي املخدّ  ة:رات الرتكيبي  املخد  القسم الثاين: 

 قنح   وأ كبسوالتة، لتصبح عىل شكل ختربات باستخدام الرتكيب والتفاعالت الكيميائيّ وامل

 الطّبي العالج جمال يف يضا  أ الصعوبة الشديدة للمشاكل ستعملت   ما وغلبا   .حبوبأقراص و وأ

 .وغريها كاملورفني

 الشكل عىل وذلك ،هبا حلقاُ  وما ،راتاملخد   نواعأ بعض عىل خاطفة رسيعة لةبجو بأس وال

 :يتاآل

 فيوناألـ  

 اللغة ىلإ الكلمة صلأ ويعود العامل، يف رةاملخدّ  نواعاأل همّ أ من( Opium) فيوناأل يعدّ 



 

 عىل ازهرهت   تعلوها النبتة هذه نّ فإ اخلشخاش، نبتة من تستخرج رةخمدّ  ةمادّ  وهي ة،الالتينيّ 

 جمدني نأ يلبث ما ،سائٌل  منها فيسيل نضجها، عند الكرة هذه تنشّق و ،رةك   وأ لبةع   شكل

 لوّ األ راملصدّ  اّن أ عىل اليوم فغانستانأ فوتصنّ . فيوناأل مادة ليكّون للهواء، تعّرضه بسبب

 .العامل يف فيونلأل

 غّش  حيصل قد الطريقة وهبذه ضعيفا ، را  خمدّ  ليكون الربي اخلّس  من فيوناأل خذيتّ  وقد

 .يالربّ  اخلّس  من يتخذ بام صيلاأل باستبدال فيونلأل

 العاملِ  عرب وروباأ ىلإ منهم وانتقل عالجا ، واعتربوه فيون،األ واملسلمون العرب عرف وقد

 التخدير يف يستعمل يزال وما فيوناأل وكان .م(1541باراكلسوس )/وسسباراسيل الغريب

 اشتهر حتى الروماتيزم،آالم  من عالجا   كان وكذلك ،التسنني كآالم وتسكينها، اآلالم زالةوإ

أو املواد املخّدرة  العقاقري بعض منه وتستخرج. عرش التاسع القرن دويةأ عظمأ هنّ أب فيوناأل

 .ذلك وغريواهلريويني والكوديني والبيثيدين وامليثادون  املورفنيمثل 

 .و رائحة كرهية وطعم شديد املرارةه ذنّ أفيون باأل ويوصف

 رياقوالّد الرتياق وبني بينه والتمييز الرتياكـ  

 واحد؟ترجع ليشء  الثالثة العناوين هذه هل

دة، اّن  أ الظاهر  ما وعادة   السموم، لرفع ستعملي   وعالج دواء هو الدرياق وأ فالرتياق متعد 

 به والتداوي واستعامله بيعه حكم يف الفقهاء بحث وهلذا واخلمر، فاعياأل حلوم من عملي   كان

 من فيه ملا ؛يقالرّ  من هو: وقيل معّرب، الكلمة صلأ: وقيل ا .حيانأ فيه اخلمر وجود جهة من

 هاسم   اخرتعه من نّ أو ام،يّ األ قديم منذ عاخرت   قد الدواء هذا نّ أب ويقال فاعي،واأل احليات ريق

 .وطّورهّممه فت ماخسواندر جاء ثم ماغنيس،

                                           
 غذيةدوية واألوابن البيطار، اجلامع ملفردات األ؛ 366: 1 فيون: ابن سينا، القانون يف الطّب ل األ( انظر حو1)

 .46ـ  36؛ وسعد الدين مسعد هاليل، التأصيل الرشعي للخمر واملخّدرات: 61: 1

؛ 19 الصحاح:؛ وخمتار 74؛ واملصباح املنري: 31: 2 ؛ ولسان العرب188: 1 ( حول الرتياق، انظر: النهاية2)

: 2 ؛ والطويس، املبسوط127: 5، و33: 4 ؛ والعني55: 1 ؛ وجممع البحرين364: 4 والقاموس املحيط

 



  

 اخلشخاش لبن وهو فيون،األ نفس فهو الرتياق،ا  حيانأ له يقال وقد بالكاف، الرتياك، ام  أ

 .سوداأل املرصي

 عنه الفقهاء بعض وعرّب  ،فيوناأل هو الرتياك نّ أب الفقهاء من واحد غري   رّصح وقد

 عدّ ي   الذي الرتياق وليس ،بالتأكيد الرتياك يقصد هولكنّ  ،راتاملخدّ  يف اهيّ إ جا  مدرِ  الرتياقب

 .العالج نواعأ من

ستعمل هذه الكلامت ويراد منها الدواء املعروف املضاّد للسموم، وهذا ال ت   فتارة   ،وعليه

لبا  ما يطلق الرتياك عىل افيون نفسه، وغستعمل ويراد منها األخرى ت  أرات، وعالقة له باملخدّ 

 .املعروف الدواءو الدرياق عىل أفيون، فيام يطلق الرتياق األ

 واناجيواملار احلشيش( ـ ـ  )

 نثىاأل وخاّصة(، الكيف)نبات  اهلندي القنّب شجرة نم( Hashish) احلشيش ستخرجي  

 بني الشجرية طول ويرتاوح. يضا  أ حيانا  أ زرعي   قد هلكنّ  ا ،تلقائيّ  النبات هذا ينمو ما وغالبا   منه،

 .واملعتدلة ةاالستوائيّ  املناطق يف عادة   وتزرع ،واملرتين املرت

 وبتجفيفها النبات، هذا وزهرة ثمرة من ستخلصت   التي ةالصمغيّ  املاّدة هو واحلشيش

 .اهلندي البخور رائحةَ  هارائحت   تشبه صلبة ةمادّ  ىلإ تتحّول

 تعاطيه، وسهولة سعارهويعّد احلشيش من أكثر املخّدرات انتشارا  يف العامل، نظرا  لرخص أ

، بل خيلط ا  نقيّ  سواقاأل يف يتداول ال الغالب يف هنّ أ كام وغريها، بركاال   دواتأ ىلإ حيتاج ال ذإ

 .النرجيلة وأ فافةبالل التدخني بمواّد أخرى، وغالبا  ما يتّم تناوله عن طريق

 كّل  ومجال والرسور بالفرح صاحبه ويشعر ،الطعام ةشهيّ  فتح يف تناوله بعد احلشيش ريؤثّ 

 .لوالتأمّ  السكون وأ الضحك صاحبه عىل يغلب هلذا حوله، من يشء
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 السلبّي  ثريهتأ يكون ما وغالبا   هبا، معتدّ  يةطبّ  فوائد له ليست احلشيش نّ أ همبعض   ويذكر

 ، لكن ثّمة وجهات نظر أخرى خمتلفة عن ذلك.والرئتني الدماغ عىل

 وحتظرها املهلوسات، نوع من وتعدّ  القنّب، شجر وراقأ فهي ،املاريوانا وأ اناجيواملار ام  أ

 واشنطن والية مثليف أمريكا،  الواليات وبعض ورغوايواأل هولندا عدا ،العامل دول غلبأ

 .وكولورادو

َِشيَشة"َوَهِذِه »قال ابن تيمية:  لِِمنَي يِف َأَواِخِر امل ِاَئِة  "احل  َ امل  س  َا َظَهَرت  َبني  َل َما َبَلَغنَا َأن  َفإِن  َأو 

وِر َسي ِف  َها َمَع ظ ه  ور  َلة  الترت؛ َوَكاَن ظ ه  ابَِعِة َحي ث  َظَهَرت  َدو  ِل الس 
اِدَسِة َوَأَوائِ الس 

و   مَل ا َأظ َهَر الن اس  َما "جنكسخان" َعد  ن وِب َسل َط اهلل   َعَلي ِهم  ال  ه  َعن ه  ِمن الذ  ول  م  اهلل   َوَرس  َنَاه 

كِِر ِمن  َبع ضِ  اِب امل  س  َ َظِم امل  ن َكَراِت َوِهَي رَش  ِمن الرش  وَنة  ِمن  َأع  َِشيَشة  امل َل ع   َوَكاَنت  َهِذِه احل 

كِر  رَش  ِمن َها  وِه َوامل  س  ج  و  كِر  آكَِلَها َحت ى َيب َقى مصطوال  ت وِرث  ال  َا ت س  َا َمَع َأن  ٍه آَخَر َفإِن  ِمن  َوج 

ِل َوت وِرث  اجل    َك  نََجِة َوت وِجب  َكث َرَة األ  ف  َكبرَِي َكالس  َعل  ال  ِسد  امل َِزاَج َفَتج  ف  نِيَث والديوثة َوت  ن وَن الت خ 

لَِها.َوَكثرٌِي ِمن الن اِس َصاَر جَم   ول   ن ونا  بَِسَبِب َأك  ر  : َوِمن الن اِس َمن  َيق 
كِ َل َفاَل ت س  َعق  َا ت َغري   ال  إن 

هِلَا اِعي إىَل َتنَاو  َو الد  ِر َوَهَذا ه  َم  ة  َوَطَربا  َكاخل  َوة  َوَلذ  َبن ِج؛ َوَلي َس َكَذلَِك َبل  ت وِرث  َنش  َها  َكال  َوَقلِيل 

و إىَل َكثِ  ع  َها َيد  ر  ِر؛ َفرَضَ َثَر ِمن اخلَم  ه  َعن َها َأك  ب  َعَلي ِه فَِطام  ع  َتاد  هَلَا َيص  ِر َوامل  ع 
كِ اِب امل  س  َ رِيَها َكالرش 

رِ  َظم  ِمن اخلَم  وِه َأع  ج  و  ِض ال   .«..ِمن  َبع 

 الكوكاينيـ  

 نبتة وراقأ نم تخلصسم وهو ة،الطبيعيّ  طاتاملنّش  شدّ أ من( Cocaine) الكوكايني يعدّ 

 كام دوية،األ صناعة يف النبتة هذه وراقأ ستخدموت   ة،اجلنوبيّ  مريكاأ يف غالبا   تنمو التي اكالكو

                                           
؛ 7ـ  6 رشبة:محد عبيد الكبييس، فقه األأ؛ و291: 4 غذيةدوية واأل، اجلامع ملفردات األر( انظر: ابن البيطا1)

رات املخدّ  ؛ وحامد جامع،27رات: محد عثامن، التصنيف الكيميائي للمسكرات واملخدّ أوصالح الدين 

ـ  49؛ وسعد الدين مسعد هاليل، التأصيل الرشعي للخمر واملخّدرات: 11 هتا وحكمها:نواعها ومادّ أ

 و..، 53

 .424ـ  423: 3؛ وراجع: الفتاوى الكربى 206ـ  205: 34جمموعة الفتاوى ( 2)



  

 .الغازية واملرشوبات العطور بعض يف ستخدمت  

النتعاش ، هبدف اة ليرشبوها مع الشايتالنب مريكا اجلنوبية هذهأبعض شعوب  ستخدمتَ 

. ويقال ا  موضعيّ  ا  خمّدربوصفها ا  ة كانت تستعمل طبيّ الكوكايني النقيّ ة مادّ  نّ أال إورفع التعب، 

لعالج املرىض املصابني  اقد استعملهم( 1939)وند فرويد مسيغعامل النفس الشهري  نّ أب

 التاسع القرن واسطأ يف ملاينّ أ عاملٌ  النبتة من ةاملادّ  استخرج من لوّ أ نّ أب يقالكام باالكتئاب. 

 .عرش

 ةمادّ  وأ رالسكّ  له ضافي   وقد ناعم، بيضأ مسحوق شكل عىل الكوكايني جرَ خي  

 قنةكح   ليؤخذ املاء يف تذويبه وأ نفباأل استنشاقه عرب يستعمل ما وغالبا   رة،املخد   الليدوكايني

 .معجون ىلإ حتويله عند التبغ مع لطخي   وقد يضا ،أ يدّخن وأ وردةاأل يف

 القاتـ  

 ونصف املرت بني طوهلا يرتاوح ،النموّ  بطيئة ةخشبيّ  شجرة من نباٌت ( Khat - Qatالقات )

 .متارأ ثالثة حتى، وصوال  املرت

 عرش السادس القرن يف اليمن ىلإ منها دخل ثم ثيوبيا،أ يف كانت ظهوره بداية نّ أ عتقدوي  

 الصفاء حتصيل هبدف له نياملرصيّ  قدماء استخدام ىلإ تذهب اآلراء بعض وهناك امليالدي،

 .الذهني

خرية للحّد ذلت حماوالت وجهود عرب القرون األب   وقد القات،مضغ  بعادةاليمن  تشتهر

هم مصّدر أّن اليمن التي كانت تعّد بأا باءت بالفشل. ويقول اخلرباء ّن أال إ ،من استخدامه

ي يستهلك تراجع فيها هذا النشاط االقتصادي بفعل زراعة القات الذ ،ن والقهوة يف العاملللب  

 بل فقط، هذا يكن مل .مياه زمةأ من مناطقه بعض يناتع واليمن السيام ،الرّي  مياه من 40%

 من خبةن   عىل رباحا  أ دّرت التي النبتة هذه نتيجة اليمن يف عموما   ةالزراعيّ  املحاصيل تراجعت

 .حصاءاتاإل لبعض وفقا   لليمن يوميا   اتدوالرماليني ال وحّصلت ار،التجّ 

 دراسات بعد رةاملخدّ  املواد ضمن القات العاملية ةالصحّ  مةمنظّ  درجتأ م1973 عام ويف

                                           
 .60ـ  58: ملزيد اّطالع، انظر: سعد الدين مسعد هاليل، التأصيل الرشعي للخمر واملخّدرات( 1)



 

 .نفسها النبتة عىل مطّولة ةعلميّ 

 بالنشاط حساساإل صاحبه يمنحكام  الدمّ  ضغط وارتفاع الذهني النشاط يف القات يؤثرو

 تعاطيه يتمّ  ما غالبا  و  واحلزن.باهلمّ شعورا  و املزاج يف سوءا   ينعكس فرتة بعد لكن والطرب،

 املاء، مع ويرشب يعرص وقد ببطء، ومضغه مّصه يف واالستمرار فيه وختزينه الفم يف وضعه ربع

 .السجائر وأ النرجيلة تدخني حبهيصا ما وكثريا  

مثل جوزة الطيب  هنا، عنها احلديث بصدد لسنا التي الكثرية رةاملخد   املواد   من ذلك غري ىلإ

 أساسي ة نمذج استعراض أحببنا وإن م، والزايلوسايبني، وعقاقري اهللوسة املصن عة وغري ذلك

 .مشهورة منها

 رتتوفّ  ال عندما ،ثمن الب وأ الثمن معقولة طرق عىل عثروا قد راتاملخدّ  مدمني نّ أ ذكري  

)املذيبات  ارةالطيّ  املواد ذاكو قة،صالال املواد من وغريه الغراء شمّ  مثل ،املخدرة املوادّ 

 ادوالسجّ  اجلدران وراقأ عىل تكون التي والصموغ البنزين مثل الطّيارة/املستنشقات(

 جرعات تناولكذا و كله،أ ثم حذيةاأل بطالء اخلبز دهن طريقة ستخدمت وكذلك .واملوكيت

 طريقة استخدمت قد هنّ إ بل واآلالم؛ الصداع لتسكني ساسا  أ صاملخّص  سربيناإل من كبرية

 ما مع تساعا عدة املاء يف وتنقع نزعت   ثم طويلة، لفرتةٍ  معا   لبست   التي املتعّددة اجلواريب شمّ 

 .وغريها املحروقة الرصاصري دخان شمّ  وكذلك رشب،وي   اجلوراب عرصي   ثم العرق، من فيها

 راتاملخّد مضاّر

 لكن عموما ، راتاملخدّ  مضارّ  عن العامل يف تبتك   التي الدراسات حجم حصاءإ يمكن ال

                                           
مل يكن القات قديام  عىل ما يبدو؛ هلذا كانت الكتابات واملواقف الفقهّية فيه متأّخرة، وقد صنّف ابن حجر ( 1)

، ونقل فيها مواقف «حتذير الثقات من استعامل )أكل الكفتة و( القات»هـ( فيه رسالة ساّمها: 973املّكي )

هـ( الذي ي عرف عنه 1250، وقد انتقده الشوكاين )تحريملهو للقول بااملرّخصني فيه واملحّرمني مائال  

 استعامله القات، والعلم عند اهلل.

حول خمتلف املشاهد التارخيية يف العلوم املتعّددة للمسكرات واملفرتات: سعد الدين مسعد هاليل،  ( انظر2)

 .82ـ  71التأصيل الرشعي للخمر واملخّدرات: 

رات ؛ وعادل مرداش، دراسة حول انتشار اخلمور واملخدّ 1رشبة: األب، فقه يسامعيل اخلطإ( انظر: 3)

 ، وغريها.51رات: ؛ وعيل البدري، سموم املسكرات واملخدّ 59ة: النفسيّ 



  

 :فقط ةساسيّ األ العناوينبعض  وجزسأ

 .رستهأو املدمن عىل اهلائل االقتصادي الضغطـ  1

 .رسّيةاأل حياته ةدارإ عن عجزهـ  2

 .ةالعدوانيّ  عاملواأل اجلرائم انتشار عىل راتاملخدّ  تأثريـ  3

 .للفرد االقتصادي نتاجاإل ضعف عىل ثريهاأتـ  4

 .عاّمة الوطني قتصاداال عىل املخدرات بهتسبّ  الذي الضغطـ  5

 اآلثار ىلإ ضافةإ عّدة، مستويات عىل املدمن بدن تلحق التي السلبّية الصحّية جئالنتاـ  6

 .اهلائلة النفسية ةاملرضيّ 

 .دمانواإل االعتياد موضوع عىل عادة   زوترتكّ  ،اجلملة يف هي النتائج هذه نّ أ ىلإ شريا   نأ جيبو

 والدوائر دّلةاأل رات،املخّد حتريم

 :وهي ،استعراضها من لنا البد رات،املخدّ  تعاطي حتريم عىل دّلةأ عّدةـ ويمكن أن تذكر ـ  كرتذ  

 ، عرٌض وحتليل ونقاشاخلاّصة النصوص مرجعّيةـ  

 يعتمد وقد مبارش، شبه بشكل وأ مبارشة   باملخّدرات يتصل ملا الروايات بعض تتعّرض

 :مها ،جمموعتان هابرز  وأ هنا، التحريم يف عليها

 حتريم البنجـ نصوص  ـ  

 عّدة روايات:عبارة عن  يوهاملجموعة األوىل هنا هو ما ورد بلسان حتريم البنج، 

ث النوري،األ الرواية د حممّ  الدينلصدر  ،ن رسالة قبائح اخلمرعنقال   وىل: ما ذكره املحد 

د املعارص يف الروضات ـ كام نقله السيّ بن غياث الدين منصور الدشتكي الشريازي، عىل ما 

 زمانٌ  سيأيت»ه قال: نّ أ‘ هل البيت^، عن رسول اهللأيعرّب النوري ـ قال: روي عن طريق 

 .«منّي بريئون وهم منهم، بريء ناأ البنج، اسمه شيئا   يأكلون تيمّ أ عىل

 اليهود عىل سّلموا»‘: عنه الثانية: ما ورد يف املصدر نفسه نقال  بنفس الطريقة، الرواية

                                           
 .86ـ  85: 17( مستدرك الوسائل1)



 

 .«البنج آكل عىل مواتسلّ  وال والنصارى،

 .«كفر فقد البنج ذنب احتقر من»‘: عنه الثالثة: ما ورد بنفس الطريقة، الرواية

 سبعني الكعبة هدم امفكأنّ  البنج كلأ من»‘: عنه الرابعة: ما ورد بنفس الطريقة، الرواية

 اموكأنّ  مصحفا ، سبعني حرقأ اموكأنّ  ا ،نبيّ  سبعني قتل اموكأنّ  مقّربا ، كا  لَ مَ  سبعني قتل اموكأنّ  ة،مرّ 

 والزاين، الربا، وآكل اخلمر، برشا من اهلل رمحة من بعدأ وهو حجرا ، سبعني اهلل ىلإ رمى

 .«موالناّم 

 السيام ،العظيمة ماتاملحرّ  عداد يف البنج تناول تضع الروايات هذه نّ أ الواضح ومن

 .املخّدرة املواد مطلق حرمة ثبتن   اخلصوصية رفعبو ،هحتريم يف كاٍف  وهذا خرية،األ الرواية

 :يناقش نأ يمكن هن  أ الإ

 عام واملتوىّف  الشريازي،ال مع الدشتكي إجدا ، فلم تظهر  هذه الروايات غريٌب أمر ّن إ :ال  و  أ

 ال كام ذلك، قبل ثرا  أ وال عينا   هلا نعرف وال اهلجري، العارش القرن بدايات يف يأهـ، 904

 ـ هـ(1320) النوري ثاملحدّ  عدا ـ والفقهاء املحّدثني كتب يف حضورا   الروايات هلذه نعرف

 رغم القدماء عن غابت كيف ةمهيّ األ هبذه ونصوٌص  تقريبا . هذا يومنا ىلإو الدشتكي بعد حتى

 ؟!سالمياإل الفقه من مواضع يف له الفقهاء وتعّرض ،البنج بموضوع االبتالء شّدة

 هلذهكام مل يذكر طريقا   له، مصدر ّي أ ـ وصلنا فيام ـ يذكر مل الدشتكي نّ أ ذلك ىلإ ضافي  

 .طالقا  إ الروايات

 ة،ئمّ األ سائر دون مبارشة ، ‘النبّي  لسان عىل واردٌ  تاالرواي هذه مجيع نّ أ والغريب

 النبّي  عرص يف العرب نّ أ يف لبحث مرألا وحيتاجفلامذا ف قدت األسئلة يف العصور الالحقة؟! 

ة األوىل بل إّن الرواي ذلك؟ كان حد  أّي  ىلإو ؟وبتناوله به مبتلني وكانوا البنج؟ يعرفون كانوا

ّن هذا اليشء مل أب ا  قويّ  اء  حيإشيئا  يأكلونه اسمه البنج الحقا  ستعرف  ةّن األمّ هنا يف حديثها أ

مل يسأل أحٌد من الصحابة يف هذه  لكيكن معروفا  بني العرب يف العرص النبوي، ومع ذ

                                           
 .86: 17 ( املصدر نفسه1)

 ( املصدر نفسه.2)

 ( املصدر نفسه.3)



  

 «املصحف»الروايات النبي  عن هذا اليشء، وما هي خواّصه؟ وملاذا سيحرم؟! بل إّن تعبري 

الوارد يف الرواية الرابعة حيتاج لتأّمل، فهل كان ي عرف القرآن  الكريم باملصحف يف العرص 

 النبوّي؟!

 شياع بعد موضوعة تكون نأ ا  شخصيّ  ستبعدأ ال بل ا ،دّ ج ضعيفة الروايات فهذه وعليه،

 .التتار غزو مع اهلجري بعالسا القرن يف ةعامّ  ختديرٍ  وسيلةَ بوصفه  وغريه البنج استعامل

 السيام خمّدر، كّل  حرمة ثبتت   وال خاّصة؛ البنج حرمة ثبتت   الروايات هذه نّ إ :ا  ثاني

 بعنوانه حرامٌ  البنج فلعّل  ،جيواناواملار والقات احلشيشة مثلنسبّيا ،  التأثري قليلة راتاملخدّ 

 .جدا   شديد نواعهأ بعض نّ أو السيام له، خرىأ رضارٍ أل نظرا   ،املستقّل  اخلاّص 

بل لو ختّطينا وألغينا اخلصوصّية فيمكن إلغاؤها ملا يشبه البنج يف قّوة تأثريه، دون مطلق 

 .املخّدرات ولو البسيطة األضعف منه تأثريا  

 رومفّت رّدخم كّل حتريمـ نصوص  ـ  

 تان:رواي الإ هنا يوجدال ، لكن ومفرّت  خمّدر كّل  حتريم بلسان ورد ماهو  الثانية املجموعة

نس بن حذيفة ـ أه روى مكحول، عن نّ أ ،)عيينة( احلكم بن عتيبة خربالرواية األوىل: 

 رشبة  أالناس قد اختذوا بعد اخلمر  نّ أ‘ اهلل لىل رسوإصاحب البحرين ـ قال: كتبت 

 ،ت واحلنتمباء والنقري واملزفّ ون ذلك يف الدّ نعيص ،سكر اخلمر من التمر والزبيبسكرهم كام ت  ت  

 واحلنتم حرام، والنقري حرام، تواملزفّ  حرام، فهو سكرأ ٍب ارش كّل  نّ إ»‘: فقال رسول اهلل

سكرهم، فبلغ ذلك ب ما ي  رَ يف القِ  فاختذ الناس   ،«وكيةاأل وشّدوا برَ القِ  يف فارشبوا حرام،

 مقري وكّل  ،حرام سكرم   كّل . النار هلأ الإ ذلك يفعل ال هنّ إ»فقال:  ،، فقام يف الناس‘النبي  

 .«حرام فهو َب القل رَ مَخَ  وما حرام، فقليله كثريه سكرأ وما حرام، خمّدر وكل حرام،( )مفرّتٍ 

 وضعفا   اجلسد يف وارختاء   فتورا   يوجب ما وهو ،مفرّت  كّل  حتريم يف واضحة الرواية فهذه

                                           
؛ 179؛ والقاموس املحيط: 501: 1 بر؛ ولسان الع194: 1 ه: العنيّص بنج ومعناه وخوالا حول ( انظر1)
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بل نسب  .معه حيصل بام هساحسا وعدم البدنضعف  يوجب ما وهو خمّدر، وكّل  وانكسارا ؛

 .لبعض العلامء أّنه حّرم التتن )تدخني السجائر( اعتامدا  عىل نصوص حتريم املفرّت 

 :وذلك ؛شناق  يُ  نأ يمكن احلديث هبذا االستدالل ن  أ الإ

 ىلإ الطريق نعلم فال خلل، دون مسندا   تذكره مل احلديث نقلت التي املصادر كّل  نّ إ :ال  و  أ

ـ  112) عام حدودوذلك  احلكم بعد تويّف  مكحوال   نّ أ كام ،هـ(115 وأ 114) ةبعتي بن احلكم

 من كان ولو ،توثيق وأ تعديٌل  فيه يرد مل حذيفة بن نسأ نّ إ بل له، معارٌص  فهو( هـ118

 تاريخ نعلم وال. القضّية يف ناكيشكّ  الذي مراأل التاريخ، يف الذكر نادر اسمه نّ أ علام   الصحابة،

 .له مكَ احلَ  وأ مكحول مالقاة من دنتأكّ  حتى وفاته

 نقل، ما حذيفةنس بن أن نقل عن أفالراوي بعد  ،ىل تدليسإتكملة احلديث تشري  نّ إ بل

 من: لنا يقول نأ دون الشاهد، املقطع فيها ورد التي النبّي  خطبةَ  وبنّي  خرىأ ةٍ قّص  بذكر بعقّ 

 فهل أخربه به أنس واملفروض أّنه كاَتَبه؟! !املقطع؟ هبذا عرف ينأ

 الدرجة غري العالية، زمانا ، ومنمتأّخرة قليلة، ، وردت يف مصادر السند ضعيفة فالرواية

 .عليها عتمدي   الف

 كّل  حرمة ذكر نأ بعد النبّي  نّ أ وهو ،مهاّم   تنبيها   الرواية هذه يف نّ أ آبادي العظيم ذكر :ثانيا  

 فقليله كثريه خّدر ما: يقل مل بينام حرام، فقليله كثريه سكرأ ما: بتحريم عقب خمّدر، وكل مسكر

وهبذه الطريقة ، املسكر قليل بخالف حيرم ال القليل املخّدر بعض تناول نّ أ يعني وهذا حرام.

 رات، خالفا  ملا يريده املستدّلون هنا.تناول القليل من املخدّ ال حيرم 

 للمسكر، لنظره مغاير رللمخدّ  النبي نظر نّ أ افرتضنا فنحن واضحة، غري املحاولة هذه لكن  

 واحد، معنى ىلإ نظره يكون نأ ـ الزمان ذلك يف راتاملخدّ  عرفت   ال حيث ـ وجيه احتامل مع

 النساء تسّمي ومنه ،رتالس هور( دَ )َخ  لكلمة اللغوي املعنوياجلذر  نّ فإ ؛املسكر وهو

رات  الرشاب من اخلدر نّ أ كام البرص، ملنعه ؛را  خمدّ  الليل يسمّ  وهلذا التحرّي، وكذلك ،باملخد 

 واالسرتخاء والتعب والبطء رتوالس الظلمة بمعنى اخلدروعليه ف. صاحبه ضعفي   ما هو
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 ...و

للعقل من جهة، سرته بمعنى  ،رخمد  ـ ر اللغوي للكلمة ذيف اجلـ املسكر  نّ أيعني  وهذا

رّت باملفإّياه مسكر واصفا   ، فاحلديث يريد حتريم كّل من جهة ثانية ضعافه لصاحبه عاّمةإو

ريد فال يعلم أّن الرواية ت فاملخّدر هنا صفة للمسكر وليس اسام  مستقال ، ر ونحو ذلك،واملخدّ 

بني  هاملخّدر غري املسكر، حتى نبني عىل وجود فلسفة خاصة يف متييزضايف اسمه إمر أحتريم 

 .منه القليل تناول موضوعاملسكر واملخّدر يف 

 .آخر مرٌ أ وهذا ،اليوم رللمخدّ  احلكم شمول يمنع ال املخّدر حتريم طالقإ نعم،

 .«مسكر ومفرت عن كّل  ‘رسول اهلل نى»قالت:  سلمة، الرواية الثانية: خرب أم  

؛ بعدم السند ضعيفة، لكنّها قد استند هلذه الرواية غري واحٍد مثل ابن حجر العسقالينو

 ثبوت وثاقة شهر بن حوشب الواقع يف سندها عىل التحقيق.

 يمكن الالسند  ضعيفةقليلة العدد  اّن أ ظهر وقدا ما عثرت عليه من روايات هنا، هذ

 ،«حرام رخمدّ  كّل » كلمة عىل حتتوي خرىأ رواية توجد هنّ أ همبعض   توّهم وقد .هايعل االعتامد

آخر  ّن ما ذكره اهلندي يف موضعٍ إف ؛حيحه غري صنّ أال إ، العامل كنز يف اهلندي ياملتق ذكرها

 ، فالحظ يظهر لك ذلك بوضوح.األوىل هنا ليس سوى مقطع من الرواية

 يف املخّدرات، مناقشة وتفنيد نصوٌص ترخيصّية أو شبه ترخيصّية )للعالج(

دوية ووضع البنج فيها األ وصف بعض سناد، يفىل ورود يعض الروايات ضعيفة اإلإ شاري  

هذه  ها غاية ما تفيد جواز العالج هبا، ولعّله للرضورة، لكنّ هل البيت، ولكنّ أة ئمّ أمن قبل 
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ة، ة استدالليّ هلا واالجتار هبا، واجلرائم املرتتبة عليها، دراسة فقهيّ رات استعامجواد سلامن بور، املخدّ حمّمد ( 4)

 م.2012 ، بريوت، خريف عام76: 24جمّلة االجتهاد والتجديد، العدد 
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د خروج البنج عن تفيت قد تنفع لو قلنا بمطلق حرمة التداوي باملسكر، حيث قد االرواي

 املسكر موضوعا .

 هو اآليت: الروايات هذه هم  أو

فدخلت مسجد  ،املدينة تيت  أقال: حججت، ف محد بن بشارة،أوىل: خرب األ الرواية

مت وسلّ  ،ه ويديهلت رأَس دنوت فقبّ فبرهيم جالس يف جنب املنرب، إبو أذا إ، ف‘الرسول

فقال:  ، وكان يب السّل،قلت: شاكيا  بعد   «عّلتك؟ نت منأكيف »السالم، وقال:  عليه، فرد عيل  

ذن اهلل تعاىل. إوقد عوفيت ب ،«فيها ىفتعا نكإف ة،مكّ  ىلإ خترج نأ لبق دينةبامل الدواء هذا خذ»

 وبنج قرحا   وعاقر وزعفران وقاقلة سنبل يؤخذ»: علينامىل أجت الدواة والكاغذ ورخأف

)ويعجن(  ويعجل بحريرة لوينخّ  يدّق  جزءين، برفيونوأ بالسوّية، جزاءأ بيض،أ وخربق

 ال كنّ إو النوم، عند مسّخن بامء ةصاحلمّ  مثل منه السّل  صاحب ويسعى الرغوة، منزوع بعسل

 فعوفيت عنّي، اهلل فدفع ،ففعلت   ،«تعاىل اهلل ذنبإ منه تعاىف حتى ليالٍ  ثالث الإ ذلك ترشب

 .تعاىل اهلل ذنبإ

هل خراسان، عىل أمع مجاعة من  قال: دخلت   م،السال بن عبد دالثانية: خرب حمم   الرواية

يّل، فقال يل: إضاها، ثم نظر قا حاجته، فواحد منّ  منا عليه، فرّد، وسأل كّل ، فسلّ ×الرضا

عال الشديد، فقال: ليك الّس إشكو أ، ‘فقلت: يا ابن رسول اهلل ،«حاجتك تسأل نتأو»

 وخربق جزءين، برفيونوأ جزءا ، بيضاأل فلفل خذ»فقلت: كالمها، قال: « ؟عتيق مأ حديثأ»

 ومن جزءا ، الزعفران ومن واحدا ، جزءا   القاقلة ومن ،ا  جزء السنبل ومن واحدا ، جزءا   بيضأ

 العتيق للسعال وتتخذ وزنه، مثل غوةرال منزوع بعسل وتعجن بحريرة وتنخل جزءا ، جبنال

 من يقلعه هنّ فإ باردا ؛ ال فاترا   املاء وليكن املنام، عند الرازيانج بامء واحدة حبّة منه واحلديث

 .«صلهأ

 :وذلك ؛مثاهلم هنا ال ينفعأاالعتمد عىل هاتني الروايتني و ن  أ الإ

صل والوحيد هو مصدره األ مهاسناد، فكلتامن حيث املصدر واإل تانضعيف امّن إ ال :و  أ
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الرواية  نّ أ، كام امل يثبتومن أّلفه صل الكتاب أني، وة البني بسطام النيسابوريّ ئمّ األ كتاب طّب 

 ـ محد بن صالح وهو مرّددأويف الرواية الثانية يوجد  ،محد بن بشارة وهو مهملفيها أوىل األ

 دحممّ  يضا  أ السند ويف حد،أ يوثقهومجيعهم مل  ،والتميمي، واهلمداين ،ا  ـ بني النيسابورّي مبدئيّ 

 .ا  جدّ  ضعيفة سانيدفاأل. حدأ يوثقه ومل السالم عبد بن

لسعال الشديد، ة كالسّل واة حادّ ّن هذه الروايات تتكّلم عن عالج حاالت مرضيّ إ :ثانيا  

حاالت االضطرار العريف  م يفعىل حرمة التداوي باملحرّ دليل معترب ه مل يدّل نّ أوقد قلنا سابقا  ب

ية هذه الوصفة الطبّ هر كونه ليس كذلك، فتكون يظرشط انحصار العالج به، واملورد ال 

 ة البنج مطلقا .ثبت حليّ ة، فال ت  عالجا  حلالة استثنائيّ 

 املخّدرات؟!يف  «الشلماب»هل ترّخص رواية 

م لكن توجد رواية  ر من دون حالة العالج، وهي ما تقد  هنا قد ُيفهم منها الرتخيص يف املخد 

اع من  عثامن العمري ريض اهلل عنه د بن قال: سألت حممّ  خرب إسحاق بن يعقوب،يف بحث الفق 

موالنا  فورد ]يف[ التوقيع بخطّ  ،كلت عيلّ ش كتابا  قد سألت فيه عن مسائل أأن يوصل يل

 بأس وال حرام، فرشبه الفقاع اأمّ .. اهلل أرشدك عنه سألت)ما(  اأمّ »×: صاحب الزمان

 .«..بالشلامب

مؤّخرا  عند القائلني املشهورة ـ فقد يّدعى أّن الشلامب الذي رّخصت فيه هذه الرواية 

 .هو نوٌع من املخّدر ـ نظرّية والية الفقيهب

يف البحار عن الغيبة: الشلامب بالشني املعجمة »الشعراين يف هامش الوسائل: يقول العالمة 

بالسلامن ومل أعرف له معنى انتهى. وال مناسبة بني  كامله ماء الشلجم، ويف اإلوالباء وقال كأنّ 

 ماء الشلجم وال الحتامل السكر فيه، والصحيح أنّ  م حرمةاع وال وجه لتوهّ الشلجم والفقّ ماء 

ن اتفق إوفيه ختدير نظري البنج و ،شبيه بالشعري وهو حّب  ،تخذ من الشيلمي   با  االشلامب كان رش

 ،رع احلنطةاويكثر نباته يف مز ،والدوار والنوم وقوعه يف احلنطة وعمل منه اخلبز أورث السدر
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م هو الكحول وما سكار عند العوام، واملحرّ باإل م حرمته ملكان التخدير واشتباه التخديرويتوهّ 

 ،من الكحول ءوالبنج والشيلم يش رات كاألفيون والشاهدانجفيه الكحول وليس يف املخدّ 

 .«اجلملة كاملسكرات يف ال ما أوجب ختديرا   ،وال حيرم منه اال ما أزال العقل بالفعل

الزوان الذي وربام يكون تعبريا  شاميا  عن  ،رشاب يتخذ من الشيلمذ كر أّن الشلامب وقد 

 ّ الفارسية « آب»ليها كلمة إ وشيلم مضافا  ، ، ويسّمى يف العربّية أيضا  بالّسعيعيكون يف الرب 

 .أو الشيلم تعني ماء الشلم

ينبت بني القمح يف الشيلم: هو قمح مرضوب . وهو الزوان، الشيلم»قال اإلرسائييل: 

ة حارة سمية تقرب من ولذلك صارت له قوّ  السنني اجلدبة الفاسدة اهلواء القليلة املطر.

 .«..فعل أصول السوس األدوية احلادة احلريفة. ولذلك صار هيوس ويسكر ويفعل

 وقد أسلفنا يف بحث الفّقاع املناقشَة يف سند هذه الرواية، من ناحية إسحاق بن يعقوب، فال

يمكن االعتامد عليها لوحدها منفردة  يف إثبات أمٍر خطرٍي من هذا النوع؛ لعدم الوثوق 

، والظاهر أّن بالصدور، بل وعدم وضوح درجة التخدير املوجودة يف الشلامب لو ثبت أّنه خمّدر

رات ، فيفيد عىل أبعد تقدير حلّية املخدفيه تأثريا  خفيفا  ال يصل حّد السكر وال التخدير الشديد

 اخلفيفة جدا .

إّنه مل يقّم دليل خاّص مقنع موثوق به صدورا  وداللة  عىل حتريم عنوان املخّدر  :والنتيجة

بل إّن القّوة الصدورّية يف خرب الشلامب أكرب منها يف أخبار التحريم لو وال عىل حتليله بعنوانه، 
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 يكون مع احلنطة.والظاهر أّنه الزؤان الذي 

؛ 233: 3؛ والقاموس املحيط 200: 13، و156: 8؛ ولسان العرب 386: 7، و265: 6انظر: العني  (2)

ي َلمالش   شلم:»؛ وقال ابن منظور يف موضع آخر: 210: 11وتاج العروس  مَل  والش  و  ؛ األَخرية عن امَل  والشس 

َؤان  الذي يكون يف الرب   كراع:  ٌة.، الز  ؤان   َسواِدي  ي َلم  والز  ، وقال َأبو حنيفة:  ابن األَعرايب: الش  ِعيع  والس 

كِر   وِس احِلن طة وال ي س  ي َلم  َحب  ِصغاٌر مستطيٌل َأمحر قائم كَأنه يف ِخل قِة س  رارا  ولكنه  الش  ِمر  الطعام إِم  ي 

ط اٌح وهو يذهب ع؛ وقال مرّ شديدا   ي َلم س  ل ِخي  شديدة  ىل األَرض، وورقته كورقة اخِلالف البَ ة: نبات  الش 

ة رطبةٌ  َ َقى من الصرب   ب ال َمرارَة له، قال: والناس يأ كلون ورقه إِذا كان رطبا  وهو طيّ اخل رض  « وَحب ه َأع 
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بنصوص التحريم هنا أردنا إجراء مقارنات عىل مستوى األدّلة اخلاّصة، فيصعب األخذ 

فاألفضل الذهاب نحو مقتضيات القواعد واملرجعّيات العاّمة واملؤرشات كالتحليل، 

 الترشيعّية كذلك، وهو ما سنفعله يف اخلطوة الالحقة بإذن اهلل سبحانه.

 الشرعّية القواعد وأ ةالعاّم ةدّلواأل النصوص ةمرجعّيـ  

 ،أو حتّللها كذلك بعنوانا املخدرات حتّرم خاّصة دّلةأ يديناأب توجد ال هنّ تبنّي لنا حتى اآلن أ

 ةوالعقليّ  ةالرشعيّ  القواعد وأ ةالعامّ  دّلةواأل بالنصوص تستعني حماوالت رحتط   قد لكن

 .راتاملخدّ  حتريم يف ،كلّيةال

 مضافا   ،همبعُض  تكل فها والتي جدا ، الضعيفة الوجوه بعض عن بعيدا   هنا، طرحه يمكن وما

 اآليت: هو وكربويا ، صغرويا   حتقيقه صعوبة بعد مجاعاإل دعوى جتاوز ىلإ

 ، حتليل يف الدوائر واملدياتالضرر بقاعدة التحريمـ  ـ  

 راتاملخدّ  تعاطي حتريم يف اآلخرينوب بالنفس رضاراإل حرمة قاعدة ىلإ هنا بعٌض  يستند

 التي واهلائلة الضخمة رضاراأل حجم ةالعلميّ  والدراسات البحوث ثبتتأ فقد هبا، ارواالجّت 

 جثة   ترتكه حتى والنفيس، اجلسدي املستوى عىل راتاملخدّ  تعاطي اءجرّ  من نساناإل تلحق

 .السموم مع يدرجونه جتدهم وهلذا واحلركة؛ العمل عىل هلا قدرة ال ة  لمعطّ  هامدة

 عرب وذلك ،املخدرات حتريم يف ةاملرجعي   هذه تبن ي ريناملتأخ   الفقهاء بعض من ويظهر

 :التطبيق يف طريقتني

 نّ أ هؤالء ذكر حيث ،)اإلنسان الصغري( الفردي التطبيق طريقة وهي: وىلاأل الطريقة

 اجلرعة نسبة زيادة عن الرضر هذا نتج سواء به، املعتدّ  الرضر منه لزم ذاإ محمرّ  ونحوه فيوناأل

 الفرد يلحق كان ملا احلالتني ففي قليلة، ياتكمّ  خذأ عىل واملواظبة دماناإل عن مأ املأخوذة

 .ما  حمرّ  كان به، يعتدّ  رضرٌ 

                                           
؛ 622ـ  621؛ ووسيلة النجاة: 375: 2 : حمسن احلكيم، منهاج الصاحلنيملثال ــ عىل سبيل ا ( انظر1)

اين، هداية گلبايگوال ؛543ة: حكام الرشعيّ ؛ والسبزواري، جامع األ347: 2 واخلوئي، منهاج الصاحلني

 



 

 الفرد ىلإ ننظر ال نأ بمعنى ،)اإلنسان الكبري( املجتمعي التطبيق طريقة وهي: الثانية الطريقة

 فيه الظاهرة هذه وجود اءجرّ  املجتمع يلحق عظيام   رضرا   نّ أ نالحظ امنّ وإ فقط، الفردي بوضعه

 بعض يف ونحوه منياأل حتى بل واالقتصادي، رسيواال   واالجتامعي خالقياأل املستوى عىل

 .التحريم هو احلكمَ  نّ أ نجد املجتمع عىل رضاراإل حرمة تطبيقبف حيان،األ

 .ردبييلاأل املوسوي الكريم عبد والسيد اخلامنئي عيل دالسيّ  الطريقة هلذه شارأ وقد

 :وذلك فيه، لتأم   مزيد من البد   ن هأ الإ اجلملة، يف للحرمة ومثبت دجي   هنا الضر ودليل

 حتريم يوجد ال هنّ أ ـ الفتوى يف بعضهم عبارات من يلوح كام ـ الدليل هذا مقتىض نّ إـ  1

 عىل به املعتدّ  وأ البليغ الرضر جيابهإ حال يف الإ حيرم فال ثمّ  ومن ر،املخدّ  عنوان عىل يلوّ أ

 ذاإ واناجيواملار والقات احلشيشة فمثال   حمّرمة، رةاملخدّ  املوادّ  كل ليس هنّ أ ذلك ومعنى نسان،اإل

 تعاطي نّ فإ ونحوه، الكوكايني خالف عىل دمان،اإل بطبعها توجب ال التي املوادّ  من كانت

 بموجٍب  هنّ أ وال اجلرعة، زيادة نتيجة الرضر يوجب لن هنّ أل حمّرما ؛ يكون لن منها بسيط مقدار

 الفرد تعاطاها لو دماناإل جيابإ صفة ويحت ال التي املخدرة فاملوادّ . ساسا  أ ا  مرّض  وأ مميتا   دمانا  إ

 .معقول بمقدارٍ  هلا تناوله دام ما عليه حترم مل

 صورة يف باحلرمة فتواه بعدـ  الوجويب باالحتياط حيكم مثال   السيستاين دالسيّ  وجدنا وهلذا

 .املخّدر استخدام بمطلق احتياطه ويربط ـ الرضر

 وأ راملخدّ  رضارأل رافعة عقاقري تناولـ  الصيدلة وعلوم الطّب  تطّور نتيجةـ  مكنأ لو ـ 2

 .للتحريم موجٌب  هناك يكن مل دمانه،إل

 ،الفقهّي  الفهم سياق يف جدا   ةمهمّ  خطوة الرضر واننع تطبيق يف ةاملجتمعيّ  الطريقة نّ إ ـ 3

؛ وال راتاملخدّ  حرمة يف طالقا  إ يفرض ال املوضوع هذا نّ أ الإ  حتصل ال قد هنّ أ وذلك تعميام 

 من احلدّ  عرب راتاملخدّ  ببعض الدولة سمحت لو كام الصور، بعض يف ةالرضريّ  النتائج هذه

                                                                                                             
ـ  564: 2تعزيرات ردبييل، فقه احلدود وال؛ واأل442: 2 يزي، منهاج الصاحلنيرب؛ والت232: 2 العباد

؛ 396: 3 ؛ والوحيد اخلراساين، منهاج الصاحلني229: 3 د سعيد احلكيم، منهاج الصاحلني؛ وحممّ 566

 .301: 3 ؛ والسيستاين، منهاج الصاحلني173: 3 والفياض، منهاج الصاحلني

 .53: 2 جوبة االستفتاءاتأ؛ واخلامنئي، 566ـ  564: 2 يراتتعزردبييل، فقه احلدود وال( انظر: األ1)



  

 قليلةاملخّدر  استخدام نسبة تكون نأ ذلك يفرض بحيث منها، ةجاملنت وأ املستوردة الكميات

 هذا كان لو السيام ،ذلك نتيجة املجتمعي الكيان عىل الرضر حلوق علمي   فال املجتمع، يف جدا  

 .الوطني واالقتصاد الدولة خزينة عىل مّجة ةاقتصاديّ  بفوائد يرجع مراأل

نتج ال ي  هنا رضار و املجتمعي لقانون حرمة اإلأطريقة التطبيق الفردي  نّ إعليه، ف وبناء  

ق رته بطريقة حتقّ ادإام ينبغي نّ إمجعها، وأار هبا بو االجّت أليا  وال مطلقا  لتعاطي املخدرات وّ أحتريام  

، وهذا ما ترتّتب عليه نتيجة مهّمة ستأيت وهو أّن استعامل البنج يف العمليات عدم الرضر

اجلراحية أو املخّدرات يف األدوية والعقاقري، لن يكون حراما  مادام ال يلزم منه الرضر، بخالف 

إثبات االضطرار واالنحصار العالجي ودخول ما لو قلنا باحلرمة األّولية للمخدرات فيلزم 

 .قيود متشّددة حتى يتسنّى تناول هذه األمور

 بمالكٍ  مكنأ العام باملنع الإ ـ ةموضوعيّ نتيجة ظروف ـ دارة هذا املوضوع إكن منعم لو مل ي

 .آخر

 ، وقفة وتأّملوالتبذير سرافاإل بقاعدة التحريمـ  ـ  

 نفاق،اإل يف احلدّ  جتاوز وهو والتبذير، رسافاإل حرمة ةسالميّ اإل الرشيعة يف الواضح من

 .ذلك وراء من رجىت   فائدة وال حاجة ال حيث ،العقالئي غري واالستهالك الرصف وأ

 رصٌف  فهو والتبذير، رسافاإل منهو  املخدرات تعاطي نّ أ الواضح فمن عليه، وبناء  

 وعىل ينبغي، ما خالف عىل له استهالكٌ كام أّنه  مرّضة، هفي بل حاجة، بال للامل واستهالكٌ 

 السفيه، عنوان الطريقة هبذه ماله مستهلك عىل بتّ رتي قد بل حراما ، فيكون االقتصاد، خالف

 .ا  قانونيّ  عليه للحجر املجال يفسح قد والذي

 مقابل املال استهالك عىل خرىأ رسافواإل تارة   التبذير عنوان صدق يف شك   هناك وليس

 :الدليل هذا ن  أ الإ ،اجلملة يف راتاملخد  

 لو كام املال، استهالك عن النظر وبرصف نفسه، يف راتاملخدّ  تعاطي حرمة ثبتي   ال :ال  و  أ

 البلدان بعض يف اخلفيفة راتاملخدّ  نواعأ كبعضلسبٍب أو آلخر،  جدا   زهيدة سعارهأ كانت
                                           

 .79ـ  78رات..، مصدر سابق: د جواد سلامن بور، املخدّ حممّ ظر ـ عىل سبيل املثال ـ: ان( 1)



 

 رشائها يف ال راتاملخدّ  تعاطي يف نبحث فنحن. بعد إدخاله يف املخّدرات اليمن يف كالقات

 .مقابلها املال ودفع

 للامل استهالك فيها يوجد ال ذإ رات؛باملخدّ  اراالجّت  حرمة ثبتي   ال الدليل هذا نّ أ علام  

 .كبرية ٌح رباأ التجارة يف بل ،رسافا  إو تبذيرا  

 زهيدة سعارهأ كانت لو كام ،مطلقا   حراما   راتاملخدّ  يف للامل استهالك كّل  ليس هنّ إ :ثانيا  

 شعوره مقابل ليهإ بالنسبة املال هذا استهالك يكون ال بحيث جدا   ا  غنيّ  الدافع كان وأ جدا  

 .عقالئّي  غري مرا  أ احلياة ضغط من تةاملؤقّ  بالراحة

 يف الرتيف االستهالك من الكثري حتريم للزم الطريقة هبذه اليوم القاعدة هذه قناطبّ  لو بل

 .ورائه منمهّمة  فائدةوال  ،له حاجة ال مما وغريها واملرشوبات املأكوالت

أّن هذا الدليل جيّد يف مساحته ودائرته؛ لكنّه ال يثبت حتريام  بالعنوان األّويل  واحلاصل

ثبت شموال  يف التحريم لكّل أشكال االستهالك واالجتار، وال لكّل  لتعاطي املخدرات، كام ال ي 

 أنواع املخّدرات.

 وسّد الذرائع، احلدود والتأثري احلرام مقّدمةبقاعدة  التحريمـ  ـ  

 ةنسيّ جلا كاملفاسد عديدة ماٍت حمرّ  املدمن ارتكاب ىلإ فيضي راتاملخدّ  عىل دماناإل نّ إ

 موجبا   لكونه حراما ؛ راملخدّ  تناول فيكون ثمّ  ومن ة،الرشعيّ  الواجبات وترك والقتل والرسقة

 .ختياراال بسوء االضطرار بنحو ولو احلرام يف للوقوع للتمهيد

: إّن مقتىض قاعدة سّد الذرائع حتريم ما يفيض إىل هذه أوسع وبصياغة استدالليّة ثانية

 األمور. واملخدرات  منها.

 تناول موارد بعض يف احلرمة يفيدـ  بقنياالس كالدليلنيـ  االستدالل هذا نّ أ الواضح ومن

 فقد املخّدر، بعنوان للمخّدر احلرمة ثباتإ يف وأ مطلقا ، احلرمة ثباتإ يف الكالم ولكنّ  املخّدر،

 مثل نّ أ حني يف ،دماناإل عوارض من ذلك امنّ وإ ذلك، يوجب ال املخّدر تناول جمّرد نّ أ تبنّي 

 تناول نّ أ عن فضال   النتائج، هذه مثل كثريا   وأ غالبا   منها يلزم ال واملارجيوانا واحلشيشة القات

                                           
 .80ـ  79: املصدر نفسه: ـ عىل سبيل املثال ـ ( انظر1)



  

 وكذا املذكورة، املفاسد هذه منه يلزم ال االنحصار عدم مع ولو العالج حاالت يف راتاملخدّ 

كام  ونحوه االضطرار لدليل حاجة بال القاعدة عىل حالال   فيكون السابقة، ةدلّ األ يف ذكر ما

 .أملحنا سابقا  

يف جمال فقط وقانون سّد الذرائع سبق أن ناقشناه يف مباحث األصول، وقلنا بأّنه ينفع 

 .الوالئّية واملجتمعيّة ضمن رشوط الترشيعات

 شكالأ سوأأ الحظوا ثم رات،املخدّ  نواعأ سوأأ خذواأ مّن أ هنا الباحثنيبعض  ومشكلة

 طفرة هناك نّ أ مع ذلك، نتيجة كامال   حتريام   باحلرمةكّله  راملخدّ  عنوان عىل فحكموا ،استهالكها

 .املجال هذا يف واضحة

 سكاراإل مبالك التحريمـ  ـ  

بال حاجة  رات يصدق عليها عنوان املسكراملخدّ  نّ أىل إ والباحثني الفقهاء بعض ذهب

خذت ه؛ ومن ذلك ا  سرتكر يف حقيقته تغطية العقل والس   نّ ؛ وذلك أللتحريمها عرب القياس

 رٌ تللعقل وسا مر بني املسكر واملخّدر، فكالمها مزيٌل فال فرق يف حقيقة األ ،كلمة اخلمر نفسها

مسكر تكون  دّلة الداّلة عىل حرمة كّل عليه فاألنفسها، و لنتائج الفاسدةاىل إفيض بصاحبه يله و

 رات.بنفسها دليال  عىل حرمة املخدّ 

 مصاديق من اّن أل وبعنوانا؛ مطلقا   راتاملخدّ  بتحريم لنا يسمح ّنهأ هنا الدليل هذا وقيمة

 مأ الرضر لزم سواء حرام، فقليله كثريه سكرأ ما نّ أل ؛ثريالكك حمّرما   منها القليل فيكون املسكر،

 تمّ  لو ـ الدليل هذا فيكون. .ال مأ احلرام مةمقدّ  عنوان قحتقّ  ال، مأ والتبذير رسافاإل قحتقّ  ال،

 .املقام يف دّلةاأل فضلأ ـ

                                           
 .336ـ  241راجع: حّب اهلل ، فقه املصلحة: ( 1)

وحمّمد سليم العّوا،  ؛93ـ  92يوسف القرضاوي، احلالل واحلرام يف اإلسالم: : ـ عىل سبيل املثال ـ ( انظر2)

ة حممود مصطفى عبود آل هرموش، معجم القواعد الفقهيّ ؛ و246الفقه اإلسالمي يف طريق التجديد: 

؛ وراجع: سعد الدين 347؛ والطريقي، أحكام األطعمة يف الرشيعة اإلسالمّية: 1001: 2 يةضبااإل

راجع حول التمييز بني قاعدة  ؛ وكذلك146ـ  139مسعد هاليل، التأصيل الرشعي للخمر واملخّدرات: 

 .374: 1املسكر واملرّقد واملفسد: القرايف، الفروق 



 

 مشهد الكلمات الفقهّية يف عالقة املخّدر باملسكر، اضطراٌب أو انسجام؟!

 مسكراٍت  راتاملخدّ  يعترب هنّ أل الدليل؛ هبذا هقبول   اهلل فضلحمّمد حسني  العالمة من يظهر

 منه ىيستوح وكالمه. الرضر وجود مع ةخاّص  ثريها،تأ درجة كانت مهام مطلقا   حترم جامدة

 الالحق قسملااملخّدر يف املسكر، السيام وأّنه وضعه يف قسم املسكرات، ومل ي درجه يف  دراجهإ

 .(الرضر وجبي)ما  بعنوان عنونه الذي

 عندما مّن أ ،للفقهاءاملتأّخرة  ةالعمليّ  والرسائل القديمة الفقه كتب من العديد يف ظواملالَح 

 صالةباأل اجلامد املسكر يذكرون مّن فإ النجاسات، من بوصفهام واملسكر اخلمر عن يتحّدثون

 مّن أوهذا ما قد يوحي ب .باحلشيشة عادة لذلك ويمثلون املسكر، بنجاسة قلنا ولو طاهر هنّ وأ

 نجاسة ودليل   جامدة، اّن أ غايته ،املسكرات من احلشيش خصوصو أرات يعتربون املخدّ 

 .اجلامد سكرامل يشمل ال عندهم املسكر

 .بالبنج بل باحلشيش، للجامد يمثلون ال وجدناهم الكتب بعض ويف

، راتاملخدّ  يعتربون مّن بأ يوحي ال ةالفقهيّ  البحوث يف التأّمل نّ أ الإ  تعبريهم رغم مسكرة 

من استخدم هذا التعبري يف باب النجاسات  بعض من ىيستوح بل ،النجاسات موضوع يف هذا

 وجوبا   حيتاط ثم الرضر، بمالك ةبرشواأل طعمةاأل كتاب يفـ  احلشيشاملخّدر ـ ومنه  محيرّ أّنه 

، فلو كان يقع حتت عنوان املسكر فال معنى لتحريمه من باب السيستاين دالسيّ مثل  مطلقا   فيه

                                           
 .387: 3 فقه الرشيعةانظر: ( 1)
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 .الرضر وال معنى لالحتياط فيه

نواع املخدرات؛ هلذا مل يذكروا أمطلق  دونسكرا  احلشيش م   ونم يرّن أاحتامل  ويوجد

وقد  ،كاحلشيش(باألصالة رات(، بل ذكروا )املسكر اجلامد كاملخدّ باألصالة )املسكر اجلامد 

 ارات فرياها غري مسكرة عدنواع املخدّ أني ه يميّز بالصدر كأنّ حمّمد باقر د السيّ  نّ أرأينا 

 يفالعروة ـ عىل  عّلقنياملة ـ مثل السيد اليزدي وعامّ  ا  بعضهم كان واضح نّ أال إ، احلشيشة

 التمثيل بالبنج.

اجلامد خاّصٌة  وعليه فعبارات الفقهاء أّما حتوي هتافتا  أو أّن األمثلة التي ذكروها للمسكر

وال تشمل مطلق املخّدر، وسيأيت أّن بعض عباراهتم قد تكون دقيقة ويف حمّلها، لكّن اخللل 

املركزي أّنم لو كانوا يميّزون بني أنواع املخّدرات، فبعضها مسكر وبعضها غري مسكر، للزم 

ا ال نالحظ ذلك توضيح هذا التمييز، وتركه أثرا  يف فتاوهيم يف األطعمة واألرشبة، رغم أّنن

 بوضوح هناك.

ونجد يف العديد من كلامت الفقه السنّي حديثا  عن عالقة احلشيشة باملسكر، وعىل سبيل 

عىل حتريم ما يسكر ولو مل  ،حرام مسكر كّل  :بمطلق قوله واستدّل »املثال ما قاله ابن حجر: 

وجزم  ،ا مسكرةبأّن وغريه  وقد جزم النووي .فيدخل يف ذلك احلشيشة وغريها ،يكن رشابا  

الطرب والنشأة  دث اخلمر مندث باملشاهدة ما حي  ا حت  ألّن  ؛وهو مكابرة ،رةا خمدّ آخرون بأّن 

 .«..واملداومة عليها واالنامك فيها

 هو املرجع فهل فيه، مرجعيّتنا فهم من البدّ  الشائك، املوضوع هذا لدراسةعىل اّية حال، وو

 يف العلوم تقوله فيام نظرنل ،ميلالع الفهم هو املرجع وأ وغريه، ارسكاإل بني التمييز يف العرف

 هو اللغة أو..؟ املرجع وأ املوضوع،

 التشابه وأ التقارب هذا فهل يندرج مل لو امّ أ النتيجة، اتضحت املسكر يف راملخدّ  اندرج ولو

 بمالحظة السيام ال؟ وأ احلكم لتعميم القطعي املناط تنقيح قاعدة جراءإب لنا حيسم بينهام

                                           
 .462: 3 ( راجع: بحوث يف رشح العروة الوثقى1)

 .38: 10فتح الباري ( 2)



 

 وحدة مع ذإ مات،املحرّ  ارتكاب ىلإ هامئفضاإ من واملسكر اخلمر مفاسد نتبيّ  التي الروايات

 كام ةاحلجّ  غري يةالظنّ  ةسقياأل يف طالتورّ  دون احلكم رساءإ يمكن له الظواهر وتقارب اآلثار

 ال؟ وأ بعٌض  ليهإ ذهب

نا أمام مرحلتني من   تنقيح:الهذا يعني أن 

ويعني دراسة أّن املخّدر مندرٌج موضوعا  يف املسكر أو  املرحلة األوىل: التنقيح املوضوعي،

 ال؟

وهو يعني أّن حتريم املسكر كان بمناٍط أوسع منه بحيث  ثانية: التنقيح املناطي،الاملرحلة 

 يستوعب املخّدر، ولو مل يكن املخّدر من أفراد املسكر موضوعا  وخارجا .

 : التنقيح املوضوعي على مرجعّية اللغة والعرف والعلماملرحلة األوىل

 لندرس املوضوع هنا البّد من مالحظة عّدة زوايا مرجعّية:

 قابل ما وجدناه )املرجعي ة اللغوي ة املعجمي ة(، والفقه اللغة يف كرالس   معنى حظناال ذاإأ ـ 

 ال من هو السكران نّ أ الكلامت بعض اعتربتقد و .العقلزوال  حالةأّنه بعنه  ويعرّب  الصحو،

 .عادته خالف عىل كالمه يف خيلط الذي وأ سبيال ، هيتدي

 متاما   العقل، وغياب والطرب كاالنتشاء ،ودرجات مراتب كرالّس  نّ أ يضا  أ ضحاالو ومن

 عىل كرالّس  تعريف خذأ نّ أ الواضح ومن كام غريه، ومنها موضعي   هو ما منها التي راتكاملخدّ 

املعجميّة  ةاللغويّ  فالتعاريف هلذا غامء،واإل للنوم شموله الواسع بمعناه يعني الصحوضّد  نهأ

 .لوحدها هنا تنفع ال

 ب ـ املرجعي ة العلمي ة والعرفي ة، وهنا يوجد وجهتا نظر:

ر، د وجود فرق بني املسكر واملخدّ ة تؤكّ ة العلميّ املرجعيّ وهي تقول بأّن  وجهة النظر األوىل:

 ختدير انعندر يؤثر عىل موضع وجوده، وهلذا صب املركزي، بينام املخدّ ععىل ال فاملسكر يؤثر

 فيؤثر كبريا   يكون عندما اجلسم كّل  يف راملخدّ  يؤثر امنّ إو موضعي، سكر عندنا وليس موضعي

                                           
 .78ـ  76( انظر: سلامن بور، املخدرات..، مصدر سابق: 1)



  

 .عصاباأل جمموع عىل

 .ا  علميّ  املسكر تأثري تأثريها يشابه التي احلشيشة عدا احلال هذه من ستثنيي   وال

 عموما   هتيّج حال صاحبهي فالسكر ،املفهومني بني واضٌح  فالفارق ،ةالعرفيّ  ناحيةال من امّ أو

 يصاب هنّ أل متاما ؛ العكس عىل صاحبه يبدو راملخدّ  بينام قداما ،وإ وشّدة قّوة يزداد فهو وهلذا

 .واالنكامش واالرختاء والضعف باخلمول

 املسكر ضمن راملخدّ  اندراجبـ األّول  القول مقابليف ـ وهي تقول وجهة النظر الثانية: 

 :يف االثنني اشرتاك جهة من ةالعلميّ  الناحية من حتى

 .احلركة توازن وانعدام عصاباأل تعّطل ـ أ

 .كاملجنون صاحبها جتعل مهلوسة رةخمدّ  موادّ  وجود ـ ب

 عادة   تناولي   املسكرألّن  بل التخدير، عن كرالّس  افرتاق يعني ال املوضعي التخدير نّ إ ـ ج

 .الرشب عرب

 .كاملخّدر الفتور يوجب بارد املسكرات بعض نّ إ ـ د

لي ة،  مكانإ عدموهي  وقبل أن نبت  يف هذا املوضوع علينا حتديد مرجعي تنا االستداللي ة األو 

 كّس مالت باب من هنّ أل ؛بعد   مسكرا   كونه نحسم مل ليشء للشمول املسكر حرمة بدليل التمّسك

 بني ينزاملميّ  مع صلفاألفضال  عاّم لو حسمنا عدم مسكرّيته،  ة،املصداقيّ  شبهته يف بالعنوان

 .ذلكعكس  عىل دليٌل  يأيت حتى واملخدر املسكر

 التثبيط وهرات احلالة الغالبة يف املخدّ  نّ أل ا ؛هو التمييز بينهام مبدئيّ  رجحيبدو األ وما

 احلشيش مثل بكون القول من ذلك يمنع وال املسكرات، يف الغالبة احلالة بخالف والكسل

 .املسكر عوارض مع رضهاعو لتشابه سكر،ي   فيام ا  مندرج

 راتاملخد   مصاديق اولُتتن نأ هو صحيحا   يكون نأ للبحث ريداُ  ذاإ فضلاأللكن  

 بعض تكون قد بحيث ،ةوعرفيّ  ةعلميّ  مقارنات راءجإ ىلإ ويصار ،بعضها مع واملسكرات
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 وأ داتمرقّ  وأ منّومات سوى ليس اآلخر وبعضها ،الصحيح باملعنى مسكرات راتاملخدّ 

 الفرق يف واضحا   العام طاراإل كان نوإ ،ذلك نحومهّدئات عصبّية أو  وأ مسّكنات وأ اتمفرّت 

 وال بينهام، ،ةالوضعيّ  قوانني وكذا ،دلةاوالصي اءطبّ واأل العلم فصل وهلذا واملخّدر، املسكر بني

 مسكرا ، خمّدر كّل  اعتبار عىل دليل فال وعليه الشمول، يف الشّك  يوجب كّله ذلك نّ أ من قّل أ

 ونحو واملارجيوانا احلشيشة مثل ا  جدّ  رضاالعو لتشابه كذلك يكون نأ بعضه يف يبعد ال نعم

 .ذلك

رات وأنواعها، فبعضها دّ املخويالحظ من بعض البحوث العلمّية التمييز يف عوارض 

 وبعضها بعيد عنه. قريب من املسكر

رات ومقاربتها بمجموع وعليه، فاخلطأ الذي تّم ارتكابه هنا هو التعامل مع جمموع املخدّ 

املطلوب هو النظر لكّل خمّدر عىل حدة كان ، يف حني عرب عنوايَن: املخّدر واملسكر املسكرات

أو ـ لعوارض من حيث امتطابقة  ـ ومالحظة صفاته وتأثرياته، فإذا كانت صفاته وتأثرياته 

عا  به، وإذا وموض هحلاقملسكر من الناحية العرفّية، لزم إثريات وعوارض اأمتشاهبة جدا  مع ت

ة حرمة املسكر دلّ ك بأ علينا التمّس رس  عَ  ،ثبت العكس أو مل يثبت ذلك وبقينا يف حال الشّك 

 لعنوان املخّدر ال رات منفصلة  هي دراسة لقائمة املخدّ  ةملورد الشّك كام قلنا آنفا ، فالقضيّ 

 ات تطابقها مع اخلواّص رات تبعا  ملديبأمجعه، وستكون النتيجة هي التفصيل بني أنواع املخدّ 

يف العادة )ال النوع الغريب غري املعتاد للمسكرات  من اخلمر واملسكرعند العرف العارضة 

 والذي قد يعطي تأثريات خمتلفة مغايرة للمألوف(.

من رباء املختّصني يف حتديد املوضوع وأنواع املخّدر وظواهره، هذا كّله يفرض مراجعة اخل

صّحة وغري الطّب والووغري العضوّية عضوّية الكيمياء العقاقري والصيدلة والحياء واألعلامء 

لتقديم  أحيانا ؛ (Interdisciplinarity) ع من نوع املعرفة الَبي نِي ةونتيجة كون املوض ذلك

ت عَرض عىل الفقهاء الذي سيعرضونا عىل الناس بوصفها نتائج الدراسات قائمة جلّية باألمر 

العلمّية الالزم اّتباعها يف املوضوع، وترتيب آثار املسكر ـ ال أقّل يف باب األطعمة واألرشبة ـ 

 عىل ما ثبت أّنه مسكر موضوعا  باملعنى الذي قلناه.

وإن كانت وجهة النظر األوىل  الثانية، هنا والمتاما  وعليه، فال وجهة النظر األوىل صحيحة 

اقرتبت عندما استثنت مثل احلشيش، وكأّنا تنّبهت هلذا املوضوع، وهو ما قلنا سابقا  من أّن 



  

 من ذلك، 
ٍ
الفقهاء بتخصيصهم التمثيل باحلشيش يف النجاسات كأّنم كانوا ملتفتني ليشء

 والعلم عند اهلل.

 حريم املسكر وعالقته باملخّدراتاملرحلة الثانية: التنقيح املناطي لت

مة بةاملقار هذه يف قنوف   مل ذاإ نذهب نحو مقاربة تنقيح املناط،  ،التنقيحية املوضوعي ة املتقد 

 ىلإ السكرانـ نوعا  ـ  دفعه هو املسكر حرمة يف واحلديثي القرآين املناط ن  حيث يمكن القول بأ

 فكّل  كر،الس   حال ائعظالف ارتكاب ىلإو ،اهلل وذكر الصالة ترك ىلوإ ،واملشاجرات واتاالعد

 االلتزام املناط بتنقيح يبعد فالوشّدة  ـ ال فردا  ـ نوعا   العوارض هذه ثلمل مالزما   هوجدنا رخمدّ 

 ؛ إذ ال خصوصيات أخرى حمتملة موضوعّيا  هنا.حالال   كان الوإ بحرمته،

 نتيجة البحث يف حكم املخّدرات

 :ال، إمطلقا   حالل نواعهاأب املخدرات ن  بأ احلكمُ : النتيجةو

 مثل يفا يكون م وهو كر،الّس  حلالأو مناطه  عوارضه يف املشابه النوع من كانت ذاإ ـ 1

يل(. بعضهم رأي عىل احلشيش  )احلكم األو 

، سواء صدق عليه )احلكم الثانوي( ذلك نحو وأ به املعتدّ  كالرضرآخر  حمّرم منه لزم ذاإ ـ 2

 .، فيحرم بمقدار حتّقق العنوان الثانويأو العنوان املسكر 

 .أو الثانوي ّويلفال دليل عىل حتريمه بالعنوان األ ،غري ذلك ويف

قاعدة احلّل أو  بقى عىلتجدا ، ف صعٌب كّل أنواع املخّدرات فشمول النصوص لب اجلزم  أّما 

 أصالة الرباءة.

بل ملجّرد كونا خمّدرا ،  ،وال نجسةدوية غري حمّرمة ألرات العقاقري واخمدّ  نّ أعلم ي  ذلك وب

فتجوز البّد من النظر فيها، فإن كانت ملحقة باملسكر ـ موضوعا  أو مناطا  ـ كانت حمّرمة، وإال 

 نأ فيلزما قوانني الدولة مّ أ، وعنوان ثانوي حتريمي كالرضر فتحرم يف موردهما مل يلزم منها 

 .املجتمعي الرضر حجم يضا  أ تراعي

نعم لو كانت املواّد املخّدرة امللحقة باملسكر موجودة ضمن دواء لو أخذه اإلنسان ال يسكر 

 .، وفق ما حتّدثنا عنه سابقا  يف املسكرتالشت فيه أو استحالت جاز أخذهابحيث 



 

كام أّن التخدير املوضعي ال إشكال فيه؛ لعدم اندراجه ضمن أّي من العناوين التحريميّة 

 والعلما ، ولو كان عرب أخذه بالفم ما مل يكن م سكرا  موضوعا  أو مناطا ، حيث ال يكون مرّض 

 .اهلل عند



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل اخلامس

 ة فقه األطعمة واألشرب

 بني االشتباك لفّض حماولة

 ةوالسّن القرآن
 





 

 

 

 

 

 

 متهيد

 هذا حول كامال   فصال   وخّصصنا واألرشبة، األطعمة يف القرآين الفقه عىل سبق فيام تعّرفنا

 األوىل بالدرجة والقائمة ،واألرشبة األطعمة يف الفقهيّة ةالنظريّ  بإسهاٍب  درسنا ثمّ ، املوضوع

 .القرآين النّص  جانب إىل ةاحلديثيّ  النصوص عىل

 واألرشبة األطعمة حلرص واضحا   ا  قرآنيّ  ها  توّج  هناك أنّ  بوضوح جيد املشهد هلذا متابع وأّي 

 حتاول التي احلرص لغة مستخدما   الواحدة، اليد أصابع عن تزيد ال قد ،معدودة بأمور املحّرمة

 املحّرمات، من هائل بكم   الرشيفة السنّة تفيدنا فيام املعدودة، األشياء هذه غري حرمة تنفي أن

 حرام البحر حيوان فكّل  ،منه اإلمامي خاّصة ،اإلسالمّي  الفقه يف املشهورة ةالنظريّ  عىل السيام

 كان ما إال حرام الطيور وكّل  حرام، واحلرشات السباع وكل فلس، له الذي السمك إال تقريبا  

 بعض من ذلك وغري والبيض األلبان حتريم عن فضال   هذا وهكذا، صفيفه من أكثر دفيفه

 .تقّدم تفصيلٍ  عىل احليوانات

ة ة والفقهيّ هذه النصوص احلديثيّ  يمكن أن نوّفق بني هذا البيان القرآين وبني كّل  كيف

أّويل رسعان ما يزول؟ هل  التعارض بدوي   هل يف جمال األطعمة واألرشبة؟ ةالتحريميّ 

دث التوفيق؟ هل التعارض  التعارض مستحكم وحيتاج إىل عالج نظرّي  يفّض االشتباك وحي 

 ال؟ أو للكتاب معارضتها ةبحجّ  ةاحلديثيّ  النصوص من موقف اختاذ حدّ  يصلمستحكم 

 بعيدا   ةمنطقيّ  نتيجة إىل لللتوّص  ؛فيه البحث األخري الفصل هذا يف نحاول سوف ما هذا

 .تعاىل اهلل شاء إن والسنّة، الكتاب نصوص مع التعامل يف والتكّلف التأويل عن



 

 املوضوع يف اإلشكالي الفقهّي املشهد طبيعة

 ،القضيّة هذه يف املسلمني لعلامء الفقهي والرتاث الفقهي املشهد يف النظر أمعنّا نحن ولو

 هو األرشبةو األطعمة يف السنّة ونصوص القرآين النّص  بني التوفيق موضوع يكن مل أّنه لرأينا

أو الحظوها  املجال هذا يف مشكلة وجود يالحظوا مل مفكأّن  األوىل، بالدرجة اهتاممهم حمّل 

 هأنّ  وذلك نفسها، ةاحلديثيّ  النصوص أثارهتم اموإنّ  ،دون أن تؤخذ بجدّية عالية من قبلهم

 حرمة بعدم بنفسها ترّصح واألرشبة األطعمة يف تتحّدث التي احلديث نصوص بعض ظهرت

 حرص آيات بعض تذكر ثم كتابه، يف اهلل حّرم ما احلرام امإنّ  هبأنّ  وتستدّل  الفالين، اليشء

 إشارات كالمهم متفّرقات يف نادوج الصدد فبهذا. .الكريم القرآن يف الواردة املحّرمة األطعمة

 واحلديثي، القرآين النص بني التوفيق أصل وليس باخلصوص، الروايات هذه مشكلة حلّل 

 .اليشء بعض غريبا   ذلك يل ويبدو

 حّل  يف نرشع ذلك بعد ثمّ  ة،احلديثيّ  النصوص من املجموعة هذهـ بداية  ـ  سنذكر ،هنا من

 .أيضا   ةاحلديثيّ  النصوص   هذه دهاتؤيّ و تعّززها التي املشكلة أصل

بعض اآلثار املنقولة يف مصادر أهل السنّة عن أمثال ابن  البّد لنا أن نلتفت إىل أنّ  لكن

ـ وكذلك عن ابن عمر وعن عائشة ـ  ×من أتباع مدرسة اإلمام عيلّ  اس وسلامن الفاريسعبّ 

داللة بعض هذه  لكنّ ، القرآن هنا مرجعيّةإىل  ونيميل واكانـ ابن عباس  م ـ خاّصةبأّن تيش 

 وّية، فال نطيل.قاآلثار غري 

 التوفيق إلشكالّية املعّززة ةاحلديثّي النصوص

 احلرام امإنّ »رسيعا  أبرز النصوص املشار إليها، والتي جتتمع لتأكيد عنوان حمّدد وهو  نعرض

 :وهي ،«كتابه يف اهلل حّرم ما

                                           
: 9سنن البيهقي و ؛115: 4و ،375: 3، و317: 2؛ واحلاكم، املستدرك 208: 2( انظر: سنن أيب داود 1)

 .520: 1والشنقيطي، أضواء البيان ؛ 12: 10، و330

هذا العنوان كام يمكن فهمه خاّصا  بباب األطعمة واألرشبة، يمكن فهمه عاّما ، فيفيد نفي السنّة ( 2)

التأسيسّية، وهذا بحٌث آخر له حمّله يف األصول، وقد بحثنا حول السنّة التأسيسّية يف كتابنا حجّية السنّة: 

 



  

ئل أنّ × عن أيب جعفر املشهور(،الصحيح عند د بن مسلم )حمم  خرب األوىل:  الرواية ه س 

اخليل، فقال: و البغالو الوطواط واحلمريو عن سباع الطري والوحش، حتى ذكر له القنافذ

 احلمري، حلوم أكل عن خيرب يوم| اهلل رسول نى وقد كتابه، يف اهلل حّرم ما إال احلرام ليس»

ُقل ال  ﴿هذه اآلية:  إقرأ»ثم قال:  ،«بحرام رم  احل   وليس يفنوه، أن ظهورها أجل من ناهم اموإنّ 

ا أ و  حل    ُفوح  س  ا م  م  ي ت ة  أ و  د  ُكون  م  ُمُه إ ال  أ ن ي  ط ع  م  ي 
اع  ىل  ط  ا ع  م  يل   حُم ر 

ي  إ 
ح  ا ُأو  ُد يف  م  ير  أ ج  نز  م  خ 

غ ري   اهلل  
ل  ل  ا ُأه  ق  س 

س  أ و  ف  ج  ُه ر  إ ن   .«﴾ب ه ف 

 أكل إنّ »أّنه قال:  ،’عن أحدمها ،املشهور(الصحيح عند زرارة )خرب : الثانية الرواية

 ذلك من كثري عن تنّزه األنفس ولكنّ  كتابه، يف اهلل حّرم ما احلرام إّنام بحرام، ليس الغراب

 .«تقّززا  

عبد  أباقال: سألت  املشهور( الصحيح عندخر )د بن مسلم اآلحمم  خرب الثالثة:  الرواية

 يا»ما ليس له قرش من السمك أحراٌم هو؟ فقال يل: و الزمريو املارماهيو يعن اجلرّ × اهلل

ُمُه إ ال  د، إقرأ هذه اآلية التي يف األنعام: ﴿حممّ  ط ع  م  ي 
اع  ىل  ط  ا ع  م  يل   حُم ر 

ي  إ 
ح  ا ُأو  ُد يف  م  ُقل ال  أ ج 

ا  ُفوح  س  ا م  م  ي ت ة  أ و  د  ُكون  م  ري   أ ن ي  طُر  غ  ن  اض  م   ف 
غ ري   اهلل   ب ه 

ل  ل  ا ُأه  ق  س 
س  أ و  ف  ج  ُه ر  إ ن  ير  ف  نز 

م  خ  أ و  حل  

يم  
ح  ُفور  ر  ب ك  غ  إ ن  ر   ف 

اد  ال  ع  اغ  و   ما احلرام امإنّ »قال: فقرأهتا حتى فرغت منها، فقال: ، «﴾ب 

 .«نعافها فنحن أشياء، ونيعاف كانوا قد همولكنّ  كتابه، يف ورسوله اهلل حّرم

ام سأهلاه أّن × عن أيب جعفر د بن مسلم وزرارة،الرابعة واخلامسة: صحيحة حمم   الرواية

 اموإنّ  خيرب، يوم أكلها وعن عنها| اهلل رسول نى»ة؟ فقال: عن أكل حلوم احلمر األهليّ 

 يف وجّل  عزّ  اهلل حّرم ما احلرام اموإنّ  الناس، محولة كانت األّن  ؛الوقت ذلك يف أكلها عن نى

                                                                                                             
 .569ـ  503

)وفيه  382: 1؛ وتفسري العيايش 75ـ  74: 4؛ واالستبصار 418؛ واملقنع: 42: 9م ( هتذيب األحكا1)

 منقول عن حريز(.

 .18: 9؛ وهتذيب األحكام 99: 4( االستبصار 2)

يف الرواية « رسوله»وتعبري  .382: 1؛ وتفسري العيايش 60: 4؛ واالستبصار 6ـ  5: 9( هتذيب األحكام 3)

اهلل يف كتابه، وأّن الرسول ي نسب إليه التحريم بنوع من أنواع النسبة، فمثال   يمكن فهمه عىل أّن املحّرم هو

 نقول: حّرم اهلل ورسوله اخلمر، وليس ذلك بغريب عن بيانات النصوص الدينّية والعلمّية.



 

 .«القرآن

صحيح إىل أيب احلسن الليثي  الصدوق يف العلل بسندٍ  الرواية بعينها تقريبا  الشيخ  هذه  ونقل

 .ابن مسلمو يروها عن زرارةالثقة، ومل 

قال: سألت أبا جعفر عن اجلّريث،  (،عند املشهور)الصحيح زرارة خرب السادسة:  الرواية

ُمُه إ ال  ﴿»، فقال: هه لفنعتّ  ،«؟اجلّريث ما»فقال:  ط ع  م  ي 
اع  ىل  ط  ا ع  م  يل   حُم ر 

ي  إ 
ح  ا ُأو  ُد يف  م  ُقل ال  أ ج 

غ ري   اهلل   ب ه  
ل  ل  ا ُأه  ق  س 

س  أ و  ف  ج  ُه ر  إ ن  ير  ف  نز 
م  خ  ا أ و  حل   ُفوح  س  ا م  م  ي ت ة  أ و  د  ُكون  م  ﴾ إىل آخر ..أ ن ي 

يشء من  م اهلل شيئا  من احليوان يف القرآن إال اخلنزير بعينه، ويكره كّل حيرّ  مل»قال:  ثمّ  ،«اآلية

 «مكروه هو امإنّ البحر ليس له قرش مثل الورق، وليس بحرام، 

 ل  ك   ل  ك  »قال:  ،×أيب جعفر عن )الصحيح عند املشهور(،زرارة الرواية السابعة: خرب 

 يش
ٍ
 ،(يتموهو قول اهلل: )إال ما ذكّ  ،كل السبعأية وما واملرتدّ  من احليوان غري اخلنزير والنطيحة ء

فقد أدركت ذكاته  ،تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع وعنيٌ  منها ن أدركت شيئا  إف

 .«..فكله

 كانت هذه روايات يف املصادر الشيعّية، وقد تؤّيدها الرواية اآلتية.

واجلبن والفراء؟  عن السمن ‘ئل رسول اهللقال: س   ة: خرب سلمن الفاريس،الرواية الثامن

ما سكت عنه فهو مما عفا ، وم اهلل يف كتابهواحلرام ما حرّ  ،اهلل يف كتابه احلالل ما أحّل »: قال

 .«عنه

 تعّزز بذلك وهي الكريم، القرآن يف اهلل حّرمه بام احلرام حرص عىل تتفق اتالرواي هذه

، ومن ميزاهتا أّن الرواة هلا هم كبار الرواة كزرارة وحمّمد بن املقام يف املطروحة ةاإلشكاليّ 

مسلم، وأّنا وردت يف الكتب األربعة وهي أهّم الكتب، وأّنا مجيعا  ـ تقريبا  أو حتقيقا  ـ 

                                           
 .41: 9؛ وهتذيب األحكام 73: 4؛ واالستبصار 246: 6( الكايف 1)
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 .صحيحة اإلسناد عند املشهور

 اآليات إفادة إثباتمن  الكتاب هذا من لاألوّ  الفصل يف فرغنا قد ناأنّ  إىل نشري أن والبد

 ،الرشيفة لسنّةإىل ا نسبتها يفهنا اآلن  الكالم اموإنّ  ،يف نفسها ظاهرها بحسب احلقيقّي  احلرَص 

 .التنّبه ىجفري

 حماوالت التخريج وفّض االشتباك بني الكتاب والسّنة، عرض وتعليقات

، وننظر فيها إن شاء اهلل ،ةنذكر التخرجيات التي حاولت اخلالص من هذه اإلشكاليّ  سوف

 .عليا الرتتيب اآليت

:توجد  ة حماوالت للحل   هنا عد 

 قراءة نقدّية وسي وآخرين(اولة الطـ التمييز بني احلرام الغليظ وغريه )حم 

با  عىل إحدى معقّ هـ( 460)ا ذكره الشيخ الطويس هو ماملحاوالت هنا ومن أقدمها  ىلأو

إّن املراد نفي خصوص احلرام غري املغّلظ الشديد، فيكون املعنى: الروايات املتقّدمة، وحاصله: 

شديد فقد نجده يف السنّة ا احلرام غري الليس احلرام املغّلظ الشديد إال ما حّرم اهلل يف القرآن، أمّ 

 .الرشيفة

 يؤكل أن يكره كان»ه قال: أنّ  ،×عن أيب عبد اهلل ،ويشهد لذلك ما ورد يف خرب أيب بصري

 حلمو الدمو امليتة كتحريم بحرام وليس البغال،و اخليلو الضبو األرنب حلم الدواب من

. وهذا «بأس بالوحشية وليس األهلية، احلمر حلوم عن| اهلل رسول نى وقد اخلنزير،

املراد من نفي  يف درجة تالية حلرمة امليتة، فيكون ذلك شاهدا  عىل أنّ تقع  حرمة الضّب  يعني أنّ 

 .لرتبة العالية الشديدة من احلرمةلقرآن هو نفي احرمة ما ليس يف ا

فسوف نحمل نصوص احلرص التحريمي يف القرآن  ،أخذنا هبذه املحاولة ووّسعناها ولو

 حمرما   إيلّ  أوحياآلية: قل ال أجد فيام  نىاملحّرمات املغّلظة، فيصبح مععىل خصوص الكريم 

 تكون وهبذا الغلظة، من املرتبة هذه يبلغ فال سواه ماو ..و والدم امليتة إال شديدا   غليظا  

                                           
 .43ـ  42: 9هتذيب األحكام ( 1)

 .448: 7؛ وروضة املتقني 190: 11؛ وجممع الفائدة 42ـ  41: 9 املصدر نفسه( انظر: 2)



 

 نعّدها قد السنّة يف األطعمة ماتحمرّ  فيام ،األطعمة ماتحمرّ  كبائر هي ةالقرآنيّ  األطعمة ماتحمرّ 

 .قياسا   صغائر

 :ذلكو ؛قةموف   غري املشكلة حل   يف املحاولة هذه أن   إال

 ةبالشدّ  التقييد عىلـ فضال  عن اآليات ـ  الروايات هذه يف شاهد أّي  يوجد ال هإنّ  :ال  أو  

 يف ولو إليه اإلشارة تللزم التقييد ريدا   فلو النفي، إطالق عىل مطبقة مجيعا   هي بل والغلظة،

 .، فريجع اجلمع  والتوفيق هنا ترّبعّيا  مفقود وهو الروايات هذه إحدى

بيان أّنه  وكونا جمّرد منها، ليالتفض إرادة عدم احتامل إىل فمضافا   بصري، أيب رواية اوأمّ 

 النظر فقدها بعد فيها نحن التي الروايات عىل قرينة   تصلح الليس بحرام كام هذه حرام، 

 .، وإن كانت ت شعر بذلك لو متّت داللت ها يف نفسهاالتفسريو

 هذه حكم مع التفسري هذا جيتمع كيف إذ لذلك؛ تصلح ال هنا الروايات تركيبة إنّ  :ثانيا  

 األشياء بحرمة احلكم للزم املغّلظة غري احلرمة منها ا ريد لو افإّن ! احلمري؟ حلم بحّلية الروايات

 الثانية الرواية يف كام احلّلية، هو الروايات بعض من الظاهر أنّ  مع ،فيها عنها احلديث ورد التي

 .احلمري حلم ةحليّ  عىل ةالدالّ  األوىل الرواية وكذلك الغراب، حلم بحّلية الرصحية

يف « يعافونا»أو  ،«نفساأل تعافها»هذه املحاولة ال تفرّس لنا سبب دخول تعبري  إنّ  :ثالثا  

 ذيل بعض هذه الروايات، مثل الرواية الثانية والرواية الثالثة.

وهذه املناقشة الثالثة مرجعها إىل إشكالّية نقٍص يف هذه املحاولة، بمعنى أّنا بحاجة لتكميل 

 تلتئم وتفرّس خمتلف العنارص املوجودة يف هذه الروايات.وإضافة، كي 

 .يل الشيخ الطويس ال خيلو من ب عدغريه أّن تأوو ق السبزواريملا قلناه ذكر املحقّ  ولعّله

 .إليها اإلشارة نع والروايات اآليات خلوّ  بعد موّفقة غري املحاولة هذه إنّ  :والنتيجة

 ـ فرضّية التقّية وحّل املشكلة، نقد وتفنيد 

محل هذه  من ،غريمهاو صاحب الرياضو ما أشار إليه العالمة املجليسثاين املحاوالت هنا 

 الشتهار القول بحلّية أكثر هذه األشياء الواردة يف هذه الروايات بني ؛يات عىل التقّيةاالرو
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املوارد املختلفة من األطعمة واألرشبة عىل  ، ومعه فتقّدم جمموع روايات التحريم يفاجلمهور

 .الروايات هناهذه 

 أن  هذه املحاولة يرد عليها: إال

 ال السنّي الفقه أنّ  وهو ة،اإلماميّ  فقهاء كلامت يف تكّرر لطاملا كبري خطأ يف وقعت اإّن : ال  أو  

 عند ووجدنا السنّة أهل آراء السابقة الفصول يف تتّبعنا فقد باحلّلية، القول عليه يغلب

 بعض حتليل يف وتوافقهم وغريها، واحلرشات كالسباع اءياألش من الكثري حتريم مشهورهم

 تفتقد هنا املحاولة فهذه ذلك، غريو احلمري حلم حّلية إىل بعضهم كذهاب الشيعة مع األشياء

 حرص عىل هنا الروايات هذه دّلت إذا هألنّ  السنّي؛ الفقهي املوروث مراجعة أشكال أبسط إىل

 احلرص، هذا يمنعون مألّن  تقريبا ؛ السنة أهل فقهاء مجيع قطعا   خيالف فهذا القرآن يف بام احلرمة

 ال احلرمة نصوص هو التقّية عىل محله ينبغي فام موافقة، ال هلم خمالفة هنا الروايات هذه فتكون

 .دا  جيّ  فالحظ ،ةالتحليليّ  الروايات هذه

 يصلح ال التقيّة عىل محله يراد الذي النّص  أنب بحوثنا من موضع من أكثر يف قلنالقد  :ثانيا  

 دليل تقديم إنّ : فلنقل أو واقعا ، الصحيح غري الطرف لصالح قرآنيا   دليال   اإلمام   فيه ميقد   أن

 التقّية يف يكفيه إذ التقّية، ةفرضيّ  استبعاد عىل معّززة قرينة الصحيح غري القول صّحة عىل قرآين

! للواقع؟ معاكس هو ما لصالح تقف قرآنية آية بذكرغرير للت املوجب هو فام ،احلكم يذكر أن

 .لذلك اإلشارة منّا سبق وقد األحكام، بيان يف ةللتقيّ  العريض العرض هذا قبول عىل بناء   هذا

 مل هالكنّ  الروايات؛ من املجموعة هذه أزمة بحّل  نفسها حرصت املحاولة هذه إنّ  :ثالثا  

 القرآين النّص  بني احلاصل االشتباك وهي هنا، بنظرنا ةاألصليّ  للمشكلة حّل  أّي  تقّدم

 عىل القرآنية اآليات يف احلرص جاء فهل ،عموما   واألرشبة األطعمة فقه صورة يف واحلديثي

 أيضا ؟ ةالتقيّ  نحو
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 ومن القرآين، احلرص ظاهر توافق هنا الروايات أنّ ـ  تقدير بعدأ عىلـ  يعني تقدم ما :رابعا  

 األطعمة خمتلف يف التحريم روايات ترجيح مقابل القرآن موافقة بمرّجح حتظى فهي ثمّ 

 مقنع دليل قيام عدم من أقّل  فال القرآين حاملرّج  بتقديم نقل مل إن وهنا ،مالقو خمالفة بمرّجح

 ويرجع املرّجحان، فيتساقط وعليه التقية، موضوع وهو يتاجله حاملرّج  تقديم عىل ا  أصوليّ 

 .احلّل  أصالةو القرآين النّص  وهو ،الفوقاين للعامّ 

 .أيضا   مقنعة غري املحاولة فهذه وعليه،

 ـ شذوذ األخبار )حماولة اجمللسي وآخرين(، ردٌّ ونقد 

 أخبار دويؤيّ »ما قد يستوحى من العالمة املجليس أيضا ، حيث قال: ثالث املحاوالت هنا 

 األخبار بني اجلمع فمقتىض وإال أكثرها، عىل اإلمجاع عاؤهموادّ  أصحابنا، بني الشهرة   احلرمة

 يف التحريم فإثبات إالو ذلك، يف القول متابعة يقتيض واالحتياط. األكثر يف بالكراهة القول

 .«الب عد غاية يف أكثرها يف الشيخ وتأويل مشكل، أكثرها

شاّذة ال عمل عليها  هذه األخبار معتربا  أنّ د الطباطبائي انضّم إىل هذا املوقف السيّ  وقد

 .فهي مطروحة

ة عىل هذه ا ترجع إىل ترجيح نصوص السنّة التحريميّ هذه املحاولة نجد أّن  وبتحليل

باملشهور  عمال ، فيؤخذو املوجب لذلك هو اشتهار تلك األخبار تداوال  و النصوص هنا،

 وي رتك الشاّذ النادر.

 مطلقا   التحريم حرص ظاهرها هنا الروايات هذه أنّ  بدعوى اولةاملح هذه عّززت   قد بل

 خيالف وهذا ،القرآن يف له وجود ال مما املؤّسسة السنّة ةحجيّ  سلب معناه وهذا بالقرآن،

 .واضح هو كام ،قاطبة املسلمني فقهاء مشهور

 نّ إكام قال السبزواري: ، املسألة من املشكالت ردبييل بأنّ ق األاملحقّ  وقد أقرّ  هذا،
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 .«مشكل ـ عموما   املحّللة يقصد ـ األحاديث هذه يف التأويل وجه معرفة إىل الطريق»

 :هنا التعليق يمكن هأن   إال

 عموما   القرآين املعطى بني التوفيق يف املشكلة ألصل حال   تقّدم مل املحاولة هذه إنّ  :ال  أو  

 الواضح من إذ. نفسها السنّة نصوص بني التوفيق عىل نظرها قرصت بل كذلك، السنّة معطىو

 ظاهرا   ظّل  إذا احلجّية عن سقوطه يوجب ال الكتاب بظاهر العمل عن املشهور إعراض أنّ 

 يف اجتهادهم يكون فال ـ ي الحظ كام ـ االجتهادّية املوارد من املورد وأنّ  السيام الفقيه، عند

لزم السنّة نصو الكتاب نّص  بني الرتجيح  .للفقيه ا  م 

 ألنّ  ؛يتعّدى باب األطعمة واألرشبة إّن هذه الروايات هنا ال يظهر منها إطالٌق  :ثانيا  

 استشهادبل وال أقّل من احتامله القرينّية لكون النظر لألطعمة خاّصة، يف ذلك،  ها واضٌح سياقَ 

نظره إىل خصوص الطعام ال  أنّ و ة باألطعمة يضاعف من هذا االحتاملاإلمام باآليات اخلاّص 

مرّددة  «احلرام امإنّ »طبيعة السؤال وذكر اآلية جيعل كلمة و الرشيعة، والسياق ماتحمرّ مطلق 

 ،نة، أي احلرام املطعوم، ومعه فيؤخذ بالقدر املتيقّ ة يف األلف والالم، والعهديّ بني اجلنسيّ 

 ترتفع داللة هذه الروايات عىل إبطال السنّة التأسيسيّة.و

 الكتاب، بموافقة الرتجيح يقابلههنا ـ عمليّة  كانت أو روائّية ـ  بالشهرة الرتجيح إنّ  :الثا  ث

 الرتجيح قيمة أنّ  وذلك الكتاب؛ بموافقة الرتجيح عىل بالشهرة الرتجيح لتقديم موجب وال

 سنده لضعف  يف باب املرّجحات يف التعارض؛اخلاّص  ئيالروا الدليل إىل ترجع ال بالشهرة

 أو عليه للمجمع املخالف فرض إىل ترجع اموإنّ  بصدوره، العلم حتصيل وعدم عدده قّلةو

بل هذا ما أشارت إليه بالفعل بعض   ،الصدور عدم حمرزَ  أو بالصدور للظنّ  فاقدا   للمشهور

 هذه أنّ ـ  التحريم نصوص شهرة نتيجةـ  أحرزنا أن املوقف بلغ فإذانصوص الرتجيح، 

 ناجحة، املحاولة هذه صارت ،بصدورها الظنّ و واالعتبار ةللحجيّ  فاقدة هنااملحّللة  الروايات

 هنا الروايات وفقدان ،جهة من استقراره من البدّ  التعارض أنّ  يعني وهذا .فال وإال

 :ةاحلجيّ  عن سقوطها دون حتول ةٍ خلصوصيّ 

 .عنه احلديث   فسيأيت ،التعارض استقرار اأمّ  ـ أ
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 ة،خصوصيّ  هبا وكفى للقرآن موافقة فإّنامتاما ؛  مرفوض فهو ،ةاخلصوصيّ  فقدانا اوأمّ  ـ ب

 التي هي احلرمة روايات فإنّ  ،حوله علمي ختريج بتقديم نفسه القرآين النّص  مشكلة حتّل  مل فام

 وليس ،ةوالسنّ  الكتاب هو الرشيعة مصدر فإنّ  الفقهاء، هبا عمل لوحتى  مشكلة من تعاين

 .اتفقوا ولو الفقهاء اجتهادات

هذه املحاولة هنا تقّدم املوروث الفقهي االجتهادي لتجعله مفرّسا  للنص،  يعني أنّ  وهذا

ة جذرية للموروث االجتهادي يف وليست مستعّدة إلحداث تغيري جذري أو تقديم قراءة نقديّ 

عمل الفقهاء  ه من الواضح أنّ األطعمة واألرشبة، بحّجة ب عد احتامل خطأ مجيع الفقهاء، مع أنّ 

ة يف فهم اآليات والروايات املحّللة هنا، وهذه بنصوص التحريم مرجعه إىل خترجيات اجتهاديّ 

 فقه عىل للبناء أمامهم الباب فتحت التي هي وستأيت متتقدّ  التي االجتهادّيةالتخرجيات 

 .احلديث من املأخوذ األطعمة

، خاّصة وأّن الرأي أيضا   كافية وال ةمقنع غري االشتباك لفّض  املحاولة هذه أنّ  واملتحّصل

املنسوب إىل اإلمام األوزاعي يرى أّن حمّرمات األطعمة هو خصوص ما ذكر يف القرآن الكريم، 

يشء  نت هذه اآلية حتليل كّل ة: تضمّ قال ابن خويز منداد من املالكيّ »بل نقل الشنقيطي فقال: 

حلوم  وهلذا قلنا: إنّ ؛ من احليوان وغريه إال ما استثنى يف اآلية من امليتة والدم وحلم اخلنزير

 .«مباحةـ ما سوى اإلنسان واخلنزير ـ السباع وسائر احليوان 

 (، مطالعة نقدّيةوغريه )حماولة احلّلي مفهوم نفي التحريم الكتابيـ  

ا من تفسري الروايات الواردة يف املقام بأّن  ،المة احليّل ما ذكره العرابع املحاوالت هنا هو 

وهذا يعني نفي  ،ام احلرام املستند إىل كتاب اهلل هو احلرام الذي حّرمه اهلل يف كتابهتقول: إنّ 

 .ي الكتايب، ال نفي مطلق التحريمالتحريم اإلهل

؛ ألّنا تقول بأّنه مل يوَح الوحيّن اآليات تنفي التحريم عرب ولنا أن نطّور املحاولة ونقول: إ

فريتفع  ،بغري طريق الوحي التحريامت األخرى عرب النبّي  تكون كّل إليه إال هذه املحّرمات، ف

 .شكالاإل
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 املناقشات أغلب عليها ردتو املحاوالت أغرب منـ بصيغتها األوىل ـ  املحاولة وهذه

 هبذه االستشهاد معنى وضوح عدم مع السيام ،وال نكّرر، فالحظها بنفسك نطيل فال ،مةاملتقدّ 

 بعد القاعدة هذه من الغرض هو ما نفهم مل بل غريه، أو الغراب ةحليّ  إلثبات وباآلية القاعدة

 .القرآين النّص  مع املشكلة حتّل  ال اأّن  علام   ،املحمول برشط ةكالقضيّ  كونا

 الوحينفي ة نفي حتريم يشء نتيجال تنفع؛ ألّن ّورة التي قلناها، فهي أيضا  وأّما الصيغة املط

معناه أّنه مل يعد يمكن استناد اإلمام لآلية إلثبات حتليل يشء مل يذكر يف القرآن الكريم، مع ، به

ـ يف سياق التنديد أّن ظاهره االستناد، بل ظاهر نفي النبّي حتريم يشء عرب نفي الوحي له فيه 

ال كانت هذه فربكة الوجود يف لوح رشيعته، وإهو نفي هبم يف حتريمهم أمور مل حيّرمها اهلل ـ 

لفظّية وألعوبة كالميّة كام هو واضح، مع عدم وجود فرق بني الترشيع القرآين وغريه بحسب 

 املآل.

ّية الوالئية واملصالح الزمنية والتشخيصات الوقتّية، يف نعم هذا ينفعنا عرب فتحه احتامل

ون حتريامت األطعمة الواردة يف السنّة ليست من التحريامت النبوّية لألطعمة واألرشبة، فتك

أصل الرشع، بل أحكام زمنّية أو والئيّة أو تطبيقات لقواعد كلّية قابلة ـ أي عملّية التطبيقات ـ 

 للتغيري.

ما يكون بمعنى بأن ه تفسري احلرام الوارد يف هذه النصوص يف الفاضل اهلندي وقد ذكر 

بوحي إهلي يطلق عليه الفريضة، وما جرى  هفإّن ما جرى ترشيع ،الفريضة يف مقابل السن ة

أوجه تفسري  دا ، وهذا أحا ، ال إهليّ أو نيا  ووجوبا  نبويّ  ة  | كان سنّ ترشيعه من قبل النبّي 

 .«تعاد ال»مثل نصوص قاعدة  ،الفريضة والسنّة يف بعض النصوص

هو نفي التحريم اإلهلي لغري  «اهلل محرّ  ما احلرام امإنّ »عليه فيكون املراد من نصوص  وبناء  

ال تعارض بني فا ، ومعه د إهليّ مؤي   التحريم لو ثبت يف غريها فهو حتريم نبوّي  هذه األربعة، وأنّ 

 ضالنصوص. وقيمة التمييز بني السنّة والفريضة موضوع تعّرضوا له يف حمّله مثل: عدم نق

 عند التزاحم وغري ذلك.م الفريضة عىل السنّة ثل تقدّ مة للفريضة، والسنّ 
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فإذا كان  ،ة تطوير ملا أفاده العالمة احلّل  آنفا  شيئا  آخر سوى عملي   تهذه املحاولة ليسلكن  و

ة يف األطعمة فكيف جاء سياق هذه مات الفريضة والسنّ ني التمييز بني حمرّ يالغرض تب

واحلمري وغري النصوص ليثبت حتليل بعض األشياء كالغراب والسباع والقنافذ والوطواط 

 هذايسمح بمثل  بة عليها وسؤال السائلني التركيبة النصوص وطبيعة النتائج املرتتّ  ذلك؟! إنّ 

 .االفرتاض

ب هناك ثمرة  معقولة عىل التمييز بني ه رتّ فإنّ  ،«تعاد ال»وهذا بخالف لسان روايات قاعدة 

ه قفز من نفي الفريضة نا فإنّ ا هة للفريضة، أمّ السنّ  ضة والفريضة يف الصالة، وهو عدم نقالسنّ 

ة وعدمه، وهذا يبدو غري منطقي كام هو واضح؛ وظاهر ليل دون إشارة إىل وجود السنّ حإىل الت

 دة بالتحريم اإلهلي هلا.احلديث نفي مطلق احلرمة ال نفي احلرمة املقيّ 

 .مقنعة غري أيضا   املحاولة فهذه وعليه،

 رّدإبطال وّلي وغريه(، ضعف أسانيد نصوص التحليل )حماولة احلـ  

 من أنّ  ، وتبعه ولده فخر املحققني،ما ذكره العالمة احليل أيضا  خامس املحاوالت هنا هو 

 .، فال يصلح ملعارضة نصوص التحريماخلرب هنا ضعيف السند

فعموما   وإال ،عىل مبانيه الرجالية واحلديثّية متقدّ  مما لروايتني كان احليّل هنا نظر ولكنّ 

 ةصحّ  من أقّل  ال وعندنا املشهور، عند السند صحيحة األخبار فهذه صحيح، غري هكالم  

 التوفيق ةإشكاليّ  أصل لغيي   ال األسانيد هذه ضعف أنّ  إىل مضافا   هذا. الليثي كصحيح بعضها

 .هنا والسنّة الكتاب بني

 الروايات هذه تكونـ كام هو الصحيح ـ  األخبار باب يف الوثوق ةحجيّ  ةنظريّ  عىل بناء   بل

 بعدما السيام ،خترجيا   نقّدم مل ما ،األخبار بسائر الوثوق لضعضعة موجبة   للكتاب بموافقتها هنا

 داخلها أخبارّي  تعارض من تعاين واألرشبة األطعمة موارد أغلب أنّ  من إليه اإلشارة ستأيت

 .أيضا  

 بن احلسني كتاب مصدره كان الروايات هذه أغلب أنّ  وهي ،هنا مالحظة توجد نعم،
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 الطويس لنا نقلها التي الروايات من اللون هذا بجمع تقريبا   متفّردا   ي عد إذ األهوازي، سعيد

، ومن الروايات هلذه العددي االحتاميل الرتاكم منـ  ا  نسبيّ ـ  ي ضعف وهذا ،األهوازي إىل بطرقه

 .هلا أصال   ال لإلشكالية زا  معزّ  نعتربها نحنهنا 

 ونقد من الظهوري والبطوني، تفكيٌك القرآني األعّماحلصر ـ  

من أّن املراد هبذه األحاديث اإلخبار ، ذكره بعض الفقهاءسادس املحاوالت هنا هو ما 

عن حرص واقع ما حّرم اهلل يف القرآن الكريم، سواء علمه الناس وكان ظاهرا  هلم أم جهلوه 

عصوم، وعليه، فليس هناك حرام غري ما يف القرآن، وكان من بطون القرآن التي ال يعلمها إال امل

لم أنّ  ه يف القرآن الكريم موجوٌد وإن مل يظهر لنا، وهبذا يرتفع التناقض فإذا حّرم املعصوم شيئا  ع 

 ة نفسها يف باب األطعمة واألرشبة.الكتايب ونّص السنة، وبني نصوص السنّ  بني النّص 

 اإلسالمي   واحلديث الفقه استخدمها التيلنمطي ة ا ةاملدرسي   األساليب من املحاولة وهذه

 عن غريبا   احلديثي النّص  بدى لو فحتى السن ة، من وآخر كتايب نص   بني اشتباك أي   لفض  

 .الغرابة لفّك أحيانا   املحاولة هذه تقديم يتمّ  القرآن

ل أن يمكن لكن  :أبرزه بم ،خراالُ  املواضع من مجلة ويف ،هنا املحاولة هذه عىل يسج 

لها لو ذكر نّص السنّة شيئا  مل يظهر لنا من القرآن الكريم، إّن هذه املحاولة يمكن تعقّ  :ال  أو  

ا فإّن هذه املحاولة لن يكون هلا معنى؛ ألّن  ،يف الكتاب هة ما ظهر لنا خمالفا لو ذكر نص السنّ أمّ 

 املعصوم غري فهم ةعيّ برش إقرارا   يتضّمن والذيرض عىل القرآن الكريم مناقضة لقانون العَ 

 .نفسهاالواصلة إليه  احلديث نصوص تقويم يف لفهمه حتكيمه ةوإمكانيّ  الكتاَب 

 عىل املطعومات حتريم نصوص نعرض ناأنّ  املفرتض فإنّ  ،القبيل هذا من فيه نحن وما

 ةاحتامليّ  لفرض معنى فال ،بعد أدوات احلرص يف النّص القرآين معه تنافيها ونالحظ الكتاب

 .هنا البطون

 إليها واستندت ،الراوي إىل ةاحلارص اآلية ألقت اأّن  هنا املحّللة الروايات ظاهر إنّ : ثانيا  
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 وهذا وغريها، واحلمري والسمك كالغراب األشياء بعض ةحليّ  ثبتلت   ؛ريفع   بفهمٍ  أمامه

 هذه غري حرمة لنفي القرآين النّص  هذا استخدام يف املعصوم لغري وتوجيها   إرشادا   يتضّمن

 آيات ظاهر وختالف القرآن بباطن ت علم ماتحمرّ  وجود مبدأ يناقض وهذا فيه، الواردة األربعة

 بن دوحممّ  لزرارة القاعدة هذه تسليم من عرفا   املفهوم هو هذا فإنّ  ،يف باب األطعمة احلرص

بعينها  ، فهؤالء ـ كام أّي شخص آخر ـ سوف يامرسون هذه الطريقةوغريهم والليثي مسلم

 .كوكة يف األطعمة واألرشبةشيف سائر املوارد امل ،التي مارسها اإلمام

 لتعميق  حتتاجـ محل نصوص التحريم على الكراهة، حماولٌة 

من الفقهاء الذين اختاروا بعض  ما يلوح من كلامت غري واحدٍ هو سابع املحاوالت هنا 

نصوص  ا ، وهو أنّ قوال  نائيّ  اخيتاروهوإن مل وا هلذه املحاولة ملحوأحاوالت السابقة، امل

 امإنّ »التحريم يف األطعمة واألرشبة تعارض نصوص التحليل القرآين مع جمموعة روايات 

 نصوص وبني بينه مجعا   ؛الكراهة عىل التحريم نصوص يف الوارد النهي فنحمل ،«..احلرام

يقّدم (، احلرمة يف النهي)ظهور  الظاهرو ،)الرتخيص( األظهربني  عريف مجعٌ  وهو الرتخيص،

فيه األّول عىل الثاين بمالك األقوائّية الداللية، أو هو تقديٌم من نوع الرتجيح ال من نوع 

أو  العريف اجلمع مالكات من آخر بمالك وأالقرينّية النوعّية عىل ما حّققناه يف علم األصول، 

 .الرتجيح

 وليس مكروه فهو ذلك غري اأمّ  ،الكريم القرآن عليه نّص  فيام ماتاملحرّ  حرص والنتيجة

 .اجلبهات خمتلف عىل االشتباك فينفّض  بحرام،

بعض  أنّ لوال ، وجتري عىل وفق القواعد الصناعي ة يف االجتهاد، املحاولة ممتازة وهذه

 لوضوحها يف النهي الشديد والتفسري؛ ال تتحّمل هذا احلملـ وليس كّلها ـ نصوص التحريم 

عىل ـ وبعضها شديد الوضوح ـ هذه النصوص  ، فحمل كّل بل يف تعبري التحريم أحيانا  

، وال تكفي فيه هذه املحاولة عىل بساطتها، فنحن تفسري ملزيد وحيتاج جدا ؛ ثقيال   يبدوالكراهة 

ال نتكّلم يف خربين تعارضا، بل نتكّلم يف عرشات الروايات عارضت جمموعة نصوص 

 .ا ، فاألمر بحاجة ملزيد تعميق وتكميلوظواهر الكتاب مع



  

 واألرشبة األطعمة أبواب من باٍب  غري يف وجدنا ناأنّ  التوفيق هذا عىل يساعد ما لعّل لكن 

 يف الكراهة فرضّية يعّزز املتكّرر التعارض فهذا وجميز؛ حمّرم بني الرواياتيف  تعارض وقوع

 .األقّل  عىل املوارد بعض

 سائر وننتظر عليها، املالحظة هبذه مكتفني اآلن ةالفرضيّ  هذه نرتك فسوف حال، ةأيّ  وعىل

، فهذه املحاولة إمكانا   املحاوالت أكثر بني ا  ترجيحيّ  فهام   نقّدم حتى هنا، املمكنة املحاوالت

 .جّيدة يف اجلملة ال باجلملة، وتقع ضمن قواعد الصنعة االجتهادّية املقّررة

 ـ ترجيح الكتاب واملوافق له، وتنحية نصوص التحريم 

 أو احلديث، ونّص  القرآين النّص  بني ا  مستقرّ  التعارض ضفرَ ي   أنهنا هو  ثامنةال املحاولة

)نصوص  ةالعامّ  ةاحلديثيّ  الرتخيصية والنصوص ةالتحريميّ  السنّة نصوص بني ا  مستقرّ  يفرض

 لنصوص معارضة   وقعت التي ةالرتخيصيّ  النصوص ومعها(، كتابه يف اهلل حّرم ما احلرام امإنّ 

 :يقال التعارض استقرار فرض وبعد.. املتفّرقة األبواب يف التحريم

 قانون بمقتىض ،للكتاب املخالف طرح القاعدة فمقتىض والسن ة، الكتاب تعارض اأم   ـ أ

 نصوص نحمل تقدير أبعد وعىل كتابه، يف اهلل حّرم ما إال هناك ليس هأنّ  ثبتن   وهبذا الطرح،

 .الكراهية عىل التحريم

 عقلي   لفه حديث، املائتي حدود املسلمني عند تقارب كثرية التحريم نصوص إنّ  :قلت إن

 ةالقرآنيّ  اآلية تأويل لزوم هو األصّح  أنّ  أو للقرآن، معارضتها ألجل األحاديث هذه كّل  ترك

 تومّهناه؟ فيام القرآن ظهور يف والتشكيك صحيح غري للقرآن فهمنا بأنّ  القول أو احلال، هذه يف

 عىل ةالدالّ  الروايات طرحوا فقد غريب، غري القرآن ملخالفته العدد هذا طرح إنّ  :قلنا

 كّله وذلك بتأويلها، قاموا وأ إليها، العلامء من مجلة ذهاب مع املسلمني عند القرآن حتريف

 املطعومات من جمموعة حتريم يف الكذب واحتامل أخرى، أدّلة مع هي أو واحدة، آية ألجل

 .أيضا   وارد

 بموافقتها الرتخيص نصوص ترجيح فمقتضاه هنا، والسن ة السن ة تعارض اوأم   ـ ب

 ماتحمرّ  حرص يقتيض وهذا ـ املخالفة ةحيمرّج  عىل بناء   ـ للجمهور خمالفتهاو بل للقرآن،



 

 .الكريم القرآن يف املذكور بخصوصاألطعمة واألرشبة 

ا إال القواعد، وفق جتري هنا املحاولة هذه  النزاع، لفض   توفيقي خمرج وجود تنتظر تظل   أّن 

 حيث وسننتظر. الطرح تعنّي  وإال الطرح، إىل النوبة تصل مل توفيقي خمرج عىل حصلنا فإذا

 .املوقف لتقويم جامعة خاّصة قراءة لنا سيكون

 إىل علمها الإيك أو التحريم نصوص طرح ةوفرضيّ  الكراهة، عىل احلمل ةففرضيّ  وعليه،

 .املحاوالت سائر رصد بانتظار ،اجلملة يف ممكنتان تانفرضيّ  أهلها،

 حريمة بنصوص التثّيية واحلدـ التوفيق بتخصيص العمومات القرآنّي 

ا  عىل ما طرحه غري واحٍد من الفقهاء بوصفه توفيقا  ومجعا  عرفيّ ت هنا هو املحاوالتاسع 

ما نّص عليه  يشء غري النص القرآين مطلق أو عام يفيد حّلية كّل  ذكروا أنّ القاعدة، حيث 

يمكن ختصيصها بام دّل عىل احلرمة يف بعض املوارد عرب  القرآن الكريم، وهذه اإلفادة يف النّص 

 رشات، فيبقى الباقي حتت العموم.املسوخ واحلو السنّة الرشيفة، مثل السباع

 فيه ورد ما غري يف بالعموم فنأخذ صات،خمص  و عموم يوجد أيدينا بني: أخرى وبعبارةٍ 

 أو خاصو عام بني يقع عريف مجعٍ  أّي  مثل وهذا جاء، حيث صباملخص   ونعمل التخصيص،

 .ومقيّد مطلق بني

صات السنّة، نجرهيا بني جرهيا بني عمومات الكتاب وخمّص كام ن   ،التخصيص هذه ةوعمليّ 

صات السنة كذلك، فليس احلرام إال ما حّرم  يف كتابه( وبني خمّص ام احلرام ما حّرم اهللعموم )إنّ 

 .كذا مما حّرمته السنّة الرشيفةو اهلل يف القرآن عدا كذا

 :أبرزها املشاكل، بعض تواجه قد اأّن   غري هنا، املحاوالت أهم   من املحاولة هذه وتعد  

 !نمشكلة ختصيص األكثر يف عالقة نصوص التحريم بالقرآـ  ـ  

املشهد بأيدينا هو  إال أنّ  ،ختصيص القرآن الكريممبدأ إمكان نقبل ب ناإنّ  األوىل: املشكلة

يشء إال أربعة، فيام السنّة حتّرم عرشات األشياء األخرى،  ل كّل لألكثر، فالقرآن حيلّ  ختصيٌص 
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 .ه من ختصيص األكثرألنّ  ؛عرفا   وهذا املقدار من التخصيص مستهجنٌ 

عىل احلرص اإلضايف مرّصحني  م محلوا احلرص القرآينكلامت غري واحٍد أّن قد الحظنا يف و

 .من ختصيص األكثر املستهجن عرفا   ذلك للفرار هنا بأنّ 

ة أجوجياب قدو ،عنها ُاجيب املشكلة هذه  ة:ب، بعد 

ل: اجلواب ق النراقي ـ تطبيقي صغروي، وهو ما ذكره املحقّ  مصداقّي  وهو جواٌب  األو 

مات األطعمة التي وردت يف السنّة مندرجة حتت عمومات منّا ـ من أّن حمرّ  بتوضيٍح نه ونبيّ 

والسبب يف ذلك أّن القرآن حّرم  ؛ها غري خمّصص له، بل ربام مجيعهاالقرآن الكريم، وغالب  

السباع حتتها، و مات األطعمة كالنجاسات واحلرشاتاخلبائث والرجس، وقد تندرج أكثر حمرّ 

 .نا  إمجاال  يف الكتاب الكريمضم  نّة متفيكون حتريم الس

 :مؤتلفة   نقاط ملجموعة وذلك ؛صحيح غري اجلواب هذا أن   إال

 األطعمة بحثَجعِل رشعي يف ب أساسا   عالقة هلا والرجس اخلبائث آية أنّ  يثبت مل هإنّ  :ال  أو  

 .الكتاب هذا من األّول الفصل يف ذلك تفصيل تقّدم وقد واألرشبة،

م ا تقدّ فكأّن  احلرص،الروايات الواردة هنا ظاهرة يف فهم احلرص من آيات  لكنّ  ،سّلمنا :ثانيا  

احلرمة يف جمال املطعومات، فلو كانت آية و آيات احلرص بمثابة املرجع احلرصي لفهم احلّلية

يف احلسبان ملا صّح االستناد آلية احلرص يف بعض هذه الروايات كام هو  حتريم اخلبائث داخلة  

ن االستداللو  هبذه الطريقة، فهذا التوفيق خمالف لظاهر نصوص التحليل هنا. اضح؛ وملا َحس 

 الناس هو للناس لقىي   عندما صهيتشخو فهمه مرجع واخلبائث الرجس مفهوم إنّ  :ثالثا  

 العرف يعّده ال غالبها وغريها واملسوخ البحر حيواناتو الطيور وألوان والسباع أنفسهم،

 عند ذلك من احلرشات وبعض   والقاذورات النجاسات نعم .اخلبائث من العقالء أو العام

 أحكام عن النظر برصفـ  ذاتا   املستخبثة غري األمور تلك حتريم أنّ  يعني وهذا األقوام، بعض

 حتريم روايات من الساحقة ةاألغلبيّ  أنّ  عن فضال   لالستخباث، هأنّ  يظهر الـ  الرشيعة

 جيعل ما وهذا ضمنه، ماتاملحرّ  هذه درجلت   القرآين اخلبائث موضوع إىل رشت   مل ماتاملحرّ 
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 من فهمي   هأنّ  ال ،احتامل حمَض ـ  اخلبائث من هلا العام العرف عدّ  عدم معـ  ضمنه إدراجها

 .ةواحلديثيّ  ةالقرآنيّ  النصوص جمموعة

 فلو أربعة، يف احلرام حترص األّن  ؛اخلبائث مطلق حتريم تنفي نفسها احلرص آيات إنّ  :رابعا  

 ،ولو بالتعّبد واالعتبار اخلبائث عنوان ضمن حتريمه بمحض يندرج مطعومي حمّرم كّل  كان

فهم فال  هذا سيبدو بل باألربعة، ـ ةمدنيّ و ةمكيّ  ـ قرآنية آيات ثالث يف احلرص وجه حينئذٍ  ي 

 آية إىل احلرص آيات نسبة فتكون باألربعة، ةاملطعوميّ  اخلبائث حتريم حرص يفيد هوكأنّ  احلرص

 احلرص لصالح التي هي القرآنية احلصيلة فتكون العام، إىل صاملخّص  نسبة هي اخلبائث

 .دا  جمدّ  ةالسنّ  ونّص  ةالقرآنيّ  النصوص بني التنايف إشكال فيعود ،باألربعة

أخرى أكثر تطويرا : إّن حّل مشكلة ختصيص األكثر يف النصوص احلديثّية عرب  ةٍ وبعبار

فرض كّل حمّرمات احلديث راجعة لعنوان اخلبائث املحّرم قرآنيا ، ال يغرّي من واقع األمر شيئا ، 

ألّن املشكلة ستنقلب إىل نسبة العالقة بني آية اخلبائث ونصوص احلرص، وستكون آية اخلبائث 

صة ل نصوص احلرص ختصيصا  أكثرّيا ، أو سنقول بأّن نسبة نصوص احلرص آلية اخلبائث خمص 

ص هي آيَة اخلبائث وليس العكس، فلم يقّدم لنا هذا احلّل  هي نسبة األخّص إىل األعّم، فتخص 

 شيئا  هنا فتأّمل جيدا .

يف بعض  ( الواردة يف حتريم اخلنزيرفإن ه رجسوكّل ما قلناه جيري يف االستناد لكلمة )

اآليات القرآنية، حيث قد يقال بأّن هذا التعليل يفيد بنفس آيات احلرص حتريَم كّل رجس، 

فتدخل كّل املحّرمات احلديثّية يف هذا التعليل، وقد سبق أن بحثنا هذه النقطة عندما حتّدثنا يف 

الفصل الثاين عن مديات إثبات حتريم اخلنزير وشحمه، وأرشنا لذلك يف بحث حتريم 

 النجاسات واملتنّجسات أيضا ، فراجع؛ فإّن االستناد هلذا التعليل هبذه الطريقة غري واضح.

 .واضح غري اجلواب فهذا وعليه،

 ختصيص األكثر، دراسة أصولّية عاّمةقاعدة 

استهجان  كربىنا ننكر نا نسّلم بأّن املورد من موارد ختصيص األكثر، لكنّ إنّ  الثاين: اجلواب

ا  مفيدا  يف بابه فال نّص  ه لو كان هذا التخصيص واضحا  بّينا  وذلك أنّ  ؛وممنوعيّة ختصيص األكثر

حيتاج  ختصيص األكثر بعيدٌ   يذكر يف بعض بحوثه أنّ دليل عىل منعه، وهلذا نجد العالمة احليّل 



  

 ا  صار ممكنا .فإذا كان نّص ، تنصيصإىل 

 ،عّد خالف فعل احلكيمت   ،ختصيص األكثر إال يف صور قليلةة أنكر غري واحد ممنوعيّ  وقد

، بل ذهب بعض املعارصين إىل أّن ختصيص األكثر سب جواز ختصيص األكثر إىل األكثربل ن  

 .املرفوض هو الذي يكون الباقي فيه بعد التخصيص ملَحقا  بالعدم، ال أّنه قليل أو أقّل 

م  ﴿حيث قال:  ،قرآينال هم للجواز بالنّص وقد استشهد بعض   ي ه  ل  ي ل ي س  ل ك  ع 
ب اد 
إ ن  ع 

ين   او  ن  ال غ 
ب ع ك  م  ن  ات  ال  ﴿قوله تعاىل: مع (، 42﴾ )احلجر: ُسل ط ان  إ ال  م  ت ن ي ق  ي  و  ب  بم أ غ  ر 

ض  و   م  يف  األ ر  ن ن  هل ُ ي  ُز  ب اد ك  أل 
ني  إ ال  ع 

ن ُهم  أ مج  ع  ي  و  ُغ  ني  أل 
ل ص  ن ُهُم امل ُخ  مع ـ  (40ـ  39احلجر: ﴾ )م 

ني  قوله: ﴿
ل ص  ن ُهُم امل ُخ  ب اد ك  م 

ني  إ ال  ع 
ن ُهم  أ مج  ع  ي  و  ُغ  ت ك  أل  ب ع ز  ال  ف  فإن  ـ (83ـ  82﴾ )ص : ق 

، بل لعّل اإلشكال يقصد منه أّن ختصيص األكثر بعضهام يعطي كيف تمّ مقارنة اآليتني مع 

يف بينهام يفيض إىل التناقض لو قلنا بامتناع ختصيص األكثر؛ ألّن املفروض أّن الغاوين اجلمع 

 فوقع التناقض. ،ثانية األكثرالفيام هم يف اآلية  ،هم األقّل اآلية األوىل 

هُ ﴿وهكذا احلال يف قوله تعاىل:  س  ف  ه  ن 
ف  ن  س  يم  إ ال  م 

اه  ر   إ ب 
ة  ل  ن  م  ُب ع  غ  ر  ن  ي  م  )البقرة:  ﴾و 

ُن ﴿(، مع كون أكثر الناس راغبة عن مّلة إبراهيم. وقوله تعاىل: 130 أ م  ر  اهلل   ف ال  ي  ك  نُوا م 
أ م  أ ف 

ون   ُ
ارس  ُم اخل   و  ر  اهلل   إ ال  ال ق  ك   (، مع أّن أكثرهم يأمن مكر اهلل فيكون خارسا .99)األعراف:  ﴾م 

ر، فإّن ذلك عندما ال يكون املتبّقي يف نفسه ذا ى لو سّلمنا باستهجان ختصيص األكثحتّ  بل

من هذا القبيل؛ وما نحن فيه ، كان املتبّقي كثريا  فال استهجانا لو أفراد كثرية أو هو كثري، أمّ 

 املطعومات اجلائزة كثرية ولو بعد التخصيص باألكثر، كام هو واضح. فإنّ 

                                           
 .465( انظر: تذكرة الفقهاء )ط. ق(: 1)

؛ والحظ ممّن رّصح 543االجتهاد والتقليد(: و ( انظر: الطباطبائي، مفاتيح األصول )القواعد والفوائد2)

 .550: 1ة يف اجلملة: املراغي، العناوين الفقهيّ  بجواز ختصيص األكثر

حممد جواد فاضل اللنكراين، مباحث البيع، الدرس الواحد والثامنني، املوقع الرسمي: ( انظر: 3)

http://fazellankarani.com/persian/lesson/2053/. 
 .195: 15( انظر: مستند الشيعة 4)

؛ وعباس كاشف الغطاء، الفوائد 419 :؛ وأوثق الوسائل17: 2ة ( انظر: املراغي، العناوين الفقهيّ 5)

د رضا الطبيس، املنية يف حكم الشارب ؛ وحممّ 9؛ وناية املقال يف تكملة غاية اآلمال: 191: ةاجلعفريّ 

 .488ـ  487: 6حتريرات يف األصول ؛ ومصطفى اخلميني، 33واللحية: 



 

 إال أنّ  النفي،من حيث النكرة يف سياق  عمومٌ ﴾ وإن كان فيها ..ُد ج   أ  ال   ل  قُ ﴿ :آية أنّ  كام

ه ال هم عىل أنّ مطلقة، وقد نّص بعض  « كتابه يف اهلل حّرم ما احلرام امإنّ »سائر اآليات مع روايات 

وال تشمل اإلطالق  ،خلصوصة بالعموم واالقاعدة خاّص  وأنّ  ،مانع من تقييد املطلق باألكثر

 .والتقييد

ختصيص األكثر يغدو مستهَجنا  عىل تقدير كون القضّية خارجّية،  أنّ السّيد اخلوئي بل ذكر 

أّما يف القضايا احلقيقّية ـ والتي سيقت األحكام الرشعّية مساَقها ـ فال معنى لتخصيص األكثر؛ 

ألّنه مل يالحظ فيها عدد معنّي حتى يكون إخراجه مستهَجنا ، أو يكون الباقي أكثر من اخلارج 

 .أو أقّل 

كام لو كان بصدد بيان أّن  ،رون بأّن ختصيص األكثر يف بعض املوارد ليس قبيحا  وزاد آخ

العنوان الوارد يف العاّم هو مقتيض اإلكرام، فقوله: أكرم العلامء، حتى لو خّصص باألكثر، 

وهم الفّساق مثال ، ال يلزم منه قبيٌح مادام يريد أن يوصل للمتلّقي أّن مالك وسبب إكرام 

دالتهم، فهذه خصوصّية حكيمة وليست فاسدة، وكذا لو كان ال يمكنه مجع الباقي العلامء هو ع

بعد التخصيص بعنواٍن جامٍع فاضطّر ألخذ العنوان اجلامع مع أفراد املخّصص، لي خرج 

 .بالتخصيص هذه األفراد ويبقى الباقي

 :نقاط عرب احلديث من البد   ،األكثر ختصيص استهجان قاعدة يف احلال ولتحقيق

ع قة، فبعد التتبّ نسبة القول بجواز ختصيص األكثر إىل أكثر العلامء غري حمقّ  إنّ  األوىل: النقطة

سب رين هو القول باالستهجان، بل قد ن  ق لنا هذه القضّية، بل لعّل الشائع بني املتأّخ مل تتحقّ 

 .ألكثر إىل األكثر يف بعض الكلامتمنع أو استهجان ختصيص ا

يف آيٍة أو رواية حتى ننظر يف داللته ومعناه، « األكثر ختصيص»مل يرد تعبري  الثانية: النقطة

                                           
 .428: 2؛ وناية التقرير 40: 7والربوجردي، تبيان الصالة ؛ 652: 1ينابيع األحكام يني، ( انظر: القزو1)

 .538ـ  537: 2مصباح األصول ( انظر: 2)

-http://www.mمرتىض احلسيني الشريازي، كتاب البيع، املوقع الرسمي: ( انظر: 3)

alshirazi.org/print.php?id=3664. 

والربوجردي، احلاشية عىل كفاية األصول ؛ 219( انظر: حبيب اهلل الكاشاين، مستقىص مدارك القواعد: 4)
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ه هل يشمل العموم واإلطالق معا  أو خيتّص بالعموم؟ وهل خيتّص بحال ندرة الباقي أو وأنّ 

 مطلقا ؟ وهل يالحظ فيه األفراد أو األنواع أو مها معا ؟ فلسنا أمام نّص نريد حتليل مفرداته، بل

 .، نريد من خالهلا رصد االحتامالت واإلمكاناتة يف التحاورنحن أمام ظاهرة عقالئيّ 

ـ أو  هل هناك حّد أو مساحة حمّددة يسمح فيها قانون املحاورات العقالئّي  :والسؤال فيها

 ال؟ بإخراج بعض ما هو حتت العام أو املطلق أو عرف املرّشع اخلاّص ـ

 وليس أو عرف الشارع اخلاّص، والتحاوري التفامهي العقالئي العرف هو هنا فاملرجع

 .ا  رشعيّ  ا  نّص  أو ةعقليّ  قاعدة  

ّدعى وملاذا األكثر؟ ختصيص يف املرجوحيّة مناط وه ما :الثالثة النقطة  عرفا ؟ نمستهجَ  هأنّ  ي 

 يدعالتق وّيةغ  لَ  من نوع إىل ترجع النكتة أنّ  لوجدنا تأّملنا فلو ،مهمّ  السؤال هذا عن اجلواب

فضال  عن وخمالفته للطرق العقالئّية يف البيان والتبيني،  ،أو رداءته البياين املستوى عىل بالعام

 البالغني املدرسة أساتذة كّل  ي كرم أن شخص أراد فلوعبثّية األمر يف خارج مقام التقنني أيضا ، 

 ةعقالئيّ  مقتىض فإنّ  ،امإكرامه عدم فرييد عمروو زيد خصوص ويستثني أشخاص، عرشة

 أساتذة كرمت   ال: يقول أن ال وعمروا ، زيدا   يستثني ثمّ  املدرسة، أساتذة أكرم: يذكر أن البيان

 يف الطريقة هذه فإنّ  ا ،وعليّ  وحممودا   دا  حممّ و وجهادا   وسعيدا   وإبراهيم خالدا  و بكرا   إال املدرسة

 فاألرجح ،قاعدة حتت مندرجا   األغلب دام فام عقالئيا ،و عرفا   كميةحِ  وغري خاطئة تعدّ  البيان

 .العكس دون وفقه عىل العام نّ َس ي   أن العقالئي البيان يف

 أو البياين املستوى عىل تهلغويّ  وعدم تهوعقالئيّ  ماملتكلّ  حكمية هو القضّية فمرجع وعليه،

 يومنا إىل العقالئية ةالقانونيّ  البيانات خمتلف يف نجده ما وهذا البيان، يف طريقته ةمرجوحيّ  عدم

بني اللفظ واملعنى املراد،  ا  رادة األقّل من أفراده ال حيّقق تناسبوإ ، وهبذا يكون إطالق العامّ هذا

ستقباح، ال القبح وهذا معنى االستهجان العريف أو االفال يكون تعبريا  صحيحا  عن املراد، 

 العقيل أو نحو ذلك.

 طريقة استخدم قد سبحانه مياحلك أنّ  نّدعي فنحن ،مطلقا   األكثر ختصيص نجيز فعندما

 يتضاءل هنا من يرّبر، أو دعّ يق أو ذلك يرشح أن دون ،وال حكمّية ةعقالئيّ  وال ةعرفيّ  غري

نا الشكوكاللفظ من ظاهر غري ويصبح األسلوب، هذا الديني املرّشع انتهاج احتامل  .، فتنتاب 



 

 قّل مباين القوم التي ال نوافقهم عليها، َيلزم استعامل العام يف األقّل من أفراده، واأل وعىل

 .التجّوز ليس هو املهم حتى يصّح 

حيث الترشيعات مسوقة مساق القضيّة  العربة هنا باألفراد األعم  من الفعلي ة والفرضي ة،و

ربة يف استهجان التخصيص الع نّ إ»حني قال: هذه املسألة قد أجىل املحّقق العراقي احلقيقيّة، و

 ف مع التخصيص الكثري أو املستوعب )وهذالقاء العام إىل املكلّ إة هو عىل لغويّ  امنّ إأو قبحه 

ال إو، ةة والفرضيّ فراد الفعليّ للعام بام له من األ مستوعبا   ق إذا كان اخلاّص ام يتحقّ نّ إاملحذور( 

كرام العلامء، إوجوب  ، فإذا ورد دليل عىلتهال يوجب لغويّ ة فراده الفعليّ د استيعابه ألفمجرّ 

فراده أل ن كان مستوعبا  إو ص به العام املزبورخيّص  ،اقهمكرام فّس إيل آخر عىل حرمة ودل

يرد ، إّنام نعم. ة بعد التخصيصفراد فرضيّ أ ن يكون لهأة العام إذ يكفي يف عدم لغويّ ؛ ةالفعليّ 

من يف الدار هلك،  كّل  :ة، نظري قولهة اخلارجيّ نحو القضيّ  العام عىلاملحذور فيام إذا كان مفاد 

وعىل هذا الضابط خيتلف احلال يف ورود حمذور التخصيص  ،احلقيقة ةال عىل نحو القضيّ 

 عىلـ  وكذا اخلاّص ـ والقبيح وعدم وروده باختالف املوارد حسب كون مفاد العام  املستهجن

ة نحو القضيّ  عىل مورد يكون مفاد العام واخلاّص  فكّل ، ةجيّ ة أو اخلارة احلقيقيّ نحو القضيّ 

حات فريجع إىل املرّج ، ةة اخلارجيّ لألفراد الفعليّ  ق املحذور باستيعاب اخلاّص اخلارجية يتحقّ 

ة الناظرة إىل ة احلقيقيّ عىل نحو القضيّ  مورد يكون مفادمها كّل ، وة بني العام واخلاصالسنديّ 

ة فراده الفعليّ أجلميع  باستيعاب اخلاّص  الإق املحذور، ة، فال يتحقّ ة والفرضيّ فراد الفعليّ األ

 .«ةفراد الفعليّ لأل ة، أو ألكثرها، ال برصف استيعابهوالفرضيّ 

 أن الرضوريه ليس من يظهر أنّ  ،م يف النقطة الثانية والثالثةبناء  عىل ما تقدّ  الرابعة: النقطة

 األكثر ختصيص إنّ : نقول أن الصحيح بل عرفا ، مستهجنٌ  األكثر ختصيص أنّ  نفرتض

 بذلك، عليه نحكم وال نباملستهجَ  التخصيص نوّصف فنحن ،غري  صحيح عرفا   املستهجن

 .بينهام وفرٌق 

 العموم إطالق فإنّ  أربعة، إكرام وعدم ستة إكراماآلمر  أرادو عرشة ساتذةاأل كان لو مثال  

                                           
 .281: 3نظر: بحوث يف علم األصول ( ا1)

 .163ـ  162: 2، ق4ناية األفكار ج( 2)



  

 االستهجان، حدّ  بالغا   األحيان بعض يف يكون ال قد هلكنّ  ،مرجوحا   كان وإن األربعة لصالح

 زاد كّلام فإنه ،اثنني مقابل ثامنية أو ثالثة مقابل سبعة هي النسبة كانت لو ما بخالف وهذا

 .البيان غرابة زتوتعزّ  العريف االستهجان زاد املجموع إىل بالقياس األكثر حجم

 خيتلف قد حيث باألكثر، التخصيص موارد مالحظة من البدّ  هأنّ  النقطة هذه عن وينتج

ـ  جيمعه باألكثر التخصيص مبدأ كان وإن ة،وخارجيّ  ةداخليّ  لعنارص تبعا   هلا العرف تقويم

 .ةواملرجوحيّ  االستهجان عنرص ـ اقتضاء  

وهبذا ال يصّح القول بأّن ختصيص األكثر املستهَجن عرفا  هو فقط ما يكون الباقي فيه 

لَحقا  بالعدم، فإّن  املسألة قد ال حتتاج هلذا املستوى حتى تبلغ رتبة االستهجان العريف، وربام يف م 

 بعض املوارد يكون األمر كذلك تبعا  للمالبسات واخلصوصّيات.

ر أّن مسألة ختصيص األكث ،العصريو قد تقّدم سابقا  يف بعض مباحث اخلمر اخلامسة: النقطة

ام موضعها وإنّ  ،املتصل)واملقيّد واالستثناء( خّصص ـ يف امل د الصدر ذكر السيّ كامال جتري ـ 

ات املنفصلة، فإذا قال: أكرم األساتذة العلامء العدول البالغني سبعني سنة كانت صاملخّص 

صة للعموم )األساتذة(، لكّن هذا التخصيص غري ساتذة( خمّص لكلمة )األ ةاألوصاف الالحق

ما لو قال: أكرم األساتذة، ثم ذكر يف ن عرفا ، بل هو طبيعي جدا ، وهذا بخالف مستهجَ 

ه فإنّ  ،إكرام اجلهلة والفاسقني ومن مل يبلغ التسعني منهم صات منفصلة عّدة عدمَ خمّص 

 ن عرفا .مستهجَ 

 صحيح؛ غري  ـ كام تقّدم ـ القرآين  يعني أّن االستشهاد جلواز ختصيص األكثر بالنّص  وهذا

 .باملنفصل ال باملتصل التخصيص من هألنّ 

 هأن   غري الوجدان، ويلمسه املبدأ حيث من صحيح   الصدر السيد طرحه الذي التمييز وهذا

ته إطالقه ةصح   يف كنشك   قد  شكل عىل املتصلة صاتاملخّص  فرض أنّ  وذلك ؛أو إطالق صح 

 لوف مثال ، استثناء   املتصلة صاتاملخّص  فرض عن خيتلف املتقّدم، املثال يف كام للعام، أوصاف

 طوييلو ،سبعني من أقّل  والبالغني ،واجلهلة ،منهم الفاسقني إال األساتذة مجيع أكرم: قال

                                           
 .393ـ  392: 1( الصدر، كتاب الطهارة 1)



 

 يبعد ال الرتكيب هذا مثل فإنّ . .عربّية غري اتجنسيّ  من هم والذين ،القامة وقصريي ،القامة

 .القليل إال العام حتت يبق مل أن بعد يستهجنه أيضا   العرف أنّ 

 األوصاف ففي العريف، االستهجان يف دورا   تلعب املتصل التخصيص طبيعة أنّ  يعني وهذا

 بعض إخراج ا ريد ثم عمومه عىل كرذ   قد اإلكرام متعّلق أو احلكم موضوع أنّ  سامعال يشعر ال

نظرا   واحد عنوانٍ  أو واحدة مجلة ةقوّ  يف. .العدول األساتذة عنوان أنّ  يرى بل مصاديقه،

 عرب املتصل التخصيص أنموذج الحظنا لو بينام ،للنسبة االندماجّية بني الصفة واملوصوف

 بحا  ق   أقّل  كان وإن ،أحيانا   سليم غري البيان وأنّ  خمتلفة الصورة أنّ ـ  وجدانا  ـ  لوجدنا االستثناء

 .املنفصل صاملخّص  من

 وأنّ  كيّل، قانوين حمّدد معيار وجود عدم من الرابعة، النقطة يف ذكرناه ما ديؤكّ  ما وهذا

 بدرجة مستهجنا   موردٌ  يكون فقد املوارد؛ بني االستهجان شّدة ختتلف قد كام. ختتلف قد املوارد

 .أيضا   االستهجان ازداد االستثناءات زادت كّلام االستثناء مثال ففي غريه، من أكرب

 البيان ةبنوعيّ  بل فقط، التخصيص عبواق تتعّلق ال األكثر ختصيص فكرة أنّ  قلناه عام وينجم

 .أملحنا كام العرف يالحظه أمرٌ  وهذا خمّصصاته، مع العام استخدام فيه تمّ  الذي

تني، فإّنه ال ق النراقي باآليتني القرآنيّ يمكن أن نالحظ عىل استشهاد املحقّ  ،هنا من

 إىل رسيعا   اإلشارة يمكنلكن  ،استهجان فيهام، وال نريد اخلوض يف بحث تفسريي استطرادي

 ال اهلل عباد أنّ  تفيد فهي الغاوين، من بعهاتّ  من عىل إال إبليس سلطنة تنفي األوىل اآلية أنّ 

 اآلية بينام ،عليهم سلطنة   فيمنحونه ،إبليس باعاتّ  هم يقّرروا مل ما عليهم ةشيطانيّ  سلطنة

 عدا اجلميع سيغوي الشيطان وأنّ  ،اإلغواء واقع عن تتكّلم بل ،السلطنة عن متتكلّ  ال الالحقة

 ألنّ  ؛أكثرّي  ختصيٌص يوجد  ال الثانية اآلية ففي إغوائهم، من يتمّكن لن حيث ،صنياملخلَ 

 عليهم سلطان للشيطان من حجم حتديد تريد الف األوىل اآلية يف اوأمّ  القّلة، هم صنياملخلَ 

. باعهاتّ  هم روايقرّ  مل ما عليهم الشيطان سلطنة سلب اخللقة مقتىض أنّ  حتديد تريد ما بقدر

 وهو ،فعيل قانون عن اإلخبار تريد بل حصل، خارجي واقع عن اإلخبار تريد ال األوىل فاآلية

 هذه له هم منحهم موقع من سلطنته تأيت امإنّ  كّلهم، البرش عىل سلطنة   الشيطان منحي   مل هأنّ 

 منحك لو نعم اإلنسان، عىل سلطانا   لك جعلأ مل: قال هفكأنّ  خطواته، باعواتّ  باعهباتّ  السلطة



  

 .أنا عيلَج  منوليس  ،هو جعله من فهذا ،السلطنة اإلنسان

يف اآلية األوىل بأّن املراد منهم « عبادي»بل يمكن ـ بمقاربة اآليات لبعضها ـ أن نفرّس كلمة 

املخَلصني الذين تّم استثناؤهم يف اآلية الثانية، ويكون االستثناء منقطعا ، فيصبح املعنى: إّن 

سلطان، لكّن سلطانك عىل املتّبعني لك ال عىل املّتبعني عبادي املخَلصني ليس لك عليهم 

 املخلصني يل.

 مطلق نجيز أن املتصل صاملخّص  من أنموذج وجود بمجّرد نستطيع فال أّية حال، وعىل

 لنوعّية تبعا   تلفخت بل ا ،رياضيّ  قانونا   ليست القضّية أنّ  بّينا بعدما ،األكثري التخصيص

 .البيانات

 متييزٌ  املبدأ يف هو ،وندرته الباقي كثرة بني األكثر ختصيص يف التمييز إنّ  :السادسة النقطة

 ةالبيانيّ  االستخدامات هذه عىل احلكم يف ةالنسبيّ  الظاهرةمن  إليه ذهبنا ما ديؤكّ  وهو معقول،

 فدرجة االستهجان، زاد العام حتت ما إخراج يف صاتاملخّص  زادت كّلام هأنّ  بمعنى ة،القانونيّ 

 مائة من مخسنيو واحدا   أخرجت فلو العام، حتت من راجاإلخ لدرجة تبعا   ختتلف االستهجان

 إنّ  .وتسعني تسعة   املائة حتت من أخرجت لو عام بالتأكيد سيختلف لذلك العرف تلّقي فإنّ 

 .العريف بالوجدان ملموس واضح يشء هذا

هذا ليس بمالك جمّرد كثرة الباقي وقّلته يف نفسه، وذلك أّن عنوان كثرة الباقي لو ا ريد  لكنّ 

ة نسبة الباقي ة فهذا الكالم معقوٌل يف اجلملة، ونقصد من الكثرة النسبيّ به الكثرة النسبيّ 

نادر و قليل ا االثنني فهبالقياس إىل املجموع، فتسعة وأربعني هو كثري بالقياس إىل املائة، أمّ 

 بالقياس إىل املائة.

 ألنّ  غالبا ؛ صحيح غري فهذا املقارنة، عن النظر برصف ةالواقعيّ  الكثرة به أريد لو اوأمّ 

 ختصيص يف االستهجان نكتة أن هو والسبب االستهجان، مع جتتمع أن يمكن الواقعّية الكثرة

 البيانوعقالنّية  ةكميّ حِ  إىل راجعة هي بل ندرته، أو بالعام املكّلف ابتالء تاليش ليس األكثر

 يف الباقي حجم ألنّ  نفسه؛ يف العام حتت الباقي حجم عن النظر برصف عرفا ، تهولغويّ  القانوين

 عىل املوجودات كّل  أكرم: قال فلو نفسه، العام حلجم تبعا   قليال   يكون وقد كثريا   يكون قد نفسه



 

 كان العام ألنّ  نفسه؛ يف كثريٌ  الباقي فإنّ  واحليوان، والنبات اجلامد أخرج ثم ة،األرضيّ  الكرة

ا   مستهجنا   القانوين البيان هذا يظّل  ذلك مع لكن الكثرة، هائل ِوي   أكرم: األّول من فليقل. .َلغ 

 .األلف يف الواحد تساوي ال األرض موجودات سائر إىل نسبته الذي اإلنسان،

 فكّلام ة،النسبيّ  القّلة أو بالكثرة بل ة،الواقعيّ  الندرة أو بالكثرة العربة ليست، فوعليه

 وجود وعدم املوارد اختالف يعني وهذا وهكذا، عادة   االستهجان زاد والندرة القّلة حصلت

 .هنا ريايض كيّل  قانون

 أنّ  ،ذكر السّيد كاظم احلائري يف تعليقته عىل بحوث أستاذه السيد الصدر السابعة: النقطة

ختصيص األكثر ال يلزم لو كان مفهوم العام مفهوما  مشّككا ، وكانت نسبة العام إىل الباقي 

ة التشكيك، ومثال ذلك: أكرم العلامء، فلو قال أقوى من نسبته للخارج عنه بلحاظ خصوصيّ 

ه ختصيص أنّ خصوص املجتهدين، فال يرد عليه  العلامءبعد مّدة قال: قصدت من  ثمّ  ،ذلك

 .ن عرفا  ستهجَ األكثر امل

 قانون زوايا تدوير من قلناه الذي املبدأ دتؤكّ  احلائري قّدمها التي الفكرية اإلثارة هذه

 ساعدته تكون قد املثال احلائري فيها َعَرض التي فالطريقة حتديدها، وعدم األكثر ختصيص

 يف التفسريية ةاحليثيّ  حذفنا فلو األمور، تغرّيت لربام الرتكيب غرّينا لو ناأنّ  إال اليشء، بعَض 

 ثمّ  ،«العلامء أكرم»: قال لو مثال   اختالفا ، نالحظ فقد ،بغريها واستبدلناها ص،املخص   البيان

 عىل قطلَ ي   رفالع   يف «العلامء» لفظ وكان، «ال تكرم غري األعلم يف كّل فّن واختصاص»: قال

 احلكومة املخّصص من نفهم مل إن احلال هذه ففي املجتهد، خصوص إىل ينرصف وال ،األعمّ 

 بلحاظ أشدّ  العام مفهوم إىل نسبته األعلم أنّ  مع ن،املستهجَ  األكثر ختصيص يلزم ة،التفسرييّ 

 .التشكيك يةخاّص 

 فريقه يفوز ال الذي الالعب ت كرم ال»: قال ثمّ  ،«القدم كرم العبي أكرم»: الق لو وهكذا

 هذا بقبح اإلنسان يشعر أيضا   فهنا وأفراده، الفريق قّوة عن تعبريا   ذلك بوصف ،«العامل بكأس

 .التخصيص
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 التخصيص، فيه حيقب   ال موردٍ  عىل يوم كّل  سيعثرون نيواألصوليّ  العلامء أنّ  ديؤكّ  هلّ ك هذا

 مسألة االستهجان هذا ألنّ  إال ذلك ومامتاما  كام سيعثرون عىل آخر يقبح فيه التخصيص، 

 .قلنا كام ةوسياقيّ وأسلوبّية  ةوبيانيّ  ةمضمونيّ  عوامل بمجموعة تتأثرنسبّية  ةعرفيّ 

ة ختصيص األكثر بني أن ذكر السّيد حممد باقر الصدر أّنه ال فرق يف ممنوعيّ  الثامنة: النقطة

يعني أّن العربة بنتيجة التخصيص  وهذا .نوانيكون التخصيص بعنواٍن واحٍد أو بأكثر من ع

 صات.ال بعدد املخّص 

 نّ إ بل صات،املخّص  عدد حدود عند فقط تقف ال العربة أنّ  بمعنى ،صحيحوهذا الكالم 

 صاتاملخّص  عدد بأنّ  هنا الصدر عىل نعّلق أنكان يمكننا  وإن أيضا ، ةمهمّ  التخصيص نتيجة

 األكثر، بتخصيص االستهجان حصول إىل سارعوي   ،العريف االستغراب يف أحيانا   دورا   يلعب

 من نيالعراقيّ ال تكرم غري »: الحقا   صنخّص  ثم ،«املناجم لاّم ع   أكرم»: نقول أن بني فرق فهناك

 صاتاملخّص  نجعل أن وبني ني،العراقيّ  املناجم لعاّم  ندرة مع نمستهجَ  فهو ،«معاّمل املناج

ال تكرم »: أخرى نقول ثم ،«ال تكرم اللبنانّيني من عاّمل املناجم»: تارة   نقول بأن كثرية، متعّددة

 إال العام حتت يبقى ال حتى التخصيص يف نستمرّ  هكذاو ،«عاّمل املناجماجلزائرّيني من 

 األكثر ختصيص مسألة تزيد العام عىل عرضت   عندما صاتاملخّص  كثرة فإنّ  ون؛العراقيّ 

 التخصيصات عرشات يعرضها ثم واحدة، آية تأيت عندما وهلذا. ا  عرفيّ  واستبعادا   استهجانا  

 يف يساهم املخّصص تعّدد فإنّ  العام، حتت الباقي حجم عن التخصيص حجم يزيد حتى

 .التخصيص استنكار

 إىل يرجع تارة   التخصيص استنكار إنّ  :القول أمكن عامة نتيجة استخالص أردنا وإذا

 كان العام إطالق بأنّ  الشعور هو اجلامع والعنرص ،إثباتا   حصوله طريقة إىل وأخرى ،حجمه

 .أبدا   ىمراع غري أو حكيم غري

ن أّن ختصيص األكثر املستهجَ  نيغري واحٍد من الفقهاء واألصوليّ ذكر  التاسعة: النقطة
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ه قد واملراد من ذلك عندهم أنّ  .عرفا  يراد به التخصيص العنواين دون التخصيص األفرادي

أفرادها قليلة، وهنا ال يوجد ختصيص األكثر، بخالف ما  يبقى حتت العام عناوين كثرية لكنّ 

 وكان الباقي هو األكثر من حيث األفراد. ،لو خرج من حتت العام عناوين كثرية

 العلامء، اقفّس  إكرام جيب ال: قال ثم العلامء، أكرم: قال لو: نقول مثاال   نعطي أن أردنا وإذا

 علامء إكرام جيب وال البالغة، علامء إكرام جيب وال الرصف،و النحو علامء إكرام جيب وال

 صاملخّص  أنّ  لرأينا العناوين الحظنا لو فهنا ..و اتاحلفريّ  علامء إكرام جيب وال الذّرة،

 النحو وعلامء اقالفّس  العلامء يكون قد بينام العام، حتت من العناوين عرشات أخرج املنفصل

 العلامء أفراد جمموع من املائة يف العرشة يمثلون ال.. و واحلفريات والذّرة والبالغة الرصفو

 .أفرادي أكثري ختصيص يوجب وال عنواين، أكثرّي  ختصيص فيوجد خارجا ،

 أغلب لكنّ  العام، حتت عنوان مائة بني من واحدا   عنوانا   خرجفن   ،الصورة تنعكس وقد

 .ا  عنوانيّ  ال أفرادي أكثرّي  ختصيٌص  فهنا وأفراده، العنوان هذا من هي العام أفراد

 هذا يصّح  قد األحيان بعض ففي ،أيضا   ذلك راداط   عدم يعطي قالوه فيم لالتأم   ولكن  

 ةاألكثريّ  ملجّرد التخصيص يستهجن العرف يظّل  األخرى األحيان بعض يف لكن األمر،

 من الذكور تكرم ال: قلت ثم الفقه، يف املجتهدين أكرم: قلت لو كأنّ  ترى الأ ،ةاألفراديّ 

 نسبة أنّ  اخلارج من ي علم عندما ولكن العنواين، األكثري التخصيص يقع مل فهنا املجتهدين،

 العرف فإنّ  ،مثال   املائة يف الواحد تساوي االجتهاد رتبة عىل حصل من جمموع إىل املجتهدات

 ،منهم اإلناث تكرم ال: وقلت صَت خّص  لو ما بخالف ،هويستقبح التخصيص هذا نيستهجِ 

 عىل ذلك تأثري ومدى صللمخص   الكّمي احلجم هوسبب   ؛التخصيصني بني فرقا   يرى هفإنّ 

 .عادة   املكّلف

 مء يورد عىل حرص االستهجان بالتخصيص العنواين:لملا قلناه رأينا بعض الع ولعل ه

 يصّح ا لو لوحظت األفراد فال لوحظ يف العام العناوين املندرجة حتته، أمّ لو تارة  بام  ـ أ

واحد، كام أفاد صاحب الكفاية يف تعليقته عىل  ختصيص األكثر األفرادي ولو بعنوانٍ 
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 .الرسائل

ة، أما لو لوحظ بنحو ة احلقيقيّ وأخرى بخصوص ما لو لوحظ العام بنحو القضيّ  ـ ب

التخصيص األكثري األفرادي ممنوع هنا  من يف املعسكر، فإنّ  ة اخلارجية، مثل: اقتل كّل القضيّ 

 .املريزا النائينيمثل واحد، كام أفاد ولو بعنوان 

ما ذكراه ـ وإن أمكن رجوعه إىل أمٍر واحد ـ ينبّه إىل شعورهم بتعّدد الصور واحلاالت،  فإنّ 

متييز املريزا  عىل هليقد السيستاين يف تعردة أيضا  عرفا ، كام أملح السيّ وإن كانت متييزاهتم غري مطّ 

 .النائيني

 إحالة األصّح  بل العنواين، التخصيص بحال االستهجان حرص إطالق يصّح  فال وعليه،

 .وتنّوعها الختالفها العرف إىل املوارد

: فقالوا ،األكثر إخراج مسألة يف واملطلق العام بني ـ تقّدم كام ـ العديد   مّيز :العارشة النقطة

 .املطلق تقييد وليس ،العامّ  ختصيص هو عرفا   املستهجن إنّ 

السبب يف متييزهم هو أّن العام داللته بالوضع عىل الشمول جلميع أفراده، فإذا  ولعّل 

سوى  ة له، بينام املطلق يف نفسه ال يدّل نا قد نترّصف يف مقتىض الداللة الوضعيّ خّصصناه فإنّ 

مات احلكمة التي يعّد عدم ذكر القيد طلق فهو آٍت من مقدّ ا إطالق هذا املعىل الطبيعة، وأمّ 

دون عىل إطالق املطلق، متقّدما  فيكون ذكره ـ ولو منفصال  ـ أحد أركانا، فعندما ي ذكر القيد 

 .ذلك نحو أو جتّوزا   أو ةالوضعيّ  الداللة يف تغيريا  يوجب أن 

 هو كثراأل ختصيص حمذور بأنّ  اعتقادهم هو فيه وقعوا الذي اخلطأ هذا سبب يكون وربام

 .له صحيحا   لغوّيا   مرّبر ال بام التخصيص هذا نتيجة يقع قد الذي الكبري املجازّية حجم

طريقتنا يف حّل و نسجاما  مع مذهبناوانا ـ ة العام واملطلق، لكنّ نريد أن نفّصل يف قضيّ  وال

العرف يفهم من املطلق  لقي األمر فورا  إىل العرف بعد التسليم بأنّ مشاكل مباحث األلفاظ ـ ن  
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 وال له حالٌل  فهو اإلنسان يأكله أن تكوينا   يمكن ما» وال، فإذا قلنا للعرف:حواأل دمتام األفرا

 اخلبز إال حرام تكوينا   يؤكل ما نّ إ»: بقولنا تقييده ذلك بعد يصّح  فهل مطلق، فهذا ،«عليه حيرم

 ال؟ أو ذلك العرف يستهجن هل !؟«اللبن اتمشتقّ و

 حلقيقة حتليالهتم طبيعة من تفريقهم جاء اموإنّ  أبدا ، هنا فرقا   يرى ال العرف أنّ  املالحظ إنّ 

 .بينهام والتمييز حقيقتهام يف بينهم الكبري اجلدل عن النظر برصف كّله هذا واملطلق، العامّ 

 إىل يمتدّ  قد بل ،التخصيص عند األكثر مسألة يف يقف ال العريف الوجدان أنّ  هو فالصحيح

 .فقط املجازّية هي ليست ةاإلشكاليّ  ألنّ  أيضا ؛ اإلطالق

 ،عليه املطلق داللة من ظهورا   أقوى الشمول عىل العام داللة أنّ  هو الوحيد الفارق نعم،

 إرادته يف أظهر العموم بينام املبدأ، تقرير يريد بل اإلطالق يريد وال املتكّلم يطلق قد هأنّ  بمعنى

 الشمويلّ  فهمنا اهتزاز عن كاشفا   د  قي  امل يكون فقد ومعه لألفراد،ـ  األكثري ولوـ  االستيعاب

 .حمّله يف وتفصيله ،للمطق

اليزدي احلائري عبد الكريم ذكر الشيخ  ،واملطلق ملجمل ما قلناه يف مسألة العامّ  ولعّله

 .لتخصيص باألكثر والتقييد بالنادره ال فرق بني اأنّ  الصالةيف كتاب هـ( 1355)

 األكثر؟ ختصيص منع نتيجة هي ما :عرشة احلادية طةالنق

؛  أملح إليه املريزا هاشم اآلميلواخلاص، كام بني العامّ  هي وقوع التعارض املستقرّ  النتيجة

ها إىل حّد أو بعض   ،ا العام قد صدر هبذه الطريقة فلم تصدر املخّصصات الكثرية كّلهاإذ إمّ 

مل يصدر  وأا العام فلم يصدر أساسا  قد صدرت وأمّ  صاتاملخّص  يرتفع االستهجان، أو أنّ 

 حات، وإال فالتساقط.فالبّد من الرجوع إىل املرّج  ومعه، هبذه الطريقة

لم إذا :يقال قد فهنا  وإال ها،بف االستهجان حدّ  إىل يصل ال الذي الصحيح املخّصص ع 

 حالتان:

ص متعّددا ، أ ـ  معرفة دون العام عىل التخصيص بوقوع سي علموهنا  أن يكون املخص 

                                           
 .313كتاب الصالة: انظر: ( 1)

 .410: 4جممع األفكار انظر: ( 2)



  

ألّن  ،اجلملة يف أفراده بني حرام بوقوع إمجاال   ي علم فسوف ترخيصيا ، عاما   كان فلو حجمه،

صات ستكون ناهية، فيحصل علم إمجايل بوجود حتريامت بني هذه املخّصصات صدرت  املخص 

بتجنّبها مجيعا ، فتكون النتيجة لصالح ختصيص األكثر  االحتياط يستدعي قد الذي األمرواقعا ، 

 فإنّ  ،ا  إلزاميّ  عاما   كان لو اوأمّ  ،وإن مل يكن املوقف ختصيصا  لألكثر يف نفسه وبعنوانه

صة، وحيث نعلم بعدم ثبوت بعضها، فيحصل علم إمجايل كذلك  صات ستكون مرخ  املخص 

مات منسجمة مع العام اإللزامي، فيل  الالزم االحتياط مقتىضزم االحتياط، فيكون بوجود حمر 

صات عمال ، بعكس النتيجة مطلقا   بالعامّ  العمل هو ، وتكون النتيجة لصالح سقوط املخص 

 .السابقة

 لزموهنا ي ؛ا  واحداملخّصص  كانكام لو  صة،املخص   األدّلةيف  تعّددٌ أن ال يكون هناك  ب ـ

 .التساقط أو الرتجيح

بأّن ذلك لو حصل علٌم إمجايل بوقوع التخصيص ومل نحرز املخّصص  ابجُي يمكن أن و

 ا لو مل يكن هناك علمٌ ه الذي ال يبلغ حّد االستهجان العريف، أمّ الواقع، والذي يفرتض أنّ 

إمجايل، بل كان يف البني جمموعة النصوص احلّجة التي ال تبلغ حّد العلم بوقوع التخصيص، كام 

ية الطريق، ففي هذه احلال يقع التكاذب بني أدّلة العدد ظنّ لو كانت املخّصصات قليلة 

 وَيفرض بينها، املستقّرة املعارضة يوقع ما وهذا ـ بعضها بكذبعلم إمجاال  ـ ون التخصيص

 .باملرّجح العمل تمّ  وإال مرّجح، ال حيث تساقطها

قضّية احلقيقيّة إّن ما ذكره أمثال السّيد اخلوئي من التمييز بني ال النقطة الثانية عرشة:

واخلارجية هنا، ليس دقيقا ؛ وذلك ملا صار واضحا  من أّن املشكلة ليست يف اجلانب العددي 

باملعنى اخلارجي، بل يف اجلانب البياين والتقنيني، والعام عندما ي طلق بنحو القضّية احلقيقّية 

من أنواع  لو بنوعٍ فهو يستوعب أفراده املوجودة واملقّدرة، وهذا كاٍف يف مالحظة العدد و

بل املهم وضوح مساحة تغطية هذا العام ألفراد  ،املالحظة، فال يلزم معرفة العدد برقمه

 ولعّل مقصودَ وقدرة الفهم عىل أن حيوط املساحة بنوٍع من أنواع اإلحاطة، ، العنوان املأخوذ فيه

 آخر مل يتضح لنا. السيد اخلوئي أمرٌ 



 

إّن وجود بعض احلاالت التي تتضّمن تربيرا  عقالنّيا  لصدور العاّم مع  النقطة الثالثة عرشة:

ختصيص األكثر، ال يبطل النتيجة التي نّدعيها نحن هنا، وهي وجود القاعدة بنحو القضّية 

املهملة املوَكلة للنظر العريف والعقالئي الناظر يف مالبسات أّي عام مع خمّصصاته، فليس هنا 

اسمة غري قابلة للتخصيص لصالح الرتخيص أو املنع، وإّنام يتبع األمر  مقّررات دستورّية ح

حاالت وحاالت، بام يشبه َعَمل القايض وليس عمل واضع الدستور، وعليه فمجّرد وجود 

بعض احلاالت املعقولة ال يعني أّن العرف أسقط قاعدة استهجان ختصيص األكثر، فإّنا 

 حارضة لديه بالوجدان الواضح.

 آخر إّن اقتضاء ختصيص األكثر لالستهجان عرفا  وعقالئّيا  قائٌم، لكّن فعلّية وبتعبريٍ 

االستهجان وتأثري هذا االقتضاء فيام يقتضيه مرشوط بعدم وجود تربير عقالئي منطقي هلذا 

 وجزئّيَة الفعليِّة.
ِ
ليَّة االقتضاء نتِج  ك   االستخدام، وهو ما ي 

متاما  كالقبول  صحيح، غريُ  األكثر ختصيص ممنوعي ة كربى بإنكار اجلواب أن   يظهر وهبذا

 الصحيح وجود القاعدة بالصيغة اآلتية: بلهبذه الكربى بنحو إطالقي، 

ه أو طريقة بيانه أو مساحة ختصيصه ديف عدـ دات حدا  يستوجب صات أو املقيّ املخّص  بلوغ

مع استنكار العرف له  ،تهحكميّ عقالئّيته وإصدار العام أو املطلق وعدم  ةَ لغويّ أو تقييده ـ 

وكونه خالف القائم بينهم، بال فرق يف ذلك بني املنفصل واملتصل، وبني ندرة الباقي يف نفسه 

 وأوكثرته كذلك، وبني كون الباقي أشّد كيفا  أو غريه، وبني كون التخصيص بعنوان واحدا  

وال يف العارض عليه بني ديا ، فراأا  أو بعناوين متعّددة، وال بني كون التخصيص األكثري عنوانيّ 

وإال جاز يف خمتلف الصور  ،كان ممنوعا   ة قائام  املرجوحيّ معيار  فام دامكونه عموما  أو إطالقا ، 

 املشار إليها.

 يف املوقف من مشكلة ختصيص األكثر يف األطعمة واألشربة َبدء على عوٌد

 والسؤال ملوضوعنا، أخرى ة  مرّ  نرجع األكثر، ختصيص مسألة يف الرسيعة اجلولة هذه بعد

 نوع منواألرشبة  األطعمة يف الواردةواملقّيدات  صاتاملخّص  أنّ  هل: هنا نفسه يفرض الذي

 ؟أو الاملرفوض فعال   األكثر ختصيص



  

 النوع هذا يستهجن رفالع   فإنّ  ،مثال   ةاإلماميّ  مشهور إليه ذهب ما عىل بناء   إّنه :واجلواب

 هأنّ  الروايات دوتؤكّ  بأربعة، احلرص عىل ترّص  الكريمة اآليات ففيام والتقييد، التخصيص من

 والسباع كاحلمري احليوانات بعض حّلية ثبتلت   ،القرآن يف اهلل حّرم ما إال حرامٍ  من ليس

 السمك عدا البحر يف ما وكّل  السباع حتّرم داتواملقيّ  صاتاملخّص  هذه نجد وغريها، والغراب

هذا عدا عند مشهور  ،، وكذا بعض النجاسات والطنيالطيور أنواع وأكثر فلس له الذي

 يف ريب ال ،التخصيص من القدر وهذا وغريها، واحلرشات الزواحفاإلمامّية عن املسوخ و

 من وهل احلارص؟ القرآين للعام هذا بعد معنى فأّي  ،مرفوض رفا  ع   نمستهجَ  مستغرب هأنّ 

وهل هذا األسلوب ! العريض؟ احلجم هبذا ثنياتهمست كون مع العموم هذا مثل إطالق احلكمة

عقالئّي يف البيان والتبيني يرجع حلكمٍة يريدها ويقّررها، وهي تأسيس القاعدة املرجعّية التي 

 ـ التخصيص هذا مثل إنّ يمكن تأسيسها عرب مثل: إّن كّل ما مل حيّرمه اهلل عليكم فهو حالل.. 

 جدا . العرف عىل ثقيٌل  ـ سّميناه مهام

وما قلناه جيري أيضا  عىل ما توّصلنا نحن إليه من عدد املحّرمات وفقا  ملرجعّية السنّة رغم 

أّننا أسقطنا حتريم الكثري مما قيل بحرمته كام تقّدم، لكّن السباع اجلوية والربّية، وكذا مجلة من 

 .يلزم حتريمهاغريها 

 له، النهائي الفقهي ضمونامل عىل اعتيادهم هو بثقلهولعّل السبب يف عدم شعور بعضنا 

 هذا دا  مؤيّ  انحياز؛ أو مسبقة خلفية أّي  عن بعيدا   قارنولي   العريف وجدانه إنسان كّل  فلرياجع

 .نمستهجَ  هنا التخصيص بأنّ  الفقهاء من العديد بإقرار هكلّ 

 ت عارض وهيفيام بينها،  ضمنّي  صات تعاين من تعارضٍ هذه املخّص  كّله يعني أنّ  وهذا

 الذهاب صدورها عدم البعيد من كان لو فاملفرتض ة،واحلديثيّ  ةالقرآنيّ  واملطلقات العمومات

 يف االحتياط لزم ـ اجلملة يف بالصدور علم هناك كان بحيث ـ وإال ،هلا منطقي ختريج خلف

 .املخّصصات هذه معطيات

 وعىل)الكربى(،  القاعدة مستوى عىل هنا موجودة األكثر ختصيص فإشكالية وعليه، 

 لتقديم تاسعة هناال املحاولة تصلح وال قائمة، األوىل فاملشكلة)الصغرى(؛  التطبيق مستوى



 

 .املسألة هذه يف مقنع حل  

 ـ مشكلة إباء نصوص التحليل عن التخصيص ـ  

ية بآ «كتابه يف اهلل حّرم ما احلرام امإنّ »ّن نصوص: وهو أ، ما ذكره بعضهم الثانية: املشكلة

الحظنا لسانا وسياقها، ومعه فال يمكن القبول بوقوع  عن التخصيص والتقييد، لو

 ا  أو نحوه.التخصيص فيها أساسا ، فضال  عام لو كان أكثريّ 

، كان بإمكاننا اّدعاء اإلباء القريبة للصّحة يف نفسها ةأردنا تطوير صياغة هذه اإلشكاليّ  وإذا

نا فقط، بل بمالحظة نفس آيات الكتاب الكريم، ليس بمالحظة الروايات ه التخصيصعن 

ا ﴿ :فهل لسان م  ي ت ة  أ و  د  ُكون  م  ُمُه إ ال  أ ن ي  ط ع  م  ي 
اع  ىل  ط  ا ع  م  يل   حُم ر 

ي  إ 
ح  ا ُأو  ُد يف  م  ُقل ال  أ ج 

غ ري   اهلل  
ل  ل  ا ُأه  ق  س 

س  أ و  ف  ج  ُه ر  إ ن  ير  ف  نز 
م  خ  ا أ و  حل   ُفوح  س  ل هو لسان يتحمّ  ،(145﴾ )األنعام: م 

 فضال  عام لو الحظنا حجمها وكّمها؟! ،هذه املخّصصات من أصلها

ة احتامل احلرص اإلضايف، أو االختصاص اإلشكالية تأيت بعد الفراغ عن مرجوحيّ  وهذه

ة زة املعزّ ي هلذه اآلية، أو فرضية النسخ الالحق هلا، أو نحو ذلك، وإحدى القرائن اخلارجيّ املكّ 

كام هو واضح؛ « ..كتابه يف اهلل حّرم ما راماحل امإنّ »ة هذه االحتامالت هو نفس روايات ملرجوحيّ 

ه ما أجلأهم إليها إال وجود الروايات وقد سبق أن ناقشنا خمتلف هذه الفرضيات التي يبدو أنّ 

 ة.والشهرة الفقهائيّ 

لكنّها مع املشكلة األوىل تشكالن  منها، موقفنا نحسم نريد أن ال هنا الثانية املشكلة هذه

 احلّل  نراه ملا مساعدة قرينة باعتبارها سنكتفيمشكلة متعاضدة أمام هذا احلّل التاسع، غري أّننا 

 .املسألة هذه يف األفضل

 عن تعرّب  والتي ،املسلمني فقهاء كلمت يف عليها عثرنا التي املحاوالت أبرز هذه كانت

                                           
 .395ة: ( انظر: عيل فاضل الصددي، جمموع الرسائل الفقهيّ 1)

إن  مراد »ثّمة حماوالت أخرى ال حاجة لإلطالة هبا، منها ما ذكره بعض أفاضل املعارصين، حيث قال: ( 2)

مه اهلل يف كتابهإ»: من قوهلمـ عليهم السالم ـ  ةئمّ األ  يشء ن  كّل أهو  «يف القرآن»، أو «ن ام احلرام ما حر 

ن  كان كتاب اهلل قد إف ،فاملرجع فيه هو كتاب اهلل تعاىل ،فكان موردا  للخالف بني املسلمني ،عيت حرمتهاد  

 



  

 .ةاالجتهاديّ  البحوث من النوع هذا مع تعاملهم أمثلة من مثال

 من نجد مل اللتني الثامنةالسابعة و عدا ـ بّرمتها املحاوالت هذه بني املشرتك والقاسم

 حلول خلف الذهابو ة،احلديثيّ  ونصوصه املشهور الفقهي الرأي ةمفروغيّ  هو ـ اختارمها

 واليقني بالقطع عميقا   شعورا   الفقيه شعور هو والسبب هتدره، وال الرأي هذا عىل حتافظ

 لكثرة نظرا   واملدرسّية، املوروثة ةاالجتهاديّ  القراءة خطأ احتامل وعدم الرأي هذا بصّحة

 من اجلعفري، املذهب السيام عامة، املسلمني مجهور بني اختيارها واشتهار جهة من نصوصها

 .ثانية جهة

 ةاحلديثّيالقرآنّية وتباك بني النصوص شاال يف فّضالراجح احلّل ـ  

رسد بعض بوصفه احلّل األرجح، حيتاج ـ بداية  ـ إىل يمكن تقديمه يف املقام إّن الذي 

 ، وهي:ماتاملقدّ 

 ـ مقّدمات أربع ـ  

مة ة حقيقّية حتتاج موقف فقهي قطعي هنا، بل نحن أمام إشكاليّ  ال يوجد أّي  األوىل: املقد 

ة للنص القرآين موقف الفقهاء املتوارث قد جاء نتيجة قراءة اجتهاديّ  والسبب أنّ  ؛لتخريج جادّ 

ال  والروايات املعارضة يف املوارد املختلفة، ومن ثمّ « احلرام امإنّ »ونصوص احلديث، وأخبار 

 ة.ة الشهرة الفتوائيّ ة بعد القول بعدم حجيّ معنى لرتجيح هذه القراءة االجتهاديّ 

                                                                                                             
مه فهو حرام ت من احلرمة هو خصوص عدم التثبّ  فاحلرام يف موارد ،فال يصح  البناء عىل حرمته وإال ،حر 

تثبت من حرمته. ىل اليشءإضافة ، فاحلرص هنا باإلمه اهلل تعاىلما حرّ  وهذا االحتامل يتناسب مع  الذي مل ي 

عفالعامّ  ،×يب جعفرد بن مسلم عن أة زرارة وحممّ معترب ر األة كانت تد   ×مامة واإلهليّ ي حرمة احلم 

عون غري ة يدّ ن  العامّ إ ة وحيثوني ه عنها يف خيرب كان ملصلحٍة وقتيّ  ،‘ه مل تثبت احلرمة عن النبّي نّ أأفاد 

مه اهلل يف كتابه ه املوارد هو ماهذ يف فصل هذا اخلالف هو كتاب اهلل، فاحلرام يف كّل  فاملرجع ،ذلك  «.حر 

https://www.hodaalquran.com/qus_view.php?id=263  
فضال  عن عدم صّحة هذه الكلّية؛ إذ جمّرد اختالف املسلمني ال يوجب سقوط مرجعّية السنّة الرشيفة،  أقول:

فإّن الفقهاء ال يعملون باآلية فيام اختلف فيه املسلمون، بل يرجعون للسنّة الرشيفة أيضا ، كام هي احلال يف 

 هذه الروايات.األرنب، إضافة  إىل عدم وجود هذا القيد )االختالف( يف أّي من 



 

وجود حقيقة مفروغ عنها، نحو مشكلة جيب حّلها، هو من هنا، فانطالق الباحث من 

انطالق غري موضوعي، فال توجد حقيقة نائيّة هنا حتى اآلن، بل نحن حاليا  بصدد اكتشافها، 

، فاحلّق هو وعي إشكالّية املوضوع، ال اعتباره مفروغا  عن وإال وقعنا يف املصادرة عىل املطلوب

 .مام احلقيقة املفروضة سلفا  نتائجه والرغبة يف تذليل عقبٍة ما أ

مة  وبني بينها القائمة املشكلة هذه عن النظر رصفنا لو ـ ةالقرآنيّ  النصوص إنّ  :الثانية املقد 

 الفصل يف تقّدم كام احلقيقي، احلرص عىل نفسها يف ةدالّ  ـ الفقهاء وفتاوى احلديث نصوص

 .هناك ناقشناها وأن سبق قد ةالتأويليّ  املحاوالت وأنّ  الكتاب، هذا من لاألوّ 

مة  نّص  بني العالقة تطبيقات أبرز من واحدة يمثل اإلشكايل نموذجاأل هذا إنّ  :الثالثة املقد 

 أكثر تغدو بينهام أفضل عالقة رسم يف يساعدنا قد ثمّ  ومن الفقهاء، وفتاوى السنّة ونّص  القرآن

 .واقعّية

مة كام حاول الفقهاء تقديم تأويالت وخترجيات تصّب يف إطار الترّصف يف  الرابعة: املقد 

 يف تصّب  خترجيات يف أكثر التفكري الالزم من كان ؛«احلرام امإنّ »ة أو نصوص الداللة القرآنيّ 

 من أوجها   النصوص هذه حتتمل فهل املشهور، لقول دةاملؤيّ  النصوص داللة يف الترّصف إطار

 ؟التامّ  بالتصادم اإلقرار إىل يضطّرنا املوقف أنّ  أو املشكلة حّل  ىلع ساعدنات قد التأويل

 :عنارص جمموعة عىل تقوم وهي ،للحل   حماولتنا طرح يمكن ،عليه وبناء  

 احملرِّمة ةيف اجملموعات احلديثّي ةـ فهرست عناصر الضعف والقّو ـ  

 :مشاكل جمموعة من تعاين ةالتحريميّ  احلديثية النصوص إنّ 

 يف ووقوعها التخصيص؛ عن القرآين النّص  إباء عىل بناء   للقرآن خمالفتها أصل ـ أ

 .صاهتاخمّص  لكثرة وفقا   عرفا   ناملستهجَ  التخصيص

 «...احلرام امإنّ »إن نصوص التحريم ختالف جمموعة  ـ ب

نحوها، و إّن مجلة من نصوص التحريم توافق مجهور فقهاء أهل السنّة كتحريم السباع ـ ج

«. ..احلرام امإنّ »نصوص احلّلية ختالفهم، سواء كانت إطالقات اآليات أم جمموعة نصوص  بينام

 .هنا مشكلة   هذه تصبح للجمهور املوافق ةمرجوحيّ  عىل وبناء  

 توجد املوارد بعض أنّ  بمعنى باملعارض، مواردها بعض يف مبتالة التحريم نصوص إنّ  ـ د



  

 .تقّدم، كام أيضا  هبا  خاّصة حتليل نصوص فيها

 :بأمرين حتظى هاولكنّ  ،اتاإلشكاليّ  بعض تواجه التحريم فنصوص وعليه،

 .ةالعدديّ  الوفرة :األول

 .هبا الفقهاء عمل :الثانية

 ، التحريم بعناوين ثانوّيةةعالجّيالتفاسري الفتح وـ نصوص التعليل  ـ  

 للنهي الصادر عن النبّي لوجدنا يف بعضها تعليلني « ..احلرام إّنام»لو تأّملنا روايات 

 ة:األئمّ و

 اشتمل وقد األهلّية، احلمر حلوم عن النبوّي  بالنهي املتصل ليلالتع وهو :لاألو   التعليل

 زمنية ةخلصوصيّ  بل الرشع، أصل يف حمّرمة   لكونا راحلم   حيّرم مل النبي أنّ  عىل التعليل هذا

 .يركبون ما جيدون فال احلمري فناء من بخوفه تتصل

 الصادر بالنهي املتصل هوو ،أو حيمل رائحة التعليل التعليل ةبقوّ  هو ما أو :الثاين التعليل

 هناك إنّ : حاصله مبدأ عىل اشتمل وقد األطعمة، حمّرماتمن  جمموعة عن ةاألئمّ النبّي أو  من

 تناوهلا، ويتجنّبون ويرتكونا الناس ويعافها النفيس التقّزز توجب مطعومات جمموعة

، وقد تقّدمت هذه النصوص يف الرشعيّة احلرمة ألجل ال ذلك، ألجل تركوها^ موأّن 

ومنها ما هو عند السنّة وما هو ـ وأمهها متضّمن يف روايات التحليل هنا ـ  األبواب املختلفة

عند الشيعة، ويف بعضها ترك النبّي بنفسه بعض املطعومات؛ ألّنه هو ال حيّبها أو مل يعَتد 

 .عليها

                                           
 وأهّم هذه الروايات هو:( 1)

 ولكنّ  كتابه، يف اهلل حّرم ما احلرام إّنام بحرام، ليس الغراب أكل إنّ »أّنه قال:  ،’عن أحدمها زرارة،ـ خرب  1

 وقد مّر يف نصوص التحليل هنا آنفا . «.تقّززا   ذلك من كثري عن تنّزه األنفس

ي واملارماهي والزمري وما ليس له قرش من عن اجلرّ × عبد اهلل أباقال: سألت  ،د بن مسلمحمم  ـ خرب  2

ا د، إقرأ هذه اآلية التي يف األنعام: ﴿حممّ  يا»السمك أحراٌم هو؟ فقال يل:  م  يل   حُم ر 
ي  إ 

ح  ا ُأو  ُد يف  م  ُقل ال  أ ج 

ا  ُفوح  س  ا م  م  ي ت ة  أ و  د  ُكون  م  ُمُه إ ال  أ ن ي  ط ع  م  ي 
ىل  ط اع  ن  ع  م   ف 

ري   اهلل   ب ه  غ 
ل  ل  ا ُأه  ق  س 

س  أ و  ف  ج  ُه ر  إ ن  ير  ف  نز 
م  خ  أ و  حل  

يم  
ح  ُفور  ر  ب ك  غ  إ ن  ر   ف 

اد  ال  ع  ري   ب اغ  و  ُطر  غ   حّرم ما احلرام إّنام»، قال: فقرأهتا حتى فرغت منها، فقال: «﴾اض 

 ، وقد مّر يف نصوص التحليل هنا آنفا .«نعافها فنحن أشياء، ونيعاف كانوا قد ولكنّهم كتابه، يف ورسوله اهلل

 



 

 :نيل  حمتم   نيك  مسل   أحد نسلك فنحن ،لذلك قا  ووف

وحكومة عىل  هلا نظرٌ  ،املوافقة للقرآن« احلرام امإنّ »أن نلتزم بأّن نصوص  ل:األو   املسلك

للقرآن إىل جانب  واملعارضةعنرص املوافقة  نصوص التحريم املخالفة للقرآن الكريم، فنضمّ 

شارحة لطبيعة التحريامت الصادرة، « ..احلرام امإنّ »عنرص احلكومة والنظر، لنجعل جمموعة 

تبنّي بنفسها «  احلرامامإنّ »، بل بعض نصوص ةة ثانويّ أّولية، وإنام هي عرضيّ  ة  ا ليست ذاتيّ وأّن 

 .ذلك كام تقّدم

 والتقّزز، اهلجران ويوجب العام العرف يف مرتوكا   ما مطعومٌ  كان إذا هأنّ  ذلك ومقتىض

 وحدة ةخلصوصيّ  بل ،حمّرما   مطعوما   لكونه ال القائم، العرف مع انسجاما   برتكه فيلتزم

 .أّوليا   وليس ا  ثانويّ  التحريم هذا فيكون مأكوالهتم؛ يف املجتمع أفراد وانسجام

 فردي، عنوان اموإنّ  االنسجامي االجتامعي بالب عد له عالقة ال التقّزز عنوان أنّ  نفرض أن أو

 نأ منهٌي  فاإلنسان ،أكله بجتنّ  يلزم غالبا   وطبعا   عادة   عنه النفس تتقّزز ما إنّ : املعنى ويكون

 فلو حتريمي، ثانوّي  عنوانٌ  التقّزز عنوان ألنّ  بل حرام، زاملقزّ  ذات ألنّ  ال ،عنده زاتاملقزّ  أكلي

                                                                                                             
فقلت: أليس حلمها ، فكرهها قال: سألته عن أبوال اخليل والبغال واحلمري؟ قال: ،عن أحدمها ،زرارةـ خرب  3

وقال  ،خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون( نعام اهلل لكم )واألأليس قد بنّي »حالل؟ قال: فقال: 

 ،اهلل يف الكتاب نعام التي قّص كل األفجعل لأل ،]يف اخليل[ )واخليل والبغال واحلمري لرتكبوها وزينة(

: 2تفسري العيايش )« الناس عافوها ولكنّ  ،ها بحراماخليل والبغال واحلمري، وليس حلوم   وجعل للركوب

255.) 

يف أكل اجلري أحالل هو أم  ما تقولـ يف حديث ـ :  ×اهلل قال: سألت أبا عبد ابة،خرب الكلبي النس  ـ  4

 (.349: 1)الكايف  طويلة والرواية «..ا أهل البيت نعافهإال أنّ  ،حالل»حرام؟ فقال: 

ه(ه النكرة ولكنّ  ،ة إال اخلنزيردابّ  م اهلل يف القرآن منما حرّ »قال:  ،×عن أيب جعفر ،زرارةـ خرب  5  «)الت َكر 

؛ 177، 124: 23؛ وجامع أحاديث الشيعة 449: 7؛ وانظر: روضة املتقني 43: 9)هتذيب األحكام 

(، فبناء عىل صيغة 270: 2؛ ومستدرك سفينة البحار 183: 2؛ ومفاتيح الرشائع 598: 2وكفاية األحكام 

أيضا  عندهم مؤّيدا  التكّره، وهي األقوى احتامال  بحسب الرتكيب، يمكن فرض هذه الرواية املعتربة السند 

 يمكن االنتفاع هبا أيضا . «النكرة»ملا نقول، بل ربام عىل صيغة 

كام وقد ذكرنا بعض الروايات السنّية سابقا  يف بحث الضّب واألرنب، وكيف أّن النبي تركه وعافه؛ ألّنه مل 

 يكن معروفا  يف قومه أن يؤكل، مع وجود روايات عنه يف النهي عنه.



  

 أكله، أمكنـ للفرد أو اجلامعة، تبعا  للزمان واملكان واألقوام ـ  مقّززا   طعاما   يعد ومل التقّزز تغرّي 

 .فتتنّزه تتقّزز النفس إنّ  :اإلمامقال  وهلذا

 زةاملقزّ  املأكوالت أكل املحّرم بل بعنوانه، ما  حمرّ ـ مثال  ـ  املثانة أكل يكون ال ،عليه وبناء  

أو  زالتقزّ  عن النظر برصف املأكوالت نفس حتريم بصدد القرآين النّص  لكون ونظرا   ا ،اجتامعيّ 

 والتحليل)السنّة الرشيفة(  يتالسنّ  الثانوي التحريم بني منافاة هناك تكن مل ،العوارض الطارئة

فهذا مثل حتريم احليوان احلالل ـ مثل األنعام املنصوص عىل حلّيتها يف الكتاب  .القرآين يلاألوّ 

 ، الكريم والسنّة الرشيفة ـ عىل تقدير ذبحه عىل غري الطريقة الرشعّية، فإّن هذا التحريم ثانوي 

 ناظر للحيوان ةفال يقال بأّنه يقّيد دليل حلية هذا احليوان أو ذاك يف نفسه؛ ألّن دليل احلليّ 

 عارض. بعنوانه األّويل ال بعنوانٍ 

من ا  ثانويا ، بل نعتربه عّلة  عنوانا  حتريميّ وأمثاله أن ال نعترب عنوان التقّزز  الثاين: املسلك

كام يشهد لذلك بنفس نكتة النظر والتفسري يف روايات التحليل، زمني، الوالئي ال لتحريمٍ علل ا

ر م  ا  ـ احل  ة، فكام حّرم النبي ـ والئيّ ة زمنيّ صوصيّ بتحريم حلم احلمر خل احلكم الوالئي النبوّي 

ة إىل يومنا هذا بحرمة وأفتى كثري من فقهاء السنّ  ،ا حرامة زمنية، فظّن املسلمون أّن خلصوصيّ 

ة، فقد حّرموا جمموعة أمور حتريام  والئيا  زمنيا ، ال واألئمّ  ة، كذلك احلال يف النبّي احلمر األهليّ 

 األطعمة هلذه االجتامعيةة ر هذه احليوانات، بل بمالك التقّزز واملنبوذيّ بمالك احلاجة لظهو

 تعدّ  مطعومات عىل اإلقدام للمسلمني يريدوا فلم ،أو لغري ذلك مما نعلمه أو ال نعلمه آنذاك

 هذا فصدر ذلك، فيه ليس ما إىل بمطعوماهتم االرتقاء وا ريد أوساطهم، يف أو غالبا   مقّززة

 .إليه املشار األمر هلذا بل غريها أو حرام املثانة ألنّ  ال الوالئي، احلكم

 يفـ وال نتحّدث عن أكثر من مستوى االحتامل فيهام ـ  ال  حمتمَ  خترجيا   يظالن املسلكان هذان

 الفرض دجمرّ  من ينشأ مل واحتامهلام واألرشبة، األطعمة باب يف التحريم موارد من جمموعة

 يف قلنا وقد احتامهلام، تفرض ةعمليّ  معطيات تركيبة من اموإنّ  ،االفرتايض والشّك  والتقدير

 يوجد فال ،احلقيقّي  للشك مورثا   احتامال   حكم ةتارخييّ  احتملت إذا هأنّ  السنّة ةحجيّ  مباحث

 حرمة من أكثر يعطي ال وهو لالحتامالت، وفقا   املتيّقن بالقدر فنأخذ يد،التأب أصالة اسمه أصٌل 

 .األّويل العنوان مستوى عىل الكريم القرآن يف ورد ما



 

قد « احلرام امإنّ »النصوص التي أطلقت قاعدة  هلذين املسلكني يمكننا فهم كيف أنّ  ووفقا  

ها  لنا يرّبر تقديم تفسري زمني ، فتكون موّج سعت بنفسها لتقديم تفسري زمني للحكم النبوّي 

لعّل ف ،ة وتقوم بتفسريهاميّ ا تقّر بصدور نصوص حتريلسائر نصوص التحريم؛ السيام وأّن 

 ه هو الطريق املنصوص يف النصوص نفسها.ا  سلوك الطريق الذي ذكرناه؛ ألنّ منهجيّ  األصّح 

 هذه فإنّ  التحريم، نصوص يف آنفا   أثرناها التي األربع اتاإلشكاليّ  هو هنا نطرحه ما يعّزز وما

 .ةوالزمنيّ  ةالوالئيّ  احتامل أو التحريم يف ةالثانويّ  احتامل تقوية من ملزيد أيضا   تدفع األربع املشاكل

ما نريده هنا ليس سوى طرح إمكانّيات تأويلّية معقولة جدا  يف التعامل مع نصوص 

التحريم هنا، رغم أّن هذه اإلمكانّيات قد ال تكون معلومة، وربام يتّم اإلشكال عليها أو عىل 

 إطالقها.

اهلل هو حتريٌم ثانوي، ومن ثّم فالنّص القرآين الحظ مثال  قد يقال بأّن حتريم املذبوح لغري 

 التحريم األّويل والثانوي معا ، وهو ما ي ضعف املسلك األّول املتقّدم.

وربام يمكن أن جياب بأّن هذه حالة استثنائية نظرا  خلطورهتا، وإال فالنّص مل يالحظ حاالت 

بل هذا  ،وهذا واضح ،املمكن طرّوها ةالرضر ونحوها، ومل يالحظ الكثري من العناوين الثانويّ 

 حكام بالعناوين األّوليّة.هو دأب النصوص الواردة لبيان أصل الرشع والتي تبنّي يف العادة األ

 فالحظ. ،فهدفنا هنا تنويع احتامالت تفسري نصوص التحريم خللق فضاء مساعد ،حال ةيّ أوعىل 

 تكمال التفسري الثانويـ فرضّية مرجعّية علوم العصر يف التحريم، اس ـ  

ثارته أيضا  هنا، ولو عىل مستوى بعض حمّرمات األطعمة، وجيب إثّمة احتامل يمكن 

وهو يرجع بشكٍل من األشكال للمسلك األّول املتقّدم )مسلك التحريم ا ، التفكري فيه مليّ 

عىل نتائج بون األثر أهل البيت^ كانوا يرتّ و‘ النبّي وهو يقوم عىل أّن بعناوين ثانوّية(، 

ة آنذاك تورث العلوم يف عرصهم، فإذا قالت العلوم: هذا الطعام مرّض، وكانت النتائج العلميّ 

 أنّ  املمكن من هأنّ  يعني وهذا الطعام، هذا مونحيرّ أهل البيت كانوا  نّ ، فإاليقني املوضوعّي 

 النبي   رَ فأمَ  ،العرص ذلك يف ةالطبيّ الطبيعيّة و العلوم نتائج مع منسجمة كانت التحريامت بعض

 .الرشع أصل يف مةحمرّ  األشياء هذه ألنّ  ال ،أو إيراثه الفساد الرضر بعنوان ذلك برتك ةواألئمّ 

 الرتخيص يكون ال فقد ،اإلبل ببول االستشفاء مثل حمّلال ، بل حمّرما   األمر يكون ال قد بل



  

ّلم لو ـ النبوي  إليه وصلت ما عىل جريه عن اموإنّ  األمر، يف ةالغيبيّ  لعلومه إعامله عن ناجتا   ـ س 

 يقوم هنا فالنبّي كام أسلفنا هذا االحتامل سابقا  يف حمّله،  منطقته، وأهل عرصه يف ةالطبيّ  اخلربة

 الرأس، وجع من للعالج الفالين الدواء رشب بجواز حيكم املفتي أنّ  فكام متاما ، املفتي بدور

 احلقيقة عىل يبني فتواه يف هألنّ  بل ومفاعيله، بالدواء واقعي علمٌ  له املفتي ألنّ  ال ،النبّي  كذا

 الناس، بني املنترشة معطياهتم وفق عىل ويفتي اخلربة أهل إىل بنفسه ويرجع عرصه، يف ةالعلميّ 

 .املعطيات هذه مقتىض إىل الناس رجعوي  

سابقا ، مت ة التي تقدّ من هذا الباب تطبيق عنوان الدم يف بعض النصوص احلديثيّ  ولعّله

 علمي معطى تيجةنام طبق عنوان الدم عليه عىل الطحال، فاإلمام مل حيّرم الطحال بعنوانه، وإنّ 

كون كي يؤّكد له ، بل نجده مارس االختبار أمام الراوي لزمنه يف ةالطبيّ  للعلوم وفقا   قّدمه

 .الطحال دما  

 من وغريها الرضر، عن ا  حديث فيها نالحظ إذ ؛أيضا   الطني حتريم نصوص يتتأ هنا من وربام

 .املوارد

 والعقاقري واألغذية والنباتات األطعمة خواّص  نصوص يف بامتياز كربوّية القضّية هذه بل

 غري أو مزيج هي أو اخلربة عن أو الوحي عن ناجتة هي فهل وغريه، النبوّي  الطّب  ونصوص

 ذلك؟

ابن العالمة وقد ذهب بعض العلامء إىل يشء قريب من ذلك يف الطّب النبوّي، ومنهم 

ومن تبعه يف بالد م( 3)ق ، حيث قال ـ بعد أن حتّدث عن طّب جالينوس هـ(808) خلدون

 قارصة عىل بعض مر عىل جتربةٍ يبنونه يف غالب األ وللبادية من أهل العمران طّب »اإلسالم ـ: 

 عىل قانونٍ  ه ليسمنه البعض إال أنّ  وربام يصّح  ،وعجائزه عن مشايخ احلّي  شخاص متوارثا  األ

اء وكان فيهم أطبّ ، كثري وكان عند العرب من هذا الطّب  .وال عىل موافقة املزاج ،طبيعّي 

وليس من  ،من هذا القبيل اتاملنقول يف الرشعيّ  والطّب  .معروفون كاحلارث بن كلدة وغريه

 اهلل عليه صىّل ـ  ذكر أحوال النبّي  ووقع يف ،للعرب كان عاديا   أمرٌ  ام هووإنّ  ء،الوحي يف يش

ذلك مرشوع عىل ذلك  ال من جهة أنّ ، ةمن نوع ذكر أحواله التي هي عادة وجبلّ ـ م وسلّ 

ومل يبعث لتعريف  ،منا الرشائعبعث ليعلّ  امإنّ ـ م  اهلل عليه وسلّ صىّل ـ ه فإنّ  ؛النحو من العمل



 

أنتم أعلم »: فقال ،ن تلقيح النخل ما وقعأش وقد وقع له يف ،عادياتوال غريه من ال الطّب 

ه الذي وقع يف األحاديث املنقولة عىل أنّ  الطّب  من ءمل يشفال ينبغي أن حي   ،«بأمور دنياكم

يامين ك وصدق العقد اإلاللهم إال إذا استعمل عىل جهة التربّ . عليه فليس هناك ما يدّل  ،مرشوع

، ةيامنيّ ام هو من آثار الكلمة اإلوإنّ  ،املزاجي وليس ذلك يف الطّب  ،يف النفععظيم  فيكون له أثر

 .«كام وقع يف مداواة املبطون بالعسل

وعليه، فلعّل ما نحن فيه جاء من احتامل أّن الثقافة العلمّية يف ذلك الزمان كانت ترى 

البيت كانوا يسريون عىل يف بعض املطعومات واملرشوبات، وأّن النبّي وأهل أو فسادا  رضرا  

وفق علوم عرصهم يف ذلك، فأصدروا حتريامٍت ثانوّية بمالك الرضر. وهذا ليس شهادة  منهم 

برضر هذه األشياء عرب علمهم الغيبي أو الوحي، بل هو عمٌل منهم بمقتىض علوم زمانم يف 

 ذلك.

س لدّي شواهد فعلّية وهذا االحتامل األخري ـ مرجعّية علوم عرصهم ـ يظّل جمّرد احتامل لي

قائمة لصاحله إال قليال  وضعيفا  كام أملحت  آنفا ، بخالف سائر االحتامالت التي رأينا هلا شواهد 

 أكثر يف النصوص نفسها.

الرشيعة ثالثة أنواع من املطعومات وهو أن تكون عند  وال بأس أن ُاضيف هنا احتمال ،

 واملرشوبات:

 سان، وهذا حكمت بحرمته.نلإل مرّض وغري صالح ـ ما هو حرام 1

ن ّنه طّيب أبمعنى  ،ـ ما هو حالل 2 الرشيعة  تسان، واهتمّ نلإلئدة وفيه فا ،أكلهحيس 

، وكأّن هذا النوع احلالل هو الذي بتوجيه الناس يف مطعوماهتا ملثل هذا، مثل األنعام الثالثة

 اإلنسان أن يأكل الطعام.يمثل الربنامج الغذائي الذي تفّضله الرشيعة هنا لو أراد 

سان نحو نّن هناك لفت نظر لتوّجه اإلأوك ،وقد أملح القرآن الكريم إىل فكرة الطعام األزكى

لو فرّسناه باألطهر واألنقى واألجود مع مالحظة صيغة التفضيل، األطعام األزكى عموما ، 

ي ن ُهم  ﴿قال تعاىل:  ُلوا ب  اء  ي ت س 
ث ن اُهم  ل  ع  ك  ب 

ل  ذ  ك  ُكم   ..و  د  ُثوا أ ح  ع  اب  ُم ب م  ل ب ث تُم  ف  ل  ع 
ب ُكم  أ  اُلوا ر  ق 

ل ي ت ل ط ف   ن ُه و 
ق  م  ز  ُكم  ب ر 

ي أ ت  ل  ا ف  ام  ع  ك ى ط  ُّي  ا أ ز 
ي ن ظُر  أ  ل   ف 

ين ة  ه  إ ىل  امل  د  ذ  ُكم  ه 
ق  ر  ن  ب ُكم  ب و  ر 

ع  ال  ُيش  و 
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ا د   (.19)الكهف:  ﴾أ ح 

لكنّه ليس هو املطعوم املرغوب يف الرشيعة يف توجيهها للناس، مثل  األكل،ـ ما هو جائز  3

 السباع مثال .

من أّنا ا ليست من النوع الثاين، ال ونفهم نصوص عدم حلّية بعض األشياء بمعنى أّن 

 النوع األّول.

تقول  التيفهم من مثل بعض الروايات ـ كخرب أيب بصري املشار إليه سابقا  ـ وربام هذا ما ي  

ال يراد من التحريم هنا احلرمة  هحتريم اليشء الفالين ليس كتحريم اخلنزير وامليتة، فإنّ  نّ بأ

ّيب الذي تعتمده ، لكنّه ليس من األكل احلالل الطّنه جائزأبل يراد  ،الرشعّية هلذا اليشء

 للناس. ةالرشيعة يف الرتبية الصحيّ 

 وهذا كّله جمّرد احتامل.

 ل؟! اخليارات املتاحةُبالسُّغلقت ُاـ ماذا لو  ـ  

فال أقّل من أحد خيارات  ،م يف مجع النصوص مع بعضهاإذا مل يتم  القبول بمنهجنا املتقدّ 

النصوص  +ام احلرام إنّ  نصوص +ة بني طريف املعارضة )القرآن بعد تساوي القّوة االحتامليّ 

متواتر،  القرآين نص   النّص  السيام وأنّ ، التحريم املتفّرقة(مقابل نصوص  ةالتحليلية املورديّ 

ال حتريم إال »حتمل مضمون نبوّية ه ـ وتصّور معي ذلك ـ قد وصلتنا مخسون رواية فكأنّ 

 روايات التحريم؟! ةة وفررى سيطرح الفقهاء هذه الروايات اخلمسني، بحجّ ، فهل يا ت  «ألربع

 :خيارات ثالثة أمام هكل   هذا بعد فنحن إذن،

أو تنويع تفسري املوقف، بحيث  املحّرمات يف ةالرشعيّ  الكراهة عىل احلمل :لاألو   اخليار

نعترب أّن بعض نصوص التحريم ـ ولو غري املعنّي ـ ينطلق من حكٍم والئي، وبعضها ينطلق من 

عنوان ثانوي مثل التقّزز واملنبوذّية االجتامعّية، وبعض ثالث يمكن محله عىل الكراهة، وبعض 

 رابع يرجع لتطبيقهم عناوين عاّمة بحسب علوم زمانم وهكذا.

لناها سابقا  عىل الكراهة، حيث قلنا بأّن بعض  هذا اخليار يرفع اإلشكالي ة التي سج 

النصوص ال تتحّمل فرضّية الكراهة، واآلن نقول: إّن النصوص التي تتحّمل احلمل عىل 

الكراهة، يلزم ـ بمقتىض قانون األقوائّية االحتامليّة يف باب الدالالت )النص والظاهر أو 



 

نحملها عليها، وأّما غريها، وهو األقّل املتبّقي، فنحمله عىل أّنه صدر والئّيا  أو األظهرّية( أن 

 .بعنواٍن ثانوّي غري معلوم لنا، وهبذا ترتفع املشكالت كّلها

، حيث تواجه هذه مةاملتقدّ  األربع ملضّعفاهتا ؛التحريم نصوص يف فالتوقّ  :الثاين اخليار

الذي يوجب فقدان وثوقنا بصدورها أو بتحّقق اإلرادة املضّعفات عنرصي القّوة فيها، األمر 

من دالالهتا الظاهرّية، فنرّد )يف بيان أصل الرشع وحتّقق جهة الصدور عىل هذا الصعيد( اجلاّدة 

 .علمها إىل أهله ونعمل بالعموم القرآين

 حّدا   األمر لبلوغ نظرا   ة؛واحلديثيّ  ةالقرآنيّ  النصوص مجيع يف فالتوقّ  :الثالث اخليار

 إىل الرجوع أو اإلفتاء، مستوى عىل الوجويب االحتياط خلف الذهاب اإمّ  ثمّ  ومن ا ،إشكاليّ 

 .، كام لعّله األرجحالرباءة أصالة

 .الواسع التحريم ةنظريّ  تسقط الثالثة يردالتقا فعىل ،ثمّ  ومن

 ثبتت فيام الفتوى يف االحتياطأّنه حيسن االلتزام إفتاء  يف هذه املرحلة ب هو إليه نميل وما

 اوأمّ  املوارد؛ من واحد غري حرمة ثبوت يف ناقشنا أن سبق وقد ،بشكل موثوق ا  حديثيّ  حرمته

سن االحتياط جّدا   يف غري اإلفتاء وبرصف النظر عنه فاملفرتض الرجوع ألصل الرباءة، مع ح 

 هنا، وال أقّل من العمل بكراهة ما يمكن محله عىل الكراهة.

أّن فقه أهل احلجاز هيتّم كثريا  بعرف أهل املدينة املنّورة يف العصور األوىل،  ويؤّيد ما نقول

وهو من أقّل مدارس الفقه حتريام  يف باب األطعمة، كام نقلنا سابقا  ترصيح بعض فقهاء أهل 

السنّة بذلك، وهبذا نالحظ أّن التشّدد الفقهي يف األطعمة كان غريبا  عن فضاء أهل املدينة، 

 يؤّكد أكثر فأكثر أّن الرشيعة متيل للتحليل الواسع.وهو ما 

ل ما أن   يعني وهذا  :اآليت غري حرمة ثبوت عدم هو إليه نتوص 

 .حتتها ينضوي وما املنصوصة األربعة ماتاملحر   ـ أ

 التحريم وجاء ،كرالس   هي التحريم نكتة بوصف بل مطعوما ، بوصفه ال اخلمر يمرحت ـ ب

، بل قد يقول شخص  ـ وفيه نظر ـ: سابقا   ال  مفص   هبحثنا كم ،كرالس   حرمة عىل ظا  حتف   للمسكر

 إن  املالحظ هو املطعومات، وليس املرشوبات، حسب إفادة اآلية احلارصة.

 رشح متقد   وقد آخر؛ ثانوي عنوان ألي   أو رضري مرشوب أو مطعوم كل   حتريم ـ ج



  

 .يف باب األطعمة واألرشبة ةالتحريمي   ةالثانوي   العناوين

ا  غري ذلك فهو احتياطيٌّ أو غايته الكراهة. وأم 

 .اهلل عند والعلم هذا،
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 متهيد

ن هذه اخلامتة   :أمرينسوف تتضم 

عرض ألهم النتائج الفقهّية التي توّصل إليها هذا الكتاب، وذلك عىل شكل بنود  أ ـ

 ومسائل.

 .ابتالئّية جوبةأسئلة وأنامذج من ذا الكتاب عرب ه تقريب نتائج ب ـ

 واهلل ويّل التوفيق.ونختم بكلمة أخرية، 

 النتائج الفقهّيةأهّم أّواًل: 

ل إليها هذا الكتاب، من أبرز   اآليت:هو النتائج الفقهي ة التي توص 

جواز تناول حلوم األنعام األهلّية ومطلق أجزائها، وهي األهيل  من البقر والغنم واإلبل  ـ 1

واملاعز، بل جيوز أكل احلمري والبغال واخليول بأنواعها األهلّية، ومل يثبت احلكم بكراهة أكل 

 يشء من ذلك، نعم لو لزم من استهالكها بالطعام رضر عىل الفرد أو اجلامعة، كام لو كان يف

أو عىل البيئة بام يلحق رضرا  باإلنسان،  استهالكها رضر عىل التنّقل أو عىل اجليش اإلسالمي

فيمكن للسلطة الرشعّية إصدار حكم والئي باملنع عن أكلها، ومثلها سائر احليوانات اجلائزة 

 يف نفسها.

باحلرمة إال ما خرج اختلف الفقهاء يف احليوانات األهلّية ـ غري هذه املتقّدمة ـ بني قائٍل  ـ 2

 بالدليل، وقائٍل باحللّية إال ما خرج بالدليل، والصحيح هو القول باحللّية إال ما خرج بالدليل.

واحلامر غري  ؛اجلبلّيان وهي الضأن واملعز ،وكبش اجلبل ،البقر الوحيشجيوز أكل  ـ 3



 

العنز، وقيل: هو محار تشبه داّبة  يوه ،واليحمور ؛وكذا الغزالن بأنواعها، وهي الظبي ؛األهيل

 ، بل األقوى حلّية كّل حيوان وحيش إال ما خرج بالدليل.الوحش

كّل حيوان رشعا  األحوط وجوبا  عدم أكل يشء من السباع الرّبّية، واملراد منها هنا  ـ 4

أّما العدو واالفرتاس بال ناب أو العكس، فلم يثبت  ناب، لهيعدو عىل غريه ويكون  مفرتس

 حتريمه.

ذكر الكثري من فقهاء اإلمامّية حتريم املسوخ من احليوانات، وقد عّدوا منها أنواعا   ـ 5

كثرية، إال أّن الصحيح أّن حتريم املسوخ مبني  عىل االحتياط اإلستحبايب، والثابت منها، ممّا هو 

َبا، وهو حيواٌن شبيٌه باجلرا والضّب  الفأرةو قردجمرى هذا االحتياط، ليس سوى: ال د ـ أو والد 

ِجل، وهو شبيه باجلراد أيضا ، وليس منه. نعم اخلنزير يقفز قفزا  صغريه ـ ال يطري لكنّه  ، وامل َهر 

 من املسوخ حراٌم بعنوانه وسيأيت احلديث عنه.

ذهب مشهور فقهاء اإلمامّية إىل حتريم حلم األرنب، إال أّن األقوى جوازه، وإن كان  ـ 6

 األحوط استحبابا  جتنّبه.

ورد يف بعض الروايات اخلاّصة النهي عن أكل الفيل والدّب والقرد واهلّر ـ الوحيش  ـ 7

واألهيل ـ والضبع واألسد، لكنّه مل يثبت بدليل معترب، وعليه فام كان من هذه احليوانات 

وله ناب، كاألسد والضبع، فهو حرام عىل األحوط وجوبا ، أو كان من  همفرِتسا  يعدو عىل غري

القرد، فهو حراٌم عىل األحوط استحبابا  وفقا  ملا تقّدم، وأّما غريه فال دليل عىل  املسوخ مثل

 حرمته، بل األقوى جوازه.

أفتى مجهور فقهاء اإلماميّة وبعض فقهاء السنّة بحرمة احلرشات، لكّن الصحيح أّنا  ـ 8

 .اع أو الرضرحتريمي آخر أّويل أو ثانوي مثل السب حالل ما مل يشمل بعض  أنواعها عنوانٌ 

ومرادي هنا من احلرشات ما هو األعّم من التعريف العلمي واللغوي والفقهي، حيث يقصد 

ة احليّ الفقهاء به صغار دواّب األرض أو ما يطري كذلك، وما يأوي إىل جحر يف األرض مثل 

اءة واللحكة عظأبرص والوزغ وال والعقرب والفأرة واجلرذ والريبوع والقنفذ وسامّ 

 .تيالء والربغوث وغري ذلك واخلنفساء وبنت وردان والديدان والروالرصارص

استحبابا  جتنّب  بناء  عىل ما تقّدم وألدّلة إضافّية، يثبت حلّية اجلراد بأنواعه، واألحوط ـ 9



  

 الضّب.الدبا واملهرجل، وكذلك 

امليتة، وهي كّل حيوان مات حتف أنفه أو مات دون ذبح أو صيد أو نحر، حراٌم  ـ 10

. وكذلك كّل حيوان ذ بح لغري اهلل تعاىل من آهلة التي حتّلها احلياة وغريها مطلقا  بجميع أجزائه

ـ ولو مل تكن بعنوان اآلهلة ـ هبدف دفع غضبها أو جلب رضاها أو نحو  أو مقّدسات دينّية

 ذلك.

 بح احليوان هلل ولغريه بنحو االنضامم، فاألحوط وجوبا  حرمة أكله.ولو ذ

األحوط استحبابا  جتنّب خمتلف األطعمة التي ت صنع للتقّرب لغري اهلل، كصناعة خبٍز كام أّن 

أو حلوى للتقّرب ألحد األولياء وعىل إسمه وله، هبدف جلب منفعته وشفاعته أو دفع غضبه 

 .ونقمته وما شابه ذلك

حلم اخلنزير حرام قطعا ، ويلحق به الشحم عىل األحوط وجوبا ، أّما سائر أجزائه مثل  ـ 11

العظام والغضاريف واحلوايا )األمعاء واجلهاز اهلضمي(، واجلهاز التنّفيس، ونحو ذلك، فهو 

 حالل، وإن كان األحوط استحبابا  جتنّبه.

مر واملسكرات ـ جيوز تناوهلا يف حال إّن مجيع حمّرمات األطعمة واألرشبة ـ بام فيها اخل ـ 12

االضطرار مطلقا ، مهام كان سبب االضطرار هذا، نعم التداوي باخلمر يف غري حاالت 

 االضطرار الشديد أو مع وجود بديل غري جائز.

وال جيوز لإلنسان تناول ما يرجع بالرضر عليه بنحو يؤّدي إىل تلف نفسه، أو أحد أعضائه 

نحو ذلك، أو طاقة من طاقاته كالسمع والبرص، أو نحو ذلك، أّما كاليد والرجل واألذن و

مطلق الرضر فلم تثبت حرمته حتى لو مل يكن عقالئّيا ، بل بعض حاالت إتالف الطاقة ربام 

 يصعب اجلزم بحرمته.

، ولو عىل األحوط وجوبا   كّل طري له خملب أو يكون صفيفه أكثر من دفيفه فهو حرام ـ 13

ي الطري عىل فرائس وكان دفيفه أكثر من صفيفه فهو حالل، وأّما جمّرد تغذّ كان له خملب 

احليوانات واجليف فال يعترب من عالمات حتريمه وال من موجباته. وقد ذكر الفقهاء أّن 

احلوصلة والصيصية من عالمات حلّية الطري، لكنّه مل يثبت، أّما القانصة فلو أخذنا بكونا 

 ال ـ فهي عالمة حلّيٍة يف طيور املاء فقط ال غري.عالمة حلّية ـ وفيه إشك



 

إّنا حرام أو مكروهة،  :ورد يف النصوص وكلامت الفقهاء أسامء طيور بعينها قيل ـ 14

رشنا أالتي  ةخاّص ـ برصف النظر عن العالمات العامّ معترب ّي دليل أمل يقم  هوالصحيح هو أنّ 

حيوانات طائرة( مثل: بتعبري أدّق: )أو طيوٌر هلا آنفا  ـ يثبت حرمة حيوان بعينه، وعليه ف

 ،ةوالقرّب  ،والصوام ،دوالرّص  ،واهلدهد ،والغرابواخل ّطاف،  ،والوطواط ،نبوروالزّ  ،الطاووس

 ال دليل عىل حرمتها خارج سياق العناوين والبّق  ،والذباب ،والفاختةوالشقّراق،  ،بارىواحل  

 يف الطيور ذات الريش.العاّمة من املخلبّية والصفيف والتي جتري 

 وج،ه  ي  والط   ا،طَ والقَ  ،ج )القباج(بَ والقَ  اج،ر  والد  واحلََجل،  ،احلامميضاف إىل ذلك حليّة 

كِ  وان،رَ والكَ  والدجاج، ر   .وغريها والّصعو والنعامة، ي،والك 

مل يصدق عليها عنوان إذا كّل حيوانات املاء يف البحار واألنار واملستنقعات حالل،  ـ 15

أّما  السمك، أّما السمك فاألحوط وجوبا  جتنّب ما ليس له فلس منه وحلّية ما له فلس.

األحوط وجوبا  جتنّب السباع فهي حالل، لكن ، الضفادع والسلحفاة وغري ذلكك الربمائّيات

 ذات األنياب منها مثل التمساح.

برمائّية بعينها، وهي تثبت حرمة  وقد وردت نصوص يف احلديث عن حيوانات مائّية أو

أّما الزّمار أو الزمري والسلحفاة والرسطان والضفادع  عىل األحوط وجوبا . اجلّري واملارماهي

، حيث ال تكون والروبيان والربيثا والطمر والطرباين واإلبالمي والزهو والكنعت، فهي حالل

 .، وإال فتحرم عىل األحوطسباعا  ذات أنياب

كّل بيوض احليوانات الربّية والبحرّية ـ بام فيها الكافيار ـ حالل مطلقا ، أّما بيوض  ـ 16

حرمة كّل بيض ال يمكن متييز طرفيه لكونه متشاهبا  أو كان شكل حوط وجوبا  الطيور، فاأل

البيض دائرّيا ، وغريه يكون حالال ، بال فرق يف هذا كّله بني كون احليوان صاحب البيض 

نفسه أو حراما  أو مكروها ، وبال فرق بني حالة العلم بكون هذا البيض هلذا احليوان  حالال  يف

 أو ذاك أو حالة االشتباه.

ألبان مجيع احليوانات املحّرمة أو املكروهة أو املحّللة، حالٌل، بام فيها لبن املرأة برصف  ـ 17

 .لبدن األجنبّية آخر كاملامّسة النظر عن أّي حمذور رشعّي 

كائنا  ما كان  مطلقا ، والطحال الدمبعد تذكيته كّل من  حيرم من احليوان حمّلل األكل ـ 18



  

صدق عليه عنوان الذبيحة أو مل حيوانا  برّيا  كان أو بحرّيا  أو جوّيا ، هذا احليوان شاة  أو غريها، 

فاألحوط  والنخاع والقضيب اناخلصيتواألحوط وجوبا  جتنّب الغدد كذلك. أّما يصدق، 

وباقي أجزاء احليوان  يف غريها فهو حالل. اوأمّ مطلق الذبيحة دون غريها، وجوبا  جتنّبها يف 

، مثل املثانة والكليتني واملرارة والفرث والفرج وآذان الفؤاد واملشيمة حالٌل حمّلِل األكل 

نحو والعني واحلدق وخرزة الدماغ والعلباوان والرحم والظلف والشعر واجللد والقرن و

 ها حالل.ذلك، فهذه كلّ 

 سكرانا   ذبح ثم يسكر، مل أم رَ كِ َس  املسكر، أو اخلمر منحمّلل األكل  احليوان رشبـ لو  19

من  جوفه يف ما وأما أكله، قبل اللحم غسل يلزم وال بذلك، حلمه أكل حيرم مل سكران، غري وأ

أو إزالة اخلمر بناء عىل عدم  تطهريه لزم فيه تزال ما اخلمر كانت فإناملعدة واألمعاء ونحوها، 

 حكمٍ  لعروض ال اخلمر، تناول حلرمة األكل حرم التطهري يمكن مل وإن ،القول بنجاسة اخلمر

 حّل  اخلمر رشبه من طويلة ةمدّ  بعد ذبح لو كام ،اجلوف يف رماخل تكن مل وإن .باحليوان خاص

 .أيضا   نسله حيّل  حلمه حيّل  وكام جوفه، يف ما أكل

، برصف النظر عن واحلال يف رشبه سائر النجاسات كذلك لو قلنا بحرمة تناول النجاسات

 .موضوع احليوان اجلالل

لو رضع حيواٌن من خنزيرة قيل: حيرم، والصحيح أّنه ال حيرم بذلك، ولو قلنا باحلرمة  ـ 20

 نحوها أو لكلبةل فالترسيةأيضا ،  اخلنزيروبنواع احليوانات، أي من احلمل واجلدفهي خمتّصة ب

. كام أّن الرضاعة من غري املسلمة ال توجب ترتيب أّي أثر رشعي عىل احليوان واضح غري

 املرتضع.

لو وطأ إنساٌن حيوانا ، فاألحوط وجوبا  حرمة هذا احليوان، والقدر املتيّقن هنا هو  ـ 21

دون غريها من احليوانات  ـ واحلصان واحلامر واإلبل والبقرة الشاة مثل تكون التي البهائم

تخذ للركوب ولألكل، البحرية والربّية واجلوّية ـ بال فرق فيها بني الذكر واألنثى،   وبالوما ي 

أّما نسل هذا احليوان  .وعدمه نزال، وال بني اإلالدبر وأ لقبلكون الوطء يف ا بنيأيضا   فرق

 ولبنه فالظاهر حليّتهام.

بال فرق بني أن يكون حّرا  أو عبدا .  بالغا ، رجال   الواطء كون هنا هي حالة ناملتيقّ  املقدارو



 

كام أّن وطء احليوان لإلنسان ـ ذكرا  أو أنثى ـ ال يرّتب أّي أثر رشعي عىل احليوان. كام أّن 

 اجلاهل واملجنون واملكَره ال يرتتب عىل وطئهم للحيوان أّي أثر.

اء بذبحه وإحراقه أو بيعه خارج البلد، هذا عىل مستوى حرمة هذا احليوان، وقد قال الفقه

ولكنّه مل يثبت، بل العربة بفعل ما يوجب ـ بقّوٍة ورهبة ـ ارتداع الناس عن هذا الفعل، فريجع 

 يف ذلك للحاكم الرشعي.

وهو الذي يتغّذى لفرتٍة إبال  كان أو غريه، األحوط وجوبا  حرمة أكل احليوان اجلالل،  ـ 22

ويزول عنه وصف اجللل بابتعاده عن ذلك مّدة يصدق ب طعامه، عىل عذرات البرش يف غال

معها عرفا  أّنه مل يعد جالال ، وال يوجد حتديد زمني معنّي ثابت هنا عىل األرجح. واألحوط 

 استحبابا  جتنّب رشب لبن احليوان اجلالل أيضا .

ـ ما يكن مرّضا   ما ململ يقم أّي دليل عىل حتريم تناول أّي يشء من األعيان اجلامدة  ـ 23

 .سوى احليوانات وأجزائها ـ لو غضضنا الطرف عن النجاسات واملتنّجسات والطني

مل يقم دليل معترب عىل حرمة تناول األعيان النجسة بعنوان كونا أعيانا  نجسة، إّنام  ـ 24

وهو: امليتة  الثابت حرمة تناول بعض ما عّد يف النجاسات فقهّيا  عندهم، لكن بعنوانه اخلاّص،

بأنواعها، والدم، وحلم اخلنزير، واملسكر وملحقاته كالفق اع، والكافر؛ حلرمة أكل اإلنسان، 

 وجويب  فيه( والكلب
 وهذه حيرم أكلها مجيعا  ولو قلنا بطهارهتا كل ها.، )عىل احتياط 

سات،  ا املتنج   كر والكلبفليست بحرام، نعم ما القى ما حيرم أكله من امليتة والدم واملسأم 

م أكله، وأّما غري ذلك، فال دليل عىل التحريم،  )احتياطا ( واخلنزير بحيث حتّققت الرساية، حر 

 فضال  عن حتريم االنتفاعات األخرى.

وقد ذهب الكثري من الفقهاء لتحريم كّل مستخَبث ومستقَذر، ولكنّه مل يثبت وجود حتريم 

 من هذا النوع.

ة يف الطني هو أكل الطني ما مل يثبت عدم الرضر يف مورد أو القدر املتيّقن من احلرم ـ 25

 حالة، فلو أحرز عدم الرضر ـ ال ما إذا مل حيرز الرضر ـ مل حيرم.

إّن القدر املتيّقن من الطني املحّرم، هو الرتاب املمزوج باملاء مزجا  واملعجون به، مع  ـ 26

حرمته بعد جفافه أيضا ، واالحتياط يف مطلق الرتاب قوّي جدا ، بل لعّل احلرمة هو األظهر، 



  

دون غري ذلك من األجسام؛ إال مع الرضر. نعم يستثنى بعض حّبات الرتاب يف املياه والفواكه 

 غري ذلك.و

، هلذا يلزم ×إذا قلنا بحرمة أكل الطني بعنوانه، فاألحوط الشمول لطني قرب احلسني ـ 27

بحيث ي ستهلك ثّم يتناول، ويف هذه كثري لو ا ريد تناوله لالستشفاء أو غريه، أن يوضع يف ماء 

ال احلال ال يوجد حتديد ألّي كمّية بعينها، وال ختصيص بقرب احلسني دون غريه، وال بح

انحصار العالج، أو بحال املرض وقصد االستشفاء، وال عىل تقدير ثبوت أّن الرتبة حسينّية  أو 

 غري حسينيّة، بال فرق بني القيام باألعامل اخلاّصة وغريها.

أّما لو قلنا بخروج تربة احلسني ختصيصا  عن عموم دليل احلرمة الثابت عىل الطني بعنوانه، 

ه باحلسنيفإّن القدر املتيّقن من ا × جلواز هو كونه بمقداٍر بسيط مثل احلّمصة، واختصاص 

، بال فرق بني أن يكون دون سائر األنبياء واألئّمة واألولياء واألوصياء والعلامء والصاحلني

العالج منحرصا  به أو ال، وبال فرق بني قصد االستشفاء أو ال، نعم يلزم ثبوت كون الرتبة 

 التناول ضمن حال اليقني والدعاء.عىل االقتصار حسينيّة  بالدليل الرشعي، و

واملراد برتبة القرب ما عّد عرفا  أّنه تراب هذا القرب ممّا حييط به ويكون قريبا  جدا  منه من 

خمتلف اجلهات، ال املساحة الواسعة الواردة يف بعض اآلراء الفقهّية أو بعض النصوص، 

 والعلم عند اهلل.

استثناء الطني األرمني وال غريه من أنواع الطني من حرمة أكل  معترب مل يثبت بدليلٍ  ـ 28

بل ينحرص استخدامه بغري األكل أو عند  عىل القول باحلرمة بعنوانه يف الطني، الطني،

 الرضورة.

سواء كان من اإلنسان أم احليوان، ومما هو  مطلقا ، حرامٌ املصبوب  املسفوح الدم ـ 29

 فيتبع بينهام ما اوأمّ  اللحم، حلّلية تبعا   فحالل حمللّ  التابع الدم اأمّ حالل األكل أم غريه، 

 بعنوان الـ  مطلق بعنوانٍ  حراما   احليوان كان فلوكبعض قطرات من الدم منفصلة،  احليوان،

 جيوز للدم املالقي نعم .فال وإال الدم حرمأو بارتكاز قارص عن الشمول ـ  ةخاّص  حلمه حرمة

 مما الطبخ يف مسكوبا   الدم يكن مل ما منه؛ بهوترّس  املحّرم الدم زوال من دالتأكّ  بعد ورشبه أكله

 كان وإن يف قول، أكله جاز النار عىل عرض لو نعم، العني، هاتر عدت مل ولو للدم أكال   عرفا   يعدّ 



 

ّب يف مقداٍر كبري بحيث استهلك وتالشى متاما  ـ فضال  عاّم لو  .الرتك شديدا   حوطاأل أّما لو ص 

 ستحال ـ جاز التناول من املجموع.ا

 أكله حيّل يف ذلك ما  سواء مطلقا ، احليوانات أبوال من يشء حرمة ثبوت عدم الظاهرـ  30

 ،اخلنزير حتى بل ،وغريها الثالثة األنعام ومن طهارته، أو بنجاسته حيكم وما أكله، حيرم وما

مرّضا  بحّد غري رشعي للرضر وثبت لو كان  نعم .بلحمه التحريم اختصاص عىل ينب   لو السيام

، بل هو قوّي يف أبوال ما ال الثالثة األنعام أبوال يف حسن االحتياطذلك علمّيا  فهو حرام. و

 .يؤكل حلمه

وإن كان حمتمال  جدا ، غري  يثبت ملما  فهذا األبوال يف يةطبّ  لوصفة الديني النص تقديم اوأمّ 

 التوجيه الديني يف ذلك. أّنه لو ثبت ال ي علم أّنه كان من باب

والكالم كّله جيري يف الغائط أيضا . أّما سائر رطوبات اإلنسان واحليوان، مثل البصاق 

 االحتياط كان وإن والنخامة والدمع والعرق وغري ذلك، فلم يثبت حتريمه عدا الدم وما تقّدم،

 .به بأس ال ،اجلملة يف اإلنسان ريغ ،األكل حمّرم من أو خبيثا   أو نجسا   كان ما مطلق رتكب

اخلمر باملعنى األخّص، وكذلك اخلمر باملعنى األعّم، وهي كّل مسكر، حراٌم، مطلقا  ـ  31

كر عند اإلنسان برشبه بالفعل أو ال.  حتّقق الس 

إّن النبيذ والفّقاع والعصري العنبّي والعصري الزبيبي والعصري التمري وعصري احلرصم ـ  32

، إّنام حترم حال كونا ما إىل ذلكوـ بالنار وغريها ـ واملرشوبات املغلّية وغري ذلك من العصائر 

مسكرة وصدق عنوان املسكر عرفا  عليها ولو بإسكار خفيف، واالحتياط الواجب هو جتنّبها 

 يف حال احتاملّية صريورهتا مسكرة احتامليّة  معقولة معتّد هبا، ومل حيصل التبنّي.

ليس اسم العصري العنبي املغيل أو الفّقاع أو نحومها، وليس أصل التحريم يف العربة ـ  33

وجود الكحول، بل النسبة الكحولّية املوجبة لصدق عنوان املسكر عليه عرفا ، ولو بإسكاٍر 

 خفيف.

حتّل بتحّوهلا إىل هوّية نوعّية مغايرة ـ بل متام املحّرمات ـ إّن اخلمر ومتام املسكرات  ـ 34

منها، كام أّنا ـ بام فيه اخلفيف ـ وهذا يتحّقق أيضا  عند زوال طاقة اإلسكار عرفا ، حقيقة  أو 



  

تطهر بذلك لو قلنا بنجاستها، ما دام العرف يرى ما صارت إليه هوّية  نوعّية خمتلفة عنده، مع 

 زوال صفة اإلسكار متاما ، وال يقترص األمر عىل صريورهتا َخال  بعينه.

 وحدة عليه يصدق ملتقى يف نساناإل يكونحتريم أن  الراجح ـ واألحوط ـ هو ـ 35

ـ ولو من قبل  هذا املجلس يف رشبوي   بحيث يصنّف عرفا  من أفراد هذا املجلس، املجلس

 كلأ سواء ،األعّم من اخلمر وغريه دون عذٍر من شاربه املسكر من يشءٌ شخٍص واحد ـ 

جد عليهاال ماجلالس أ  طعام أم ال. ، وسواء كانت هناك مائدة أم ال، و 

كام أّن هذا احلكم ال يعّم مطلق جملس يرتكب فيه شخٌص  حيرم، الف نفسهيف  الطعامأّما 

، عدا بعض املعايص الكبرية مثل الكفر بآيات اهلل مع االستهزاء هبا وال يعّم هذا احلكم  .معصية 

 بموارد مرتفعٌ  واحلكم  جملسا  توجد فيه ـ ولو عىل مائدٍة ـ اخلمر  مع عدم وجود من يرشهبا. 

 .كسائر األحكام الرشعّية األوليّة واحلرج الرضر

 التداوي باخلمر واملسكرات ـ بل ومطلق املحّرمات ـ حراٌم، إال عند اجتامع أمرين: ـ 36

 أ ـ انحصار العالج هبا.

ب ـ كون احلالة من موارد االضطرار أو يلزم من ترك التداوي حلوق الرضر املحّرم رشعا  

ذلك، أو يلزم من تركه الوقوع يف  النفس أو األعضاء أو طاقٍة من طاقات اجلسم أو نحوكتلف 

 حرج شديد ومشّقة عالية.

م يف  ـ 37 املراد من التداوي املالَحظ يف املسألة السابقة هو التداوي عرب االستعامل املحر 

 دليلا إليه أّنه مل يقم نفسه مثل الرشب، أّما غريه فال دليل عىل حرمته للتداوي، والذي توّصلن

 .الطهارة فيه شرتطي   وما كلواأل الرشب غري يف واملسكرات النجاسات استعامل حتريم عىل

، ما مل ي علم بنزول يشء منه باملسكر االكتحال حرمة عىل معترب دليل يدّل  مل هنّ أ علمي   ذلك ومن

 .تهنجاس عىل بناء   للصالة زالتهإ يلزمإىل اجلوف، لكن 

 أو يستحيل، متاما   املسكر فيها ستهلكي   التي والعالجات والعقاقري دويةاأل نّ الظاهر أ ـ 38

، رشط أّن ال يكون العقار ساسا  والعنوان الثانوي أ االضطرار دليل ىلإ حاجة بال تناوهلا جيوز

 .يف نفسه مسكرا  

 :مطلقا ، إال حالل بأنواعها إّن املخدرات ـ 39



 

 مثل يفا يكون م وهو كر،الّس  حلالأو مناطه  عوارضه يف املشابه النوع من كانت ذاإ أ ـ

 )احلكم األّويل(. بعضهم رأي عىل احلشيش

نتيجة الكمّية املأخوذة أو نتيجة اإلدمان أو  به املعتدّ  كالرضرآخر  حمّرم منه لزم ذاإ ب ـ

عنوان  ، سواء صدق عليه)احلكم الثانوي( ذلك نحوحلوق الرضر بمالحظة املجتمع كاّفة و

 .املسكر أو ال، فيحرم بمقدار حتّقق العنوان الثانوي

ملجّرد كونا خمّدرا ، بل  ،دوية غري حمّرمة وال نجسةألرات العقاقري واخمدّ  نّ أعلم ي  ذلك وب

فتجوز البّد من النظر فيها، فإن كانت ملحقة باملسكر ـ موضوعا  أو مناطا  ـ كانت حمّرمة، وإال 

 نأ فيلزما قوانني الدولة مّ أ، وثانوي حتريمي كالرضر فتحرم يف مورده عنوانما مل يلزم منها 

 .املجتمعي الرضر حجم يضا  أ تراعي

نعم لو كانت املواّد املخّدرة امللحقة باملسكر موجودة ضمن دواء لو أخذه اإلنسان ال يسكر 

 بحيث تالشت فيه أو استحالت جاز أخذها.

 يف ضوء النتائج الفقهّية (أسئلة وأجوبةعّينات من )ثانيًا: 

سأحاول هنا عرض بعض النتائج الفقهية هلذا الكتاب عرب جمموعة أسئلة وأجوبة، وهي 

ها،  أغلبها أسئلة وأجوبة وّجه جلمع من الفقهاء ومراجع الدين من قبل مقّلدهيم، وقد تّم مجع 

نتائج التي وصل إليها ثّم اختيار أمّهها وحذف التكرار منها، وتعديل أجوبتها بام يتناسب مع ال

 هذا الكتاب؛ لتكون نافعة يف توضيح األفكار إن شاء اهلل تعاىل.

من الكحول يف مقدار معنّي ه حيتوي عىل : هل حيرم تناول الدواء الذي كتب عىل علبته أنّ س

ة ة مؤرشات خارجيّ ه ال حتصل أيّ ة تلك الكتابة، مع العلم أنّ حالة حصول االطمئنان بصحّ 

 الدواء؟بسبب 

، رشط عدم ال بأس بتناول خليطهايف كميات كبرية حال تصنيعها كة : الكحول املستهل  ج

 را ، بال فرق يف ذلك بني أنواع الكحول.ككون اخلليط مس

 حساس باالرختاء والنعاس ملتناول الدواء؟اإل: وهل األمر كذلك يف حالة حصول س

بحيث ال يصدق كون اخلليط مسكرا  مل يكن ذلك مؤرشا  عىل حصول حالة السكر : إذا ج



  

حيتوي عىل نسبة كحولي ة توجب ـ نوعا  ـ اإلسكار ملن تناول الكثري منه، فال بأس، وإال فهو 

كر ـ رشعا  ـ عىل األصح  هو نوع من الغيبوبة التي تدفع اإلنسان إلصدار  حرام. واملراد بالس 

م هبا، فيخلط يف سلوكه و مشيته وأقواله، وتكون بدايتها كالم أو حركات يعجز عن التحك 

ة التي تعرتيه، وال يلزم أن يغيب متاما  بحيث ال يمي ز شيئا  عن يشء مطلقا ، وكأن ه  النشوة واهلز 

 جمنون أو نائم، خالفا  ملا ذهب إليه بعض األحناف.

 سكر؟طعمة التي حتتوي عىل يشء من الكحول بحيث ال ت  : وهل حيرم تناول األس

وال يصدق كون أثناء التصنيع يف كمي ات كبرية كة عرفا  حول مستهل  إذا كانت الك: ج

ا لو وضع مقدارا  قليال  من الكحول يف الطبخ مثال  وكانت املجموع مسكرا ، فهو حالل ، أم 

؛ إال كمي ة الطبخ قليلة وتالشت القطرات الكحولي ة التي وضعها فاألحوط وجوبا  االجتناب

 .ه مسكرا  بذلك فيكون حراما  مع كون األكل قد أصبح يف نفس

د عدم إمكان رؤية  وبعبارة أخرى: إن  االستهالك الذي يوجب ارتفاع حكم احلرمة ليس جمر 

 اخلمر أو املسكر املضاف، بل تالشيه يف كمي ة كبرية مغايرة له.

 ة؟ل من فورة الشهوة اجلنسيّ ه يقلّ : الكافور هل يصح رشب مائه حيث إنّ س

م رشعا .ما : ال بأس بذلك، ج  مل يلزم منه رضر حمر 

 آخر؟ هو حكم رشب حليب املرأة سواء كان الشارب زوجها أم شخصا   : ماس

ما دام  ألجنبي، بل حتى لمطلقا   رشب لبن املرأة )احلليب( يف نفسه، جائز  لزوجها: ج

ة البدن مة الرشب من دون مماس  ة حمر   .مماس 

 م؟ام يقد  واخلمر فأهّي   عند الرضورة بني املاء املغصوب: شخص خترّي س

 يلزمه تقديم رشب املاء املغصوب.: ج

سان ماّدة توجب حصول السكر له، لكنّه مل يأخذها بالرشب أو نحوه بل نس: لو تناول اإل

 باألبرة أو غري ذلك، فام هو احلكم؟

ا بطبيعتها توجب  ة يصدق أّن  ج: ال جيوز ذلك يف اخلمر واملسكرات ما دامت هذه املاد 

ملن تناوهلا ولو هبذه الطريقة، وهذا بخالف الدم أو غريه، فإن  أخذه عرب الرشايني ليس  السكر

ما  رشعا .  حمر 



 

ة بواسطة رشكات، هل جيوز أكله إذا كان مما جنبيّ : السمك الذي يستورد من الدول األس

 له فلس؟

إذا علم أن  طريقة الصيد مطابقة للطريقة الرشعي ة يف  : نعم جيوز ذلك يف مفروض السؤالج

ا مع العلم بالعكس أو الشك  فال جيوز بعد فرض كونه مستوردا  من بالد غري  التذكية، وأم 

 .املسلمني

ها لكنّ  ،د الصفارأي جمرّ  ،ما توجد بيضة أو أكثر غري مكتسية : عند ذبح الدجاجة كثريا  س

هل هو حمكوم  ؟فام حكم هذا البيض ،ةا عروق دمويّ كأّن  ،تكون فيها عروق محراء أحيانا  

 ال؟ وكل أرة وجواز األبالطها

 جيوز األكل.: ج

: إذا احتوى العصري عىل نسبة ضئيلة من الكحول ال تعرف إال بالتحليل الكيميائي س

هذه الكمية الضئيلة من الكحول  فهل جيوز رشبه يف حالة العلم أنّ  ،حوايل ثالثة من ألف

 ر العصري؟أضيفت له أثناء صناعته، وهل خيتلف احلكم لو علم كونا ناجتة من ختمّ 

يف مفروض السؤال، ما دام املرك ب غري مسكر نتيجة ضآلة النسبة الكحولي ة التي فيه : ج

لكحولي ة لوحدها ، نعم لو فصلت النسبة اما دام التصنيع يكون عرب كميات كبرية فيجوز تناوله

ا لو كانت هذه النسبة  حرم تناوهلا. هذا لو كانت الكحول قد أضيفت إليه أثناء التصنيع أم 

 قد تول دت من العصري نفسه نتيجة تفاعالته الكيمئي ة فال إشكال هناالبسيطة جدا  الكحولي ة 

 .مطلقا  

ستخرجة أو : يوجد يف بعض أنواع العصري جزء بسيط من الكحول وهذه الكحول مس

 أم ال؟العصري  هذا مصنوعة من نفس ذلك العصري، فهل جيوز رشب

 جواب هذا السؤال اتضح من السؤال السابق.: ج

 رات عىل مادة الكحول، فهل جيوز تناوهلا؟دوية واملطهّ : حتتوي كثري من األس

األجوبة  يف عىل الطريقة التي بي ناها آنفا   دويةاأليف الكحول مستهلكة كانت نعم جيوز إذا : ج

مة.  املتقد 



  

كل احلرمة أل أساس جيوز أكل الرتبة احلسينية )أعني القليل منها( مع العلم أنّ  أّي  : عىلس

 ؟مثال   ×أو أمري املؤمنني ‘حاديث برتبة الرسولوملاذا مل ترد األ ؟دةالرمل أو الرتاب مؤكّ 

ـ لو ثبت ـ اجلواز  خيتص  بناء عىل حرمة أكل الطني بعنوانه ولو مل يلزم منه الضر، : ج

يكون هذا و ،ون الغرض هو االستشفاءمع كتقريبا  صة ة بم ال يتجاوز قدر احلم  الرتبة احلسيني  ب

، ومل ا مل يرد يف غري الرتبة احلسيني ة ذلك مل يكن يمكن منها حلرمة أكل الطني واستثناء   ا  ختصيص

 وصي ة، وال جمال فيها للتعميم.التخصيص بأوسع من ذلك، فاملسألة شديدة التعب د واخلص

ى بل قد ال يتعدّ  ،جسمه : ما هو حكم السمك الذي يكون عليه فلس قليل ال يغطي كّل س

ة عدد الفلس قد )وقلّ  عدد الفلس املوجود عىل جسم بعض أنواع السمك الواحد فقط أحيانا  

 خرى(؟جسام األتكون ناجتة عن احتكاك السمك باأل صل، وقدتكون من األ

ففي ـ كم هو مقتىض االحتياط الوجويب ـ ني عىل حرمة السمك الذي ال ف لس له بُ إذا : ج

، بحيث يشك  يف صدق عنوان أن  له فلسا  عرفا   حلي ة أكل ما يكون فلسه قليال  للغاية كالواحدة

، واالحتياط ال يُ   نعم إذا كانت قل ة عدد الفلوس ناجتة  عن االحتكاك فيجوز. رتك.إشكال 

ب املستورد من اخلارج وكان بحيث ال يعلم إن كان له فلس، لكن اسم مك املعلّ : السس

 لس فهل جيوز التعويل عىل ذلك؟السمك املذكور عىل الغالف مما له فَ 

إذا كان االسم املوجود عىل الغالف مؤرشا  عىل قصدهم أن  ما يف داخل العلبة هو من : ج

ة، فيمكن التعويل عىل موضوعي ة ارص هذا السمك، وحصل االطمئنان بصدقهم نتيجة عن عد 

، وال جيري ، ومثله ما لو حصل الشك  يف كون السمك له فلس أو ال، فيجوز تناولهقوهلم

 .استصحاب عدم الفلس

ولو أحرق الشعر، أو  رجل؟جلد رأسها واأل هل جيوز أكل جلد الذبيحة، خصوصا   س:

 ال؟ والصوف ، فالسواد امللتصق باجللد.. هل جيوز أكله أ

ا، حتى مع االحرتاق إذا مل يلزم منه رجل وغريهيدي واألجيوز أكل الرأس وجلود األ ج:

م.  رضر حمر 

به  ه دارت حوله الشبهات، ويقال بأنّ نّ أهل جيوز رشب )البيبيس كوال(، مع العلم س: 

 ة من الكحول.. فام قولكم؟كميّ 



 

د الشبهة هبذه الطريقة غري كاف  : ج  .مانع من رشبهال يف التحريم، ف جمر 

 ما حكم املواد الغذائية التي تشتمل عىل مادة اجليالتني؟س: 

ى ما مل تكن من امليتة : ال بأس هباج  جتن بها لو كانت من خنزيروجوبا  ، واألحوط وغري املذك 

 .عظامهغري حلمه وشحمه مثل إذا كانت متخذة من ُذبح بالطريقة الرشعي ة 

، تؤخذ من النبات ةوهذا املأكول توجد فيه مادة جيالتينيّ بات تسمى )جييل( توجد معلّ س: 

ومع  ؟م من نباتأذا مل يعلم عن هذه املادة أمن حيوان أخذت إو احليوان.. فام احلكم فيها أ

 ال؟ وة.. فهل جيوز أكلها أسالميّ إا تأيت من دول غري العلم بأّن 

 .ال بأس بأكلها ،يف الصورة املفروضةج: 

تلك  بأنّ  م، علام  بز املوجود عليه نقط سوداء من اخلبز املحرتق املتفحّ كل اخلأما حكم س: 

 زالتها؟إ، ويعرس و امللحأر النقط بحجم حبيبات السكّ 

 .تلك النقط السوداء فيه عنهوجود ال بأس بأكله، وال يمنع ج: 

يف كونه مما  ذا شّك إ، وكذلك ةسالميّ اإل هل جيوز أكل السمك املستورد من الدول غريس: 

 له فلس.. فهل جيوز أكله؟

ل ف: ج ا يف سؤالكم األو  أن  طريقة الصيد مطابقة لألسلوب الرشعي  ثبتإذا  يجوز أكلهأم 

ر، وأم    .، وال جيري استصحاب عدم الفلسالسؤال الثاين فيجوز األكل ااملقر 

من املاء، وأّن االطمئنان بأّن أغلب األماكن يف العامل تصيد األسامك بإخراجها هل س: 

 التفجري حمّرم دولّيا  كاٍف يف حلّية السمك الذي بيد غري املسلمني؟

 بلدانلـ ولو عىل مستوى بعض ا بتحق ق ذكاة السمكنان ئطمإذا بلغ األمر حد  اال ج:

 لقوانني ـ أمكن ترتيب اآلثار الرشعي ة.باومديات انضباط أهلها 

نة من دهن حيواين، ا مكوّ عىل علبتها أّن  مكتوبا  إذا جاءت مادة غذائية من بالد الكفر، س: 

وشككنا يف املراد من الدهن احليواين، هل هو املأخوذ من احلليب أم من الذبيحة.. فام هو حكم 

 ة؟ة الغذائيّ هذه املادّ 

 حيكم بحلي تها. : يف مفروض السؤالج

ة التي يدخل يف صنعها شحوم أو حلوم من حيوان مشكوك التذكية، مع املواد الغذائيّ س: 



  

 ا مستهلكة فيها.. هل جيوز أكلها؟فرض أّن 

إذا كانت تضاف للمواد الغذائي ة ضمن كميات  بأكلها يف مفروض السؤال: ال بأس ج

 .كبرية كم يف املصانع واملعامل

كل العنب أوهل حيرم  ب هذا املاء؟فهل حيرم رش ،إذا وضع العنب يف ماء، ثم غىل املاءس: 

 مع عدم العلم بغليان ما يف داخل العنب؟

 جيوز يف احلالتني مع عدم كون املرشوب مسكرا .ج: 

سواق أنواع من عصري العنب، وقد كتب عىل الزجاج )معالج باحلرارة تباع يف األس: 

.. هل جيوز شّك الشديدة(، فمع العلم بحصول الغليان حيرم العصري العنبي، ولكن مع ال

 رشبه؟

احلرارة الشديدة إذا رشبه حتى لو كان معاجلا  ببل جيوز ، يف مفروض السؤالرشبه جيوز  ج:

 . ولو بإسكار خفيفصبح مسكرا  مل يُ 

 س يف حالة احلرج؟هل جيوز رشب املتنجّ س: 

 .نعم جيوزج: 

ب عىل .. فهل يرتتّ ، أو جهال  كله، أو رشب ما حيرم رشبه غفلة  أكل املؤمن ما حيرم إذا أس: 

كل حلم اخلنزير، والتأثري عىل أ، كام يف ة، كإذهاب املروءة والغريةذلك اآلثار التكوينية املعنويّ 

 النطفة كام يف رشب اخلمر، وما شاكل ذلك؟

مة ولو مع اجلهل، لكن اجلزم : ج الظاهر أن  بعض اآلثار التكوينية ترتت ب عىل األفعال املحر 

.برتتب متام اآلثار يف   هذا املورد أو ذاك حيتاج لدليل مستقل 

 احلبوب املستعملة لرصف النوم، واإلعانة عىل السهر.. هل جيوز تناوهلا، أم ال؟س: 

م كاملسكر ، ما مل يصدق عليها عنوان  نعم جيوزج:   م ك، أو يلزم حمر  املنهي   الضرمنها حمر 

 .عنه

 اإلنزيمية ةاملعويّ  العصارة بعض باستخدام ةالغربيّ  الغذائية الرشكات بعض بدأتس: 

 احللويات أنواع بعض لصناعة الالزمة ةاللبنيّ  األمصال تكوين يف العجول من املستخلصة

وال  ها.شحّ  بسبب النباتية املصادر عن كبديل وبكثرة جمتمعاتنا يف واملنترشة العاملية واألغذية



 

ة أو بعد ذبحها، كأن تستخلص وهي حيّ  ،سبيل لنا ملعرفة طريقة استخالصها من تلك العجول

 فهل يعترب هذا اإلنزيم الداخل يف الصناعات ،ى لوجه اهلليف الغرب الذبائح ال تذكّ  وطبعا  

 ؟األغذية التي يدخل يف صناعتها وبالتايل حترم كّل  ،ما  الغذائية حمرّ 

، ما مل يقصد كلهاأجاز  ،لة األكلحة عجل أو ما شاهبه من احليوانات املحل  أنف كانت ذا: إج

واملقصود بذلك أن   .التذكيةثبوت مع عدم ـ عىل األحوط وجوبا  ـ فتحرم  ،منها نفس الكرش

األنفحة قد تم  االختالف بني الفقهاء فيها هل هي املواد  التي تكون يف الكرش، أي هي 

والقدر املتيق ن من أدل ة الرتخيص  ن؟املظروف، أو يقصد منها نفس الظرف والكرش من احليوا

 باألنفحة هو املظروف، وليس الظرف.

ل عن ، هل من األفضل أن أسأحاللـ ة حسب القواعد الرشعيّ هو ـ م يل طعام قدّ س: 

 ناته؟مصدره أو مكوّ 

من الناحية العقلية رشعي عىل مثل ذلك. نعم قد يكون حسنا   ج: مل يثبت وجود حث  

، وليس كل  ما هو حسن  عقال  فقد ثبت فيه وجوب ض املوارد عىل األقل  ولو يف بعوالعقالني ة 

، فلو مل يرد به نص  أو يشمله ال يمكننا إثبات حكم  أو استحباب رشعي من دون ورود النص 

د احلسن العقّل أو العقال ، دون أن ُينقص ذلك من قيمة التحسني العقّل ينرشعي بمجر 

 .والعقالئي

 والنفس اجلسد عىل رضرها عىل الكّل  اتفق يتال ةالضارّ  الغازية املرشوبات: ما حكم س

 ؟كوال البيبيس مثل

م باملقدار جسيم رضر   هلا ج: حكمها هو احللي ة ما مل يثبت الفها عضوا  أو ، كإتللضر املحر 

ة لو وقع مقابل غرض عقالئي. م، خاص  ا مطلق الضر فليس بمحر   طاقة  أو نحو ذلك، أم 

 غري الدول من املستوردة) ةاملحليّ  أسواقنا يف رةاملتوفّ  باألجبان قيتعلّ  سؤال دينا: لس

 لقسم: اقسمني إىل تنقسم والتي ة،احليوانيّ  األنفحة صناعتها يف نتتضمّ  والتي ،(سلمةامل

 األنسجة استخدام وهو: الثاين القسم. اجلدي يرتضعه الذي اللبن إليه يستحيل ما وهو :لاألوّ 

 واستخراج بنقعهاأم  واستخدامها بتجفيفها سواء للجدي، ةجعالرا للمعدة ةالداخليّ 

 املستخدم هو الثاين القسم أنّ  العلم مع، التجبني ةلعمليّ  األنسجة هذه حتتوهيا التي األنزيامت



  

 عىل حتتوي والتي سلمةامل غري الدول من املستوردة األجبان أكل حكم فام األسواق، يف حاليا  

 ؟األنفحة من النوع هذا

ل ج: جيوز ذلك  عىل األحوط وجوبا . دون الثاين ،يف النوع األو 

 والزنجبيل، املغيل الشعري ماء من نتتكوّ  ،(ةإسالميّ  برية) ىتسمّ  برية األسواق يف وجد: يس

 ؟حالل هي فهل حيل لونا، هنا والناس مسكرة، موادّ  عىل حتتوي وال

ا ُمسكرةكانت النسبة الكحولي ة فيها قليلة للغاية  ذاج: إ ، بمعنى بحيث ال يصدق عليها أّن 

 هيفهي ال توجب ـ نوعا  ـ اإلسكار، ولو بمراتبه اخلفيفة، فلو تم  تناول كمي ة كبرية منها أن ه 

 .حالل

 ؟األرانب أكل جيوز: هل س

 .جيوز : نعمج

 واألبقار األغنام من تؤخذ التي ،(Kidney) الكالوي أكل يف الرشع حكم ا: مس

 ؟والدجاج

 .، خالفا  لبعض الفقهاءبل مل تثبت الكراهة فيها احليوان، تذكية أحرزت إذا أكلها وزجي: ج

 ؟واحلي ات الثعابني من امل ت َخذ الزيت وأكل استخدام جيوز ل: هس

 إذا كان الثعبان مفرتسا  وله أنياب فاألحوط وجوبا  جتن ب األكل.: ج

 ؟الكحول عىل حتتوي وهي ،املريض قبل من األدوية تناول حكم: ما س

كة إذا كانت النسبة الكحولية قليلة للغاية بحيث تعترب مستهل، يف عرصنا يف مثل األدوية: ج

، وإال فال جيوز إال عند االضطرار الشديد فيجوز ،وال يكون الدواء مسكرا  يف نفسه ،رفا  ع

 .وانحصار العالج بذلك

 ؟التحريم ةعلّ  ما أي ؟الذبيحة يف والبيضتني الطحال حتريم سبب ا: مس

ا البيضتج ن فلم يرد يشء يف ا: الوارد يف بعض الروايات أن  الطحال حتريمه لكونه دما ، وأم 

احتياطيٌّ يف إال أن  حتريم البيضتني  .ا جممع البولّن  أذلك، بل ورد يف تعليل حتريم املثانة ب

 الذبائح.

 ؟اخلبز من املحروقة املواضع أكل جيوز ل: هس



 

 بالغا  حد  التحريم. به معتدا   رضرا   ا  مض   يكون أن إال ،جيوز عم: نج

 يقال اللذان رياتالسكّ  أو احللويات من نوعان ومها ،واجليالتني اجلييل أكل جيوز ل: هس

 بصورة ثابت غري أمر وهو العظام، نخاع من مستخرجة هالمية مادة صناعتهام يف يدخل هبأنّ 

 هو احلكم؟ فام ة،قطعيّ 

 تشخيص املوضوع إىل أهل اخلربة.يف ، ويرجع األكل جيوز احلال حقيقة يف الشك   مع: ج

؟ الشاة حكم ما وحلمها، عظمها اشتدّ  أن إىل والدهتا منذ صغرية شاة   أرضعت مرأة: اس

 ؟منها واألكل ذبحها جيوز له

 .جيوز: نعم، ج

 ؟ةالربيّ  احليوانات حلم أكل ةحليّ  ضابط وه ا: مس

يل، : ج يتة، مل يكن احليوان من السباع التي هلا ناب، ومل يكن خنزيرا ، وال مإذا بالعنوان األو 

 .وال ذبح لغري اهلل، فهو حاللوال كلبا ، 

 حتيض أنثاها أنّ  هو احلرمة يف السبب أنّ  فهل األرنب، أكلها حيرم التي احليوانات ن: مس

 ؟آخر أمر هو أو

منه، والذي ورد يف بعض  : مل تثبت حرمة أكل األرنب بال فرق بني الذكر واألنثىج

نعم ورد يف بعض مصادر أهل السن ة  .سوخالنصوص هو تعليل التحريم بكون األرنب من امل

ة لكوّنا تدمي وحتيض، لكن يف هذه الرواية عينها ورد أن  النبي  ال يأكل  احلديثية إشارة نبوي 

 األرنب وال ينهى عن أكل حلمه يف الوقت نفسه.

 ؟الطائر هذا حلم أكل حيّل  هل ،(اجالدرّ ) بالعامية يسمى طائرٌ  يفيةالر املناطق يف كثر: يس

 .أكله جيوز ،عم: نج

 ومعظم ،(القشور) األصداف من جدا   قليل عدد عىل حتتوي السمك أنواع عض: بس

 ؟السمك من األنواع هذه أكل جيوز فهل منها، خال جسمها

ففي ـ كم هو مقتىض االحتياط الوجويب ـ ني عىل حرمة السمك الذي ال ف لس له بُ إذا : : ج

، بحيث يشك  يف صدق عنوان أن  له فلسا  عرفا   حلي ة أكل ما يكون فلسه قليال  للغاية كالواحدة

، واالحتياط ال يُ  ا سمك له فلس رتكإشكال  ا لو كان عدد القشور بحيث يصدق عرفا  أّن  . أم 



  

كم أن  العربة بإثبات العلم  ن جسم السمكة.فيجوز، وال يلزم أن تغط ي القشور مساحة كبرية م

 قشورا  للسمكة بحيث لو أطلع العلُم العرف  عىل ذلك لقال العرُف بأن  هذه سمكة  هلا قشور.

 ؟ماتاملحرّ  من( ياجلرّ ) سمك أكل جعل يف الرشعي الدليل هوما : س

ي مبني  عىل يف السن ة الرشيفة. لكن حتريم  الواردة النصوصهو  ذلك عىل الدليلج:  اجلر 

 ، واهلل العامل.الوجويب االحتياط

فيها  أي ال أدري أنّ ـ ومل أعلم بذلك  ،ام تناولت وجبة وفيها حلم اخلنزيراأليّ  دحأيف س: 

ه يف النفايات، فام وعىل الفور رميت الطعام كلّ  ،وما علمت  إال بعد اللقمة الثانية ـ حلم خنزير

 ؟حكم ما دخل يف جويف

 .يف ذلك ما دمت جاهال   ج: ال مشكلة

س: ما حكم أكل اجلبنة التي تستعمل فيها منفحة العجل إذا كانت هذه اجلبنة مستوردة من 

ق من مصدر اجلبنة التي قد بلد غري إسالمي مثل هولندا وأملانيا والدانامرك؟ وهل جيب التحقّ 

 ة؟م يف مطعم ما يف دولة إسالميّ تقد  

ل، إذا قصدتج:  ـ م األكل حمر   ، فهونفس الكرش/الظرفم من املنفحة حول السؤال األو 

ا إذا قصدتم املظروف، أي  املواد اللبني ة  عىل األحوط وجوبا  ـ مادامت مل تثبت التذكية، وأم 

 .حالل والسائلة أو اجلامدة املوجودة يف الكرش والتي تستخدم للتجبني، فه

 .الثاين وال جيب التحق ق من مصدر اجلبن يف مفروض السؤال

 س: يستخدم يف صناعة اجلبن إنزيم مستخلص من أنفحة العجل ويكون ذلك بطرق عدة:

 األوىل: عن طريق ذبح العجل وإخراج األنفحة ثم استخالص اإلنزيم. الثانية: عن طريق

 إشكال. ة وهي ليست حمّل السحب باإلبر اخلاصة بذلك. الثالثة: عن طريق البكترييا الصناعيّ 

ل و حكم أكل األجبان املستوردة من الدول الكافرة، ال سيام واالحتامل األوّ السؤال: ما ه

 ي.احتامل عدم الذبح الرشعو احتامل الذبح الرشعي ن احتاملني:موجود، والذي يتضمّ 

األنفحة طاهرة حمل لة، حتى لو أخذت من حيوان  ج: ال مانع من أكل األجبان املذكورة، فإن  

 عىل األحوط. فتحرم ،ألنفحة نفس الكرشاُيقصد بما مل ى، غري مذك  

 كل دون باقي احلرشات؟ل األس: ملاذا اجلراد حملّ 



 

 بل مل يثبت عندنا حرمة احلرشات بعنواّنا أو بقول مطلق. تحليله،ج: ال نعلم سببا  ل

 اق، الضفادع؟س: ما هو احلكم الرشعي للمأكوالت التالية: البزّ 

مات.ج:   ليست من املحر 

يسمى بالدعلج يف  أو ما، القنفذب شبيها   حيوانا   بأنّ  ةشعبيّ  ةمصادر طبيّ : سمعنا من س

خيرج عند اكتامل القمر  وال ةوهو معروف باعتامد أكله عىل النباتات الزكيّ  ،بعض مدن العراق

 بل فقط بأفوله، وهو شبيه بالقنفذ.. فهل هو حالل األكل؟

 .مادام غري سبعي جيوز أكلهج: 

 ة؟يالتني احليواين املأخوذ من البلدان غري اإلسالميّ س: هل جيوز أكل اجل

 .حصول االستحالة يف تصنيعهمن أهل اخلربة لو صح  ما نقل عن بعض  ج: جيوز ذلك

 وما حكم أكل اجللود وذنب الدجاج؟ عظم اللحوم وعلكها باألسنان؟ س: ما حكم مّص 

 يف نفسه. ج: جيوز ذلك

ذو مصدر بأّنه ويقال لنا أحيانا   ،ري معروفةس: اجليالتني يف الغرب يأيت من مصادر غ

ة؟ وهل خيضع يف بقري، فهل جيوز استهالكه حتى ولو مل يكن مذبوحا  عىل الطريقة اإلسالميّ 

 ة كياموية جتعل أكله حالال ؟خالل تصنيفه لعمليّ 

 ة.االستحالعدم إحراز كونه حيواني ا  أو مع حصول ج: جيوز ذلك مع 

 أكل طائر السنونو؟ س: هل حيّل 

 نعم جيوز ذلك.ج: 

 ؟حرام أم ال أو السجائر س: هل تدخني الغليون أو النارجيلة

ا  رضرا  كبريا  بحيث يؤدي إىل املوت أو إتالف طاقة للجسم أو عضو أو ج:  إذا كان مض 

 نحو ذلك فهو حرام، وإال فهو حالل، وعليه فال حيكم بحرمة مطلق التدخني بعنوانه.

يشات وحد املحالت وكان يبيع سندأىل إوذهبنا  ،جازة الصيف يف سويرساإيف  اس: كنّ 

يف الوقت نفسه ويف نفس املحل الذي يبيع  ،«حلم حالل»وقد كتب عىل اإلعالن  ،شاورما حلم

 كل الشاورما منه؟أ، فهل جيوز البرية واخلمور فيه الشاورما كانت تباع يف املحّل 

ا لو ثبت معتربة رشعا  ـ فيم ُيعلنه من أن ه حالل فال جيوزإذا مل يثبت صدقه ـ بوسيلة ج:  ، أم 



  

 .بقوله يف أن ه حالل، فيجوزموضوعي  صدقه بدليل معترب أو حصل وثوق  

 أو عند التخيّل  "التواليت"ة ه جيوز األكل والرشب يف املرافق الصحيّ نّ أس: هل صحيح 

 غريه..؟

 .جيوز ذلكنعم، ج: 

 ده؟طعام الساخن الذي يف الصحن لكي نربّ س: هل جائز أن ننفخ عىل ال

 .جيوز ذلكنعم، ج: 

 )حلم البقر و الغنم و الدجاج و السمك( حالل؟ س: هل أكل اللحم نيئا  

 حيل  ذلك.ج: 

 طات؟ستخدام املنّش اس: هل جيوز 

م كالج: إن مل تكن مستلزمة  كانت من نوع لكن إذا فيجوز،  غري املرشوعضر ملحر 

، فإن كان تأثريها هو بعينه تأثري املسكر وعوارضه فهي حرام مطلقا ، وإال فتحرم لو راتاملخد  

 أو بغري ذلك.)اجلرعة الزائدة( لزم منها الضر باإلدمان أو بالكمي ة 

 ي إىل اإلدمان عليها بعد فرتةس: ما حكم رشاء ورشب املرشوبات التي حتتوي مواد تؤدّ 

 (؟)مثل مرشوبات الطاقة

ما  بذا ج: ال حيرم  ته، ومل يلزم من ذلك رضر غري مرشوع.ذلك ما دام الرشاب ليس حمر 

 ند؟س: ما حكم تناول سمك مقيل يف زيت سبق وقد قيل فيه أخطبوط وكرك

 ّل.ج: ال مانع من القّل فيه وتناول ذلك السمك املق

 طاهرة مع فتاة وأريد أن أعرف ما هو حكم األكل من نفس  مرتبط بعالقة حّب س: إيّن 

 ؟الطعام الذي أكلت منه الفتاة

 أمورهم وعالقاهتم فإن   ج: جيوز لك األكل منه. وعىل املؤمنني أن يراقبوا اهلل تعاىل يف كل  

 .ن هلم القبيح حتى يردوا موارده أو يوشكوا عىل الوقوع فيهالشيطان ال يفتأ يزي  

 س: ما حكم أكل نبتة اجلرجري؟

 .ج: حالل

وبعد ذلك نزيل  ،وهو عىل قيد احلياة أم ننتظر موته هل جيوز إزالة فلس السمكس: 



 

 س؟الفل

فمقتىض االحتياط ال إو ،ى بذلكن كان السمك ال يتأذ  إزالة فلس السمك إمانع من  الج: 

 الراجح هو عدم إيذاء احليوانات.

 ر؟ذا غىل بالنار وكذا بغري الناإالزبيبي و يعصري العنبي والتمرالا حكم س: م

)واملراد بالغليان هو حصول  يعها بالنار أو بوسيلة أخرى غري النارج: إذا غلت هذه مج

ا ( ، فإن االنقالب فيها بصعود ما هو يف األسفل لألعىل وبالعكس، ولو مل يبلغ درجة املائة حراري 

ا إذا علم بلوغها ذلك فيحرم  ا مل تبلغ حد  اإلسكار ولو اخلفيف منه، جاز تناوهلا، أم  ُعلم أّن 

ا إذا مل يعلم ذلك، ف مطلقا  ـ أي تجن بها مع باالحتياط يجب تناول القليل منها والكثري ـ وأم 

وعىل كل  التقادير فلو غىل العصري وذهب  .احتملي ة كوّنا قد صارت مسكرة  احتملي ة  عقالئي ة

 يف الثلثني، بل لكون ذلك عالمة غالبي ة جدا  عىل زوال معرضي ته 
ثلثاه جاز تناوله، ال خلصوصي ة 

ا لو غىل العصري العنبي بنفسه ـ دون وسيلة  من نار  أو غريها ـ فهذا معناه أن ه صار  لْلسكار. أم 

ا  فيحرم مطلقا .  مسكرا  مخري 

ة مأدبة عشاء يف أحد سالميّ ة تقيم بعض الدول اإلسالميّ إل بعض الدول غري ايفس: 

 ة:سالمية باسم الدولة املسلمالفنادق غري اإل

 ال؟ وهل جيوز األكل دون سؤال؟ وهل جيب السؤال اذا كان اللحم حالال  أأ ـ 

ب فهل جيوز أخذ املرشو ،ب ـ يوجد طاولة عليها مرشوبات حالل باإلضافة للمسكر

 ؟احلالل منها ورشبه

ـ أي  سلمة كل ها أماراتاملالدولة وأرض اإلسالم وسوق املسلمني ويد املسلم ج: إن  

، لكن لو كان وجيوز األكل بال سؤال لتذكية فيكون اللحم حالال  اعالمات معتربة رشعا  ـ عىل 

الئي ا ، فإن  اللحم عق ضئيلة للغايةـ رغم هذه األمارات ـ املوقف بحيث تكون احتملي ة التذكية 

ا ه لو كان الرشب رشب كذاوفهو جائز أخذ املرشوب احلالل مما ذكر  سيكون حمكوما  باحلرمة. أم 

 ال يصدق عليه أن ه ضمن مجاعة يتناولون املسكرات يف جملس واحد.

ما ؟ وفهل جيوز قبوهلام، سالمي عىل عزيمة طعاإغري  عاين صديق غري مسلم يف بلدٍ س: د

 ا؟الطعام التي ال جيوز أكلههي أصناف 



  

، كم جيوز تناول أي  طعام حمل ل رشعا  بأن يكون مذك ى ومن غري حلم الدعوةج: جيوز قبول 

 وأمثال ذلك.وال اخلمر اخلنزير 

مذبوح عىل الطريقة »ة ومكتوب عليها سالميّ إل اللحوم املعّلبة من دول غري س: ه

 ا؟جائز تناوهل «ةسالميّ اإل

ما دامت حمتملة ز تناوهلا امن سوق املسلمني أو من يد املسلم جاللحوم  هذهخذت أ ج: إذا

ة املعتربة عىل كون هذا اللحم فال جيو إالو، احتمال  عقالئي ا   التذكية ز إال مع العلم أو قيام احلج 

 مذك ى.

ّن هذا أة مكتوب عىل العلبة بيّ وورحد الدول األأمصنوع يف  يوجد يف األسواق رشاٌب س: 

 ؟ما حكم هذا النوع من املرشوبات، سود الطبيعي املبسرتب هو عصري العنب األالرشا

مع عدم العلم بعد فرض عدم كونه مخرا  غلت بنفسها كم لعل ه مفروض السؤال، فإن ه ج: 

عدم بلوغه حد  مع العلم بأو غريها العلم بغليانه بالنار ، بل وكذا مع بغليان العصري جيوز رشبه

ا يف غري ذلك ـ اإلس ته ـ أعني يف حالة كار، أم  العلم بغليانه بالنار ونحوها مع احتمل مسكري 

ة كأن يذهب ثلثاه.بتياط االحيجب ف  تجن به، حتى يزول عن صفة كونه حمتمل املسكري 

 ه؟ل جيوز بيع اجليالتني املستخرج من اخلنزير عىل مستحلّ س: ه

 .ذلكجيوز ج: 

مك الذي يستخرج من سمك القرش والسلمون وغريها هل جيوز تناول زيت السس: 

واالستخدام له من  ،باوورأه من دول مثل أمريكا ووالذي يأيت عىل شكل كبسولة؛ مع العلم أنّ 

 ج؟باب الوقاية وال يرتكز عليه العال

ه ن  أا ما علم م  أو ،تناوله حيل   كيف ذل ك  و شأكل ل األاملحل   كما علم اختاذه من السمج: 

ي عىل األحوط وجوبا ، كل كسمم األمن حمر  خوذ أم ذا انحرص إال إ؛ كذلك فال جيوزك اجلر 

 ه.بتناولاملضط ر إليه العالج 

هذا كل ه برصف النظر عن موضوع التذكية، بحيث يكون الصيد وفقا  للطريقة الرشعي ة، 

 وإال فإذا مل حيرز ذلك وكان الزيت من بالد غري املسلمني، أشكل األمر.

ناته عظام البقر وتنتجه دول غري تدخل يف بعض مكوّ  ،كان الدواء وهو الكبسولذا إس: 



 

 ه؟خذأمسلمة فهل جيوز 

 .كلهأشكال يف جواز إفال ، يف ذلك الكبسول كا  مستهل   وأ عظم البقر مستحيال  إذا كان ج: 

 ؟العنب ىكل مربّ أما حكم  س:

 جيوز أكله، ما دام غري مسكر.ج: 

 ؛سواق بكثافةهو متداول يف األو ،سم )الصايف(اسمك يعرف ب يوجد لدينا يف اخلليجس: 

هل أ ولكنّ  ،ة الطلب عليه، ولكن عندما يستخرج من املاء يكون من دون قشور )فلس(لشدّ 

 ل؟كله حالأفهل  ،ه يسقط حراشفه من جسمه قبل استخراجه من املاءنّ أدون كّ ؤاخلربة ي

 .)فرض الفلس أو فرض الشك يف الفلس( طبقا  ملفروض السؤال كله وحيل  أجيوز ج: 

يت سواق الغرب مع عدم العلم بالزأطعمة املعروضة يف كل الكيك واألأل جيوز س: ه

 يت؟م نباأاملستخدم فيه أهو زيت حيواين 

 .جيوزنعم، ج: 

ه ولكنّ  ،ىل عزومة وكان الطعام عبارة عن سمكإة هل السنّ أخواننا من إحد أدعاين س: 

 ؟كل يف هذه احلالبه فلس، هل جيوز يل األ لنوع الذيليس من ا

 األحوط وجوبا  جتن ب السمك الذي ال فلس له.ج: 

 ؟"االستكوزا"الربيان  حكم أكل احليوان البحري الذي يسمى أمّ  س: ما

 جيوز أكله.ج: 

 ؟انما حكم رشب الدّخ س: 

قطع عضو ، لكن لو لزم منه هالك النفس أو حرمتهىل دليل ع البعنوانه رشب الدخان ج: 

 .، ويرجع يف ذلك ألهل اخلربةأو طاقة فهو حرامو تعطيل عضو أعضاء من األ

ه نّ أحراز إهل جيوز تناوله من دون ، فيف مطاعم البالد الكافرة توجد وجبات هبا سمكس: 

 ؟ا  خرج من املاء حيّ أه نّ أ ة الظنّ غلبيّ أمع  ،و فلسأسامك التي هبا قرش نواع األأمن 

كله ولو كان اآلخذ أ خراجه من املاء حيل  إه مات بعد ن  أو ا  من املاء حي  خروجه ثبوت مع ج: 

. والشك يف كونه له فلس أو ال، ال يكفي للتحريم، كم ال جيري استصحاب عدم غري مسلم

 .الفلس



  

ل؟ وهل هناك فرق فيام ي املحلّ م، والشعري الطبّ ا هو الفرق بني الشعري )الفقاع( املحرّ س: م

 ؟من دولة مسلمة أو دولة كافرة ا  ي مستوردالطبّ إذا كان الشعري 

ا  ،ضعيفإسكار املسكر ولو برشاب الشعري م هو ن  إاع املحرم الفق  ج:  مطلق ماء الشعري أم 

أو ة التصنيع وال قيمة لكيفي   .سكاراإل الشعري الذي مل يبلغ حد  ، فهو لي املحل  و الشعري الطب  أ

ة املوجبة والزبد عىل وجهه وغري ذلك، بل العربة بالنسبة الكحولي   عأو خروج الفقاقيبلده 

 .. نعم عند اجلهل يمكن أن تكون تلك أماراتته مسكرا  ولو بإسكار خفيفرلصريو

ما حكم ما  ذا كان حالال  إ؟ ومن الكحول حالل ذا كان خاليا  إماء الشعري  هل أنّ : س

 ؟تنتجه )من ذلك املرشوب( رشكة منتجة للخمور

واستفادة الرشكة املنتجة للخمور ال توجب حرمة ماء  .ماء الشعري غري املسكر حاللج: 

 إذا مل تثبت فيه صفة اإلسكار ولو اخلفيف ومل تتحق ق أماراته. الشعري

)سمك  ها سمكفييف مطاعم الوجبات الرسيعة يف بالدنا ويف الغرب توجد وجبات س: 

 ؟ه من أنواع األسامك التي هبا قرش أو فلسهل جيوز تناوله من دون إحراز أنّ  ،فيليه(

 جيوز ذلك.ج: 

ابني مريض  والسبب هو أنّ  ،سؤايل عن رسطان البحر أو ما يسمى عرفا  )أبو اجلنيب( س:

 ،وهو اآلن يبلغ ثالث سنوات ونصف ،بمرض فقر الدم الوراثي منذ كان عمره سنة واحدة

 احلكم؟هو  وقد وصفوا يل رسطان البحر كعالج هلذا املرض، فام

 جيوز ذلك.ج: 

 ،أخرى سواق مرشوبات معّلبة حتتوي عىل ماء الشعري وموادّ ّيام يف األجد يف هذه األس: ن

خالية من  :ا مكتوب عىل غالفهاألّن  ؛«ةسالميّ البرية اإل»ى هذه املرشوبات عند الناس وتسمّ 

 فهل جيوز رشهبا؟ ،وغريهاّن الدول الصانعة هلذه املرشوبات كافرة مثل هولندا أعلام   ،الكحول

 ؟الأو فهل جيوز رشب هذه املرشوبات  ،كانت الدولة الصانعة مسلمة ذاوإ

وال قيام  ،سواق مع عدم العلم باإلسكارن األمن الرشاب املسؤول عنه م ىشرتما يُ ج: 

 .جيوز رشبه ة مسلمة أو غري مسلمة،دول املصن ع سواء كانأمارته، 

يعني هل أسأل عن اللحم  حلوم املطاعم حالل؟ ة هل كّل سالميّ إنا نعيش يف دولة نّ أام س: ب



 

 .ةوروبيّ ا  أة تستورد حلومسالميّ غلب الدول اإلأ نّ إو حرام؟ حيث أحالل 

مم ا  (أو اليد)كم بحلي ته، ما مل يكن السوق ني حُي مما يؤخذ من يد املسلم أو سوق املسلج: 

 ع عدم إحراز التذكية.يغلب فيه تداول اللحم غري احلالل، فيشكل األخذ م

 أو ال؟ ل جيوز بيع رسطان البحر )القبقب(س: ه

 .وأكله جيوز بيعهج: 

نفحة ة تلك األجبان بدون ذكر ماهيّ نفحة( عىل علب بعض األأوجد عبارة )ـ ت 1س: 

 ؟جبانكل مثل تلك األأفهل جيوز  ،م الأة كانت حيوانيّ 

ة فتوا بحليّ أولذلك  ،نفحة تستحيلاأل نّ أن بعض مكاتب الفقهاء حفظهم اهلل ورد عـ  2

 ؟وكيف ؟نفحة مما يستحيل بعد عملها جبنا  هل األ :والسؤال .جبانتلك األ

 ؟تذكيتهأال يتوّقف هذا عىل  ،نفحة تؤخذ من معدة اجلدياأل نّ أمن املشهور ـ  3

نوا ممن ال يدينون ذا كاإ ةٌ جبان حجّ أعة ملثل هكذا صحاب الرشكات املصنّ أل قول ـ ه 4

 ؟ةحكام الرشعيّ ال يبالون باألو مسلمني أسالم ن اإلبدي

 ـ جيوز ذلك. 1ج: 

 يراجع يف ذلك أهل اخلربة.ـ  2

، ال تشمله أدل ة عدم التذكية أو امليتة)احلليب اجلامد أو املائع(  ا  مظروفبوصفها نفحة األـ  3

 عىل األحوط وجوبا . حرام ونعم لو أخذت من الكرش نفسه ال من مظروفه فه

م،ـ  4 إذا مل يثبت كون األنفحة التي أخذوا منها ما أخذوا هو كم باحللية حي بالنظر إىل ما تقد 

 نفس الكرش.

من  حتتوي عىل نسبة قليلة جدا   ،يس كريمة مثل العلك واآلكوالت الغربيّ أعض املس: ب

 ؟سكر الكحول هل جيوز أكلها

ة مع كون الكحول من  ،جيوزة عرفا  لقل تها، كتهلسة ممع كون النسبة الكحولي  ج:  خاص 

 الكحول املصن عة.

وضعه يف الثلج قبل الطهي  أو هل حيرم إلقاء احليوان احلي البحري يف الزيت احلارّ س: 

 ب يف الثلج( مع إمكان ختديره قبل قتله؟ه يتعذّ )ألنّ 



  

 ج: هذا الفعل مرجوح رشعا ، بل مقتىض االحتياط جتن به.

ى بامء الشعري والذي يسمّ  ،الرشاب املستخرج من الشعريسواق نوع من يوجد يف األ: س

، من الكحول يت: ماء شعري خالٍ نات الرشاب كاآلمكتوب عىل العلبة مكوّ  ،بدون كحول

ام حكم هذا تتبع مذهب أهل البيت، ف ةسالميّ إ. والرشاب مصنوع يف دولة رسكّ ، عشابأ

 ؟الرشاب

 ه.جيوز الرشب ما مل يعلم بإسكارج: 

ملا يشاع عنها بأّنا  ؛ة املعروفة )كرافت(مثل النوعيّ  ،أكل األجبان األجنبية هل جيوزس: 

الرشكات األجنبية ملزمة بأن  علام  أّن كّل  ،أخوذة من اخلنزيراملنات حتتوي عىل بعض املكوّ 

 ت.علبة الكرافمثل ج، وهذا غري موجود عىل ة باملنتَ تكتب كّل املكونات عىل العلب اخلاّص 

هو حرام األكل رشعا ، ه جعل فيها ما ن  أـ أو ثبت بدليل رشعي معترب ـ ن علم إجبان األج: 

مة ونحو ذلك كلهاأال جيوز ف ناهتا حالل إال مع استحالة املواد  املحر  ، وإن علم بأن  مجيع مكو 

ا غري ذلك فرشعا ، فيجوز، و  .باجلواز كمحُي يف مصدرها  الشكمع أم 

 ؟عالف من عظام اخلنزيرأى عىل يف البحرية وتتغذّ  ما هو حكم األسامك التي تتواجدس: 

 ذلك؟ن علمنا بأكلها بعد أهل جيوز 

 ليس ذلك من مسب بات حرمة أكل السمك.ج: 

 ة؟كل من طعام جمالس الفاحتهل يكره األس: 

 األكل من ذلك غري مكروه بعنوانه.ج: 

 ،ويكون يف نايته الزبد.. يف عصري العنب املبسرت باحلرارة العالية قد يستشكل بعٌض س: 

 ؟العصريهذا ام هو حكم ، فبعٌض يرشبه وربام 

هبا بحيث توجب حصول اإلسكار  ا  ة فيه معتد  هو حالل إال إذا كانت النسبة الكحولي  ج: 

ته منه، ومع عدم العلم بذلك  ولو مقدار كثري   ب  ولو اخلفيف من رُش   وكان احتمل مسكري 

 .، وإال فهو جائزباالجتناب عنه االحتياطمعقوال  وواردا ، يلزم 

ها ولكنّ  ،ن(قهوة الشعري. وهي شبيهة بالقهوة )الب  بى يوجد لدينا هذه األيام ما يسمّ س: 

والبعض  ،من البهارات. فالبعض يغليها باملاء كالقهوة ن من الشعري واهليل وبعضٍ تتكوّ 



 

 ا؟ليهإساخن ضافة املاء الإحكم ما حكم غليانا وما يضيف عليها املاء الساخن. 

 ة  ولو بإسكار خفيف.مسكرقهوة سب ب بصريورة التج: جيوز ذلك كل ه ما مل ي

هل هو احلبل املوجود يف العمود الفقري أم ، فمة يف الذبيحة )النخاع(من األمور املحرّ س: 

 ؟العظامداخل يشمل النخاع املوجود 

املبني ة عىل االحتياط الوجويب فيم يكون من  ـ بناء عىل حرمتهم املراد بالنخاع املحر  ج: 

يف  بيض املمتد  هو اخليط األو ،ي احلبل الشوكيأ ،النخاع الشوكيـ هو  الذبائح دون غريها

ا ما يكون داخل سائر العظام فهو حالللطرف الذيإىل وسط العمود الفقري يف احليوان   .، أم 

 ؟حكم أكل حلم احلامرهو ا س: م

 تثبت حتى كراهة أكله.، بل مل جيوز ج:

 ى؟هل جيوز أكل طعام حمّلل مبّخر ببخار حلم غري مذكّ س: 

رشط أن ال تقع جزيئات من غري املذكى عىل الطعام بم يصدق معه تناول ما  ذلكج: جيوز 

 .، والعربة بالنظر العريف ال بالنظر املجهريهو غري مذك ى

 ة؟س: هل حيّل أكل أّم الروبيان والقواقع البحريّ 

 ذلك.ج: حيل  

 ة؟كل الطحالب البحريّ أهل جيوز س: 

 ج: جيوز.

 ؟كل السمك الذي يتّم صيده من نر دجلةأشاعات حول حرمة كثرت اإلس: 

م يف نفسه. ج: ال حيرم األكل  ما مل حيرز كونه من النوع املحر 

 كل الطعام املحروق؟أهل جيوز رشعا  س: 

 .الضر ، رشط أمنرمادا  كان حتى لو ج: ال مانع منه 

ة؟ هل جيوز طعمة يوجد فيها اجليالتني البقري وهي مصنوعة يف دولة غري إسالميّ أس: 

 كلها؟أ

فال جيوز تناوهلا مع عدم إحراز كون ذلك نفسه ج: إذا علم باستخالصها من احليوان 

ی بطريقة رشعي    ، نعم لو ثبت استحالتها جاز.ةاحليوان مذك 



  

الدول غري اإلسالمية والتي يدخل يف تركيبها  جبان املصنّعة يفكل األأس: ما حكم 

 نا ال نعلم ما املقصود باألنفحة. وهل هي الغشاء الداخيل للكرش أممع العلم بأنّ  )األنفحة(؟

وما هي األنفحة النباتية  وهل خيتلف احلكم إذا كتبت الرشكة علی اجلبن )أنفحة حالل(؟ ال؟

 التي تستخدمها بعض رشكات األجبان؟

 فيه كخمرية للتجبني الغشاء   ذا كان املستعمُل إعىل األحوط وجوبا  كل اجلبن أز ج: ال جيو

ا ، الداخّل ملعدة احليوان فهي  ،إذا كان املراد باألنفحة اللبن الذي يف كرش احليوان الرضيعأم 

، وسواء كان كان جامدا  أم حني االستخراج بحسب طبعه سائال  حالل سواء كان اللبن 

ى   أم ال.احليوان مذك 

 نفحة يف جبن الصقر املصنوع يف اسرتاليا؟حكم األ س: ما هو

سالمي حيكم إونحوه ويكون مصنوعا  يف بلد غري نفحة العجل أجبن حيتوي علی  ي  أج: 

ومل نحرز  نفحة من الغشاء الداخّل لكرش احليوانم يستخرجون األّن  أذا ثبت إعليه باحلرمة 

 التذكية، وإال فيجوز.

 ؟زيت املأخوذ من كبد احلوتالس: ما حكم رشب فيتامني 

 ف لس فهو حرام عىل األحوط وجوبا .لحوت إذا مل يكن لج: 

 ؟ل حلم طيور النعامأكحكم  س: ما

 ج: جيوز.

 ؟غيل الشعري فهل يعترب حالال   س: إذا تمّ 

د ج:   .، ما مل يصبح مسكرا  ولو بإسكار خفيفغليان الشعري ال يوجب حرمتهجمر 

 كل حلم احلوت؟أ: ما حكم س

 إذا مل يكن له فلس فهو حرام عىل األحوط وجوبا .ج: 

ه يوهل ينطبق عليه حكم العنب من ذهاب ثلث ؟ذا غيل باملاءإس: هل حيكم بنجاسة التمر 

 البعض يضعه يف الطعام حال الطبخ؟ نّ أعلام   ،بالغليان

 .ذا مل يكن مسكرا  إج: حيل  رشبه 

 د من احتوائه عىل فلس؟ة دون التأكّ سالميّ إب من بالد السمك املعلّ س: هل جيوز تناول 



 

 كل.األ جيوزج: 

 س؟ى باملدبّ الت )الطريش( املسمّ س: ما حكم املخلّ 

 .مادام غري مسكر ج: ال مانع منه

 ة؟غيل التمر لصناعة هذه املادّ  ه يتمّ نّ أالدبس املصنوعة من التمر علام   س: ما حكم مادة

 .ما دام غري مسكر ،ج: ال مانع منه

 كل بيض السمك )الثرب(؟أس: هل جيوز 

 كله.أج: ال مانع من 

 كل سمك القرش حرام؟أس: هل 

 إذا مل يكن له فلس فهو حرام عىل األحوط وجوبا .ج: 

بات التي تصنع بات املوجودة يف السوق ومن ضمنها املرطّ س: ما هو حكم رشب املرطّ 

تستورد من ة ساسيّ ها األموادّ  نّ بأه يقال نّ أمع العلم  ،البيبيس..(داخل البالد )الكوكا كوال، 

 ا حتتوي علی ماّدة الكحول؟ّن أاخلارج، و من املحتمل 

 م.ج: جيوز رشهبا ما مل يعلم اشتمهلا علی حمر  

 قطة الدم يف البيضة؟س: ما هو حكم ن

 .ضة، بل جيوز أكلها مع البيكل الباقيأو ،جيوز انتزاعها من البيضةج: 

 كل )االستكوزا( البحري؟أما حكم  س:

 كله.جيوز أج: 

 و بالنار؟أذا غلی بنفسه إس: ما حكم عصري الزبيب 

 يشء من العصائر مع عدم كونه مسكرا .ج: ال حيرم 

 كل الطني واملدر؟أس: هل جيوز 

ا مع إحراز الضر أو ج:  األحوط وجوبا  حرمة أكل الطني واملدر مع إحراز عدم الضر، أم 

ا تربة اإلمام احلسني احتمله فهو حرام عىل األقوى. بسيط جدا  مقدار فيجوز تناول × وأم 

ة واألوصياء والصلحاء ـ تربة ـ دون صة م  كاحلمنها  الستشفاء بقصد الكن سائر األنبياء واألئم 



  

ا  .ال لغريه م ـ إال عرب ما زاد عىل وأم  اء املب هزجمهذا املقدار فال جيوز تناوله ـ عىل وفق ما تقد 

أو مما يؤخذ من القرب الرشيف . واملقدار املتيق ن منها هو ما متاما   ستهلك فيهونحوه بحيث يُ 

 .به عرفا   ا  ملحقجدا  بحيث يكون يقرب منه 

 كله؟أل م من احليوان املحلّ س: ما هو املحرّ 

حلمه  ذا رضع من لبن اخلنزيرة حتى اشتد  ـ إوهو ولد املعز ـ  يحيرم اجلدـ قيل:  1 ج:

، غايته يف صورة عدم االشتداد ، وحيرم بذلك نسله ولبنه أيضا   ،وعظمه بل حتى لو مل يشتد 

ال استربئ بالعلف إإن مل يكن مستغنيا  عن الرضاع و يستربأ سبعة أيام بلبن طاهريمكن أن 

 .بعد ذلك حيل   ثم   ،ونحومها والشعري

 اخلنزيرة وغريها مطلقا .هذا ما قيل، لكن األقوى حلي ة املرتضع من لبن 

ـ ولو وطأ إنسان  حيوانا ، فاألحوط وجوبا  حرمة هذا احليوان، والقدر املتيق ن هنا هو  2

دون غريها من احليوانات  واحلصان ـ واحلمر واإلبل والبقرة الشاة مثل تكون التي البهائم

ة ـ بال فرق فيها بني الذكر واألنثى، وما  ة واجلوي   ُيتخذ للركوب ولألكل، وبالالبحرية والربي 

ا نسل هذا احليوان ولبنه  أو الدبر، وال بني اإلنزال كون الوطء يف القبل أيضا  بني فرق وعدمه. أم 

بال فرق بني أن يكون  بالغا ، رجال   الواطء كون هنا هي حالة املتيق ن فالظاهر حلي تهم. واملقدار

ا  أو عبدا . كم أن  وطء احليوان لْلنسان  ـ ذكرا  أو أنثى ـ ال يرت ب أي  أثر رشعي عىل احليوان. حر 

ه ال يرتتب عىل وطئهم للحيوان أي  أثر. هذا عىل مستوى حرمة  كم أن  اجلاهل واملجنون واملكر 

هذا احليوان، وقد قال الفقهاء بذبحه وإحراقه أو بيعه خارج البلد، ولكن ه مل يثبت، بل العربة 

ة  ورهب  ة ـ ارتداع الناس عن هذا الفعل، فريجع يف ذلك للحاكم الرشعي.بفعل ما يوجب ـ بقو 

ى لفرتة   3 ـ األحوط وجوبا  حرمة أكل احليوان اجلالل، إبال  كان أو غريه، وهو الذي يتغذ 

ة يصدق  عىل عذرات البرش يف غالب طعامه، ويزول عنه وصف اجللل بابتعاده عن ذلك مد 

يوجد حتديد زمني معني  ثابت هنا عىل األرجح. واألحوط معها عرفا  أن ه مل يعد جالال ، وال 

 استحبابا  جتن ب رشب لبن احليوان اجلالل أيضا .

ـ ال حيرم احليوان ـ برصف النظر عن عنوان اجللل ـ بتناوله أي  يشء من النجاسات أو  4

ل األكل حمل   احليوان لو رشببل األقوى ـ خالفا  لبعض الفقهاء ـ أن ه ، كالبول والدمنحوها، 



 

ر   املسكر، أو اخلمر من
ك   بذلك، حلمه أكل حيرم مل سكران، غري أو سكرانا   ذبح ثم يسكر، مل أم س 

 اخلمر كانت من املعدة واألمعاء ونحوها، فإن جوفه يف ما وأما أكله، قبل اللحم غسل يلزم وال

 التطهري يمكن مل وإن اخلمر،تطهريه أو إزالة اخلمر بناء عىل عدم القول بنجاسة  لزم فيه تزال ما

 يف اخلمر تكن مل وإن باحليوان. خاص حكم   لعروض ال اخلمر، تناول حلرمة األكل حرم

ة بعد ذبح لو كم اجلوف،  حيل   حلمه حيل   وكم جوفه، يف ما أكل حل   اخلمر رشبه من طويلة مد 

 .أيضا   نسله

 نسان من البهائم؟وطئه اإل س: ما حكم ما

 اجلواب عن السؤال السابق. اتضح حكمه منج: 

 ة؟ل من البهائم الربيّ س: ما هو املحلّ 

بل واخليل والبغال واحلمري بجميع أقسامها سواء ة الغنم والبقر واإلمن البهائم الربي   ج: حيل  

. ةهلي  حلم اخليل والبغال واحلمري األومل تثبت كراهة أكل ة، وكذلك الغزال، ة واألهلي  الوحشي  

ما كان مفرتسا  وله ناب، قويا  كان كاألسد والنمر  ووه ،السباعـ عىل األحوط وجوبا  ـ وحيرم 

ا و .ضعيفا  كالثعلب موالفهد أ ،  اهلر  جيوز أكل حلم األرنب، أم  فلم تثبت والقرد والفيل والدب 

 حرمة يشء منها إال ضمن عنوان السباع، نعم حلم اخلنزير حرام.

 رم الدواب الصغار التي تسكن باطن األرض كالضب  أن ه حت وقد ذكر العديُد من الفقهاء

يثبت، فتجن به ـ حيث ال يندرج  ن، إال أن ه ملرم الديداأن ه حتونحوها، و والفأر والريبوع والقنفذ

م آخر ـ مبني  عىل االحتياط االستحبايب.  يف عنوان حمر 

 ل من الطيور؟س: ما هو املحلّ 

له خملب أو كان صفيفه أكثر من دفيفه فهو كان ما إال يش رالتي هلا الطيور مجيع  ل  حتج: 

 حيل  وصنافها، أوالعصفور بجميع واجلراد احلمم والدجاج  حيل  حرام عىل األحوط وجوبا . كم 

اهلدهد واخلطاف والشقراق والرصد  اج والقبج والكردان واحلبارى والكركي، وحيل  الدر  

ما مل يندرج يف نوع  منه ضمن ما له الغراب ، بل األقرب حلي ة النعامة والطاووسو والصوام

.  خملب ونحوه. بل مجيع احلرشات الطائرة حالل كذلك كالبق 

 كل اجلراد؟أس: ما هو حكم 



  

ا الدبا ا  باليد أو بغريها من اآلالت حل  أكلهبالطريان وأخذ حي   ذا استقل  إج: اجلراد  ، وأم 

 ان فاألحوط استحبابا  جتن به.واملهرجل وما ال يستقل  بالطري

 ل حلمه؟م من احليوان املحلّ س: ما هو املحرّ 

الدم، والروث، والقضيب، والفرج، واملشيمة، والغدد ذكر العديد من الفقهاء حرمة: ج: 

ة بقدر رة شبه البندق، والبيضتان، وخرزة الدماغ وهي حب  عقدة يف اجلسم مدو   وهي كل  

يف وسط فقار الظهر، والعلباوان  بيض كاملخ  أاع وهو خيط ، والنخاحلمصة يف وسط الدماغ

ة ومها عصبتان ممتدتان عىل الظهر من الرقبة إىل الذنب، واملرارة، والطحال، واملثانة، وحدق

ا م  أ، هذا يف غري الطيور والسمك واجلراد. هالناظرة منها ال جسم العني كل   العني وهي احلبة

ع بعضهم أكثر فيها أيضا ، ومال الدم والرجيع،  منها:فذكر بعضهم أن ه حيرم الطيور  بل توس 

 .رجيع السمك ودمه ورجيع اجلرادمجاعة إىل حتريم حتى 

شاة  أو غريها، والطحال، فيحرمان، سواء كانا من  الدمحلي ة مجيع ذلك عدا األقرب لكن 

ا ، صدق عليه عنوان الذبيحة أو مل ا  أو جوي  ا  كان أو بحري   يصدق، واألحوط وجوبا  حيوانا  بري 

ا اخلصيتان فاألحوط وجوبا  جتن بها يف مطلق الذبيحة  والنخاع والقضيب جتن ب الغدد كذلك. أم 

ا يف غريها  مطلقا  فهو حالل. وكل ما سوى ذلك فهو حالل ـ غري الذبيحة ـ دون غريها، وأم 

يمة والعني واحلدق وخرزة مثل املثانة والكليتني واملرارة والفرث والفرج وآذان الفؤاد واملش

 الدماغ والعلباوان والرحم والظلف والشعر واجللد والقرن ونحو ذلك.

غذية وية وتدخل يف صناعة العديد من األدجلالتني التي تستخدم يف تغليف األس: مادة ا

ة هالمية ا مادّ ّن أفاد بعض أرجح كام واأل .ةسالميّ إ وهذه وتلك مستوردتان من بالد غري

و من مستثنيات امليتة لكنها أالعظام  نّ أومع القول ب ،طرافهاأو من أتستخرج من العظام 

فهل يعترب هذا من  ،و الغذائّي أوكيميائية قبل تصنيعها الدوائي  ةض ملعاجلات معمليّ تتعرّ 

 كل؟جواز األبتحالة احلاكمة االس

 ال ،ةبزوال خواص احلقيقة السابقة باملر   ل الصورة النوعية عرفا  تبد  ب العربة يف االستحالةج: 

ـ يف كميات ك ، فإذا حصل ذلك كفى يف احللي ة، وإال فإذا حتق ق االستهالجزاءق األد تفر  جمر  

التني للمجموع ، بحيث صارت نسبة اجلضمن املجموع املرك ب من اجلالتني وغريهكبرية ـ 



 

ن جازذكر عرفا ، املرك ب منه ومن غريه شيئا  بسيطا  ال يُ  ا ال نبني عىل حرمة وإال فال جيوز؛ ألن 

س أو النجس بعنواّنم، بل العربة بعنوان صدق تناول امليتة أو غري املذك ى ومع  ،تناول املتنج 

 له. ةاألدل  شمول ال حيصل ذلك أو ال حيرز بالشكل الذي قلناه االستهالك 

ما  نّ إهل  :سؤالالو ،بيض السمك ما كان خشنا  يؤكل وما كان ناعام  ي رتك نّ أس: ما عرفته 

جد خارجا  عن السمك؟  كان ناعام  ال يؤكل وإن كان يف داخل السمك احلالل أم املقصود إذا و 

 بيوض خمتلف أنواع األسمك حالل مطلقا .ج: 

والطامطم  كاخلّس  س: هناك بعض املزارعني الذين يقومون بزراعة بعض الفواكه واخلرض

 أيضا   ويقومون ـ اهلل كمأجلّ  ـ فاضة املنهوالت التي حتتوي عىل غائط اإلنسانإمثال  يقومون ب

 واخلرض الفواكه هذه ثمر أكل جيوز فهل. تسميدها هبدف الثقيلة املياه بدورات املزارع بسقي

 ئط اإلنسان؟غا عىل تنبت التي

ما .املذكوج: ال بأس بأكل الثمر واخلض يف الفرض  ة رضرا  حمر   ر إذا مل تكن مض 

س: هل جيوز أكل حلم هذه احليوانات )الغراب، الفاختة، احلامر، البغل، احلصان، 

 العصفور، األرنب، الضفدع، الصقر(؟

ما كان من هذه من سباع الرب  أو من الطيور التي هلا خمالب أو صفيفها أكثر من دفيفها ج: 

ما  عىل األحوط  ا ما ال يكون كذلك فهو حالل.فيكون حمر   وجوبا  مثل الصقر، أم 

 س: ما هو رأيكم يف أكل نخاع العظم عند طبخه؟

، إذ هذا النخاع ما دام من غري النخاع الشوكي الذي يف العمود الفقري ج: ال بأس به

 الشوكي الذي يف العمود الفقري حيرم أكله عىل األحوط وجوبا .

د الرشبت ربام يكون مشتمال  عىل مادة )سكرين( ما عداس: املسحوق الذي يستخدم إل

 حكم بيعه وما حكم تقديم الرشبت املعّد منه لآلخرين؟

ا ، وإال لزم إعالم املشرتي أو املستهلك، بل يلزم ج: ال بأس بذلك  يف نفسه ما مل يكن مض 

نا   ول ولن يبايل.لو أعلمناه فسوف يتناحتى إعالمه أيضا  عىل األحوط وجوبا  لو كنا نعلم بأن 

ص ناء املخّص لط املاء مع التمر ووضعها يف اإلويف بداية العمل خت صنع اخلّل أ يّن إس: 

 يضاف إليهام الدبس لزيادة طعم احلامض فيه فهل هذا جائز؟



  

 ج: ال مانع من ذلك.

 ة؟كل الرتبة احلسينيّ أما هو حكم من ي س:

 بقصد االستشفاء.بسيط ج: جيوز بقدر 

 الزبيب هل يثبت حرمته عند غليانه مع املاء؟لی إس: بالنسبة 

 .، ما مل يكن مسكرا  ج: ليس بحرام

 حكم عصري العنب املكثف هل يعترب من الكحول؟ ما س:

 فيحرم رشبه إذا كان مسكرا ، وإال فيجوز.ومل يذهب ثلثاه ـ بالنار ونحوها ـ ج: إذا غلی 

 .الرتك فاألحوط وجوبا   ا  عقالئي   حتمال  ا وإذا إحتملنا كونه مسكرا  

رة ة خمدّ حيتوي مادّ بأّنه يقال  .سواقر يف األمتوفّ ، وةة عطريّ مادّ  س: نوع من البهارات فيه

 ؟أم الكل ضافته علی األإفهل مسموح 

م نتيجة احتمل وجود هذه املاد ة جيب الفحص وال ،ج: جيوز ، إال مع احتمل الضر املحر 

رة يف البهارات، فيجتنب  .املخد 

 حرام؟أو حالل  وكل سمك التونة والسلمون هل هأس: 

ي واملارماهي، وجتن ب ، واألحوط وجوبا  كل  ما يف البحر حاللج:  سمك ال كل  سمك اجلر 

 فلس له.

وعىل سبيل املثال  ،س: نحن نعيش يف فنلندا وهنا توجد بعض املواد احلاوية عىل الكحول

 ؟ما هو احلكم % من الكحول0، 0 4التفاح حيث حتتوي عىل نسبة  خّل 

رشط  يجوز رشهبافيف كميات كبرية الكحول املستخدم فيها بمقدار مستهلك حيث إن  ج: 

ة احلاوية عىل الكحول ـ أن تكون   .بنفسها غري مسكرةـ أي املاد 

 كل حلم اخلنزير؟أس: هل جيوز 

 جيوز. ج: ال

 البحر؟ س: هل جيوز أكل دم سمك

األكل إذا كان الدم مصبوبا  مهراقا  من أي  حيوان  كان؛ عمال  بإطالقات جيوز  ج: ال

ا لو أُ  ، أم  بحيث صار السمكة بدمها كلت النصوص ما دام يصدق عليه عنوان الدم عرفا  ولغة 



 

د نقاط أو جزيئات ضمن املجموع فيجوز.  الدم عبارة عن جمر 

 ذا استعمل كدواء؟إالغنم حرام حتى ر كَ ذَ كل بيض أن أس: هل 

ا تناوله يف حالة العالج فتجوز رشط عدم توف ر سبيل  ج: حيرم أكله عىل األحوط وجوبا ، أم 

. ةآخر للمعاجلة وكون املعاجل  من موارد االضطرار الرشعي 

 س: هل حيرم أكل القواقع التي تقع عىل ساحل البحر؟

 .حيرم ج: ال

 ؟س: هل جيوز أكل حلم البطّ 

إذا مل يكن له خملب وال كان صفيفه أكثر من دفيفه فيجوز، وإال فيحرم عىل األحوط ج: 

 وجوبا .

 س: هل جيوز أكل حلم الغزال؟

 أكله.ج: جيوز 

 ة؟سالميّ اإلس: هل جيوز أكل البطاطا املقلية )الشيبس( املصنوع يف الدول غري 

 ج: ال مانع منه.

 كل املحار؟أز س: هل جيو

 ه.ج: جيوز أكل

 : ما حكم الكشمش والزبيب املغيل أو املطبوخ من حيث األكل؟س

 كله.أحيل  ج: 

 س: ما حكم قهوة الشعري؟

 السكر اخلفيف. ووه ،ج: ال مانع منها ما مل يوجب رشهبا ولو بكميات كبرية النشوة  

 هل اخلربة عن )عملية البسرتة( هو ارتفاع درجةأس: من املعروف عندنا ومن سؤال 

وهل  ؟ما حكم رشاب عصري العنب املبسرت :الغليان ثم تربيدها، فعليهاحلرارة دون 

 مع املاء ا  وهل خيتلف احلكم إذا كان العصري العنبي خمتلط تشخيصكم خيتلف عن ذلك أم ال؟

 وهل خيتلف احلكم إذا مل نعلم بذهاب ثلثيه أم ال؟ مع وصوله إىل درجة الغليان؟

ا إذا ، حتى لو كان خمتلطا  بمءلو صار مسكرا  غىل حيرم  وإذا ،ج: ال حيرم إذا مل يبلغ الغليان أم 



  

 مل يكن مسكرا  ولو بإسكار خفيف فيجوز حتى لو مل يذهب ثلثاه.

 س:هل جيوز تناول شوربة الدجاج املشكوك يف تذكيته؟

 ج: ال جيوز.

 ؟س: الدهن الذي خيرج من الدجاج املشكوك يف تذكيته أثناء القيل أو السلق هل جيوز أكله

 .ج: ال جيوز

وروبا فنجد حلوما  معّلبة مكتوب عىل العلبة عبارة أسواق الكبرية يف س: ندخل بعض األ

 )مذبوحة عىل الطريقة االسالمية(، فهل جيوز رشاؤها وأكلها؟ مفادها أنا )حالل( ، أو

 .، وإذا أوجبته كانت كافيةج: ال أثر للكتابة إذا مل توجب االطمئنان

يف  ا  تبذير يعدّ سجائر وهل رشاء ال ؟بصحته مرّض أّنه هل جيوز التدخني وهو يعلم س: 

 املال؟

النفس أو عضوا  أو طاقة يف  ، فم كان موجبا  تلف  خيتلف احلكم باختالف مراتب الضرج: 

رشاء يف نفسه فليس حراما  بالعنوان ال ام  أذلك فهو حرام دون ما كان غري ذلك، و اجلسم ونحو

يل.  األو 

ردت أذا إاملقيمني هنا نصحوين  كّل  لكنّ  ،فتتح مطعام  أن أريد أنا مقيم بفرنسا، وأس: 

 فهل من طريقة جيوز فيها بيع الكحول؟ ،ن ينجح جيب عليك بيع الكحولأللمطعم 

 ، ومن يتق اهلل جيعل له خمرجا  ويرزقه من حيث ال حيتسب.حيرم بيعهاج: 

 ة؟جنبيّ أسامك واملستورد من دول من األ خرجتالتني املسيما حكم اجلس: 

تذكيته ـ ولو من خالل حصول ال زاحرمع إيف األسمك املحل لة بنفسها ج: جيوز ذلك 

 الطعام.كميات كبرية من االطمئنان بموته خارج املاء ـ أو استهلك متاما  يف 

بنوع كثري من احللويات حتتوي عىل اجليالتني وال علم بنوعه هل جيب السؤال س: 

 اجليالتني؟

فريجع  ا  ا لو علم كونه حيواني  ة، أم  يبنى عىل احللي   ا  أو حيواني   يف صورة الشك بكونه نباتيا  ج: 

 مة يف اإلجابات السابقة.إىل املعايري املتقد  

هل  ؟ماذا نفعل بِنَسلِهِ  :احليوان املوطوء يذبح ثم حيرق. لكن سؤايل هو نّ أمن املعلوم س: 



 

 ؟ماذاأم  حرقهنسله ون نذبح كّل 

 ذبحه وال حرقه.بل ال جيب ، ال حيرم نسل احليوان املوطوءج: 

 ّي أه ال يوجد نّ أو ما شابه من مرشوبات الطاقة مع العلم أهل جيوز رشب الريد بول س: 

 ر؟و دهن اخلنزيأنا حتتوي عىل اخلمر أدليل عىل العبوة 

املرشوبات التي تعرف بمرشوب الطاقة إذا مل تكن مسكرة ومل يعلم باشتمهلا عىل حرام ج: 

م ومل تكن موجبة للضر   وإال فال جيوز. ،فال بأس بتناوهلااملحر 

 ة؟ما حكم أكل األجبان املصنوعة من أنفحة ميكروبيّ س: 

م.ال مانع من أكلها ما مل يعلم باشتمهلا عىل احلرام ومل تكن موجبة للضر ج:   املحر 

م غذائي مصنوع من حبوب ا متمّ ّن أقراص إلنقاص الوزن مع العلم أهل جيوز تناول س: 

والكبسوالت مصنوعة من جيالتني  ،مريكاأوهي مصنوعة يف  ،األخرض وليست دواء البنّ 

 البقر؟

إال مع  ال جيوز تناولهسالمي ومل حترز التذكية، فق ق يف بلد  غري إمادم الذبح قد حتج: 

 أثناء التصنيع يف كميات كبرية. استحالته أو استهالكه

عندي استفسار بخصوص الديك الرومي هل أكله حالل أم ال؟ وإذا متت تذكيته هل س: 

 ؟حيّل 

 جيوز أكله.ج: 

 يثانول؟حكم الدواء الذي حيتوي عىل اإلما س: 

يلة للغاية بحيث ال يصدق عليه عنوان املسكر ئة فيه ضجيوز إذا كانت النسبة الكحولي  ج: 

 .سان منهنمهم رشب اإل

سواء من  ،هاملن يستحلّ  ،ة واحليوانات البحريّ رشبيع األسامك غري ذوات القحكم ما س: 

والتحريم ليس من  ،املذهب الشيعيضمن ة حتى ة اجتهاديّ ا قضيّ ة وأّن خاّص  ،غريهم مة أالسنّ 

 برأيه الفقهي؟ املشرتي يشرتهيا ليأكلها لكونا حالال   البائع يعلم أنّ  أنّ  املقطوعات، علام  

 .ثمنهاالبائع ملك ذلك ويجيوز ج: 

تنتج ولكن عند استخدامها  ،ا  نات حاليّ ة لصناعة اخلبز واملعجّ تستخدم اخلمرية الفوريّ س: 



  

ب ة اخلبز يبقى مركّ نواع الكحول( وعند عمليّ أيثانول )نوع من كسيد الكربون واإلأغاز ثاين 

غاز ثاين  ريتبخّ حيث عىل عكس صناعة الكحول  ،يثانولكسيد الكربون، ويتبخر اإلأغاز ثاين 

ة املنترش كل اخلبز واستعامل اخلمرية الفوريّ أفام هو حكم  ،يثانولكسيد الكربون ويبقى اإلأ

 ؟استخدامها يف املخابز واملنازل

رشط عدم كون اخلبز وأمثاله موجبا  للسكر ولو اخلفيف  ،جيوز ذلك يف مفروض السؤالج: 

. ،منه  كم هو احلاصل بالفعل عادة 

 وهل عصري العنب يعدّ  ؟شكال يف رشبهإوهل هناك  ؟هل جيوز رشب عصري العنبس: 

 ذلك؟شكال يف إهناك  فهل يعدّ  ،ه هناك نوعية غازية منهنّ ألا ؛ و مكروهأ ما  حمرّ 

، بل حتى مع العلم بغليانه ـ غري الذايت ـ جيوز رشبه مع مع عدم العلم بغليانه جيوز رشبهج: 

ته  .عدم مسكري 

فهل جيوز  ،للعالج التي هي من منتوجات ماء البول ة  بعض الناس يستهلكون مادّ س: 

 و يأخذون القرص التي تصنع من عنارص الدود فهل جيوز استهالكه؟أرشبه؟ 

م، بال فرق يف ذلك  لزمم رشب البول وال ما أخذ من الديدان إال إذا ال حيرج:  منه رضر حمر 

 .، من أي  حيوان  كانبني كون البول نجسا  أو غري نجس

مثل الكرياتني وبروتني مصل اللبن  ا  بة صناعيّ الت الغذائية املركّ ما حكم تناول املكمّ س: 

 وغريها؟

م،م ومل يكن موجبا  للضر مع عدم العلم باشتمله عىل حمر  ج:   جيوز أكله. املحر 

 هل جيوز أكل الكركند؟س: 

 جيوز ذلك.ج: 

مثل سمك القرش والقبقب  ،أكله أكله من السمك ملن يستحّل  حيّل ال هل جيوز بيع ما س: 

 وغريه؟

 .ذلك جيوزج: 

 :عىلس: ما حكم األكل 

 ن اخلمر؟بومع أشخاص يرش واقفا  ، ويكون اآلكل مخريوجد عليها مائدة  ـ 1



 

 اخلمر؟األكل يف قاعة فيها ناس ترشب وما حكم ـ  2

يف اجلميع  لكنّ  ،للرشب وواحدة لغريه ةاألكل عىل طاولتني منفصلتني واحدوما حكم ـ  3

 هم؟ثون مع بعضع واحد ويتحدّ جتمّ 

املجلس بحيث يصن ف عرفا  من  وحدة عليه يصدق ملتقى يف اإلنسان حيرم أن يكون ج:

املسكر  من ـ ولو من قبل شخص  واحد ـ يشء   يف هذا املجلس وُيرشب املجلس،أفراد هذا 

ال، وسواء كانت هناك مائدة  اجلالس أم أكل سواء األعم  من اخلمر وغريه دون عذر  من شاربه،

أم ال، ُوجد عليها طعام أم ال. وال يعم  هذا احلكم جملسا  توجد فيه ـ ولو عىل مائدة  ـ اخلمُر مع 

 د من يرشهبا.عدم وجو

 وعليه:

 س الواحد فهو حرام.لـ إذا كان جملسه وموقفه معهم يصدق عليه عنوان املوقف واملج 1

لسعة  ؛ه واقف مع مجاعة ترشب اخلمرن  أفقد ال يصدق  ة،ـ خيتلف األمر تبعا  للقاع 2

 القاعة.

جملس واحد،   اخلمر يفه مع شاريبن  أبل العربة بصدق  ،طاولتنيالطاولة أو الـ ال عربة ب 3

ا جملسا  توليس ،م جمموعتانّن  أبحيث صدق  ،لتني منفصلة عن األخرىوحدى الطافلو كانت إ

 ال حرم.، وإواحدا  حل  

حراز إمن  بدّ  هل استهالك احلرام الطاهر يف احلالل الطاهر يكفي جلواز أكله أم الس: 

 االستحالة؟

يات كبرية من إذا كان املستهل ك  هيكفي االستهالك يف جواز أكلج:  قد أضيف لكم 

 .املستهل ك فيه

 بوجود املاء؟ شكال بوضع الزبيب بالطبخ بحيث يطبخ مع الرز مثال  إهل يوجد س: 

 ال مشكلة يف ذلك.ما دام ال يصدق عىل املجموع عنوان املسكر فج: 

فهل جيوز  ،احلليب الصناعي املوجود بالسوق مجيعه حيوي زيتا  مستخلصا  من األسامكس: 

 استخدامه للرّضع؟

 ال مانع من ذلك يف نفسه.ج: 



  

 م حالل؟أاحلشيش حرام  ةهل نبتس: 

رات يفعل فعل املسكر عىل متناوله وحيق ق العوارض نفسها فهو حرام ج:  ما يكون من املخد 

م عىل الفرد أو املجتمع.  مطلقا  كثريه وقليله، وإال فهو حرام إذا لزم منه الضر املحر 

هل جيوز لنا  الكحول. %0.001رتيت مرشوب غازي )كوكا كوال( حيتوي عىل اشس: 

 رشبه؟

 جيوز ذلك.ج: 

الكالسيوم مستخرج من صدف  نّ أة وتبني اشرتيت حبوب كالسيوم من الصيدليّ س: 

 . مرضع وأحتاج تناول الكالسيوم للرضاعةاملحار، فهل جيوز تناول هذه احلبوب؟ علام بأيّن 

 ولو من دون احلاجة التي تتطل بها الرضاعة. ذلك مطلقا ،جيوز ج: 

 ؟املحّرم ن تناولت جيالتني البقرإ ةما هي الكفار: س

 ال كفارة يف ذلك.ج: 

 كل الذي حيتوي عليه؟و األأ seaweed كل الطحالبأما حكم س: 

م.ة إذا مل تكن موجبة للضر ال مانع من أكل الطحالب واألعشاب البحري  ج:   املحر 

لو بقي يف الصحن قليل من  و العشاء مثال  أكل الباقي من الغذاء نرمي األهل حرام س: 

كل بشكل ما حكم من يرمي األو العصائر؟ وأو الرشاب كاملاء أو فتات خبز أاملرق الرز و

 عام؟

 فهو حرام.ما يصدق عليه اإلرساف أو التبذير  كل  ج: 

 البلسمك يف الطعام؟ حكم استخدام خّل س: 

خرج عن صفة اخلمري ة أو املسكري ة فهو حالل، سواء صدق عليه عنوان اخلل  أم ال. إذا ج: 

سا .تناول ومل يثبت عندي حرمة  د تعنونه بعنوان كونه نجسا  أو متنج   النجس أو املتنجس بمجر 

 أكل بيض سمك الكافيار؟ هل حيّل س: 

 جيوز ذلك مطلقا  مهم كان السمك الذي أخذ منه.ج: 

املزارعني بزراعة حبوب الشعري بغية االستفادة من جذور النبتة وساقها يف يقوم بعض س: 

املستخلص من ساق وجذور  "عشبة الشعري"ة. السؤال: ما حكم ماء بعض العالجات الطبيّ 



 

ة التصنيع مطلقا . البذرة ال تدخل يف عمليّ  بأنّ  علام   ؟زالة بذرة الشعريإوورق نبتة الشعري بعد 

واللقاح وغريها، عملية تصنيع ماء احلندبان والنعناع واملرقدوش  كام تتمّ  وعملية التصنيع تتمّ 

ل ملاء يستخدم للعالجات ر ليتحوّ و اجلذر يف املاء ويغىل ويكثف ويقطّ أحيث يوضع الساق 

 الطبية مثل حصاة الكىل وغريها؟

 .مل يكن مسكرا  ال مانع من تناوله إذا ج: 

 التفاح؟ وما حكم غليه واستخدامه يف الطبخ؟ ما حكم خّل س: 

 .مسكرا  يكن ة، وال بأس بغليه واستخدامه يف الطبخ ما مل احللي  بحمكوم ج: 

 حرام؟ ـ ي اخلصيتنيـ أ كل بيض الغنمأهل س: 

 عىل األحوط وجوبا . حيرم أكلهاج: 

هل  ؟اخلنزيرو حلم أ ةم املرشوبات الكحوليّ كل يف املطاعم التي تقدّ ما هو حكم األس: 

 كل عندهم؟و األأجيوز لنا طلب الوجبات 

، إذا كان ذلك يستلزم احلضور يف جملس يرشب فيه اخلمر أو كان الطعام معلوم احلرمةج: 

يل.حرام، وإال فهو فهو   جائز بالعنوان األو 

 هو فام ،ةسالميّ إلذبوح عىل الطريقة ااملو غري أ اللاحلالشخص لألكل غري  ذا اضطرّ إس: 

 ؟احلّل 

تبيح فعل احلرام فال بأس بذلك بمقدار الضورة فقط، وإال فال  إذا كانت الضورة بحد  ج: 

 .جيوز

 باربيكان( املوجودة يف لبنان؟ ـهل جيوز رشب املرشوبات التالية )هلزبرغ س: 

فال جيوز  ة  ـ ولو بإسكار  خفيف عىل تقدير رشب ولو الكثري منها ـمسكر تإذا كانج: 

 .نفسه فاملكل   وتشخيص املوضوع عىل عهدة لقا ، وإال جاز.ا مطرشهب

 هل جيب غسل اللحم قبل طبخه؟س: 

 .ال جيب غسل اللحم قبل طبخهج: 

كلها؟ وهل أ وزجيهل ، فلا حتتوي عىل كحوّن أنواع اخلبز كتب عىل غالفها أبعض س: 

 يعترب الكحول فيها مستهلك؟



  

 .ما مل يكن اخلبز نتيجة ذلك مما يصدق عليه عنوان املسكر كلهاأيجوز هو كذلك، فج: 

كون الزراعني يستخدمون مياه املجاري مع  كل البقل حرام يف البحرين خصوصا  أهل س: 

 ى(.غمره يف ذلك املاء )ماء املجاري املصفّ  والبقل مثله مثل األرز حيث يتمّ  .املصفاة يف زراعته

 .حراما   كل البقلأد ما ذكر ال جيعل جمر  ج: 

 كلها بعد طحنها؟أكل عظام احليوانات احلالل أما هو حكم س: 

م.للضر  جيوز ذلك إذا مل يكن موجبا   ج:  املحر 

 ا ذائبة يف الطعام؟؟ هل القصد أّن "مستهلكة"ما املقصود من كلمة س: 

، حتى لو ُفرض هلا  عرفا وجود لها يبقى ال بحيث ىة في أخر ذوبان مادهو  اإلستهالكج: 

 تأثري  يف اللون أو غريه عىل املجموع.

 ؟ءكل حلم طري الببغاأهل جيوز س: 

إذا كان له خملب أو كان صفيفه أكثر من دفيفه فهو حرام عىل األحوط وجوبا ، وإال ج: 

 فيجوز.

 ؟يفاعنواع األأكل حلم أهل جيوز س: 

 األحوط وجوبا  جتن به إذا كانت أفعى مفرتسة وهلا ناب.ج: 

 ل السمك مع ما يف بطنه؟ما حكم أكس: 

 لو كان مسفوحا  السمك تناول دم  حيث يكون السمك حالال  فإن  ذلك جائز، نعمج: 

 .حرام

 إذا مل نعرف هل يوجد عليه فلس أو ال؟ سمكالهل جيوز أكل س: 

 .، وال جيب الفحص والسؤالجيوز ذلكج: 

مما حيرم أكله من يشء ما حكم تناول الطعام املطبوخ من حلم أو غريه فيام لو طبخ معه س: 

م أكلها والتي طبخت معه، الذبيحة؟ هل جيوز تناول هذا الطعام بعد إزالة األجزاء املحرّ 

 م األكل؟الطعام حمرّ  ، أم يصبح كّل كالنخاع الشوكي مثال  

إال إذا كانت الكمي ة املطبوخة قليلة كإناء من  د ما ذكر ال يوجب حرمة الطعامجمر  ج: 

األواين املعتادة يف البيوت وُعلم أن  دهونا  أو جزيئات انسابت يف بقية الطعام حتى لو أخرجنا ما 



 

م، فإن ه هنا حيرم عىل األحوط واملراد  والنخاع الشوكي حرام عىل األحوط وجوبا .هذا . هو حمر 

ة.  من اجلزيئات ما هو بالنظر العريف ال األجزاء املجهري 

نكهة  كياس البطاطس املعلبة( مثال  أكوالت املجففة كالشيبسات )يضاف عىل بعض املأس: 

ن أ وعلام   ،نا ال نعلم حقيقة هذه النكهةنّ أمة، علام  مثل )نكهة الدجاج( فهل هذه النكهة حمرّ 

 .عامنسلطنة سالمية مثل إة مصدر الشيبسات يكون من دول

 ال.جيوز األكل يف مفروض السؤج: 

 كل من طعام الكتايب من غري اللحم؟هل جيوز األس: 

 .ج: جيوز

ة من عىل حلوم منتجة يف دول إسالميّ  ة(سالميّ مذبوح عىل الطريقة اإلس: تكتب عبارة: )

إذا كان منشأ هذه اللحوم هل جيوز تناوهلا ؟ فهل جيوز لنا تناوهلا ،ةسالميّ إقبل رشكات غري 

 ة؟ة يف دول أجنبيّ ة؟ ثّم ما هواحلال لوكان املنشأ رشكة أجنبيّ ة يف دول غري إسالميّ رشكة إسالميّ 

نتجت يف بلد يغلب فيه أ ، فإن كان املنتج هلا مسلم  أويف نفسها ج: ال اعتبار بالكتابة

 ا، وإال فهو حرام.اوهلومل يعلم أن  املنتج هلا من غري املسلمني، جاز تن ،املسلمون

 ة؟س: ما هو حكم الدجاج املذبوح يف الربازيل من قبل رشكة كويتيّ 

ه  ا  به ج: إذا كان املستورد أو البائع مسلم  حتتمل يف حق  ه قد أحرز أن  احتمال  عقالئي ا  معتد 

 حل  األكل. ،التذكية

اة من وم غري املذكّ فهل جيوز رشاء اللح ،ةعيش يف سويرسا وال يوجد مذابح رشعيّ : نس

 املحالت عند االضطرار؟

 احلرام هو تناول مإن   ،: الرشاء يف نفسه ليس بحرام برصف النظر عن اإلرساف والتبذيرج

 هذه اللحوم.

 ا حكم املنتج النبايت املستورد من دولة كافرة؟: مس

 .ال بأس باالستفادة منه ج:

احتوائها عىل عدم د من التأكّ  طعمة املستوردة من الغرب دونا حكم تناول األ: مس

 شحم اخلنزير؟



  

 .إذا كانت مشكلتها شحم اخلنزير فقط، واملفروض عدم العلم بوجوده ذلك جيوز ج:

 ة، وكذلك األسامك واللحوم؟جنبيّ ة األبات البقوليّ املعلّ حكم ا : مس

جتوز عىل األحوط وجوبا  إذا مل يكن هلا  ا األسمك فالأم   ،ال بأس هباوأمثاهلا ات لبقولي  : اج

ا حتق ق صيدها بالطريقة الرشعي ة، ولزوم ، مضافا  إىل فلس  بد  من إحراز تذكيتها.فالاللحوم أم 

ها غري املسلمني يف كوالت واملرشوبات التي حيرّض أكل من املأن نأهل جيوز لنا : س

 ة؟عيادهم الدينيّ أ

يل.: إذا كان املأكول واملرشوب حالال  ج   يف نفسه فال مانع من ذلك بالعنوان األو 

، تركيبها يف اللحم يدخل ال ةسالميّ إ غري بلدان من سواقاأل يف بةمعلّ  طعمةأ وجد: تس

 كلها؟أ جيوز فهل ،للقارئ غريمعروفة غريبة شياءأ ناهتامكوّ  ضمن منلكن 

 .أمر حسن واحلذرواالحتياط جيوز ذلك، : ج

ة وكانت الضيافة ملدّ  جنبّي أذا كنت عند شخص إ اللاحللحم غري الكل أا حكم : مس

 يومني؟

 .جيوز: ال ج

 ،وبنفس الزيت يقلون البطاطس ،سكن فيه يقلون الدجاج يف الزيتأيف البلد الذي : س

 الدجاج حرام؟ كل البطاطس مع العلم بأنّ أهل جيوز 

م لعل ه كثري ك إال إذا كان مع البطاطس ما هو من جزيئات الدجاج احلرام : جيوز ذلكج

 .احلصول

ول هذا وجد يف اهلند قناين صغرية من العسل الطبيعي حسب ما يقولون.. هل تنا: يس

 و حرام؟أالعسل حالل 

 .الل: حج

ة وأنا دة املتعدّ س: أنا أعمل يف مدرسة يوجد فيها العديد من أصحاب املذاهب السامويّ 

 ال أيّن  علام   ؟فام احلكم الرشعي يف ذلك ،حراج عندما يدعوين لتناول الطعام معهمض إلأتعرّ 

 .سالم بني املذاهبالتأثري عىل سمعة اإل ودّ أ

مة.ب ج: جيوز لك تلبية الدعوة واألكل معهم مع لزوم جتن    األطعمة واألرشبة املحر 



 

عة العقائد والسلوكي ات الشخصي ة ألبناء  واملفرتض أن حيرتم أبناء األديان واملذاهب املتنو 

 واملذاهب األخرى.الديانات 

 كل من اهلندوس حالل )غري اللحوم(؟س: هل األ

 ما دام املأكول واملرشوب حالال  فاألكل يف نفسه حالل عندهم.ج: 

ة وهنا يوجد الكثري من املأكوالت التي حتتوي عىل مادة س: نحن نعيش يف دولة أوروبيّ 

ملأكوالت ألنا قد تكون ولقد قال لنا أحد األخوة عن عدم جواز أكل هذه ا E471: ىتسمّ 

 ، فام هو احلكم؟مصنعة من اخلنزير أو من حيوانات مذبوحة بطريقة غري رشعية

 ا. مانع من األكل منهثبوت ذلك بطريق معترب، العدم ج: مع 

هذه املادة  نّ إحيث (shellac) هل جيوز أكل املنتجات التي حتتوي عىل مادة الشيالكس: 

 حدى احلرشات؟إفرازات إة تؤخذ من الصمغيّ 

ضمن كميات كبرية إذا كانت مستهلكة يف الطعام مل يثبت حتريم احلرشات بعنواّنا، بل ج: 

 أيضا . فال مانع من تناوهلا

 كلمة أخرية

رسنا يف هذه الرحلة الطويلة نسبيّا  مع مباحث مهّمة جدا ، وهي مباحث فقه الطعام 

وعات بالغة األمهّية التي ينبغي االشتغال والرشاب، وقد رأينا أّن هناك سلسة طويلة من املوض

 عليها وما يزال.

لقد بذلت  يف هذا الكتاب جهدي لتحقيق املوضوعات بطريقة جاّدة، ال حتسم املواقف 

مسبقا ، وال ترّجح من قبل رأيا  عىل آخر، وهتتّم جلميع املصادر االجتهادّية وتعطيها قيمتها، وال 

 ستهني ببعضها هنا أو هناك.تتساهل يف النظر يف األدّلة أو ت

وكنت هنا ـ كام هي عاديت ـ ناظرا  للمدارس الفقهيّة املتنّوعة، وفقا  ملا يتوّفر عندي من 

 مصادرها، ومل أخرَت قوال  لكثرة قائليه ومل أِمل آلخر لقّلة املؤمنني به.

هيّمني  أعرف أّن بعض نتائج هذا الكتاب قد تكون صادمة لبعضنا، لكّن هذا األمر مل يكن

 وأنا أبحث عن احلقيقة هنا، والتي أرجو أن أكون وّفقت هلا.

أسأل اهلل تعاىل أن نكون قد وّفقنا للوصول إىل ما هو قريب من احلقيقة ولو بعض اليشء، 



  

أن يوّفقنا مجيعا  لفعل اخلري، وأن يرزقنا الوعي والبصرية، وأن يأخذ حب ه كام أرجوه سبحانه 

 ويّل قدير.بتالبيب قلوبنا، إّنه 
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 328 ................. ـ البحث عىل مستوى املجموعات احلديثّية، حماوالت تفسري وتوفيق 1ـ  3ـ  3

 334 ............. ـ البحث عىل مستوى الصور واحلاالت وما تقتضيه القواعد والنصوص 2ـ  3ـ  3
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 352 ..................................................................... ـ حدود احلكم ودائرته 2

 352 .................................. ـ اختصاص احلكم باخلمر أو شموله ملطلق املسكر 1ـ  2
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ة أو القواعد الرشعي ة 2  401....................................... ـ مرجعي ة النصوص واألدل ة العام 
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 403 ................................... وتأّملـ التحريم بقاعدة اإلرساف والتبذير، وقفة  2ـ  2
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 429....................................... مـ ترجيح الكتاب واملوافق له، وتنحية نصوص التحري 8
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