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األجوبة الـم ْس ِفرة
عن أسئلة

َ
ْ
ُ
كرة
األشربة واألدوية الـم ْس ِ
بقلم

د  .علي بن حممد العيدروس
تقديم

الدكتور أمحد بن عبد العزيز احلداد
مدير إدارة اإلفتاء  ،وكبري املفتني
بدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بدبي

افتتاحـيـة
والسلام عىل س�يدنا حممد
احلمد هلل رب العاملنيَّ ،
والصالة َّ

وعىل آله وصحبه و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
وبعـــد:

فيسر « دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري بدبي-

الـمس ِفرة
إصدارها اجلديد « :األَ ْجوب ُة
إدارة البحوث » أن تقدِّ م
َ
ْ
الـم ْس�كِرة » جلمه�ور القراء من
ع�ن أس�ئلة األَ رْشبة واألدوي�ة ُ
السادة الباحثني واملثقفني واملتطلعني إىل املعرفـة.

وه�ذا الكت�اب جيي�ب ع�ن كثير م�ن األس�ئلة املهم�ة،

واالستفس�ارات املتك�ررة ،ح�ول احلكم الرشع�ي يف مجلة أمور

تتعل�ق باألطعم�ة واألرشبة املس�كرة أو املش�تملة عىل نس�بة من
الكحول ،وكذلك األدوية وما فيها من مواد خمدرة أو مفرتة.

وق�د ج�اءت ردود ه�ذه األس�ئلة وافية ش�افية ،مس�توعبة

لم�ة بظروف�ه ومالبس�اته ،وحم ِّقق�ة مقاص�د
حلاج�ة العصرُ ،
وم َّ

الشرع ،ومراعية وس�طيته واعتدال�ه ،بقلم َم ْن مت�رس يف عمله،


وخبر الواقع فقه ًا وإحاط ًة ،من خالل ممارس�ته اليومية للفتوى،
وإجابة السائلني.

وهـذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نقـدم عظيم الش�كر والدعاء

ألرسة آل مكتوم حفظها اهلل تعاىل التي حتب العلم وأهله ،وتؤازر

قضايا اإلسالم والعروبة بكل متيز وإقدام ،ويف مقدمتها صاحب
السمو الشيخ حممد بن راشد بن سعيد آل مكتوم ،نائب رئيس

الدول�ة ،رئي�س جمل�س ال�وزراء ،حاك�م ديب الذي يش�يد جمتمع
املعرفة ،ويرعى البحث العلمي ويشجع أصحابه ُ
وطالبه.

راجين من العلي القدير أن ينفع هب�ذا العم�ل ،وأن يرزقنا

التوفي�ق والس�داد ،وأن يوف�ق إىل مزي�د من العطـ�اء عىل درب
التميز املنشـود.

بي
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملنيَ ،
وصلىَّ اهلل عىل ال َّن ِّ
حممــد وعىل آله وصحبه أمجعني.
األمي اخلاتم سيدنا َّ
ِّ
الدكتور سيف بن راشد اجلابري
مدير إدارة البحوث



تقديم
احلم�د هلل ال�ذي أكرمنا بن�ور ال َعقل  ،ومنحن�ا ِص َّحة الفهم

للنق�ل  ،ووفقن�ا ملحا ِّب�ه يف التف ُّقه يف الدِّ ي�ن  ،وأنار حياتن�ا باتِّباع

حممد أكمل اخللق عق ً
ال  ،وأفضلهم طوالً،
س ِّيد املرسلني  ،سيدنا َّ

اللهم ِّ
صل وس� ِّلم وبارك عليه  ،صال ًة وسالم ًا متالزمَينْ إىل يوم
َّ

الدِّ ين .

وبعــد:
ف�إن ه�ذا الكتاب النَّافع املوس�وم ب�ـ « األَجوب ُة الـمس ِ
َّ
�فرة
ْ
ْ
الـم ْس�كِرة » الذي أع�دَّ ه أخونا
ع�ن أس�ئلة األَ رْشبة واألدوي�ة ُ
الفاض�ل والس� ِّيد الب�ازل عيل بن حمم�د العيدرس املفت�ي بدائرة
الش�ؤون اإلسلامية والعمل اخلريي بديب ُ ،ي َعدُّ ِمن أنفع الكتب
ٍ
ٍ
ونقول
إجابات شافية
التي ُيس� ِّطرها علامؤنا األجالء ؛ ملا فيه من
خطرها  ،هَّإنا
رش ُرها  ،وك ُثر ُ
وافية  ،عن هذه اآلفة التي اس�تفحل َ


املخدرات واملس�كرات  ،وما ُقرب إليها من األمور املش�تبهات ،

فق�د قام  -حفظه اهلل تعاىل وزاده توفيق ًا  -باإلجابة عن األس�ئلة
ٍ
ُ
جتع�ل
بإجاب�ات حم�ررة  ،ونُق�ول ُمس�تكثرة ،
الت�ي وردت إلي�ه
ٍ
الق�ارئ ذا ٍ
وبصرية بحاله ووضعه  ،وأتى فيها بام ال
برص بأم�ره ،

مزيد عليه ،فال تدع لِ ِذي ٍ
َ
دالئل ش�هرية ،
رأي حرية ؛ ملا فيها من
ٍ
وتعليالت منرية .

ليس�فر عن حال كثري من
لذل�ك أو ُّد أن ينتشر هذا الكتاب
َ

املسائل التي َي ُ
سأل عنها الشيبان والشباب  ،فيكون مانع ًا هلم عن
الوقوع يف محأة املخدرات أو املرشوبات املسكرات .

واهللَ ُ
أسأل أن ينفع به وبكاتبه وجيري اخلري الكثري عىل يديه .

وصلىَّ اهلل وس َّلم وبارك عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه .

الدكتور أمحد بن عبد العزيز احلداد
مدير إدارة اإلفتاء  -كبري املفتني



املقدمــــة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء

واملرس�لني س�يدنا حممد وعىل آله املطهري�ن وأصحابه املهتدين ،
ٍ
بإحسان إىل يوم الدِّ ين .
ومن تبعهم
وبعــد :فهذه أجوبة موجزة عن أسئلة فقهية تتعلق باألطعمة

واألرشب�ة املس�كرة ،أو املش�تملة على نس�بة من الكح�ول ،وما

يتعلق هبا .

وه�ذه األس�ئلة وردت إلين�ا مكتوب�ة م�ن األخ الفاض�ل
حمم�د كرب�ويل م�ن ِ
الع�راق ع�ن طري�ق األخ الفاض�ل الدكتور

فكتب�ت ه�ذه األجوبة
كام�ل صك�ر القيسي حفظ�ه اهلل تع�اىل ،
ُ

امتث�االً لألم�ر واغتنام� ًا لألج�ر  ،ومل أقص�د فيه�ا االس�تيعاب

واإلطال�ة رغب�ة يف اإلجي�از ودفع� ًا للس�آمة  ،ث�م أضف�ت إليه�ا

قب�ل الطب�ع بع�ض الزي�ادات املستحس�نة والنُّكَ�ت املس�تملحة
املتعلق�ة هب�ا ،
وأضف�ت إليه�ا أيض� ًا مس�ائل مش�اهبة وجواهب�ا
ُ

وترمج�ت فيها لبع�ض األعلام املتأخرين ،وقد
تتم� ًة للفائ�دة ،
ُ


س�ميتها « :األَجوب� ُة الـمس ِ
�فرة ع�ن أس�ئلة األَ رْشب�ة واألدوية
ْ
ْ
الـم ْسكِرة ».
ُ
ويف األخري ال يس�عني إال أن أتوجه بالشكر لفضيلة شيخنا

العالم�ة األس�تاذ الدكت�ور أمحد بن عب�د العزيز احل�داد  -مدير

إدارة اإلفتاء  ،وكبري املفتني بدائرة الش�ؤون اإلسلامية والعمل
اخلريي بديب  -حفظه اهلل تعاىل  -الذي تفضل مشكور ًا بمراجعة

ه�ذه األجوب�ة وتقريظه�ا  ،فل�ه من�ي جزي�ل الش�كر والتقدير،

ومن اهلل تعاىل حسن الثواب .

كام أشكر األستاذ الفاضل الدكتور سيف بن راشد اجلابري

مدير إدارة البح�وث عىل توجيهه بتحكيم الكتاب وطبعه ضمن
إصدارات إدارة البحوث ،فجزاه اهلل تعاىل خري اجلزاء.

ُ
أس�أل أن ينف�ع هبا  ،وأن جيعله�ا خالصة لوجهه
واهللَ تعاىل

الكريم  ،وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني .

كتبه الفقري إىل اهلل تعاىل

عيل بن حممد العيدروس
مفتي  -إدارة اإلفتاء
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األسئلة وأجوبتها
حكم تسمية اخلمر بغري امسها
(س)1

* م�ا حك�م بع�ض التس�ميات يف زمانن�ا والت�ي ق�د
تنس�ب فيه�ا أم�ور تتناىف مع اإلسلام ،لقوهل�م :برية

إسالمية ،ويسكي املسلمني ! ،وهل يمكن أن تقاس عىل ما انترش

س�ابق ًا حتت مس�مى مذبوح عىل الطريقة اإلسالمية ،أو املصارف

اإلسلامية ؟ م�ع أن بعض ما يس�تورد من حلوم ثب�ت عدم ذبحه

بالطريقة الرشعية ،وأن بعض التعامالت املرصفية هلذه املصارف
قد يتناىف مع ترشيعات اإلسالم؟ .
** اجلواب  ،وباهلل التوفيق:
ال جي�وز أن
نس�مي البيرة ونحوه�ا م�ن أن�واع اخلم�ور
ِّ

واملس�كرات بغير اس�مها ؛ حت�ى ال يظ�ن َم� ْن ال عل�م ل�ه أهن�ا

يسمي اخلمر
صارت بتغري االسم حالالً  ،واألمر بخالفه  ،كمن ِّ
والكحول  مرشوبات روحية ونحوها من األسامء .

ُح�ول :بالض�م ٌ
معرب ،أصله ( ال َغ ْول ) م�ا يغتال العقل = ،
 الك ُ
لف�ظ َّ
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وقد أخرب الرس�ول � أن أناس� ًا من أمته س�يرشبون اخلمر

يسموهنا بغري اسمها كام هو واقع يف عرصنا احلارض  ،فعن مالك
اب�ن أيب مري�م قال :دخ�ل علينا عب�د الرمحن ب�ن ُغن�م فتذاكرنا

الطالء فقال :حدثني أبو مالك األشعري ريض اهلل عنه أنه سمع

س�موهنا
�ن ٌ
رس�ول اهلل � يق�ولَ « :ل َيشرْ َ َب َّ
ناس من أمتي اخلمر ُي ُّ
بغري اسمها » .

وال يص�ح أن نقيس�ها عىل ما يكتب عىل م�ا هو مذبوح عىل

الرشيعة اإلسلامية م�ن اللحوم احلالل يف ذاهتا  ،س�واء وافقت

يف طريق�ة ذبحه�ا الشرع أم ال  ،وس�واء ص�دق املص�دِّ رون هل�ا

أم كذبوا .

الس�كَّر
ختمر ُّ
= وهو س�ائل عدي�م اللون ،له رائحة خاصة  ،ينتج من ُّ

ُحوالت  .انظر :املعجم الوسيط
والنَّشأ  ،وهو روح اخلمر  ،واجلمع ك ُ

(ص  ، )778معجم لغة الفقهاء للدكتور قلعه جي (ص.) 346

 أخرج�ه أمح�د ( ، )342/5وأبو داود (رق�م  ، )3688وابن حبان يف
صحيح�ه (اإلحس�ان  ، 160/15رق�م  . )6758ق�ال احلاف�ظ ابن
حجر يف الفتح  « :51/10صححه ابن حبان وله شواهد كثرية ».

12

وأ َّم�ا املص�ارف اإلسلامية  ،فه�ي تراعي موافق�ة الرشيعة

اإلسلامية وتنشدها  ،وإن وقع البعض منها يف بعض املعامالت

مما في�ه خمالفات رشعية  ،فهي حتتاج لتصحي�ح ومراجعة ورقابة
تق�وم وترشف عليها جلان وهيئ�ات الرقابة الرشعية  .فهذه أمور
خارجة عن مرشوعية أصل املعامالت  ،فهو قياس مع الفارق .

فإن احلكم عىل ٍ
وعىل سبيل العموم َّ
يشء ما بأنه إسالمي أو

غري إسلامي يتوقف عىل التزام�ه يف الواقع بالضوابط الرشعية ،
ال جمرد تسميته إسالمي ًا  ،فالعربة باحلقيقة ال باللفظ.
واهلل تعاىل أعلم .
***
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الس ْ
ضابط ُّ
كر
املوجب ِّ
للحد عند الفقهاء
(س)2

هل هنالك فرق بني ش�ارب للخمر مل يس�كر برشهبا،

وش�ارب يس�كر هبا ؟ وما معنى قول بعض الفقهاء:

وحد الرشب ،وقول آخرين :حد السكر ؟ .
** اجلواب  ،وباهلل التوفيق:

الس�كْر يف اللغة :مصدر س ِ
�ك َر فالن من الشراب ونحوه ،
َ
ُّ

اب :أزال َع ْق َله  .
وأسك ََر ُه الشرَّ ُ
فهو ضد الصحو ْ ،

َ
َثري ُه َف َقلي ُل ُه
ويف « املصب�اح املنير » « :ويروى ( :ما أ ْس�ك ََر ك ُ

َح�را ٌم )   ،...وق�د اتفقوا على إعادة الضمري م�ن اجلملة عىل
 انظر :خمتار الصحاح (ص ( )129مادة سكر ).

 رواه أبو داود ( ، )3681والرتمذي ( )1865وقال « :حسن غريب »،

ورواه اب�ن ماج�ه ( ، )3393وصححه ابن حبان ( ، )5358مجيعهم

من حديث جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنه.
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كثري ُه ُ
فقليل ذلك
املبتدأ لريبط به اخلرب فيصري املعنى :الذي يسكر ُ

رصح ب�ه يف احلديث فقال « :ك ُُّل
كثري ُه حرام  .وقد َّ
الذي ُيس�كر ُ
ُم ْس�كِ ٍر َحرا ٌم  ،وما َأ ْسك ََر ال َف َر ُق ِم ْن ُه َف ِم ْل ُء الك ِّ
َف ِم ْن ُه َحرا ٌم » ؛

وألن الف�اء
جواب ملا يف املبت�دأ من معنى الرشط ،والتقدير :مهام
ٌ

كثري ُه فقليل ذلك اليشء حرا ٌم » اهـ  .
يكن من يشء ُيسكر ُ

وحدُّ الشرُّ ب
والشرب عند الفقهاء ي�راد به :رشب اخلمر َ ،

أي احلد املرتتب عىل من رشب اخلمر .

ويف االختي�ار لتعلي�ل املخت�ار م�ن كتب احلنفي�ة (باب حد

الرشب) :قال « :وحيدُّ برشب قطرة من اخلمر »



.

ويف جمم�ع األهنُ�ر « :باب حدِّ الُّش�رُّ ب :وهو نوعان :رشب
 رواه أمح�د  ، 131/6وأب�و داود رق�م ( ، )3687والرتم�ذي برق�م
وحس�نه  ،واب�ن حب�ان يف صحيحه (اإلحس�ان )204/12
(ّ )866

برقم ( ، )5383مجيعهم من حديث عائشة ريض اهلل عنها .

 املصباح املنري للفيومي (ص )147مادة (سكر) .
 االختيار لتعليل املختار (.)104/4
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الس�كر ،ورشب
اخلم�ر ويكفي فيه القلي�ل ولو قطرة  ،وال يلزم ُّ
السكر » .
املسكر املحرم غري اخلمر ال بد فيه من ُّ

ويف إعان�ة الطالبين( «:قول�ه :حد الشرب) أي رشب كل

مسكر ».

الس�كران :فقد ذهب مجه�ور الفقهاء  -املالكية
وأما ضابط َّ

والش�افعية واحلنابلة وصاحبا أيب حنيفة رمحهم اهلل تعاىل  -إىل أن

السكران هو من اختلط كالمه وكان غالبه هذيان ًا .
ضابط َّ

وذه�ب أب�و حنيف�ة إىل أن الس�كران ه�و ال�ذي ال يع�رف

األرض م�ن السماء  ،والرج�ل م�ن امل�رأة  ،وهو قول امل�زين



من الشافعية.

 جممع األهنر رشح ملتقى األبحر . 359/2

 إعانة الطالبني يف الفقه الشافعي . 173/4
 إسماعيل بن حييى بن إسامعيل  ،أبو إبراهيم ا ُمل َزين املرصي  ،إمام فقيه
جمتهد  ،ولد سنة (175هـ )  .أخذ عن اإلمام الشافعي  ،وكان زاهد ًا
عامل� ًا جمته�د ًا مناظ�ر ًا جم�اب الدعوة  ،م�ن مصنفات�ه :املخترص .تويف
رمح�ه اهلل تعاىل س�نة (264ه�ـ)  .انظر ترمجت�ه يف :طبقات الش�افعية
السبكي  ، 93/2طبقات الشافعية البن قايض شهبة . 7/1
البن ُّ
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وقد أمجع الفقهاء عىل أن رشب اخلمر حرام وجيب احلد عىل

ش�ارهبا س�واء أكان ما رشبه قلي ً
ال أم كثري ًا ،وسواء سكر منها أم
مل يسكر  .

وع�ن اب�ن عمر  -ريض اهلل عنهام  -أن النبي � قالُّ « :
كل
ٍ
سكر ٍ
ُم ٍ
مخر ُّ ،
وكل
مسكر حرام »  .
والقلي�ل م�ن املس�كر ح�رام كام ن�ص علي�ه حدي�ث جابر

ب�ن عب�د اهلل ريض اهلل عن�ه مرفوع� ًا « :م�ا أس�كر
كثيره فقلي ُل�ه
ُ
حرام » .

وعن عامر بن سعد بن أيب وقاص  ،عن أبيه ريض اهلل عنهام،

عن النبي �  ،قال « :أهناكم عن ِ
كثريه »  .
قليل ما أسكر ُ

 انظ�ر :البدائ�ع  ،39/7ابن عابدين  ،38-37/4حاش�ية الدس�وقي
 ،352/4مغني املحتاج  ،186/4املغني البن قدامة . 303/8

 أخرج�ه مس�لم ( ، )2003ويف لفظ آخر للحديث عند مس�لم بنفس
وكل ٍ
ٍ
مخر ُّ ،
الرقمُّ « :
مخر حرام » .
كل
مسكر ٌ

 تقدم خترجيه (ص .)14

 رواه الدارم�ي ( ، )2099والنس�ائي  ، 301/8ويف الكبرى

برق�م ( ،)5098واب�ن حب�ان ( ، 192/12رق�م  . )5370ق�ال =
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املس�كر  -وهو مس�لم بالغ عاقل خمتار عامل بأنه
َف َم ْن رشب ْ

ُم ْس�كر وعامل بتحريمه  ،وأ َق َّر بذلك أو ش�هد عليه اثنان فأكثر أنه

رشب اخلمر إذا رفع أمره إىل القايض  -وجب عليه احلد  ،س�واء

سكر أم ال .

فال فرق يف احلكم إذن بني ش�ارب للخمر مل يس�كر برشهبا،

وش�ارب س�كر برشهبا  ،كما ال فرق بني قول الفقه�اء يف كتبهم
الس�كر )  ،وإن كان اللف�ظ األول أكث�ر
( ح�د الشرب أو ح�د ُّ

استعامالً يف كتب احلنفية .
واهلل تعاىل أعلم.

***

= املناوي يف فيض القدير ( « :)63/3قال الزين العراقي :قال البيهقي

يف اخلالفي�ات :رواته ثقات  ،ورواه عنه أيضا ابن حبان والطحاوي ،
واعرتف بصحته » .
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حكم بيع األشربة
املشتملة على نسبة من الكحول
(س)3

* إذا ثبت وجود نس�بة م�ن الكحول يف هذه األرشبة
املتداول�ة اليوم كرشاب الش�عري وما ش�اهبه  ،وإثبات

هذا األمر جاء متأخر ًا بعد أن اس�تورد التجار كميات كبرية منها
دون عل�م منه�م بتحريمه�ا ،فه�ل جي�وز هل�م بيعه�ا بع�د العلم
بتحريمه�ا ،ألن إتالفه�ا قد يعني خس�ارة كبرية ق�د تفقد التاجر

رأس ماله كله ،ألن أثامهنا قد تصل إىل ماليني الدوالرات؟ .
** اجلواب  ،وباهلل التوفيق:

أوالً قب�ل احلكم عىل الكميات املس�توردة من هذا الرشاب

( رشاب الش�عري ) وبي�ان ه�ل تتل�ف أم ال ؟ ال ب�د أن نتيقن من

احت�واء هذه األرشبة املذكورة على الكحول من عدمه  ،وما هي
نس�بته إن وجد  ،فإن وجد فيها يشء من الكحول بحيث ُيس�كر

رشب الكثير منها فهي حمرمة  ،فقد ثب�ت عن النبي � أنه قال:
ُ
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« كل مسكر حرام » متفق عليه  ،وثبت عنه � أيض ًا أنه قال:
« م�ا أس�كر
كثيره  ،فقلي ُله ح�رام »  .رواه أب�و داود  ،والرتمذي
ُ
وحسنه .
ّ

أم�ا إن مل حتت�و عىل يشء من الكحول وخلت منه  ،ومل يس�كر

رشب الكثري منها فهي حالل  .وإذا جاز رشبه جاز بيعه ورشاؤه .
وق�د ج�اء يف « فت�اوى رشعية» الص�ادرة ع�ن إدارة اإلفتاء

ب�ديب  ،م�ا نص�ه « :إذا خال الشراب املذكور ( رشاب الش�عري )

من الكحول املس�كر ج�از رشبه  ،وجاز بيع�ه ورشاؤه ،فإن كان

يس�كر كثريه دون قليله ؛ فإنه حيرم عندئذ قليله وكثريه  ،رشب ًا أو
بيع ًا أو رشا ًء  ،حلديث جابر بن عبد اهلل ريض اهلل تعاىل عنهام عند

كثريه فقلي ُله
الرتمذي والبيهقي وغريمها أنه � قال « :ما أس�كر ُ
حرام » انتهى .

 رواه البخ�اري برق�م ( 4087و  4088و  ، )5773ومس�لم برق�م
( ، )1733كالمها من حديث أيب موسى األشعري ريض اهلل عنه .
 تقدم عزوه (ص .)14
 فتاوى رشعية  -إصدار إدارة اإلفتاء بدائرة الش�ؤون اإلسالمية بديب
( .)94/10وحديث جابر ريض اهلل عنه تقدم عزوه (ص .)14
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ومثل هذا يقال يف األرشبة املصنعة مثل رشاب « باربيكان »،

ومرشوب�ات الطاق�ة املتعددة األسماء نحو « :ريد ب�ول » َ « ،ب َور

ُهورس » ،وغريها .

فما اش�تمل منه�ا على نس�بة م�ن الكح�ول فه�ي حمرم�ة ،

وإن خل�ت ومل يس�كر رشب الكثير منها  ...ج�از رشهبا وبيعها

ورشاؤها  .وحتى اآلن مل يدل دليل قاطع عىل اش�تامهلا عىل يشء

م�ن الكحول  ،وال حصول اإلس�كار بشرب الكثري منها ؛ فهي
تبق�ى يف دائرة ِ
احل ِّ�ل بنا ًء عىل أن األصل يف األش�ياء اإلباحة ما مل
يدل دليل عىل خالف ذلك .

وإن وجد يف يشء منها نسبة من الكحول ،فهي نسبة ضئيلة

مس�تهلكة فيها غري ُمس�كرة ال تزيد عن نسبة ( )% 0.5أو إلذابة
بعض املواد فيها.

فعلى التج�ار االحتياط والورع عن اس�ترياد م�ا هو عرضة

لالحتامل واالش�تباه  ،فعن النعامن بن بشير ريض اهلل عنهام قال:
21

سمعت رسول اهلل � يقول  -و َأهوى النُّعامن بإصبعيه إىل ُأ ُذنيه:
َ
احلالل َبينِّ ٌ  ،وإن احلرام َبينِّ ٌ  ،وبينهام مشتبهات  ،ال يعلمهن
إن
« َّ

كثير من الن�اس  ،فمن اتَّقى ُّ
الش�بهات  ،اس�تربأ لدينه وعرضه،

وم�ن وق�ع يف ُّ
كالراع�ي يرعى حول
الش�بهات وق�ع يف احل�رام َّ ،
احلم�ى  ،ي ِ
ِ
وش�ك أن يرتع فيه  ،أال وإن ل�كل ملك محى  ،أال وإن
ُ
مح�ى اهلل حمارمه  ،أال وإن يف اجلس�د ُمضغ� ًة  ،إذا صلحت ،صلح

اجلس�د ك ُّله  ،وإذا فس�دت فس�د اجلس�د ك ُّله  ،أال وهي القلب »
متفق عليه .

واهلل تعاىل أعلم .
***

 رواه البخاري برقم ( ، )52ومسلم برقم ( )1599واللفظ له .
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بيان عدم الفرق
بني اخلمر والكحول الصناعي يف احلكم
(س)4

* هل هنالك فرق بني الكحول الصناعي واخلمر ؟

** اجلواب  ،وباهلل التوفيق:
ال فرق بني اخلمر والكحول الصناعي أو املصنع يف احلكم،

فالكح�ول م�ادة مس�كرة كاخلم�ر  ،فحكمهام واح�د يف الرشع.
والكح�ول ه�و روح اخلم�ر ،وه�ي امل�ادة املس�كرة  ،ويس�مى

الكح�ول يف بعض كتب الفقه والطب الع�ريب (ال َغ ْول)  ،وقد

اش�تق
س�بقهم العرب يف اس�تخالص تركيب�ة الكحول  ،ومنها
َّ

الغربيون اسمها .

والسكْر  ،أو كل ما زال به العقل  ،و ُيفتح  ،واجلمع
 ال َغ ْولُّ :
الصداع ُّ
�وال) ،وب�ه ُفِّس�رِّ قول�ه تع�اىل ﴿ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ﴾،
( َأ ْغ َ
[الصاف�ات ]45 :أي لي�س فيها غائل�ة الصداع ؛ ألنه تع�اىل قال يف آية
أخ�رى﴿ :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﴾ [الواقع�ة ،]19 :وق�ال أبو عبيدة:
الغول أن تغتال عقوهلم .انظر :لسان العرب البن منظور ،509/11
والقام�وس املحي�ط (ص )1344م�ادة ( غ�ول )  .وعرف�ه بع�ض
وس�ك ٍْر  .انظر :املعجم
املعارصين بأنه :ما ينش�أ عن اخلمر من صدا ٍع ُ
الوسيط (.)666/2
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ق�ال الدكت�ور حممد علي الب�ار يف كتابه « املوق�ف الرشعي

والطب�ي من الت�داوي بالكحول واملخ�درات » « :لفظ الكحول

هو حتريف السم ( ال َغ ْول ) ،نقله الغربيون عن العرب .

وقد كان جابر بن حيان  هو أول من قام بتقطري الكحول

( ال َغ ْول ) ،وذلك عام 185هـ800/م  .وقيل إن أول من اكتشفه
وحضه هو تلميذه أبو بكر الرازي  الذي صار ش�يخ ًا ألطباء
رَّ

 جاب�ر ب�ن حيان ب�ن عبد اهلل الك�ويف  ،من أهل الكوف�ة  ،وأصله من
خراس�ان  ،ع�امل مش�ارك يف الطبيع�ة والكيمي�اء والفلس�فة والفلك
واألدب وغريها  ،وهو أول من اس�تخرج حامض الكربيتيك وسماه
زيت الزاج ،وأول من اكتش�ف الصودا الكاوية ،وأول من استحرض
ماء الذهب ،وينس�ب إليه اس�تحضار مركبات أخ�رى مثل كربونات
البوتاس�يوم وكربون�ات الصوديوم  ،وق�د درس خصائص مركبات
الزئبق واس�تحرضها .وه�و أول من وصف أعمال التقطري والتبلور
والتذوي�ب والتحوي�ل  .م�ن آث�اره( :جمم�وع رس�ائل)  ،و(أرسار
الكيمي�اء) ،و(عل�م اهليئة) و (أص�ول الكيمياء) وغريها  .تويف س�نة
(198هـ ) وقيل س�نة ( 200هـ)  .انظر ترمجته يف :الفهرس�ت البن
الندي�م ( ، ) 353/1األعلام لل�زركيل ( ،)132/2معجم املؤلفني
(.)105/3

 ه�و حمم�د بن زكري�ا الرازي  ،أبو بكر  ،إمام ش�هري يف صناعة الطب،
م�ن أه�ل الري  ،ولد هبا س�نة ( 251ه�ـ ) وتعلم هبا  .وس�افر إىل =
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�ول يف اللغة العربية هو ما ينش�أ عن اخلمر
املس�لمني  .ولف�ظ ال َغ ْ

وس�كر ؛ ألهن�ا تغتال العق�ل  ،وقد نفى اهلل س�بحانه
م�ن صداع ُ

وتع�اىل ع�ن مخر اجلنَّة ه�ذه الصفة فق�ال ﴿ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ﴾.

�ول هو اس�م يطلق عىل مجل�ة من املركب�ات الكيميائية
وال َغ ْ

العضوي�ة األليفاتي�ة هل�ا خصائص متش�اهبة ومكون�ة من ذرات
اهليدروجني والكربون (الفحم) وآخرها جمموعة هيدروكس�يلية

أي ذرة م�ن األوكس�يجني وذرة م�ن اهليدروجين (،)OH
= بغ�داد بع�د س�ن الثالثني  .عكف على الطب والفلس�فة يف كربه ،
فنبغ واشتهر .وتوىل تدبري مارستان الري ،ثم رياسة أطباء البيامرستان

سمى ابن أيب أصيبعة منها 232
املقتدري يف بغداد  .له تصانيف كثرية َّ
كتاب� ًا ورس�الة  .منه�ا (احل�اوي) يف صناعة الطب  ،وه�و ُّ
أجل كتبه،

ترج�م إىل الالتينية وطبع فيها ،و(الطب املنص�وري) طبع بالالتينية،
و(الفص�ول يف الطب) ويس�مى (املرش�د )  ،وغريها  .ت�ويف ببغداد،

ويف سنة وفاته خالف  ،بني نيف و  290و  320هـ  .انظر ترمجته يف:

طبقات االطباء ( ، ) 309/1والوايف بالوفيات (  ،)76/3واألعالم

للزركيل (. )130/6

 سورة الصافات :آية رقم (.)47
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وه�ي م�ن ناحي�ة تش�به الفح�وم اهليدروجيني�ة (هيدروكرب�ون
 ،)Hydrocarbonsولكنه�ا تتص�ل بمجموع�ة أو أكث�ر م�ن

اهليدروكسيل (. )OH

وإذا ما استبدلنا ذرة من اهليدروجني بمجموعة هيدروكسيلية

حصلن�ا على الكح�ول امليثلي ( امليثان�ول)  ،ويرم�ز ل�ه هك�ذا:

 ( CH3OHثلاث ذرات هيدروجين وذرة كرب�ون وجمموع�ة
هيدروكسيلية).

وحيرض امليثانول من غاز امليثان كام حيرض من نشارة اخلشب،

الس ِّمية ومسكر يف
ولذا يسمى كحول نشارة اخلشب  .وهو شديد ُّ
ٍ
آن مع ًا  .ويستخدم كحافظ و ُمذيب لبعض املواد  ،ومنها الروائح
العطري�ة  ،ويوجد يف الكولونيا  ،ويؤدي رشبه إىل إصابة مبارشة
بعضل�ة القلب قد ت�ؤدي إىل الوفاة وإىل إصاب�ة عصب اإلبصار

والعمى .

وق�د حدث�ت ح�االت تس�مم م�ن شرُ ب الكولوني�ا يف
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منطق�ة اخللي�ج كما حدثت حاالت تس�مم من شرُ ب�ه يف اهلند يف

التس�عينيات عندم�ا قامت رشكة لتصنيع اخلم�ور بإضافته إىل

اخلمور فأ ّدى ذلك إىل وفاة املئات  .وانترش استخدامه رس ًا عندما

قام�ت الوالي�ات املتح�دة بمن�ع رشب اخلمور ،وذل�ك من عام
1920م حتى عام 1934م .

وثاين هذه السلسلة هو الكحول اإليثييل ( اإليثانول)  ،وهو

ختمر الس�كريات
روح اخلمر واملادة املس�كرة فيها  .ويتكون من ُّ
والنش�ويات بفع�ل اخلميرة (الفطر) كام يمكن حتضيره من غاز

اإليث�ان  Ethaneاملوج�ود يف غازات البترول  .وغاز اإليثان هو

عب�ارة ع�ن ذرتني م�ن الكربون وس�ت ذرات م�ن اهليدروجني

( ، )C2H6ف�إذا اس�تبدلنا ذرة اهليدروجين األخيرة بمجموعة

تك�ون لدين�ا الكح�ول اإليثيل ( إيثان�ول) ورمزه
هيدروكس�يلية َّ

. C2H5OH

 نرشت مجيع وسائل اإلعالم املرئية واملقروءة خرب التسمم بامليثانول يف
اهلند ألن القتىل كانوا باملئات .اهـ من حاشية املرجع املذكور .
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ويتك�ون الكح�ول اإليثلي يف عصيرات الفواك�ه بكميات

ضئيل�ة كام يتكون يف اللبن الرائب أثناء حتول س�كر الالكتوز إىل

حامض اللبنيك  . Lactic acidوهذه الكميات ضئيلة وال تسكر،
وعلة التحريم اإلس�كار  ،وما أسكر كثريه فقليله حرام .وشرُ ب

كمي�ة كبرية من هذه العصريات أو غريها من األطعمة واألرشبة
مثل املرشوبات الغازية ال تس�كر مطلق ًا  .كام أن الكحول اإليثيل

يتك�ون أيض� ًا يف أمعائن�ا بكمي�ات حم�دودة أثن�اء هض�م الطعام
وحتطيم النشويات والسكريات » .اهـ خمترص ًا .
واهلل تعاىل أعلم .
***

 املوق�ف الرشع�ي والطبي من الت�داوي بالكح�ول واملخدرات (ص
.)19-17
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حكم املواد احلافظة
احملتوية على نسبة من الكحول
(س)5

* م�ن الثاب�ت وج�ود م�واد حافظ�ة يف بع�ض املواد

الغذائي�ة املعلب�ة ،فه�ل هذه امل�واد احلافظ�ة هلا عالقة

بالكحول ،وما حكم تناول هذه املعلبات؟
** اجلواب  ،وباهلل التوفيق:

ال نعل�م هل حتت�وي املواد احلافظ�ة املذكورة عىل نس�بة من

الكحول أم ال ؟  ، ...فريجع األمر للمختربات املوثوق هبا .

واحلك�م الع�ام يف مثل هذا أنه إذ ا اش�تملت ه�ذه األغذية

املعلب�ة عىل م�واد حافظ�ة طاهرة وغري ضارة وليس�ت ُمس�كرة
فاألصل فيها اجلواز .

أ ّم�ا إن كان�ت هذه املعلب�ات التي حتتوي عىل م�واد غذائية

دخل يف صناعتها وحفظها مواد حافظة تش�تمل عىل نسبة ضئيلة
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من الكحول الذي اس�تهلك وذاب ومل يبق له لون وال طعم وال
رائح�ة وال أث�ر بحي�ث إذا رشب منه الكثري ال يس�كر  ،فال بأس

بتناول هذه األغذية ،إذا مل توضع هذه النسبة املذكورة املذابة فيها

للنكهة ولتحسين الطعم  ،فتح�رم حينئذ  ،بخالف ما يضاف هلا
للرضورة إلذابة تلك املواد احلافظة ونحوها مما يستهلك فيها كام

تقدم .

وقد أفاد الدكتور حممد عيل البار يف كتابه « املوقف الرشعي

والطب�ي من الت�داوي بالكح�ول واملخ�درات »  أن الكحول
يس�تخدم يف بع�ض الصناعات كم�واد حافظة  ،وم�ن ذلك املياه

الغازي�ة  ،وبال�ذات (الك�وال) ،فق�ال  « :تق�وم رشكات تصنيع

الك�وال ( البيبسي ك�وال  ،والكوكاك�وال  ...إل�خ ) بإذاب�ة مادة

الك�وال يف الكح�ول اإليثلي ألهن�ا ال ت�ذوب يف املاء  .ث�م تقوم
بع�د ذلك بإضاف�ة كميات كبرية من املاء بحي�ث تكون الكحول

 انظ�ر :املوق�ف الرشعي والطبي م�ن التداوي بالكح�ول واملخدرات
(ص . )53 ، 48
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مس�تهلكة فيها  ،وقد ش�به الفقهاء ذلك بالنجاس�ة يف املاء الكثري

الغم�ر  بحي�ث ال يبقى له أثر فيها  .وعلي�ه فإن هذا املاء يعترب
طاهر ًا يف ذاته ومطهر ًا لغريه وال تنفك عنه صفة الطهارة  ،قالوا:
إذا بلغ املاء القلتني مل حيمل النجاسة .

وهذه الكمية القليلة من الكحول يف املياه الغازية  ،وبالذات

الكوال تعترب حالالً ألن رشب الكثري منها ال يسكر  ،وهي أيض ًا

غري نجسة  ،وذلك ملن  يقول بنجاسة الكحول بنا ًء عىل نجاسة
اخلم�ر  ،...وعلي�ه ف�إن املرشوب�ات الغازية هي م�ن املرشوبات
املباحة ألن الكثري منها غري مس�كر .ولو رشب شخص َف َرق ًا منها

مل يس�كر ؛ وألن نجاس�ة م�ا فيها م�ن كحول (ملن يقول بنجاس�ة

الكحول ) معفو عنها  ،وهي أيض ًا مس�تهلكة فيها مثل النجاس�ة
يف املاء الكثري الغمر » اهـ خمترص ًا  .

 ال َغ ْمر :املاء الكثري  .هتذيب اللغة لألزهري (. )127/8

 كذا يف األصل ( :ملن يقول )  ،ولعل الصواب ( :عند من يقول ) .

 املوق�ف الرشع�ي والطب�ي م�ن الت�داوي بالكح�ول واملخ�درات
(ص .)48
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وق�د ج�اء ضمن توصي�ات الن�دوة الفقهي�ة الطبي�ة الثامنة

للمنظمة اإلسلامية للعلوم الطبية بالكويت س�نة (1995م) ما
نصه « :املواد الغذائية التي يس�تعمل يف تصنيعها نسبة ضئيلة من

الكح�ول إلذاب�ة بع�ض املواد الت�ي ال تذوب باملاء م�ن ملونات
وحافظ�ات وم�ا إىل ذلك  ،جي�وز تناوهلا لعموم البل�وى ولتبخر

معظم الكحول املضاف أثناء تصنيع الغذاء » .

واألوىل واألورع واألس�لم للصح�ة االبتعاد عن هذه املواد

احلافظة  ،سواء اشتملت عىل نسبة ضئيلة مذابة من الكحول أم مل

تشتمل  ،فإن تأكد رضرها حرم تناوهلا .
واهلل تعاىل أعلم .
***

 انظ�ر :الفق�ه اإلسلامي وأدلت�ه للزحيلي (  ،) 664-662/9املواد
املحرمة والنجس�ة يف الغذاء والدواء بين النظرية والتطبيق ،للدكتور
َّ
محاد (ص .)55
نزيه ّ
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حكم األدوية
املشتملة على نسبة من الكحول
(س)6

* األدوي�ة حت�وي نس�بة م�ن الكح�ول يف أغلبها ،فام

حكم مثل هذه األدوية إذا كانت رضورية لإلنس�ان ،

أي التي ال بديل هلا ،وال يمكن االس�تغناء عنها  ،وما حكمها إن

مل تك�ن رضوري�ة ل�ه  ،أو م�ع وج�ود بديل عنه�ا  ،وه�ل تناوهلا
ٍ
داء » ،
يتع�ارض م�ع حدي�ث « :إن�ه لي�س ب�دواء  ،ولكن�ه ٌ

شفاءكم فيام حرم عليكم »  ؟
وحديث « :إن اهلل مل جيعل
َ
** اجلواب  ،وباهلل التوفيق:

جي�وز تن�اول األدوية التي تصنع حالي� ًا ويدخل يف تركيبها
 رواه مسلم يف صحيحه (. )1984

 أخرج�ه ابن حبان ( ، 233/4رقم  ، )1391وأبو يعىل (،402/12

رق�م  ،)6966والبيهق�ي يف الكبرى  ، 5/10مجيعهم من حديث أم
س�لمة مرفوع� ًا  ،ق�ال اهليثمي يف املجم�ع  « :86/5رج�ال أيب يعىل
رجال الصحيح خال حسان بن خمارق ،وقد وثقه ابن حبان ».
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نس�بة ضئيل�ة من الكح�ول لغرض احلف�ظ أو إذابة بع�ض املواد
الدوائية التي ال تذوب يف املاء  ،برشط عدم وجود بديل عن تلك
األدوي�ة  .أم�ا إن وجد ما يغن�ي عنها ويقوم مقامه�ا من األدوية
اخلالية عن الكحول فهي املقدمة.
قال الش�يخ حممد أبو زهرة َّ « :
حمر ٌم لعينه  ،فال
إن اخلمر َّ

يب�اح إلاَّ للضرورة  ،ولي�س منها الت�داوي ؛ َّ
ألن اخلمر ال تتعينَّ

طريق ًا للعالج  ،ألن هناك غريها من الدواء الطاهر يفي بالغرض
باملح َّلة الكربى
بحاثة  ،ولد َ
 ه�و حممد بن أمحد أبو زهرة  ،فقيه أصويل َّ
ودرس بكلية
س�نة (1316هـ )  ،وتعلم بمدرس�ة القضاء الرشعي َّ ،
أص�ول الدين باألزهر وباجلامعة املرصية ،تم تعيينه عضو ًا للمجلس
األعلى للبحوث العلمية  ،ث�م وكي ً
ال لكلية احلقوق بجامعة القاهرة .

له مصنفات عديدة يف الفقه واألصول وغريمها  ،منها :تاريخ املذاهب
اإلسلامية  ،تراجم مف�ردة لألئمة األربعة وغريهم م�ن أئمة الفقه ،
الرتكات واملواريث  ،األحوال الش�خصية  ،وغريه�ا  .تويف بالقاهرة

س�نة (1394ه�ـ ) املوافق س�نة (1974م)  .انظ�ر :األعالم للزركيل

( ، )25/6معجم مصنفي الكتب العربية لعمر كحالة (ص. )413
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طبيب منذ نش�أ الط�ب إىل اليوم َّ
أن يف اخلمر
املطل�وب  ،وما قال
ٌ
فائدة طبية ال توجد يف غريها » .

وق�ال الدكت�ور ناظ�م النس�يمي يف كتاب�ه «الط�ب النب�وي

والعلم احلديث»َّ « :
الطب احلديث يف فروعه املختلفة أخذ يف
إن
َّ

بتجرع
أواخ�ر األربعينيات من القرن العرشين بإبط�ال التداوي ُّ
املس�كرات بِ ِع َّلة َّ
أن فيها فوائد عالجي�ة  ،حتى بطل هنائي ًا يف هذه
السنة األخرية » اهـ  .

وق�د متكن�ت بع�ض رشكات األدوية م�ن تصني�ع أدوية ال

يدخ�ل الكح�ول يف تركيبها خاص�ة أدوية األطف�ال واحلوامل .
واحلديث�ان املذكوران يف الس�ؤال ال يتعارضان م�ع ما ذهب إليه

بع�ض الفقه�اء من القول بج�واز التداوي هبا إن اس�تهلكت ومل
تكن صرِ ْ ف ًا وبالرشوط التي ذكروها .
ق�ال الدكتور الب�ار يف كتابه « املوقف الرشع�ي والطبي من
 اجلريمة و العقوبة للشيخ أيب زهرة (ص . )185

 الطب النبوي والعلم احلديث للنسيمي (. )27/3
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الت�داوي بالكح�ول واملخ�درات » « :رغ�م أن اس�تخدام اخلمر

الصرِّ ْ ف�ة قد بطل اس�تخدامها يف الطب يف العصور احلديثة إال أن
هناك بعض االس�تطبابات واالس�تخدامات للكحول يف املجال

الطبي نوجزها فيام ييل:

 -1يف جمال التنظيف والتعقيم :تستخدم الكحول يف تنظيف

اجللد واجلروح لتعقيمها .

 -2يف إذاب�ة بعض امل�واد الطبية :تس�تخدم الكحول إلذابة

املواد القلوية التي تذوب يف املاء .

ُحة
وهن�اك جمموع�ة م�ن األرشب�ة املس�تخدمة مل�داواة الك َّ

(الس�عال) حتتوي على كميات متفاوت�ة من الكح�ول اإليثييل ،
ُّ

وه�ي تس�تخدم كامدة مذيب�ة أو حافظة  ،وال يس�تخدم الكحول
فيه�ا كدواء أي ليس له تأثري عالجي مبارش  ،بل هي مس�تخدمة

فقط إلذابة املواد التي ال تذوب إال يف الكحول ،ومع هذا فيمكن
اس�تبداهلا بمواد أخ�رى مأمون�ة  .وقد قامت الوالي�ات املتحدة
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بمنع اس�تخدام الكح�ول اإليثييل يف أدوية األطف�ال بعد أن كان
استخدامها شائع ًا جد ًا » اهـ ملخص ًا .

ث�م خلص الدكتور حممد عيل البار الكالم حول حكم اخلمر

غير الصرِّ ْ فة املعجونة بالدواء ( الكح�ول يف األدوية )  ،فقال يف

كتابه الس�ابق « :إن اس�تخدام اخلمر يف التداوي أمر قد عفا عليه
الزم�ن ،وأثب�ت الطب احلديث خط�أه وخطره على الصحة ،..

ولكن بقي اس�تعامل الكح�ول يف األدوية إلذابتها ألهنا ال تذوب
إال يف الكح�ول  .والكمي�ة املس�تخدمة قليل�ة وال تس�كر بالقدر

الطب�ي املتعاط�ى  ،كما توج�د بعض األدوي�ة التي يض�اف إليها
الكحول ال لرضورة  ،وإنام إلعطاء الرشاب نكهة خاصة ومذاق ًا

تعود عليه أهل أوربا وأمريكا من حيث يأتينا الدواء جاهز ًا .
َّ

وه�ذا الصنف الثاين ال ش�ك يف حرمته وجيب منعه  ،كام أن

الصن�ف األول يمكن منعه لوجود البدائل الكثرية  .وإذا تم املنع
 املوقف الرشعي والطبي من التداوي بالكحول واملخدرات (ص -38
.)40
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ف�إن الرشكات تس�تطيع أن تقدم البدائل  ،وق�د قامت الرشكات
الدوائية باس�تبدال الكحول بمواد أخ�رى عندما منعت حكومة

الواليات املتحدة الكحول يف بعض أدوية األطفال  ،مثل رشاب

الكوبريون  ،وماء غريب (شبث وماء وكحول ) .

وقد ق�ام وزراء الصحة العرب مش�كورين بإصدار توصية

بمن�ع األدوي�ة املحتوي�ة عىل الكح�ول وإجي�اد البدائ�ل  ،ولكن

لألس�ف مل يتم تطبيق أي يشء حتى اآلن  .وللشافعية  رأي يف

هذا املجال يمكن أن يؤخذ به مؤقت ًا وحتى يتم استبعاد الكحول
يف الدواء هنائي ًا » اهـ .

 انظ�ر :مغني املحتاج للخطي�ب الرشبيني  ، 188/4املجموع للنووي
 .51/9وفيه ذكر اإلمام النووي أربعة وجوه عند الش�افعية يف حكم

رشب اخلم�ر للتداوي والعطش املهل�ك :األول :وهو الصحيح عند
مجه�ور األصحاب أنه ال جيوز فيهام  .والثاين :جي�وز فيهام  .والثالث:

جي�وز للت�داوي دون العط�ش  .الراب�ع :عكس�ه  ،أي جي�وز للعطش
املهلك دون التداوي  ،وهذا األخري قال به إمام احلرمني والغزايل .

 املوق�ف الرشعي والطب�ي من التداوي بالكح�ول واملخدرات ( ص
. )55 -54
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ثم نقل كالم اخلطيب الرشبيني  يف حكم التداوي باخلمر

الذي سيأيت ذكره فيام يأيت ضمن أقوال الفقهاء يف مسألة التداوي

يف اخلمر .

أقوال الفقهاء يف حكم التداوي باخلمر:

وهذه املس�ألة (أي مس�ألة الت�داوي باألدوي�ة املحتوية عىل

كح�ول) متفرعة عن مس�ألة التداوي باخلمر عن�د الفقهاء  ،التي
تناوهل�ا الفقه�اء يف كتبه�م  ،وفيه�ا كالم يط�ول نقل�ه  ،وحاصل
األقوال ما يأيت:

القول األول :ذهب مجهور الفقهاء إىل حتريم االنتفاع باخلمر

للم�داواة  ،وغريه�ا من أوجه االنتفاع  ،كاس�تخدامها يف دهن ،
 هو حممد بن أمحد الرشبيني  ،يكنى بشمس الدين  ،املشهور باخلطيب
الرشبين�ي  ،فقي�ه ش�افعي  ،أخ�ذ عن الش�يخ أمحد الرب ُّلسي  ،والنور
املحليِّ  ،والشهاب الرميل وغريهم  ،من تصانيفه :اإلقناع يف ِّ
حل ألفاظ
أيب ش�جاع  ،مغن�ي املحتاج إىل معرفة معاين ألف�اظ املنهاج للنووي ،
وغريها  .تويف س�نة (977هـ )  .انظر :ش�ذرات الذهب البن العامد
 ، 384/8معجم املؤلفني لكحالة . 269/8
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ِ
�فاءك ُْم فيما
أو طعام .واس�تدلوا بقوله �َّ « :
إن اهلل َل ْم َي ْج َع ْل ش َ
َح َّر َم َع َل ْيك ُْم »   .وأخرج مس�لم وغريه « :أن طارق بن س�ويد

اجلُعف�ي ريض اهلل عنه س�أل النبي � عن اخلم�ر فنهاه  -أو كره
أن يصنعها  -فقال :إنام أصنعها للدواء  ،فقال « :إ َّنه َليس بِدَ ٍ
واء،
ُ ْ َ
ِ
داء » .
َولكنَّـ ُه ٌ

الق�ول الث�اين :ذه�ب بع�ض الفقه�اء كأيب حنيف�ة وبع�ض

أصحابه ،والشافعي يف ٍ
قول له  ،وبعض الشافعية  ،وابن حزم،
 تقدم عزوه (ص .)33

 رواه مسلم يف صحيحه ( ، )1984وقد تقدم .

 انظر :حاش�ية الدس�وقي مع الرشح الكبري  ، 352/4ومغني املحتاج
 ،188/4وكشاف القناع  ، 116/6وبدائع الصنائع .2935/6

 ه�و أب�و حممد عيل ب�ن أمحد بن حزم  ،املعروف باب�ن حزم الظاهري ،
ولد بقرطبة سنة (384هـ )  ،وكان حافظ ًا عامل ًا بعلوم احلديث وفقهه،

وكان شافعي املذهب ثم انتقل إىل مذهب أهل الظاهر  ،من مؤلفاته:
املحَّل�ىَّ  ،واإلح�كام يف أصول األح�كام ِ ،
والف َص�ل يف امللل والنحل
وغريه�ا  .ت�ويف رمح�ه اهلل س�نة (456ه�ـ )  .انظ�ر :وفي�ات األعيان
البن خلكان (. )155/2
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وغريه�م  إىل ج�واز رشب اليسير منه�ا للت�داوي بالشروط
التالية:

 -1عدم وجود دواء من احلالل يقوم مقامها .
 -2أن خيرب بذلك طبيب مسلم حاذق موثوق بدينه وأمانته.
 -3أن ال يتجاوز مقدار ما حيدده الطبيب .
 -4أن ال يقصد املتداوي عند تناوله إياها اللذة والنشوة .
واستدلوا بأهنا حالة رضورة  ،والرضورات تبيح املحظورات

من طعام أو رشاب  ،يدل عىل ذلك آيات منها ﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﴾ .

 راج�ع :الفت�اوى اهلندي�ة  ، 355/5حاش�ية ابن عابدي�ن ، 215/4
املجم�وع  ، 51/9ومغن�ي املحت�اج  ، 188/4املغن�ي الب�ن قدام�ة

 ، 331/10املحىل للمحىل البن حزم  ، 371/10موس�وعة فقه ابن

حزم . 345/1

 سورة البقرة :آية رقم (.)173
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بعض الفقهاء ومنه�م كثري من فقهاء
فص�ل ُ
الق�ول الثالثَّ :

الشافعية  ،فقالوا :إهنا إذا كانت ممزوجة بيشء آخر تستهلك فيه ،

فإنه جيوز التداوي به عند فقد ما يقوم به التداوي من الطاهرات،
وحينئ�ذ جتري في�ه قاعدة الضرورة الرشعية ؛ فيج�وز التداوي

بذلك لتعجيل ش�فاء  ،برشط إخبار طبيب مس�لم عدل بذلك ،

أو معرفت�ه للتداوي به  ،وبرشط أن يكون القدر املس�تعمل قلي ً
ال

ال يسكر  ،وقاسوا ذلك عىل التداوي بالنجاسات .وذهب اإلمام
النووي إىل اجل�زم بحرمتها فقال :املذهب الصحيح حتريم اخلمر
للتداوي .

قال العالمة اخلطيب الرشبيني الشافعي يف « مغني املحتاج »:

« (واألص�ح حتريمها) :أي تناوهلا عىل مكلف ( لدواء وعطش )
أما حتريم الدواء هبا فألنه � ملا سئل عن التداوي هبا  ،قال « :إنه

لي�س ب�دواء ولكن�ه داء »  ،واملعنى أن اهلل تعاىل س�لب اخلمر

منافعه�ا عندما حرمها  ،...والثاين جيوز التداوي هبا :أي :بالقدر

 راجع :املجموع  ،51/9ومغني املحتاج  ،188/4وحاشية القليويب
 ،203/4حاشية الباجوري عىل ابن قاسم . 238/2
 رواه مسلم يف صحيحه ( ، )1984وقد تقدم (ص .)33
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الذي ال يس�كر كبقية النجاس�ات  ،وجيوز رشهبا إلساغة اللقمة
هبا  ،وقيل جيوز التداوي هبا دون رشهبا للعطش  ،وقيل عكسه ،

ورشهبا لدفع اجلوع كرشهبا لدفع العطش » اهـ .

ث�م قال  -رمحه اهلل تعاىل  -عقبه « :حمل اخلالف يف التداوي

هبا بصرِ ْ فها   .أ ّما الرتياق  املعجون هبا ونحوه مما تستهلك فيه

فيج�وز التداوي به عند فقد ما يق�وم مقامه مما حيصل به التداوي

م�ن الطاهرات كالت�داوي بنج�س كلحم حية وب�ول  ،ولو كان
الت�داوي بذلك لتعجيل ش�فاء برشط إخبار طبيب مس�لم عدل

بذلك أو معرفته للتداوي به » .

 مغني املحتاج . 188/4
 أي إذا كانت اخلمر ِص ْرف ًا غري ممزوجة بيشء آخر تستهلك فيه .
الس�موم  ،وهو لفظ ُم َع َّ�رب  .وقيل :ما
 الت ِّْر َي�اق :بكسر الت�اء  ،دواء ُّ
ِ
الس�م من األدوية واملعاجني  ،ويق�ال :د ْرياق بالدال
ُيس�تعمل لدفع ُّ
أيض� ًا  .انظر :خمت�ار الصحاح للرازي (ص ،)32لس�ان العرب البن
منظور ( )32/10مادة ( ترق )  .ويف املعجم الوسيط ( ( :)85/1ما
السم من املعدة أو األمعاء ) .
يمنع ميكانيكي ًا امتصاص ُّ

 مغني املحتاج للخطيب الرشبيني . 188/4
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وه�و تفصي�ل ج ِّيد م�ن العالمة اخلطي�ب رمح�ه اهلل تعاىل ،

وقد ذكر يف كالمه الس�ابق ثالثة رشوط إلباحة اس�تخدام اخلمر

( ال َغ ْول  ،الكحول ) يف الدواء كرتياق معجونة به:

 -1أن ال يك�ون هن�اك دواء آخر ٍ
خال م�ن الكحول ينفع هذه
احلالة.

 -2أن يدل عىل ذلك طبيب مسلم عَدْ ل .
 -3أن يكون القدر املستعمل قلي ً
ال بحيث ال يسكر .
فصل الكالم عىل هذه املسألة من الناحية الفقهية والطبية
وقد َّ

الدكت�ور حممد علي البار يف كتاب�ه « اخلمر بني الفق�ه والطب » ،
والش�يخ عبد الوهاب عبد السلام طويلة يف كتابه « فق ُه األرشبة

وحدُّ ها ».

وللفائدة نورد هنا توصيات الندوة الثامنة للمنظمة اإلسالمية

للعلوم الطبية عن املواد املحرمة والنجسة يف الغذاء والدواء .
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توصيات
ندوة املواد احملرمة والنجسة يف الغذاء والدواء
ج�اء يف توصي�ات ن�دوة املواد املحرم�ة والنجس�ة يف الغذاء

وال�دواء املنعق�دة يف الكوي�ت  24-22ذي احلج�ة 1415ه�ـ
املوافق  24-22مايو 1995م برعاية املنظمة اإلسلامية للعلوم

الطبية بالكويت  ،ما ييل:

املواد احملرمة والنجسة يف الغذاء والدواء:

املبادئ العامة:
 -1جيب عىل كل مس�لم االلت�زام بأحكام الرشيعة اإلسلامية،
وخاصة يف جمال الغذاء والدواء ،وذلك حم ِّق ٌق لطيب مطعمه

ومرشب�ه وعالج�ه ،وإن من رمحة اهلل بعباده وتيسير س�بيل
االتباع لرشعه مراعاة حال الرضورة واحلاجة التي تضمنتها
مبادئ رشعية مقررة منها :أن الرضورات تبيح املحظورات،
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ُنـ�زل منزلة الضرورة ما دام�ت متعينة  ،وأن
وأن احلاج�ة ت َّ
األصل يف األشياء اإلباحة ما مل يقم دليل معترب عىل احلرمة ،

كام أن األصل يف األش�ياء كلها الطهارة ما مل يقم دليل معترب
عىل النجاس�ة  .وال يعتبر حتريم أكل الشيء أو رشبه حك ًام

بنجاسته رشع ًا .

 -2مادة الكحول غري نجس�ة رشع ًا ،بناء عىل ما سبق تقريره من
أن األصل يف األش�ياء الطهارة ،س�واء أكان الكحول ِص ْرف ًا
أم خمفف� ًا بامل�اء ،ترجيح� ًا للقول بأن نجاس�ة اخلمر وس�ائر
املسكرات معنوية غري حسية .

كمطهر
وعليه  ،فال حرج رشع ًا من استخدام الكحول طبي ًا
ِّ

للجل�د واجل�روح واألدوات وقاتل للجراثيم ،أو اس�تعامل
الروائ�ح العطرية (م�اء الكولونيا) التي يس�تخدم الكحول

فيه�ا باعتب�اره مذيب ًا للم�واد العطرية الطيارة ،أو اس�تخدام
الكريمات التي يدخل الكحول فيه�ا  .وال ينطبق ذلك عىل

اخلمر حلرمة االنتفاع به .
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 -3ملا كان الكحول مادة مسكرة فيحرم تناوهلا ،وريثام يتحقق ما
يتطلع إليه املس�لمون من تصنيع أدوية ال يدخل الكحول يف

تركيبها وال سيام أدوية األطفال واحلوامل ،فإنه ال مانع رشع ًا
من تناول األدوية التي تصنع حالي ًا ويدخل يف تركيبها نس�بة

ضئيل�ة من الكحول ،لغ�رض احلفظ ،أو إذاب�ة بعض املواد
الدوائي�ة التي ال ت�ذوب يف املاء مع عدم اس�تعامل الكحول

فيها مهدئ ًا ،وهذا حيث ال يتوافر بديل عن تلك األدوية .

 -4ال جي�وز تن�اول امل�واد الغذائي�ة الت�ي حتت�وي عىل نس�بة من
اخلمور مهام تكن ضئيلة ،وال سيام الشائعة يف البالد الغربية،

كبعض الشوكوالتة وبعض أنواع املثلجات ( اآليس كريم،
اجليلايت  ،البوظ�ة )  ،وبعض املرشوبات الغـازي�ة ،اعتبار ًا

لألص�ل الرشعي يف أن ما أس�كر كثريه فقليله حرام ،ولعدم

قيام موجب رشعي استثنائي للرتخيص هبا .

 -5امل�واد الغذائي�ة الت�ي يس�تعمل يف تصنيعها نس�بة ضئيلة من
الكحول إلذابة بعض املواد التي ال تذوب باملاء من ملونات
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ُّ
ولتبخر
وحافظات وما إىل ذلك ،جيوز تناوهلا لعموم البلوى

معظم الكحول املضاف يف أثناء تصنيع الغذاء .

 -6امل�واد الغذائي�ة الت�ي يدخل ش�حم اخلنزي�ر يف تركيبها دون
اس�تحالة عين�ه مث�ل بع�ض األجب�ان وبعض أن�واع الزيت
والده�ن والس�من والزب�د وبع�ض أن�واع البس�كويت
والش�كوالتة واآلي�س كري�م  ،ه�ي حمرم�ة وال حي�ل أكلها
مطلق ًا ،اعتبار ًا إلمجاع أهل العلم عىل نجاس�ة اخلنزير وعدم

حل أكله   ،والنتفاء االضطرار إىل تناول هذه املواد .

 نق�ل اإلمج�اع عىل حتريم أكل حل�م اخلنزير صحيح  ،أم�ا نقل اإلمجاع
عىل نجاسة اخلنزير فغري ُمس َّلم ؛ فقد قال املالكية بطهارة عني اخلنزير
حال كونه حي ًا ؛ ألن األصل يف كل حي الطهارة  ،والنجاسة عارضة،

فطه�ارة عين�ه بس�بب احلي�اة  ،وكذل�ك طه�ارة عرقه ولعاب�ه ودمعه

وخماط�ه  ،فف�ي الشرح الصغري م�ع حاش�ية الصاوي علي�ه :43/1
ِ
ِ
ِ
األر ِ
ُ
ض وما ت ََو َّلدَ ِمنها
«
هار ُة  .فجم ُ
يع َأ ْج�زاء ْ
األصل يف األش�ياء ال َّط َ
ِ
ِ
طاه ٌر  ،والنَّجاس� ُة ِ
عار َض ٌة ُّ .
فكل َح ٍّي  -و َل ْو َك ْل ًبا وخنزير ًا  -طاه ٌر ،
ف َع َل ْي ِه » اهـ .
وكذا َع َر ُق ُه وما ُعطِ َ
واتف�ق احلنفي�ة والش�افعية واحلنابل�ة على نجاس�ة عين اخلنزي�ر ،
وكذلك نجاسة مجيع أجزائه وما ينفصل عنه ك َع َرقه و ُل َعابه و َمنِ ِّيه = ،
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السكَّري التداوي به
 -7اإلنس�ولني اخلنزيري املنشأ ُيباح ملرىض ُّ
للرضورة بضوابطها الرشعية .

 -8االس�تحالة التي تعني انقلاب العني إىل عني أخرى تغايرها
يف صفاهتا حتول املواد النجس�ة أو املتنجسة إىل مواد طاهرة ،

وحتول املواد املحرمة إىل مواد مباحة رشع ًا.
وبناء عىل ذلك:
ً

* اجليالتين  املتكون من اس�تحالة عظم احليوان النجس
وجلده وأوتاره طاهر وأكله حالل.

= واس�تدلوا على ذل�ك بأدل�ة منها :قول�ه تع�اىل ﴿ :ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ

ﮭﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﴾ [ األنع�ام ، ]145 :والضمير يف قول�ه تع�اىل:
﴿ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﴾  ..راجع إىل اخلنزير ؛ فيدل عىل حتريم
عني اخلنزير ومجيع أجزائه  .انظر :فتح القدير  ، 82/1وهناية املحتاج

 ، 19/1وكشاف القناع . 181/1
 اجليالتين :م�ادة ش�به زاللي�ة ل ِّين�ة َل ِزج�ة غري قابل�ة َّ
للذوب�ان يف املاء
تُس�تخرج من ِعظام احليوان و أنسجته بإغالئه الطويل يف املاء  .انظر:
املعجم الوسيط (. )150/1
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الصاب�ون الذي ينتج من اس�تحالة ش�حم اخلنزير أو امليتة
* َّ
يصري طاهر ًا بتلك االستحالة وجيوز استعامله.

* ُ
�ن املنعق�د بفعل أنفحة ميت�ة احليوان املأك�ول اللحم
اجل ْب ُ

طاهر وجيوز تناوله.

* املراهم والكريامت ومواد التَّجميل التي يدخل يف تركيبها
ش�حم اخلنزي�ر نجس�ة  ،وال جي�وز اس�تعامهلا رشع� ًا إال إذا
حت َّققت فيها استحالة َّ
الشحم وانقالب عينه .

حمرمة ال حيل تناوهلا إال لغرض املعاجلة الطبية
 -9املواد املخدِّ رة َّ
املتعينة ،وباملقادير التي حيددها األطباء وهي طاهرة العني .

وال ح�رج يف اس�تعامل ج�وزة الطي�ب يف إصلاح نكهة
 ج�وزة الطي�ب (  :)nutmegق�ال الدكت�ور البار  « :ج�وزة الطيب أو
اجلوزاء أو جوز بابل نبات ُيعرف علمي ًا باسم ( ،)myrisitica fragrans
ويتب�ع فصيل�ة البسباس�ة ( ، )myrisiticacaeوموطن�ه األصيل ماليزيا
وإندونيس�يا وس�يالن وج�زر مول�وكا وجران�دا يف املحي�ط اهلادي .
وق�د ع�رف املس�لمون هذا النب�ات  ،واس�تخدموا ب�ذوره إلصالح
الطع�ام  ،وألغ�راض طبي�ة عدي�دة  .وش�جرة ج�وز الطي�ب دائمة
اخلرضة وأوراقها داكنة  ،وهي ش�جرة ضخم�ة يبلغ ارتفاعها ما بني
 30و  60قدم� ًا  ،وثامرها ثنائية املس�كن  ،وتش�به ثامر املش�مش أو=
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الطعام بمقادير قليلة ال تؤدي إىل التفتري أو التخدير.
واهلل تعاىل أعلم .
= الربقوق  ،ثم يغمق لوهنا تدرجيي ًا  .وعندما تنفتح األغشية اخلارجية
تب�دو البذرة بلون بني براق ومغطاة بقرشة تعرف باس�م البسباس�ة ،
وهي ذات لون أمحر فاقع  .وتستخدم القرشة يف أنواع الطعام وتعطيه
نكهة ومذاق ًا خاص ًا  ،كام تس�تعمل البذور بعد جتفيفها وسحقها كامدة
هامة من مواد التوابل العطرية » اهـ باختصار .

وق�د اتف�ق الفقهاء عىل حتريم أكل الكثري املس�كر من ج�وزة الطيب،
مجع كابن دقيق
ورصح ٌ
واختلفوا يف القليل الذي ال يس�كر أو يخُ دِّ ر َّ ،
العي�د واب�ن حج�ر اهليتمي بأهن�ا حمرم�ة إلس�كارها أو ختديرها  ،ومل
يفرقوا بني الكثري والقليل  .وذهب بعض الفقهاء إىل جواز اس�تعامل
القلي�ل من ج�وزة الطيب دون الكثير منها يف التَّ�داوي ويف إصالح
الطع�ام بالقدر الذي ال ُيس�كر  .واألحوط واألورع ترك اس�تعامهلا .
انظر :زهر العريش يف حتريم احلشيش للزركيش (ص  ، )124فتاوى
ابن حجر اهليتمي ( ، )229/4الزواجر له أيض ًا ( ، )418/1حاشية
اب�ن عابدي�ن ( ، )42/4إعانة الطالبين ( ، )91/1املوقف الرشعي
والطبي من التداوي للبار (ص.)109-108
لت الكالم عن حكم جوزة الطيب يف رس�الة مفردة بعنوان
فص ُ
وق�د َّ
« الغص�ن الرطيب يف بي�ان حكم جوزة الطيب » ،ذك�رت فيها كالم
األطب�اء والفقه�اء عنه�ا  ،ومجع�ت ُج َّل ما قي�ل فيها قدي ً
ما وحديث ًا ،
واحلمد هلل عىل توفيقه .
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ُفتيا جممع الفقه اإلسالمي يف حكم
تناول األدوية املشتملة على نسبة من الكحول
وق�د أصدر جممع الفقه اإلسلامي ال�دويل  -التابع ملنظمة

فت�وى يف دورت�ه الثالث�ة املنعق�دة يف عَّم�اَّ ن
املؤمت�ر اإلسلامي-
ً

ب�األردن يف الفرتة م�ن  13-8صفر 1407ه�ـ املوافق 16-11

أكتوبر 1986م القرار رقم  23بش�أن استفس�ارات املعهد العايل
للفكر اإلسالمي كاآليت:

« س  :12هن�اك كثري م�ن األدوية حتوي كميات خمتلفة من

الكحول ترتاوح بني  % 1و ، % 25ومعظم هذه األدوية من أدوية
والسعال وغريها من األمراض السائدة،
الزُّكام واحتقان احلنجرة ُّ

ومتث�ل هذه األدوية احلاوية للكحول ما يقارب  % 95من األدوية
يف ه�ذا املجال مما جيعل احلصول عىل األدوية اخلالية من الكحول
عملية صعبة أو متعذرة ،فام حكم تناول هذه األدويـة ؟

اجلـواب :للمريض املسلم تناول األدوية املشتملة عىل نسبة
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م�ن الكح�ول إذا مل يتيرس دواء ٍ
خال منه�ا ،ووصف ذلك الدواء
طبيب ثقة أمني يف مهنته » .

وق�د ع َّل�ق الدكت�ور حممد الب�ار عىل ه�ذه الفت�وى بقوله:
« اشترط الفقه�اء أن يك�ون القدر املس�تخدم غري مس ِ
�كر  ،وأن
َ ُ ْ
يصف ذلك طبيب مس�لم عَدْ ل ،وأن ال يوج�د هلذا الدواء بديل
ٍ
خال من الكحول .

الطبيب
ومل تشترط الفت�وى
املس�لم لتعذر وج�وده يف بالد
َ
َ

الصحي
الكف�ار مث�ل الواليات املتحدة  ،وخاصة ضم�ن النظام ِّ

املعم�ول ب�ه يف تلك البلاد بحي�ث َي ْصعب عىل املريض املس�لم
العثور عىل الطبيب املسلم العدل يف منطقته » اهـ .
***
 جمم�وع ق�رارات وتوصيات جممع الفقه اإلسلامي ،ق�رار رقم ()23
(ص ( )45ط )2دار القلم سنة  1418هـ 1998 -م .

 املوق�ف الرشع�ي والطب�ي م�ن الت�داوي بالكح�ول واملخ�درات
(ص.)61
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ُّ
نص قرار اجملمع الفقهي اإلسالمي
بشأن األدوية املشتملة على الكحول واملخدرات
أص�در املجم�ع الفقه�ي اإلسلامي  -التابع لرابط�ة العامل

اإلسالمي  -يف مكة املكرمة يف دورته السادسة عرشة يف الفرتة ما

بني  26-21ش�وال 1422هـ املوافق  10-5كانون الثاين/يناير
2002م قرار ًا بشأن األدوية املشتملة عىل الكحول واملخدرات،
ونصه كام ييل:

« الق�رار الس�ادس :بش�أن األدوية املش�تملة على الكحول

واملخدرات:

نظر املجلس يف األبحاث املقدمة عن األدوية املش�تملة عىل

الكح�ول  ،واملخدرات  ،واملداوالت التي ج�رت حوهلا  ،وبناء
عىل ما اش�تملت علي�ه الرشيعة م�ن رفع احلرج  ،ودفع املش� َّقة،

ودف�ع الَّض�رَّ ر بق�دره  ،وأن الضرورات تبي�ح املحظ�ورات ،

وارتكاب أخف الرضرين لدرء أعالمها ،قرر ما يأيت:
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ٍ
بحال من األحوال
( )1ال جيوز استعامل اخلمرة الصرِّ فة دواء
إن اهلل َل�م يجَ ع ْ ِ
�فاءك ُْم فيم�ا َح َّ�ر َم
لق�ول رس�ول اهلل ﷺ َّ « :
ْ َْ
�ل ش َ
ُ�م » رواه البخ�اري يف صحيحه  ،ولقول�ه « :إِ َّن اهللَ َأ ْنز ََل
َع َل ْيك ْ
ٍ
ِ
َ�داو ْوا َوالَ تَدَ َاو ْوا بِ َحرا ٍم »
واء َو َج َع َل لك ُِّل داء َد َو ًاء َفت َ
ال�دَّ َاء َوالدَّ َ
السني وأبو نعيم  ،وقال لطارق
السنن  ،وابن ُّ
رواه أبو داود يف ُّ
ابن س�ويد ملا س�أله عن اخلم�ر ُيجعل يف ال�دواء « :إِ َّن ذلِ َ
ك َل ْي َس
ِ ٍ ِ
داء » رواه ابن ماجه يف سننه وأبو نعيم  .
بِشفاء َولكنَّه ٌ

 رواه البخاري يف صحيحه (  ) 2129/5معلق ًا من قول ابن مسعود
ريض اهلل عن�ه  ،ولي�س مرفوع� ًا كما ج�اء يف القرار الس�ابق ؛ لذلك
ق�ال عنه احلافظ اب�ن حجر يف التلخيص احلبير ( « : ) 75/4وذكره
البخ�اري تعليق ًا عن ابن مس�عود  ،وقد أوردت�ه يف تغليق التعليق من
ط�رق إلي�ه صحيح�ة »  .واحلديث أخرج�ه ابن حب�ان يف صحيحه ،
وأبو يعىل يف مسنده  ،والبيهقي يف السنن الكربى  ،مجيعهم من حديث
أم سلمة ريض اهلل عنها مرفوع ًا  ،وقد سبق عزوه (ص .)33
 رواه أبو داود يف س�ننه برقم ( ، )3874وأبو نعيم يف الطب النبوي رقم
( ، )52وابن السني يف الطب النبوي ( خمطوط) ( ورقة /6ب) كام أفاد
حمق�ق الط�ب النبوي أليب نعي�م  ،رواه أيض ًا البيهقي يف الس�نن الكربى
( ، )5/10مجيعهم من حديث أيب الدرداء ريض اهلل عنه مرفوع ًا .
 رواه أمح�د يف مس�نده ( ) 311/4و ( ، )293/5واب�ن ماج�ه يف
س�ننه برق�م ( ، )3500وأب�و نعي�م يف الطب النبوي رق�م (= ) 55
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( )2جي�وز اس�تعامل األدوية املش�تملة عىل الكحول بنس�ب

مس�تهلكة تقتضيها الصناعة الدوائي�ة التي ال بديل عنها  ،برشط

أن يصفه�ا
طبي�ب ع�دل  ،كما جي�وز اس�تعامل الكح�ول مطهر ًا
ٌ

خارجي� ًا للج�روح  ،وقات ً
ال للجراثي�م  ،ويف الكريامت والدُّ هون
اخلارجية .

(ُ )3ي�ويص املجم�ع الفقه�ي اإلسلامي رشكات تصني�ع

والصيادلة  ،يف الدول اإلسالمية  ،ومستوردي األدوية ،
األدوية َّ ،

بأن يعملوا جهدهم يف استبعاد الكحول من األدوية  ،واستخدام
غريها من البدائل.

( )4كام يويص املجمع الفقهي اإلسلامي األطباء باالبتعاد

عن وصف األدوية املشتملة عىل الكحول ما أمكن » انتهى.
***

= بنحوه  ،مجيعهم من حديث طارق بن سويد ريض اهلل عنه مرفوع ًا.
قال ابن عبد الرب « :هذا حديث صحيح اإلسناد »  .كام يف البدر املنري
(.) 711/8
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َّ
الت َد ُّرج يف عالج ُمدمن اخلمر أو املخدرات
(س)7

* ش�خص اعت�اد رشب اخلم�ر أو أنواعه�ا م�ن

املخ�درات واملس�كرات ،وملحاولة إبع�اده عنها ال بد

م�ن التَّدَ ُّرج يف ذلك من الكميات التي يتناوهلا ،فهل جيوز نصحه
بشرب أن�واع اخلم�ور الت�ي حتت�وي نس�ب ًا أقل م�ن الكح�ول ،

كمرحل�ة أوىل للتخلص م�ن اإلدمان؟ وإذا ج�از ذلك هل تعترب
مثل هذه األرشبة مباحة يف حقه وحده أم حمظورة ؟ وإن س�محنا
له برشهبا وهكذا إىل أن انتقلنا إىل رشب رشاب الش�عري ألن نسبة

الكح�ول في�ه يمك�ن اعتباره�ا أق�ل نس�بة موج�ودة يف رشاب

معروف ،فام حكم ذلك؟

** اجلواب  ،وباهلل التوفيق:
ال جي�وز ه�ذا األم�ر املذك�ور يف الس�ؤال بحج�ة التَّ�دَ ُّرج

يف العلاج والترك لكبيرة م�ن الكبائ�ر  ،ب�ل ه�ي أم اخلبائث ،
فالعلاج احلقيق�ي الناجع هو التوب�ة الصادق�ة برشوطها املقررة
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م�ن ترك الذنب ف�ور ًا والندم والع�زم عىل عدم الع�ود  ،مع ذكر

أحاديث الرتهيب والرتغيب  ،واملحافظة عىل الفرائض ومالزمة

الطاع�ات ،وما ج�اء يف النه�ي وحتريم اخلمر وبي�ان مضارها يف
الطب  ،فهذا هو العالج والدواء .

وق�د كان بع�ض الصحاب�ة  -ريض اهلل عنه�م  -قبل نزول

حتريم اخلمر ممن كان يرشهبا ويعتادها يف بداية اإلسالم  ،ملا نزلت
آي�ة التحريم اجتنبوها على الفور  ،ومل يتعللوا بمث�ل ما ذكرتم ،
وأول م�ا نزل رصحي� ًا يف التنفري منها ق�ول اهلل تعاىل ﴿ :ﯣ
ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﴾ ،فلما نزلت هذه اآلية تركها بعض الناس

وقالوا :ال حاجة لنا فيام فيه إثم كبري  ،ومل يرتكها بعضهم وقالوا:
نأخ�ذ منفعته�ا ونرتك إثمه�ا  ،فنزلت ه�ذه اآلية ﴿ :ﮣ ﮤ
بعض النّاس
ﮥﮦ ﮧ ﮨﮩﮪ﴾ ،فرتكها ُ

وقال�وا :ال حاج�ة لنا فيام يش�غلنا عن الصلاة  ،ورشهبا بعضهم

 سورة البقرة :آية رقم (.)219

 سورة النساء :آية رقم (.)43
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يف غير أوقات الصالة حتى نزل�ت ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞ
ﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﴾ ،

فقال�وا ( :انتهينا ،انتهينا )  .فصارت حرام ًا عليهم ،حتى صار

يق�ول بعضه�م :ما حرم اهلل ش�يئ ًا أش�د من اخلم�ر  .وأراقوها يف
طرق وسكك املدينة املنورة .

وبإم�كان َم ْن ه�ذا حاله كام يف الس�ؤال ( مدمن اخلمر ) أن

يتعال�ج عند األطب�اء باألدوية احلالل إن لزم األم�ر  ،مثل الذين
أدمنوا املخدرات ،نسأل اهلل السالمة والعافية .

لكن إن ثبت بقول األطباء الثقات أنه هيلك بالرتك املفاجئ

بعض الفقهاء يف هذه
ملا أدمن عليه من مخر أو خمدرات  ،أجاز له ُ
 سورة املائدة :اآليتان (.)91-90

 رواه أمح�د يف املس�ند ( ، )53/1وأب�و داود برقم ( )3670والرتمذي
برقم ( )3049والنسائي (. )286/8
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احلال�ة تناول اليسير منه�ا بالقدر ال�ذي تبقى به احلي�اة من باب

الرضورة كامليتة للمضطر.

ففي حاشية العالمة ابن عابدين احلنفي ُ « :س ِئل ابن حجر

املكي الش�افعي  َع َّمن ابتُيل ب�أكل ...........................
 هو حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز املعروف بابن عابدين الدمشقي
احلنفي  ،فقيه الديار الش�امية  ،وإمام احلنفية يف عرصه  ،ولد بدمش�ق

ونش�أ يف حج�ر وال�ده  ،وأخذ عن مش�ايخ عرصه  .م�ن مؤلفاته :رد
املحت�ار على ال�در املختار املعروفة بحاش�ية اب�ن عابدي�ن  ،والعقود

الدري�ة يف تنقي�ح الفت�اوى احلامدية  ،ونسمات األس�حار عىل رشح

املن�ار ،وغريه�ا .ت�ويف بدمش�ق س�نة ( 1252ه�ـ )  .انظ�ر :األعالم

لل�زركيل ( ، )42/6الفتح املبني يف طبق�ات األصوليني (،)147/3

معجم املؤلفني (. ) 77/9

 ه�و أمح�د بن حممد ب�ن عيل بن حج�ر اهليتمي الس�عدي األنصاري ،
و ُيكن�ى ب�أيب العباس  ،ويلقب بش�هاب الدين  ،فقيه ش�افعي ش�هري

عم�دة املتأخرين  ،ول�د بمحلة ( أيب اهليتم ) يف إقلي�م الغربية بمرص،
تلق�ى العل�م باألزه�ر  ،ومتك�ن م�ن العل�م واش�تهر أم�ره  ،وأذن له

باإلفتاء وهو دون العرشين  ،ثم اس�تقر يف آخ�ر حياته بمكة املكرمة،
وهبا تويف س�نة ( 974هـ)  .من أش�هر مؤلفاته :حتفة املحتاج يف رشح

املنه�اج  ،وفت�ح اجل�واد رشح اإلرش�اد  ،والزواج�ر ع�ن اقتراف =
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األفي�ون  واحلش�يش ونحومه�ا  ،وص�ار إن مل ي�أكل من�ه
هلك ؟.

فأج�اب :إن عل�م أن�ه هيل�ك قطع� ًا ح�ل ل�ه ،ب�ل وجب ،

الضطراره إىل إبقاء روحه  ،كامليتة للمضطر  ،وجيب عليه التدرج
يف تقليل الكمية التي يتناوهلا شيئ ًا فشيئ ًا  ،حتى يزول تولع املعدة

به من غري أن تشعر فإن ترك ذلك فهو آثم فاسق .اهـ ملخص ًا .

ق�ال الرملي (م�ن احلنفي�ة) :وقواعدن�ا ال ختالف�ه يف

ذلك» اهـ.

= الكبائ�ر  ،وغريه�ا  .انظر :النور الس�افر للعيدروس (ص - 390

 ، ) 402شذرات الذهب ( ، )370/8األعالم للزركيل (،)234/1

معجم املؤلفني (. ) 152/2
 األ ْف ُيون :بفتح اهلمزة وإسكان الفاء وضم الياء  ،وهو من العقاقري التي
َت ْقت ُُل  ،وهو عصارة نبات اخلَ ْش َ
�خاش  ،تُستعمل للتنويم والتخدير .

انظ�ر :هتذيب األسماء واللغات للنووي  -قس�م اللغات (ص )11

مادة ( أفن )  ،املعجم الوسيط ( ص . )22

 حاشية ابن عابدين (. )328/5
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َ�ص الفت�وى عن العالمة اب�ن حجر اهليتمي الش�افعي يف
ون ُّ

وس�ئل ريض اهلل تع�اىل عن�ه عم�ن ابتيل بأكل
فتاوي�ه الكبرىُ « :

نح�و األفيون وص�ار إن مل يأكل منه هلك هل يباح له حينئذ أكله

أم ال ؟

فأج�اب عفا اهلل تبارك وتعاىل عنه بقوله :إذا علم عل ًام قطعي ًا

بقول األطب�اء أو التجربة الصحيحة الصادقة أنه ال دافع خلش�ية

هالك�ه إال أكل�ه م�ن نحو األفي�ون القدر ال�ذي اعت�اده أو قريب ًا
من�ه َّ
حل ل�ه أكله بل وجب علي�ه ألنه مضطر إلي�ه يف بقاء روحه

رصح
فه�و حينئذ كامليتة يف حق املضطر إليه�ا بخصوصها  ،وقد َّ

بذلك مجاعة مع وضوحه  ،نعم أش�ار ش�يخ اإلسالم احلافظ ابن
حجر العس�قالين إىل يشء حسن يتعني اعتامده وهو أنه جيب عىل

متعاطي ذلك الس�عي يف قطعه بالتدريج ب�أن يقلل مما اعتاده كل

ي�وم قدر سمس�مة ف�إن نقصها ال يضره قطع ًا  ،فإذا اس�تمر عىل

ذلك مل متض إال مدة قليلة وقد زال تولع املعدة به ونسيته من غري
أن تشعر وال تسترض لفقده .
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فبهذا أمكن زواله وقطعه  ،فهو وسيلة إىل إزالة ذلك املحرم

يف ذات�ه وإن وجب تعاطيه ألن الوجوب لعارض ال ينايف احلرمة
الذاتي�ة ،كما أن تن�اول املضط�ر للميتة واجب يف حق�ه لعروض
االضط�رار مع بقائها يف حد ذاهتا على وصف احلرمة الذايت هلا ،

وما كان وس�يلة إىل إزالة املحرم يك�ون واجب ًا  ،فوجب فعل هذا

التدريج ،و َم ْن ترك ذلك فهو عاص آثم فاس�ق مردود الش�هادة،
وال ع�ذر ل�ه يف دوام تعاطي�ه إن أوجبن�اه عليه يف احلال�ة الراهنة

لبق�اء روحه ،فتأم�ل ذلك ؛ َّ
فإن كثريين م�ن املخذولني باالبتالء
هبذه اخلصلة القبيحة الش�نيعة يتمس�كون بدوام م�ا هم عليه من
املقت واملسخ املعنوي بأهنم نشؤوا فيه ومتكن منهم فصار تعاطيه
واجب ًا عليهم ! .

وج�واب ذلك أنه كالم حق ُأريد به باط�ل ؛ ألنا نقول هلم:

لئن س�لمنا لكم ما قلتموه  ،فهو ال يمنع أنه جيب عليكم الس�عي
يف قطع�ه وزوال رضره ومس�خه ألبدانك�م وأديانكم وعقولكم

وحمصولكم .
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بع�ض العارفني أن�ه يمكن قط�ع األفيون يف
ولق�د أخبرين ُ

س�بعة أيام بدواء َب َّ�ر ُه  بعض األطباء  ،ب�ل أخربين بعض طلبة
العلم الصلحاء أنه كان مبتىل منه يف كل يوم بمقدار كثري ،فس�اءه

حاله وتعطل عليه عقله ،وأدرك أنه املس�خ األكرب والقاتل األكرب
واملزي�ل ل�كل أ َن َف ٍ
واملحص�ل لكل ذلة
�ة ومروءة وأدب ورياس�ة
ِّ

فذهبت إىل امللتزم الرشيف
ورذيلة وبذلة ورثاثة وخساسة  ،قال:
ُ
وابتهلت إىل اهلل سبحانه وتعاىل ٍ
بقلب حزين ودموع وأنني وحرقة
ُ

وس�ألت اهلل تبارك وتعاىل أن يمنع رضر
صادق�ة وتوبة ناصحة ،
ُ
فق�ده عني ،ث�م ذهبت إىل زم�زم ورشبت منها بني�ة تركه وكفاية

رضر فق�ده ،فلم أعد إلي�ه بعد ذلك  ،ومل أجد لفقده رضر ًا بوجه

مطلق ًا  .اهـ .

وبر ؛ فإن ش�غف النفوس
ق�ال ابن حج�ر :وصدق يف ذلك َّ

عن�د فقده وظه�ور عالمات الرضر عليها إنما هو لعدم خلوص
نياهتا وفس�اد طوياهتا وبقاء كمني تشوفها إليه وتعويلها عليه فلم

 كذا يف األصل املطبوع  ،ولعلها ( :جر َّبه ) ،أو ( د َّبره ) ،واهلل أعلم .
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جتد حينئذ ما يس�د حمله من الكبد فيعظم رضر فقده حينئذ  ،وأما

َم� ْن ع�زم عزم ًا صادق ًا عىل تركه وتوس�ل إىل اهلل س�بحانه وتعاىل

يف ذل�ك بصدق نية وإخالص طوية فلا جيد لرتكه أمل ًا بحول اهلل

تعاىل وقوته » اهـ  .

ويف حتف�ة املحت�اج للعالم�ة اب�ن حج�ر اهليتم�ي يف كت�اب

األرشبة « :ومما يتأكد املبالغة يف الزجر عنه وإذاعة أنه من الكبائر

ب�ل م�ن أقبحها م�ا َح�دَ َ
ث اآلن من اس�تعامل كثري من الس�فهاء
ل�ه ِم ْن نب�ت يس�مى القييس يوج�د بنحو جب�ال مكة فإنه أس�وأ
املخ�دِّ رات ؛ ألن قليل�ه ي�ؤدي إىل مس�خ البدن والعق�ل وزواله

ع�ن مجي�ع اعتداالته  ،وكثيره قاتل فور ًا  ،فهو أبل�غ من األفيون
الس�م َّية  ،وقبل اآلن ِم ْن مركب يس�مى الربش ونحوه  ،وهو
يف ُّ
أيضا ماس�خ للبدن والعقل  .وال حجة ملس�تعميل ذلك يف قوهلم

ّ
إن تركن�ا له ي�ؤدي للقتل فص�ار واجب ًا علينا ؛ ألن�ه جيب عليهم

التدرج يف تنقيصه شيئ ًا فشيئ ًا ؛ ألنه مذهب لشغف الكبد به شيئ ًا
ّ

 الفتاوى الكربى البن حجر اهليتمي . 260-259/4
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فش�يئ ًا إىل أن ال يرضه فقده كام أمجع عليه َم ْن رأيناهم من أفاضل

األطباء فمتى مل يسعوا يف ذلك التدريج فهم فسقة آثمون ال عذر

هل�م  ،وال ألح�د يف إطعامهم إال قدر ما حييي نفوس�هم لو فرض
فوهت�ا بفقده  ،وحينئذ جيب عىل َم ْن رأى فاقده وخيش عليه ذلك

إطعامه ما حييا به ال غري كإساغة اللقمة باخلمر » .

للمدمنني
واخلالص�ة :فإنه ال يلجأ للعالج هبا والتداوي هبا ُ

إلاّ إن مل نج�د دوا ًء خالي� ًا ع�ن املس�كرات واملخدرات  ،وش�هد
األطب�اء الثق�ات بأن�ه هيل�ك إن مل يتن�اول قدر ًا يسير ًا من�ه بقدر

الضرورة كأكل امليت�ة للمضط�ر ،فيعط�ى ش�يئ ًا فش�يئ ًا  ،حت�ى

يتم الشفاء .

وال يمك�ن فتح الباب مطلق ًا لكل َم ْن ا ّدعى أنه هيلك بل ال

ب�د من التحقق من ذلك ولو بغلبة الظن وبش�هادة األطباء ؛ ألن

أحكام اإلسلام تؤخذ بجملتها وال جيوز أن نأخذها بالتدرج يف
 حتفة املحتاج البن حجر . 168/9
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االمتثال ألحكامها كام حصل ذلك يف بداية الترشيع ؛ ألن الدين

اكتمل واستقرت أحكام الرشع بوفاة النبي � .

وهذا بخالف األوامر الرشعية فالتكليف هبا يف اإلسالم هو

عىل حس�ب اس�تطاعة املكلف وقدرته  ،واملش�قة جتلب التيسري،
وال يقال إن هذا من باب التدرج يف الترشيع ،وقد قال اهلل تعاىل:

﴿ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﴾ .وق�ال النب�ي � « :فإذا هنيتكم عن
يشء فاجتنب�وه  ،وإذا أمرتك�م ٍ
بأمر َف ْأتوا منه ما اس�تطعتم » متفق

عليه .

واحلمد هلل ّ
فإن الطب قد تقدم يف عرصنا احلارض  ،واكتشف

األطب�اء أدوية لإلدم�ان مفيدة  ،وهي تغني ع�ن العالج باملحرم

الذي ال فائدة فيه .

واهلل تعاىل أعلم .

***

 سورة التغابن :آية رقم (.)16

 رواه البخ�اري ( ، ) 6858ومس�لم ( )1337م�ن حديث أيب هريرة
ريض اهلل عنه  ،واللفظ للبخاري .
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بطالن قياس جواز ُشرب
النسبة الضئيلة من الكحول
على ما ُج ِّوز ِمن معامالت فيها شبهة
(س)8

* ه�ل يمك�ن قي�اس الكمي�ة م�ن الكح�ول الت�ي
ال تتج�اوز نس�بة  %2-1وهي النس�بة التي أجازها

بعض العلامء املعارصين يف أسهم الرشكات املختلطة ،ويف بعض
املعاملات البنكي�ة ،مس�تدلني بق�ول اهلل تع�اىل﴿ :ﯨ ﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾ ؟
** اجلواب  ،وباهلل التوفيق:

ال يص�ح القي�اس املذك�ور  ،كما أن جتوي�ز بع�ض العلماء

للتعاملات التي فيها نس�بة ضئيلة م�ن احلرام أو املش�تبه فيه كام
البعض نس�بة تطهري خترج من أرباح أس�هم
ذك�رت  ،ق�د عدّ ه�ا
ُ

الشركات املختلط�ة بقدر نس�بة الش�بهة أو احل�رام يف معامالت
 سورة آل عمران :آية رقم (.)130
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الرشكات املذكورة ونحوها ،وهلذا سميت بالرشكات املختلطة.
ولي�س األمر كما ذكرتم يف س�ؤالكم عىل اإلطلاق  ،ومع ذلك

فالورع ال خيفى .

أ ّما اخلمر فقد ج�اءت فيها أحاديث صحيحة رصحية  ،منها

ما رواه ابن عمر أن النبي � قال « :كل مسكر مخر  ،وكل مسكر

حرام » أخرجه مسلم  .

والقلي�ل من املس�كر حرام كما نص عليه حدي�ث جابر بن

عبد اهلل ريض اهلل عنه مرفوع ًا « :ما أسكر كثريه فقليله حرام » .

وعن عامر بن سعد بن أيب وقاص  ،عن أبيه  ،عن النبي �،

قال « :أهناكم عن ِ
كثري ُه »  .
قليل ما أسكر ُ
واهلل تعاىل أعلم.
***
 تقدم عزوه (ص .)17
 تقدم عزوه (ص .)14
 تقدم عزوه (ص .)17
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الكالم على القات وحكمه
ً
بديال عن اخلمر
وهل جيوز تناوله
من باب ( ارتكاب أخف الضررين )
(س)9

* نج�د بعض الناس َم ْن يدعي أن الش�اب إن مل يكن

متس�ع يف يشء قد يرتك�ب األمر األعظم
ل�ه منفذ أو
ٌ

من�ه  ،وقد س�معنا من أهل اليمن أننا ل�و مل نتناول القات لكان

باإلمكان أن ينحرف الش�باب إىل املخ�درات ،بينام فتح املجال له

لتن�اول القات س�اهم يف التقليل من املس�كرات ،فه�ل يمكن أن
يقال إن تناول رشاب الش�عري مع قلة نس�بة الكحول فيه قد تغني

الش�اب عن رشب أرشبة حتوي نس�بة أكرب م�ن الكحول فتكون

اتقاء لرشمها ؟.
املسألة من باب ( ارتكاب أخف الرضرين ) ً

 الق�ات :نب�ات م�ن الفصيل�ة السلسترية ُي�زرع ألوراقه الت�ي تُمضغ

خضراء ،موطن�ه احلبش�ة ،وي�زرع يف اليم�ن والصوم�ال وجيبويت .
انظر :املعجم الوسيط (ص ، )765معجم لغة الفقهاء للدكتور حممد

رواس قلعه جي (ص. )321

70

** اجلواب  ،وباهلل التوفيق:
ما ذكرته يف الس�ؤال قد يكون صحيح� ًا يف بعض األحوال

والوقائع ولبعض الناس وليس للكل  ،ومن يرشب الشعري الذي
في�ه نس�بة من الكح�ول مع حرمت�ه  ،فإن حاله أحس�ن حاالً ممن

يشرب اخلم�ر اخلالص أو يتناول املخدرات  ،بحس�ب ما اقرتفه
من حرام .

ولكن ينبغي حلل املش�كالت أن نعاجلها من جذورها  ،وال

نتعلل بعلل وجتارب مل يثبت ويتأكد نفعها .

والزع�م بأن هذا قد يكون م�ن باب قاعدة ( ارتكاب أخف

الرضري�ن )  ..غير س�ديد  ،ومنط�وق القاع�دة الفقهية يف كتب
َ
تع�ارض مفس�دتان ُروعي أعظمهما رضر ًا،
القواع�د ه�و « :إذا

َّ
بارت�كاب أخ ّفهما »   .فما ه�ي املصلح�ة
املتوخ�اة من شرُ ب
الشعري املحتوي عىل الكحول املسكر ق ّلت نسبته أو زادت ؟! .

 األشباه والنظائر للسيوطي (ص. )178
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وال ش�ك َّ
أن « درء املفاس�د أوىل من جل�ب املصالح » ،قال

العالمة الس�يوطي « :فإذا تعارض مفس�دة ومصلحة ُ ،قدِّ م دفع

املفس�دة غالب� ًا ؛ ألن اعتن�اء الش�ارع باملنهيات أش�د م�ن اعتنائه

باملأم�ورات ؛ ولذل�ك ق�ال � « :إذا أمرتك�م بأمر َف ْأت�وا منه ما
استطعتم  ،وإذا هنيتكم عن يشء فاجتنبوه »  ِ ،
ومن َثم س ِ
ومح
َّ ُ
يف ترك بعض الواجبات بأدنى مش َّقة  ،كالقيام يف الصالة والفطر

والطه�ارة  ،ومل ُيس�امح يف اإلق�دام على املنهي�ات وخصوص� ًا
الكبائر » .

وأيض� ًا َّ
ف�إن القاع�دة الفقهي�ة تق�ول « :الَّض�رَّ ر ُي�زال »،


السبكي:
و« الضرَّ ر ال ُيزال بالضرَّ ر »  .قال العالمة تاج الدين ُّ

 احلدي�ث يف الصحيحين  ،بتقدي�م اجلمل�ة الثاني�ة على األوىل عن�د
البخ�اري ( ، ) 6858كما ورد يف (ص  )67من ه�ذا الكتاب ،وعند
مس�لم برقم ( )1337بلفظ مقارب « :فإذا أمرتكم بيشء َف ْأتوا منه ما
استطعتم  ،وإذا هنيتكم عن يشء فدعوه » .

 األشباه والنظائر للسيوطي (ص. )179

 األشباه والنظائر للسيوطي (ص. )178
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ٍ
كعائ�د يع�ود عىل قوهلم :الَّض�رَّ ر ُيزال  -أي ي�زال ولكن
« وه�و
ال برضر  ،-فش�أهنام ش�أن األخص مع األعم يف احلقيقة  ،بل هم

الضر ُيزال ) » .
سواء ؛ ألنه لو ُأزيل بالرضر ملا َصدق ( :رَّ

باإلضاف�ة إىل َّ
أن رشب الش�عري املش�تمل على نس�بة م�ن

الكح�ول ق َّل ْت أو ك ُثرت تلك النس�بة  ،ليس م�ن الرضوريات ؛

ضات .
وإنام هي ا َمل رَ َّ

وقي�اس اخلم�ر عىل القات قي�اس مع الف�ارق  ،فإن القات

�ف فيه عند علماء اليمن فمنهم َم ْن يمنعه ومع ذلك ال يقول
خمت َل ٌ

جيوزه  ،ومنهم َم ْن يقول بحرمته إن أ ّدى
إنه كاخلمر  ،ومنهم َم ْن ّ
ٍ
ٍ
ونفقة ونحومها .
صالة
إىل إخالل بالواجبات الدينية من
ق�ال العالمة الش�وكاين  يف رس�الته « البحث ا ُملس ِ
�فر عن
ْ
 األشباه والنظائر لتاج الدين السبكي (. )41/1

 هو حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهلل َّ
الشوكاين اخلوالين ُثم الصنعاين ،
عامل مش�ارك يف احلديث والتفسري والفقه واألصول والتاريخ وغريها

من العلوم  ،ولد هبجرة ( ش�وكان ) سنة (1173هـ )  ،ونشأ بصنعاء
وأخ�ذ عن علامئها  ،من أش�هرهم العالمة عب�د القادر الكوكباين = ،
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ِ
أكل�ت منه أنواع ًا
وم ْفتر » « :وأ ّما القات فقد
ُ
حتري�م كل ُم ْس�ك ٍر ُ
وأكث�رت منها ،فل�م أجد لذلك أث�ر ًا يف تفتري وال ختدير
خمتلف�ة ،
ُ
وقعت في�ه أبحاث طويلة بين مجاعة من علامء
وال تغيير  ،وق�د
ْ
اليم�ن عن�د أول ظه�وره  ،وبلغت تلك املذاك�رة إىل علامء مكة ،

وكت�ب اب� ُن حجر اهليتمي يف ذلك رس�الة طويلة سماها « حتذير

ووقفت عليها يف أيام س�ابقة،
الثقات من أكل الكفتة والقات »،
ُ

فوجدته تك َّلم فيها بكالم َم ْن ال يعرف ماهية القات .

الس�كر أو التفتري
وباجلمل�ة إذا كان بع�ض أنواعه تبلغ حدَّ ُّ

توج�ه
احلك�م بتحريم ذل�ك النوع
م�ن األن�واع الت�ي ال نعرفها َّ
ُ

بعض ال ِّطباع من دون إس�كار
يرض َ
بخصوص�ه ،وهكذا إذا كان ُّ
= ت�وىل قض�اء صنعاء س�نة ( 1209ه�ـ ) إىل أن تويف  ،ل�ه مصنفات

متعددة يف فنون ش�تى  ،منها :إرش�اد الفحول إىل حتقيق احلق من علم

األصول  ،نيل األوطار رشح منتقى األخبار  ،وغريمها  .تويف بصنعاء
سنة ( 1250هـ )  .انظر :البدر الطالع  ، 106/2 ، 318/1أبجد

العلوم للقنوجي  ، 201/3فهرس الفهارس للكتاين .1082/2
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وتفتير ح�رم إلرضاره ،وإال فاألص�ل ِ
احل ُّ�ل كام ُّ
ي�دل عىل ذلك
ُ

والسنة » اهـ .
عمومات القرآن ُّ

وإن كانت أكثر الدول تعد القات من املخدرات أو املفرتات،

بنصه .
إال أن ه�ذا هو رأي للش�وكاين  -رمحه اهلل تع�اىل  -نقلناه ِّ

وتفصي�ل حكم القات جتده يف الكتب املفردة عن القات وحكمه
ومضاره .

 البحث ا ُمل ْس ِفر عن حتريم كل ُم ْس ِك ٍر و ُمفرت للشوكاين (ص .)50-49
 انظر عىل سبيل املثال ال احلرص:

 -1موق�ف الفقه�اء من الق�ات :للدكتور عبد املؤمن ش�جاع الدين
 أس�تاذ مس�اعد بكلي�ة الرشيعة والقان�ون  -جامع�ة صنعاء،طب�ع عام 2000م بمطابع مؤسس�ة الثورة للصحافة والطباعة
والنرش.

 -2ثالث رس�ائل يف القات :طبعت بتحقيق األستاذ املحقق عبد اهلل
حممد احلبيش (ط) دار التنوير  -بريوت (1986م).

 -3الق�ات يف األدب اليمن�ي والفق�ه اإلسلامي :لألس�تاذ أمح�د
عبد الرمحن املعلمي (ط) دار مكتبة احلياة  -بريوت (1988م).
 -4الق�ات ..مكوناته وآثاره الصحية :للدكتور أفندي عبد ربه أمني،
نرشت�ه دار احلكم�ة اليامني�ة بصنع�اء ( ،ط )1س�نة 1417هـ -
1997م ،طبع دار احلرف العريب  -بريوت ...وغريها.
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وم�ع أن الق�ات يف اليم�ن ق َّل�ل م�ن رشب اخلمر وانتش�ار

املخ�درات يف اليم�ن بص�ورة كبرية كما نس�مع  ،إال َّ
أن له آفات

وأرضار ًا اجتامعي�ة وصحية واقتصادية خطرية تعاين منها اليمن،

وقد تم البدء يف معاجلتها .

والعلاج الناجع إلدمان اخلمور واملخ�درات هو أن تعالج

َو ْف�ق املنه�ج الرشعي بمنعه�ا ،وتوعية الناس برضره�ا وما جاء

فيه�ا من وعي�د  ،ال بإعطاء ُم َس�كِّنات مؤقتة ال ختل�و عن خماطر
وأرضار.

واهلل تعاىل أعلم .
***
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املقدار اجلائز شربه
من األدوية املشتملة على نسبة من الكحول للضرورة
* إذا تعّي�نّ رشب مث�ل هذه األرشب�ة للدواء أو
(س)10
الضرورة فما ه�و املقدار اجلائ�ز منه�ا  ،وما هو

مقدار الرضورة ؟

** اجلواب  ،وباهلل التوفيق:
جي�وز للضرورة تن�اول األدوي�ة الت�ي تدخ�ل يف تركيبه�ا

نس�بة ضئيل�ة ج�دّ ًا من الكح�ول لغ�رض احلف�ظ أو إذابة بعض

امل�واد الدوائي�ة الت�ي ال ت�ذوب يف امل�اء  ،على أن ال تك�ون هذه

النس�بة الضئيل�ة مؤثرة يف املرشوب حتى ال تؤدي إىل اإلس�كار،

ويرج�ع يف ذل�ك لألطب�اء واملختربات املوث�وق هب�ا ،فالعربة يف

ذل�ك هي اإلس�كار  ،ف�إن أس�كر كثريه�ا فقليلها ح�رام  ،ففي
احلديث « :ما أسكر كثريه فقليله حرام » رواه النسائي وأبو داود

وحسنه الرتمذي .

 تقدم عزوه (ص . )14
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ق�ال العالمة الرميل  يف هناية املحتاج « :واألصح حتريمها
ٍ
ل�دواء  ،...وم�ا َّ
دل عليه الق�رآن من إثبات
(أي اخلم�ر) صرِ ْ ف� ًا
مناف�ع هلا فهو قبل حتريمها ،أ ّما مس�تهلك ًة م�ع دواء آخر ،فيجوز
ف ،أو أخبره
الت�داوي هب�ا ،كصرف بقي�ة النجاس�ات إن َع َ�ر َ

طبي�ب عَ�دْ ٌل بنفعها وتعيينها ب�أن ال يغني عنه�ا طاهر » اهـ.
ٌ

وبشرط ع�دم وج�ود بدي�ل لتل�ك األدوي�ة  .أم�ا إن وج�د م�ا

يغن�ي عنه�ا ويق�وم مقامه�ا م�ن األدوي�ة اخلالي�ة ع�ن الكحول

فال يلجأ لغريها  .وقد س�بق تفصيل الكالم حول هذه املسألة يف
جواب السؤال السادس .
واهلل تعاىل أعلم .

***

 ه�و حمم�د بن ش�هاب الدي�ن أمحد ب�ن أمحد بن مح�زة الرملي املنويف ،
شمس الدين  ،فقيه شافعي حمقق  ،من أشهر مصنفاته :هناية املحتاج

رشح املنه�اج للن�ووي  ،كت�اب الفت�اوى .تويف س�نة (1004هـ ) .

انظ�ر :األعالم للزركيل  ، 235/6معج�م املؤلفني لعمر رضا كحالة

. 255/8

 هناية املحتاج  ،14/8ونحوه يف حتفة املحتاج البن حجر (.)170/9
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استخدامات الكحول اجلائزة
وذكر بدائلها املباحة
وحكم العطور املشتملة على نسبة منها
(س)11

* ه�ل للكح�ول اس�تخدامات جائ�زة كتطهري
اجل�روح مثلا أو االس�تعامل يف العط�ور  ،وهل

هنالك جماالت أخرى الستخدامه فيها بدون مانع رشعي ؟
** اجلواب  ،وباهلل التوفيق:

يس�تخدم الكح�ول كمطهر خارج�ي للج�روح ونحوها ،

ويستعمل يف بعض احلاالت النادرة إلماتة عصب من األعصاب

رح  ،ويس�تخدم أيض� ًا يف العطور وما يس�مى
املس�بب للأمل املب ِّ

البارفان والكولونيا ونحوها من العطور املصنَّعـة .

وهناك استخدامات للكحول اإليثيل يف جماالت أخرى غري

الت�داوي ،منها ما ذكره الدكت�ور البار يف كتابه « املوقف الرشعي
والطبي من التداوي بالكحول واملخدرات »  ،حيث قال:
79

« يستخدم الكحول اإليثيل يف الكولونيا والروائح العطرية،

والغ�رض من ذلك إذابة ه�ذه املواد واملحافظة عليها  .ويش�كل
الكح�ول اإليثلي  90باملائة من معظ�م أن�واع الكولونيا  ،وهي

تس�تخدم عىل نط�اق واس�ع يف العامل أمج�ع .كام أن معظ�م أنواع

العط�ور املصنوع�ة يف الغرب أو عىل الطريق�ة احلديثة ( الغربية )

حتتوي عىل كميات كبيرة من الكحول اإليثيل أو الكحول امليثيل
سمية » .اهـ ملخص ًا  .
األشد ِّ

ومن أهم استعامالته يف عرصنا احلارض أنه يستخدم كمطهر

للجل�د أو مع العطور والكولونيا  .ولكن يمكن االس�تغناء عنه

يف تلك االس�تعامالت ؛ ألنه ظهرت يف عرصنا احلارض مطهرات
جلدية كثرية وتعترب أفضل من الكحول اإليثييل .

وعن هذه االس�تخدامات يقول الدكت�ور حممد عيل البار يف

كتابه املذكور آنف ًا « :تستخدم الكحول يف تنظيف اجللد واجلروح
 املوقف الرشعي والطبي من التداوي بالكحول واملخدرات (ص .)48-47
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لتعقيمها .وقد أمكن استخدام مواد أخرى مثل السافلون وغريه
بدالً عنها  .واستخدامها يف هذا املجال أصبح حمدود ًا  ،ويستخدم

الكح�ول اإليثيلي لتطهير عي�ادات ط�ب األس�نان وأدواهت�ا ،

وكمطهر للغشاء املخاطي الفموي وللجلد » .

والعط�ور يمك�ن أن تركب بالطريق�ة التقليدية باس�تخدام

الزيوت بدالً من الكحول .

والعط�ور املش�تملة عىل نس�بة م�ن الكحول  -التي ُيس�كر

كثريها  -يف نجاس�تها خالف بني العلامء مبني عىل نجاسة اخلمر

وطهارهت�ا ،فم�ن حكم عىل اخلمر بالنجاس�ة أثبت هل�ذه العطور

النجاسة  ،وهو مذهب اجلمهور.

ومن قال بطهارة اخلمر ،قال :إن هذه العطور طاهرة  .وعىل

كثري م�ن املعارصين خاص�ة إذا مل يصل
الق�ول بطه�ارة العط�ور ٌ
الكثري منها إىل حد اإلسكار  ،لعموم البلوى هبا  ،وتقليد ًا ملن قال

 املوقف الرشعي والطبي من التداوي بالكحول واملخدرات (ص .)38
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بطه�ارة اخلمر كربيعة  ش�يخ مالك  ،وامل�زين  ،والليث ،

والش�وكاين  ،والصنع�اين  وغريهم  .وملزي�د من التفصيل

يمكن الرجوع للكتب التي تناولت هذه املسألة بالبحث .

 ه�و أب�و عثامن ربيعة ب�ن أيب عبد الرمح�ن موىل آل املنك�در  ،املعروف
بربيع�ة ال�رأي  ،فقيه أهل املدين�ة  ،تابعي أدرك مجاع�ة من الصحابة،
وعن�ه أخ�ذ اإلم�ام مالك  ،ت�ويف س�نة ( 136ه�ـ )  .انظ�ر :وفيات
األعيان ( . )330/1
 تقدمت ترمجته (ص .)16
 ه�و أبو احلارث الليث بن س�عد  ،إمام أهل مصر يف الفقه واحلديث،
أصل�ه م�ن أصبه�ان  ،وكان ثقة رسي ًا س�خي ًا  .قال اإلمام الش�افعي:
اللي�ث ب�ن س�عد أفقه من مال�ك إال أن أصحاب�ه مل يقوموا ب�ه  .تويف
بمرص سنة (175هـ )  .انظر :وفيات األعيان (. ) 296/2
 تقدمت ترمجته (ص .)73
 ه�و حممد بن إسماعيل بن صالح احلس�ني الكحالين ث�م الصنعاين ،
أب�و إبراهيم ع�ز الدين املعروف باألمري  ،عالم�ة فقيه أصويل جمتهد ،
ول�د بكحالن س�نة (1107هـ )  ،ثم اس�توطن صنعاء  ،وأخذ عن
علامئها  ،من مصنفاته :س�بل السلام رشح بلوغ املرام  .تويف بصنعاء
س�نة (1182ه�ـ )  .انظ�ر ترمجت�ه يف :الب�در الطال�ع  ، 52/2هدية
العارفني  ،338/2األعالم للزركيل . 38/6
ٍ
بعض منها يف جواب السؤال اآليت .
 سيأيت ذكر
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وبن�ا ًء على ما تقدم ال نلجأ الس�تخدام الكح�ول يف الدواء

أو الغ�ذاء إال للرضورة وعن�د عدم وجود البديل  ،وأن ال يؤدي
القدر املستخدم إىل اإلسكار .
واهلل تعاىل أعلم .
***
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ً
ً
وجناسة
طهارة
الكالم على الكحول
(س * )12هل الكحول نجس أم طاهر ؟
** اجلواب  ،وباهلل التوفيق:
اختل�ف العلماء يف الكحول  ،بناء عىل أن�ه هل هو من قبيل

املس�كرات كاخلمر أو من قبيل املواد الس�امة أو ش�ديدة الرضر ،

م�ع اتفاق ال�كل عىل حرمة رشب�ه  ،فهو مس�كر  ،ويف احلديث :

« كل مسكر مخر ،وكل مسكر حرام » رواه مسلم  .

والقائلون بأنه كاخلمر اختلفوا يف نجاسته  ،فاألئمة األربعة

عىل أن اخلمر نجس�ة  ،بدلي�ل قوله تعاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ

ﭟ﴾  ،حي�ث قالوا :إن الرجس هو النجس أو املس�تقذر

واخلبي�ث  ،والشرع قد حك�م عليها بأهنا رجس وأم�ر باجتناهبا

فتكون مع حرمتها نجسة  ،وعىل هذا يكون الكحول نجس ًا .
 تقدم عزوه (ص . )17

 سورة املائدة :آية رقم (.)90
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حلكم األئم� ُة :ربيعة ش�يخ اإلمام مالك،
وخال�ف يف ه�ذا ا ُ

واللي�ث ب�ن س�عد  ،واملزين صاح�ب اإلمام الش�افعي  ،وبعض
املتأخرين من البغداديني والقرويني  ،فقالوا :إن اخلمر طاهرة .

قال اإلمام النووي « :اخلمر نجس عندنا  ،وعند مالك وأيب

حنيف�ة وأمحد وس�ائر العلامء إال ما حكاه الق�ايض أبو ال َّطيب



وغريه عن ربيعة شيخ مالك وداود  أهنام قاال :هي طاهرة وإن

 ه�و طاه�ر ب�ن عبد اهلل بن طاه�ر  ،أبو الطيب الطربي  .فقيه ش�افعي
م�ن أصح�اب الوجوه  ،ولد س�نة (348ه�ـ)  ،وإذا ذكر الش�يخ أبو
إسحاق وشبهه من العراقيني لفظ ( القايض ) مطلق ًا يف فن الفقه فهو
أبو الطيب الطربي  .وعند أيب املعايل اجلويني وغريه من اخلراس�انيني
يعنون به القايض حسين  ،ويف عل�م الكالم يعنون به الباقالين  .تويف
رمحه اهلل تعاىل سنة (450هـ)  .انظر :طبقات الشافعية البن الصالح
هتذيب النووي ( ، )491/1طبقات ابن السبكي ( ، )12/5طبقات
ابن قايض شهبة (. )235/1
 هو أبو سليامن داود بن عيل األصبهاين املعروف بداود الظاهري ،كان
زاهد ًا كثري الورع  ،أخذ عن إس�حاق ب�ن راهويه وأيب ثور وغريمها،
ٍ
بمذه�ب تبعه علي�ه خالئق يعرفون
كان ش�افعي املذهب ثم اس�تقل
بالظاهري�ة  ،ت�ويف رمحه اهلل س�نة ( 270هـ)  .انظر :وفي�ات األعيان
(. )317/1
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كالس ِّم الذي هو نبات وكاحلشيش املسكر »  .
حمرمة ُّ
كانت َّ
واس�تدلوا عىل طهارهتا بِ َس�كْبِها يف طرق املدينة عندما جاء

النص بتحريمها  ،فقالوا :لو كانت نجسة ما فعل الصحابة ذلك،

ولنه�ى رس�ول اهلل � عنه كام هنى عن التخلي يف الطرق  ،وعىل

هذا يكون الكحول طاهر ًا .

وه�ؤالء ر ُّدوا وج�ه اس�تدالل اجلمه�ور عىل نجاس�تها من

اآلية الس�ابقة ،فقالوا :إن الرجس إذا أريد به النجس فالنجاس�ة
هن�ا حكمية  ،كنجاس�ة املرشكني الواردة يف قول�ه تعاىل ﴿ :ﭢ

حكما ،
ﭣ ﭤ ﴾ ،وال ش�ك أن كل حم�رم نج�س
ً
ف به كل ما ذكر يف اآلية مع اخلمر،
ويقوي ذلك أن الرجس ُو ِص َ
وه�و امليسر واألنص�اب واألزالم  ،ومل يق�ل أحد بنجاس�ة هذه

األش�ياء نجاس�ة عينية  ،فاخلمر لذلك ليس�ت نجاستها عينية بل

هي نجاسة حكمية  ،والقول بنجاستها العينية حيتاج إىل دليل.
 املجموع . 563/2

 سورة التوبة. 28 :

86

نص فيها،
وأجاب اجلمهور عىل ادعاء أن نجاس�ة اخلمر ال َّ

حمرم� ًة أن تكون نجس�ة ،فقالوا :إن
وعلى أن�ه ال يلزم م�ن كوهنا ّ

الرج�س يف
قول�ه تع�اىل ﴿ :ﭙ ﴾ ي�دل على نجاس�تها  ،ألن ِّ
اللغة :النجاسة.

كما أج�اب اجلمه�ور القائل�ون بنجاس�ة اخلم�ر على دليل

القائلين بطهارهت�ا وهو َس� ْك ُبها يف ط�رق املدينة  ،ب�أن الصحابة

فعلت ذلك ألنه مل يكن هلم آبار يريقون اخلمر فيها  ،ألن الغالب
م�ن أحواهل�م أهنم مل يكن هل�م ( ُكنُف ) يف بيوهت�م  .والقاعدة

الضورات تبيح املحظورات » .
تقول « :رَّ

وه�ذا اخلالف كل�ه يف اخلمر المت َ
َّخـذة م�ن عصري العنب ،

أما باقي املس�كرات املتخذة من َّ
الش�عري وال َعسل والتِّني وغريها
فاألئمة الثالثة عىل نجاستها  ،واملذهب املفتى به عند احلنفية أهنا

نجسة أيض ًا وإن قال بعضهم بطهارهتا .

 ال ُكنُ�ف :مج�ع كَنِيف  ،وه�و املرحاض  ،والكنيف يف اللغة الس�اتر ،
وقيل للمرحاض كنيف ألنه يسرت قايض احلاجة  .انظر :املصباح املنري
(. )744/2

87

واخلالصـ�ةَّ :
ف�إن اخلم�ر نجس�ة عن�د اجلمه�ور  ،فيك�ون

الكحول نجس ًا أيضا عندهم  ،وعند غري اجلمهور طاهرة  ،وعليه

فإن الكحول طاهر .

ه�ذا عن�د َم ْن جعل الكحول من املس�كرات  ،أما َم ْن جعله

من املواد الس�امة والضارة فهو طاهر كطهارة احلشيش واألفيون

وكل ضار  ،حيث مل يقل أحد بنجاستها نجاسة عينية  ،وإن كانت
حمرمة .
نجسة ُحكم ًا بمعنى أهنا َّ

ومن القائلني بطهارة اخلمر من العلامء املتأخرين :الشوكاين،

والصنع�اين صاح�ب « س�بل السلام »  ،وصدي�ق حس�ن خان
القنوجي .

 هو حممد صديق خان بن حسن بن عيل بن لطف اهلل احلسيني البخاري
ِ
القنَّوج�ي  ،أب�و الطيب  .ولد يف ( قنوج ) باهلند ونش�أ هبا  ،وتع َّلم يف
( دهيل )  ،وس�افر إىل هبوبال طلب ًا للمعيش�ة  ،ففاز بثروة وافرة  ،قال

يف ترمج�ة نفس�ه « :ألقى عصا الترِّ حال يف حمروس�ة هبوب�ال  ،فأقام هبا
ومتول واس�توزر ون�اب  ،وأ َّل�ف وصنَّف
وت�زوج بملكة
وتوط�ن َّ ،
َّ

بن�واب عايل اجلاه أمير امللك هب�ادر »  .له مصنفات
هبوب�ال ،و ُل ِّق�ب َّ
كثيرة يف فن�ون ش�تى منه�ا :حص�ول املأم�ول يف علم األص�ول = ،
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وقد تبعهم الشيخ حممد رشيد رضا يف « تفسري املنار » حيث

رج�ح القول بعدم نجاس�ة الكح�ول واخلم�ر  ،وكذلك العطور
ّ
املختلط�ة به  ،لعدم وجود الدليل الصحيح عىل النجاس�ة ،وألن

الرج�س يف اخلمر رج�س حكمي بمعن�ى التحري�م ،والكحول
ٍ
بنس�ب متفاوت�ة وهو غري
موج�ود يف كثير م�ن امل�واد الغذائي�ة
َ
مستقذ ٍر ألنه يستعمل يف التطهري  ،وشيوع استعامله يف األغراض
الطبي�ة والنظاف�ة وغريها جيعل القول بنجاس�ته م�ن باب احلرج

بنص القرآن .
وهو منفي ِّ

وينتهي الش�يخ حممد رشيد رضا يف « تفسريه » إىل أن اخلمر

خمتلف يف نجاس�تها عن�د علامء املس�لمني  ،وأن النبيذ طاهر عند
أيب حنيف�ة ومنه الكح�ول قطع ًا  ،وأن الكحول لي�س مخر ًا  ،وأن

العطور اإلفرنجية ليس�ت كحوالً  ،وإنام يوجد فيها الكحول كام
يوج�د يف غريها من املواد الطاهرة باإلمجاع  ،وأنه ال وجه للقول
بنجاستها حتى عند القائلني بنجاسة اخلمر .

= ون�زل األب�رار  ،وغريمها  .تويف س�نة (1307ه�ـ) .انظر :األعالم
للزركيل ( ، )176/6معجم املؤلفني لعمر كحالة (. )90/10
 انظر (تفسري املنار) للشيخ رشيد رضا ،ج. 866 ، 821 ، 505/4
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ومم�ن ذهب إىل هذا القول أيض ًا م�ن املتأخرين واملعارصين

الش�يخ أمحد ش�اكر   ،والش�يخ حممد الطاهر بن عاش�ور  ،
 ه�و أمح�د بن حممد ش�اكر بن أمحد بن عبد الق�ادر ،من آل أيب علياء ،
يرف�ع نس�به إىل احلسين بن عيل  ،ع�امل باحلديث والتفسير  ،ولد يف
القاه�رة س�نة ( 1309هـ )  .وأبواه من بلاد (جرجا) بصعيد مرص،

أحلق�ه وال�ده باألزهر فف�از بش�هادة (العاملية) س�نة 1917م  ،و ُعينِّ
يف بع�ض الوظائ�ف القضائي�ة  ،ث�م كان قاضي� ًا إىل س�نة 1951م ،

ورئيس� ًا للمحكم�ة الرشعية العليا ،ثم انقط�ع للتأليف  ،ومن أعظم

أعامل�ه رشح (مس�ند اإلمام أمح�د بن حنبل)  ،و (عمدة التفسير) يف
اختصار تفسير اب�ن كثري  .ومن كتب�ه (نظام الطالق يف اإلسلام) مل
يتقيد فيه بمذهب  ،وله حتقيقات مفيدة عىل (رسالة اإلمام الشافعي)

و (مج�اع العلم للش�افعي) وغريها  ،ومل خيلف�ه مثله يف علم احلديث

بمصر ،تويف بالقاهرة س�نة (  1377هـ )  .انظ�ر ترمجته يف :األعالم

للزركيل (.) 253/1

 هو حممد الطاهر بن عاش�ور  ،رئيس املفتني املالكيني بتونس  ،وش�يخ
جام�ع الزيتون�ة وفروعه بتونس  ،ولد س�نة (1296ه�ـ )  ،وهو من

أعضاء املجمعني العربيني يف القاهرة ودمشق  .من مصنفاته :مقاصد

الرشيع�ة  ،تويف بتونس س�نة (1393ه�ـ )  .انظر :األعلام للزركيل

(.)174/6
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والس�يد مطهر الغرباين اليامين   -يف فتوى له حول هذه املسألة

انته�ى فيها إىل عدم نجاس�تها  ،-والدكتور نزيه محاد  ،والدكتور
عيسى بن عبد اهلل بن مانع احلمريي  ،وغريهم .

ق�ال الدكت�ور حممد علي الب�ار يف كتابه « املوق�ف الرشعي

والطب�ي من الت�داوي بالكح�ول واملخ�درات » « :إن من يقول

بنجاسة اخلمر يرى أن الكحول ( ال َغ ْول) وهو روح اخلمر وسبب
اإلسكار فيها أيض ًا نجس له حكمها  .والواقع أن الكحول يمكن

أن يك�ون مص�دره البترول وغ�ازات البرتول  ،حي�ث يأيت غاز

امليث�ان الذي حيول إىل غاز اإليثان ث�م حيول إىل الكحول اإليثيل.
وه�ذا أهم مصادره وأرخص الط�رق للحصول عليه  .وغازات

البرتول ليست نجسة وال تدخل يف باب النجاسة » .

 ه�و مطهر ب�ن مهدي الغرباين  ،عاش بتعز ثم رح�ل إىل عدن  ،وكان
ل�ه هب�ا صيت كبري  ،تويف س�نة 1388ه�ـ  ،من مؤلفات�ه :رشح الزبد
ويس�مى فيض املنان  ،كش�ف القناع ع�ن أحكام الرض�اع  ،اجلواهر
املضية يف النصائح الدينية  .انظر ترمجته يف :مصادر الفكر اإلسالمي
يف اليمن لألستاذ عبد اهلل بن حممد احلبيش (صِ ، ) 371 ، 307ه َجر
العلم ومعاقله يف اليمن لألكوع (ص . )1599
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ث�م ق�ال (ص  « :)52واخلالص�ة أن�ه ال تالزم بين احلرمة
والنجاس�ة .ورغ�م أن الكح�ول ه�ي روح اخلم�ر إال أهنا تصنع
من مواد أخرى مثل غازات البرتول  ،وهي كلها طاهرة  ،وعليه

تكون الكولونيا والكحول طاهرة العني  ،وإن كان رشهبا حمرم ًا.
وإذا علمن�ا أن الكح�ول يتك�ون يف أمعائن�ا  ،ويف كثير من
املأك�والت ،وكل م�ادة تس�تخدم فيها اخلمرية ال ب�دَّ وأن يتكون

فيها يشء من الكحول ؛ ولذا فإن مجيع أنواع اخلبز والبس�كويت
وغريها من املعجنات واألطعمة املس�تخدمة فيها اخلمرية تتكون
فيه�ا كمية قليل�ة من الكحول رسعان ما تتطاي�ر  .وكذلك اللبن
الرائ�ب وغيره م�ن األرشب�ة ق�د تتك�ون فيه كمي�ة ضئيل�ة من
الكحول » اهـ  .
وإن أردت التفصي�ل يف ه�ذه املس�ألة فيمك�ن الرج�وع
 املوق�ف الرشع�ي والطب�ي م�ن الت�داوي بالكح�ول واملخ�درات
(ص . )52
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إىل املؤلف�ات الت�ي أفردت يف ه�ذه املس�ألة  ،أو تناولتها بالبحث

ضمن ًا   .واهلل تعاىل أعلم .

***

 ومن هذه املؤلفات:

 -1كت�اب « الق�ول املنج�ي يف طهارة العط�ر اإلفرنجي » ملحم�د بن أمحد

العب�دي ،كام يف معج�م املوضوعات املطروقة يف التأليف اإلسلامي
وبيان ما ُأ ِّلف فيها للحبيش (.)1323/2

 -2كت�اب « لباب النُّقول يف طهارة العطور املمزوجة بالكحول » للدكتور
عيس�ى بن عبد اهلل بن مانع احلمريي الطبع�ة األوىل  -دار القلم بديب
(1995م).

 -3كت�اب « امل�واد املحرم�ة والنجس�ة يف الغ�ذاء وال�دواء بين النظري�ة
والتطبيق » للدكتور نزيه محاد (ط )1دار القلم  -دمشق (1425هـ-

2004م).

 « -4فق� ُه األرشب�ة وحدُّ ها » للش�يخ عب�د الوهاب عبد السلام طويلة،
(ط )1دار السالم  -القاهرة (1406هـ 1986 -م) ،وغريها.
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اختالف نتائج املختربات العلمية
يف تقدير نسبة الكحول يف ماء الشعري
(س)13

* م�ا العم�ل فيام ل�و اختلفت نتائ�ج املختربات
العلمي�ة يف تقدي�ر نس�بة الكح�ول املمزوج�ة

برشاب ماء الشعري ؟ .

** اجلواب  ،وباهلل التوفيق:
غالب ًا ما تكون نتائج املختربات العلمية املوثوق هبا يف تقدير

نس�بة الكحول املمزوجة يف رشاب ماء الشعري متقاربة إن مل تكن
متساوية  ،ما دام أهنا خمتربات معتمدة وموثوق هبا .

ف�إن اختلفت النتائج والتقديرات  ،بين خمتربين مثالً ،فإننا

نرج�ع عن�د اإلم�كان إىل خمتبر ثالث للرتجي�ح بينهما  ،ونأخذ
النسبة املتوس�طة بني النتائج  ،بحيث يغلب عىل الظن أهنا النسبة

األق�رب للصحة  ،وجيوز العم�ل بغلبة الظن عند الفقهاء يف مثل
هذه األمور  ،فإن وجدت نسبة من املادة املسكرة يف هذه األرشبة
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تؤدي لإلس�كار إن رشب الكثري منها  ،فيحرم تناول القليل منها
حتى وإن كانت نسبة اإلسكار فيه ضئيلة  ،فاملدار عىل اإلسكار،

فف�ي احلديث « :ما أس�كر كثيره فقليله ح�رام » رواه أبو داود ،
وحسنه  .
والرتمذي
َّ

وق�د س�معنا أن هن�اك أرشب�ة م�ن الش�عري ختل�و متام� ًا من

الكح�ول  ،فحينئ�ذ يص�ار إليها  ،ويترك ما عداه�ا  .وال خيفى
الورع واالحتياط يف مثل هذه األمور  .واهلل تعاىل أعلم .
***

 تقدم عزوه (ص .)14

95

حتريم إضافة بعض املواد للشعري وحنوه
حبيث ُتصيرِّ ه ُم ْسك ً
را
ِ
(س)14

* هن�اك قس�م م�ن النّ�اس ال يس�تطيعون رشاء

فيشرب ماء
الويس�كي أو ال َع ْ�رق لغالء س�عره
ُ

الش�عري ويضيف إليه شيئ ًا يسري ًا من ملح الطعام وإضافة ُمسكِّن

الصداع (البارستمول) ،ما هو حكم الرشيعة يف ذلك؟
** اجلواب  ،وباهلل التوفيق:

ال جي�وز ه�ذا الفع�ل املذكور يف الس�ؤال ّ ،
ف�إن إضافة هذه

األدوي�ة واملعاجل�ات تحُ �ول رشاب الش�عري إىل مس ِ
�ك ٍر  ،فيصير
َ
ِّ
ُ ْ

ُم ْس ِكر ًا كاخلمر  ،قال اهلل تعاىل  ﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾ .

وع�ن اب�ن عم�ر  -ريض اهلل عنهما  -أن النب�ي � ق�ال:
 سورة املائدة :آية رقم (.)90
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« كل مس�كر مخر  ،وكل مس�كر حرام » رواه مسلم  .والقليل
نص عليه حديث « :ما أس�كر كثريه فقليله
من املس�كر حرام كام ّ

وحس�نه   .فه�ي حيل�ة
ح�رام » رواه أب�و داود  ،والرتم�ذي
َّ
ش�يطانية ،يفعلها من ال َخالق له  ،نس�أل اهلل السالمة والعافية .

التسمم كام هو احلال يف رشب
وقد تودي بش�اربيها إىل اهلالك أو
ُّ

الكولونيا ونحوها .

ق�ال الدكت�ور حممد علي الب�ار يف كتابه « املوق�ف الرشعي

والطب�ي من التداوي بالكحول واملخدرات » « :ولألس�ف فإن

بعض املدمنني للخمور يقومون برشب الكولونيا  ،وقد يضيفون
هل�ا عصري العن�ب أو بعض املرشوبات الغازي�ة  .وحتدث نوبات
تس�مم خطرية يف دول اخلليج م�ن حني آلخر ؛ ألن بعض أنواع

الكولونيا ال حتتوي عىل الكحول اإليثييل بل عىل الكحول امليثييل

�م َّية  ،ويؤدي تعاطي�ه إىل إصابة مبارشة
( )methanolاألش�د ُس ِّ
لعضلة القلب .

رأيت حال ًة لشاب تُويف نتيجة رشب كمية من الكولونيا
وقد ُ
 تقدم عزوه (ص .)17
 تقدم عزوه (ص .)14
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الس�ام  .كام أن أخصائيي طب العيون
املحتوية عىل هذا الكحول َّ

ي�رون أعداد ًا ممن أصيبوا بالعمى نتيجة رشب الكولونيا املحتوية
عىل امليثانول .

وق�د نرشت املجلات الطبية مث�ل املجلة الطبية الس�عودية

َ�ر فيه�ا
( )Saudi Medical Journalبع�ض املق�االت الت�ي َذك َ

الباحث�ون من األطباء عدد احلاالت التي أصيبت بتس�مم القلب
أو العم�ى نتيج�ة إصابة عصب اإلبصار بس�بب رشب الكحول
امليثيلي الس�ام  ، ...وهي ح�االت مو َّثـقـ�ة يف كل دول اخلليج ،
وإن كانت نادرة احلدوث نسبي ًا .

نوبات من التس�مم بالكحول امليثييل،
حدث�ت يف اهلند
وقد
ٌ
ْ

وذل�ك أن إح�دى رشكات تصني�ع اخلم�ور خلط�ت الكح�ول
امليثيلي باخلمر املحتوي�ة أص ً
ال عىل الكح�ول اإليثييل  ،ونتج عن

ذلك مئات من حاالت التس�مم الش�ديدة وإصابة عضلة القلب
وعصب اإلبصار » اهـ َّ
ملخص ًا  .
واهلل تعاىل أعلم .
 املوقف الرشعي والطبي من التداوي بالكحول واملخدرات (ص . )48
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كتابة عبارة ( خال من الكحول )
ً
حالال
ال جتعل املشروب
ً
ما مل ُ
يقينا
خيل منه

* تكت�ب على غالف ق�ارورة بع�ض املنتَجات
(س)15
ٍ
(خال م�ن الكح�ول) وعندما أج�ري الفحص

وج�د فيه الكح�ول  ...ما حكم ذلك؟ ولو كتب�ت عىل القارورة
فرض ًا بوجود نسبة قليلة من الكحول للحفظ ما هو احلكم ؟
** اجلواب  ،وباهلل التوفيق:

ال جي�وز الكذب والغش يف صنع ه�ذه املعلبات ونحوها مما

ذكر يف الس�ؤال بكتاب�ة عبارة ( خال من الكح�ول ) عىل املنتج ،
ث�م يتبني بالفحص املختربي أن فيه نس�بة م�ن الكحول أ ًّيا كانت
نسبتها  ،فكان الواجب بيان نسبة الكحول إن وجد  ،حتى يكون
املشرتي عىل بينة ،خاصة تلك املنتوجات التي تباع للمسلمني أو

تصنع ببلداهنم .
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وإذا وج�دت نس�بة ضئيلة م�ن الكحول يف تل�ك املنتجات

للحف�ظ ونح�وه ،فإن كانت تل�ك األغذية أو األرشبة ال يس�كر
تن�اول الكثري منه�ا  ،وكانت تلك النس�بة الضئيل�ة من الكحول

مس�ته َلكة ومذابة فيه�ا بحيث ال َيعو ُد هلا أثر هب�ا  ،وكانت هناك
رضورة أو حاجة تستدعي هذه املنتجات وال بديل هلا يغني عنها

فال بأس هبا وجيوز تناوهلا .

وقد جاء ضمن توصيات الندوة الثامنة للمنظمة اإلسالمية

نص ُه « :املواد الغذائية
للعلوم الطبية بالكويت سنة (1995م) ما ُّ

التي يس�تعمل يف تصنيعها نسبة ضئيلة من الكحول إلذابة بعض
لونات وحافظات وما إىل ذلك ،
امل�واد التي ال تذوب باملاء من ُم ِّ

ّ
جي�وز تناوهلا لعموم البلوى
ولتبخر معظم الكحول املضاف أثناء
تصنيع الغذاء » .

 الفق�ه اإلسلامي وأدلته للزحيلي (  ،) 664-662/9املواد املحرمة

محاد
والنجس�ة يف الغذاء والدواء بني النظرية والتطبيق ،للدكتور نزيه ّ

(ص .)55

100

وينبغ�ي الورع واالحتي�اط يف البحث عماَّ ال ش�بهة فيه من

األغذية واألدوية ،ففي احلديث املتفق عليه عن النعامن بن بشير
ريض اهلل عنهما ق�ال :س�معت رس�ول اهلل  - � -يق�ول « :إن
كثري
احلالل َبينِّ ٌ  ،وإن احلرا َم بينِّ ٌ  ،وبينهام مشتَبهات  ،ال ُ
يعلمهن ٌ

ومن
من الناس  ،فمن اتَّقى الشبهات  ،فقد استربأ لدينه وعرضه َ ،
وقع يف الش�بهات وقع يف احلرام  ،كالراع�ي يرعى حول احلمى ،

يوشك أن يقع فيه  . » ...واهلل تعاىل أعلم .
***

 تقدم عزوه (ص .)22
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حكم استعمال األدوية والكرميات
اليت بها نسبة من الكحول لعالج
تساقط الشعر
(س)16

* بع�ض األدوي�ة والكريامت التي تس�تخدم يف
علاج تس�اقط الش�عر حتت�وي على نس�بة م�ن

الكحول وتترسب يف اجلس�م فهل جيوز استخدامها ،وجزاكم اهلل

خري ًا .

** اجلواب  ،وباهلل التوفيق:
عند مجهور الفقهاء ال جيوز التداوي باملسكرات متى كانت

صرِ ْ َف�ة أي ( خالص�ة )  ،فإن كانت مس�تهلكة يف ال�دواء أو غريه

بحي�ث ال يس�كر الكثير منه�ا فإهنا خترج م�ن دائرة املس�كرات
واملحرم�ات إىل دائرة املباح�ات ،كام أن املق�دار املترسب للجلد
م�ن ه�ذا الكح�ول  -عىل فرض أنه غير مس�تهلك يف الدواء أو

الكريامت املذكورة  -هو نس�بة ضئيلة جد ًا ال تؤدي لإلس�كار ،
باإلضافة إىل أن اس�تعامل هذه الكريامت إنام هو يف خارج اجلسم
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وظاهر اجللد  .فال حرج يف استعامل هذه الكريامت لعالج تساقط
الش�عر إذا مل نجد كريامت بديلة ال حتتوي عىل كحول قلت نسبته

أو كثرت .

وق�د جاء يف توصيات الندوة الفقهية الطبية الثامنة للمنظمة

اإلسلامية للعلوم الطبية املنعقدة يف الكويت س�نة (1995م) مما

نصه:
يتعلق هبذه املسألة ما ّ

« ال حرج رشع ًا يف اس�تخدام الكح�ول طبي ًا كمطهر للجلد

واجل�روح واألدوات وقات�ل للجراثي�م ،أو اس�تعامل الروائ�ح

العطري�ة ( م�اء الكولونيا) التي يس�تخدم الكح�ول فيها كمذيب
للم�واد العطري�ة الطي�ارة أو اس�تخدام الكريمات الت�ي يدخ�ل
الكحول فيها .وال ينطبق ذلك عىل اخلمر حلرمة االنتفاع به ».
واهلل تعاىل أعلم .
***
املحرمة والنجسة يف
 الفقه اإلسالمي وأدلته للزحييل ( ،)662/9املواد َّ
الغذاء والدواء بني النظرية والتطبيق للدكتور نزيه محاد (ص .)49
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حكم شرب اخلمرية
املستخدمة يف صناعة اخلبز
(س)17

* م�ا حك�م رشب اخلميرة املس�تخدمة ىف صناع�ة

اخلبز؟

** اجلواب  ،وباهلل التوفيق:
اخلميرة ه�ي « :نب�ات وحيد اخللي�ة غالب ًا م�ن الفطريات

الزقية بيضية أو مس�تديرة الش�كل تتوالد بالتربعم غالب ًا تستعمل
يف ختمري العجني  ،ويف حتضري الكحول والفيتامينات » .

ف�إن وضع�ت ه�ذه اخلميرة يف س�ائل أو رشاب أو نح�وه

ح�رم رشب�ه  ،لوج�ود عل�ة اإلس�كار في�ه  ،وق�د وضع
َّ
وختم�ر ُ
رسول اهلل � قاعدة عامة  ،فقال « :كل ُم ْسكِ ٍر مخر ،وكل ُم ْسكِ ٍر

حرام » رواه مسلم  .

 املعجم الوسيط (. )256/1

 تقدم عزوه (ص .)17
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و ع�ن جاب�ر ريض اهلل عن�ه أن رس�ول اهلل � ق�ال « :ما

أسكر كثريه فقليله حرام » رواه أبو داود والرتمذي وحسنه .

ختمر رشاب اخلمرية فإنه يصري مسكر ًا  ،فيحرم
واحلاصل إذا ّ

رشبه قليله وكثريه ؛ فاملدار عىل حدوث اإلسكار  ،فاحلكم يدور

مع علته وجود ًا وعدم ًا .
واهلل تعاىل أعلم .

***

 تقدم عزوه (ص .)14
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حكم شراب الشعري
ومشروبات الطاقة احلديثة
(س)18

* أود الس�ؤال عن املرشوب�ات التي ظهرت يف الفرتة

األخيرة وه�ي رشاب ماء الش�عري مث�ل ( باربيكان ،

ولس�تُون ،
وبوم )  ،وأيض ًا مرشوبات الطاقة مثل ( ريد بول ُ ،
وه ْ

�و ْر ُه�ورس ) وغريه�ا الكثير  ، ..توج�د منه�ا أن�واع كثرية
و َب َ
ونس�مع كثري ًا عن وجود نس�بة من الكحول فيها  ،وهي موجودة
بكثرة يف اجلمعيات والبقاالت  ،يرشهبا الناس ليكتس�بوا النشاط

أو إلبع�اد الن�وم  ،فما احلك�م فيه�ا أثابك�م اهلل وجزاك�م اهلل
كل خري؟

** اجلواب  ،وباهلل التوفيق:
ولس�تُن  ،و َب َو ْر ُه�ورس )...
يعتبر رشاب (ري�دْ ب�ول ُ ،
وه ْ

ونحوه�ا م�ن مرشوب�ات الطاقة   ،وهي  -كم�ا ُيز َعم  -تزيد
 ويف األسواق مرشوبات أخرى للطاقة بأسامء خمتلفة منها ( :آيزوستار،
باي�زون  ،بونش�د ،كينيت�ك إنريج�يَ ،ش�اركَ ،ر ْش ،إيفيك�تِ ،
برين،
ُمونسرت )  ،وغريها كثري  ،واملحتوى واحد.
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النش�اط واحليوية  ،وأكثر من يرشهبا هم الرياضيون واملتسابقون
ليزداد نشاطهم عىل اللعب واملسابقات .

و هناك مرشوبات ليس�ت من ن�وع مرشوبات الطاقة  ،كامء

الشعري ورشاب ( بربيكان ) ونحومها املنترشة يف بعض البلدان.

وال ب�د أن نتيقن من احتواء هذه املرشوبات  -عىل اختالف

أسامئها  -عىل الكحول من عدمه  ،وما هي نسبته الدقيقة بشهادة
املختبرات الطبية املوثوق هبا ،فإن وج�د يشء من الكحول فيها

رشب الكثري منها فهي حمرمة  ،فقد ثبت عن النبي
بحيث ُيس�كر
ُ
� أنه قال « :كل مس�كر حرام » متفق عليه



 ،وثبت عنه �

أيض ًا أنه قال « :ما أس�كر كثريه  ،فقليله حرام »  .رواه أبو داود ،
والرتمذي وحسنه  .

حتت�و على يشء م�ن الكح�ول  ،ومل ي ِ
إن مل ِ
أم�ا ْ
رشب
س�كر
ُ
ُ
 تقدم عزوه (ص . )15

 تقدم عزوه (ص . )14
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الكثري منها فهي حالل حينئذ ؛ ألن علة املنع وهي اإلسكار غري
موجودة  ،واألصل يف األشياء اإلباحة .

وقد سبق تفصيل ذلك كام يف جواب السؤال الثالث .
وثب�ت بعد التحليل يف أح�د املختربات املعتم�دة أن (الريد

بول ) حيتوي عىل نس�بة ( % 0.4جم ) من الكحول ،وهي نس�بة
ضئيلة مستهلكة غري مسكرة .

وكانت الس�لطات الس�ويدية قد حذرت رسمي ًا من تعاطي
 ذك�ر بع�ض املعارصين أن احلد األقىص املس�موح ب�ه واملتعارف عليه
دولي� ًا يف العصائر ومرشوبات الطاقة ونحوها هو نس�بة  ،% 0.5فما
زاد ع�ن هذه النس�بة ُيعد مش�تم ً
صحت
ال عل�ى كحول ،وعلي�ه فإن َّ

هذه النس�بة فيؤخذ بها وال ي�زاد عليها بتات ًا  .انظ�ر :المواد
المحرمة
ّ

محاد
والنجس�ة في الغذاء والدواء بني النظرية والتطبيق للدكتور نزيه ّ

(ص  ،)100 ،53ومش�كالت اس�تخدام املواد املحرمة يف املنتجات
الغذائي�ة والدوائي�ة ،للربوفيس�ور حمم�د عبد السلام (بح�ث مقدم
للن�دوة الفقهي�ة الطبي�ة الثامن�ة للمنظم�ة اإلسلامية للعل�وم الطبية

بالكويت (1995/5م) (ص .)6
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(ري�د بول) مع الكحول بعد وفاة امرأة س�ويدية متأثرة بنضوب
املاء يف جسمها الصيف املايض  .ويعتقد (مايكل هريت) الطبيب
املختص العامل يف املراكز الصحية بمدينة كاليفورنيا أن األرضار

الصحية النامجة عن تأثري حمتويات مرشوبات الطاقة تظهر متأخرة،
وهلذا فمن الرضوري متابعة تأثرياهتا عىل املدى البعيد .

وأش�ار (هيرت) إىل أن بعض هذه املرشوب�ات حيتوي عىل

مادة (إيفدرين) الشبيهة باألدرينالني ،والتي يتعزز مفعوهلا بتأثري
مادة الكافيني بشكل قد يلحق أرضار ًا بالقلب والكىل .

وق�د ح�ذر كثري من األطب�اء من األرضار الصحي�ة الكثرية

الناجت�ة عن هذه املرشوب�ات  ،ومعلوم أن ما ثبت رضره ثبتت

 وقد أصدرت إدارة محاية املستهلك يف وزارة االقتصاد بدولة اإلمارات
يف س�نة (2010م) ق�رار ًا بمن�ع بيع مرشوبات الطاق�ة لألطفال دون

س�ن ( )16س�نة ملا هلا من أرضار صحية ،ذكر األطباء منها :اش�تامهلا
على م�واد حافظ�ة وهي م�واد مُسرَ ْ طِنة ،وتس�بب حساس�ية للبعض

وآالم يف املفاصل ،وتزيد من نس�بة (الكتيكوملين) ،وهي مادة ضارة

السكر=
من مس�تخرجات الدَّ م تسبب تق ُّلص الرشايني ،وزيادة نسبة ُّ
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حرمت�ه  .وه�ذه املرشوب�ات ال ت�زال بحاجة ملزيد م�ن الفحص
والدراس�ة والتيقن من احتوائها عىل نس�بة مس�كرة من الكحول
حتى يتم إصدار ُفتيا قاطعة بتحريمها .

وال ينبغ�ي أن تكتفي بام يكتب عىل عبواهتا من عبارة ( ٍ
خال

م�ن الكحول ) ونحوها  ،وتبني عىل ذلك حكم ًا ما لم يتأكد من
خلوها من الكحول املسكر .

واالحتي�اط والورع عن الش�بهات مطل�وب  ،فعن النعامن

اب�ن بشير ريض اهلل عنهما ق�ال :س�معت رس�ول اهلل � يقول
َ
إن
احللال َبينِّ ٌ  ،وإن
 -وأه�وى النعمان بإصبعيه إىل أذني�ه َّ « :-

احلرام َبينِّ ٌ  ،وبينهام مشتبهات  ،ال يعلمهن كثري من الناس  ،فمن
الش�بهات  ،اس�تربأ لدينه وعرضه  ،ومن وقع يف ُّ
اتَّقى ُّ
الش�بهات
= يف بع�ض أج�زاء اجلس�م ونقص الكالس�يوم هبا ،كام أهن�ا تؤثر عىل

األطفال ألهنم يف سن النمو النسيجي .انظر :جملة «الصحة والطب»،

عدد (2010/12/5 )628م  -دار اخلليج ،مقال «مرشوبات الطاقة
بني التحذيرات الصح ّية ورغبة املستهلكني » (ص .)41-36
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احلمى  ،ي ِ
وق�ع يف احل�رام  ،كالراعي يرع�ى حول ِ
وش�ك أن يرتع
ُ
َّ

فيه ،أال وإن لكل ملك محى  ،أال وإن محى اهلل حمارمه . » ...

وك�ون بع�ض الن�اس يتناوهلا إلبع�اد النوم والكس�ل ليس
بحج ٍ
�ة ؛ فالعبرة باإلس�كار فيها كام س�بق تفصيل�ه  ،وهناك من
ُ َّ

املرشوب�ات احللال الت�ي تبع�د الن�و َم كشرب َّ
الش�اي والقهوة

ونحومها من املرشوبات احلالل  ،التي ال شبهة فيها .
واهلل تعاىل أعلم .
***

 تقدم عزوه (ص .)22
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بيان أسباب إدمان
ِّ
املخدرات ْ
كرات بأنواعها
واملس ِ
(س)19

* ما هي أس�باب إدمان املخدرات واملس�كرات
بأنواعها يف املجتمعات العربية واإلسالمية ؟

** اجلواب  ،وباهلل التوفيق:
من أسباب اإلدمان عىل رشب املسكرات وتعاطي املخدرات

بأنواعها ما ييل  :

أ) يب�دو َّ
أن إدم�ان املخدرات يف املجتمع�ات الغربية حمصلة

لإلباحية والتمزق االجتامعي وغياب العقيدة الدينية .

ب) م�ن أس�باب اإلدم�ان أو تعاط�ي املخ�درات بأنواعها

بالنسبة للدول العربية واإلسالمية:
 -1ضعف الوازع الديني .

 انظ�ر :املخ�درات واملس�كرات  :أرضاره�ا وط�رق اخللاص منه�ا،
للدورسي (ص . )26
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 -2وجود الفراغ لدى الش�باب ،وعدم وجود وس�ائل الرتفيه
الربيء .

 -3توفر الثروة املادية لبعض الشباب .
 -4سهولة ورسعة االتصال مع املجتمعات األخرى .
 -5وج�ود عن�ارص أجنبية هل�ا تقاليدها اخلاصة الت�ي يتأثر هبا
الشباب ويقلدوهنا .

 -6ضعف الرتابط األرسي .
 -7الفش�ل يف الدراس�ة أو العم�ل ،أو فيام يس�مى باحلب قبل
الزواج .

 -8الفقر واجلوع واحلرمان قد يدفع اإلنسان إىل التعاطي هرب ًا
من اجلوع وقسوة احلياة املعيشية .

 -9املعاجلة اخلاطئة لبعض األمراض دون مشورة طبية .
 -10حب االس�تطالع والتجرب�ة والتقليد األعمى لآلخرين
وجماملتهم من باب إظهار الرجولة .
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 -11االعتقاد اخلاطئ لعالق�ة املخدرات باجلنس بينام الثابت
علمي ًا أن املخدرات هلا تأثري سلبي عىل القدرة اجلنسية .

 -12الرغبة يف زيادة القدرة عىل الس�هر والعمل ،والثابت أن

املخ�درات تؤدي إىل الضعف والوه�ن وعدم القدرة عىل

العمل واإلنتاج.

 -13جليس الس�وء والصحبة الس�يئة ،وهو أخطر األسباب
وأمهها .

 -14السفر والرحالت خارج البالد دون رقابة األهل.
***
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بيان أضرار تعاطي املخدرات
الدين ُ
وشرب املسكرات على ِّ
واخل ُلق
واجملتمع واالقتصاد
(س )20

* ما هي أرضار تعاطي املخدرات ورشب املسكرات

عىل الدين واخللق واملجتمع واالقتصاد بإجياز ؟

** اجلواب  ،وباهلل التوفيق:
يمك�ن إمجال أرضار تعاطي املخدرات و رشب املس�كرات

عىل الدين واخللق واملجتمع واالقتصاد يف النقاط التالية :

أ) أرضارها عىل الدِّ ين ُ
واخل ُلق واملجتمع:
 -1أهنا تصدُّ عن ذكر اهلل وعن الصالة .
 -2أهنا س�بيل إىل مجيع املحظورات فتجرد متعاطيها من احلياء

وتدفع�ه إىل ارت�كاب الزن�ا وربما زن�ى بمحارم�ه  .روى

 انظر :املخدرات واملسكرات أرضارها وطرق اخلالص منها للدورسي
(ص .)28-26
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الطرباين أن رسول اهلل � قال « :اخلمر أ ُّم الفواحش وأكرب

الكبائر ،من رشهبا وقع عىل أمه وخالته وعمته ».

 -3يتجىل تأثريها يف هتك األعراض واملشاجرات واخلصومات
بني الناس وإفشاء األرسار وخيانة األمة .

ُمزق الروابط العائلية وتدمر األرسة .
 -4ت ِّ
 -5تفيض إىل االضطراب النفيس والش�ذوذ اخللقي والغضب
وقلة املباالة وفقد السيطرة عىل السلوك .

 -6تس�بب البع�د عن جمالس�ة األخيار وااللتف�اف إىل حظرية
األرشار.

 -7يلج�أ متعاطي املخدرات إىل التقتير عىل َم ْن يعوهلم ليوفر
لنفسه ما يشبع به هنمه .

 -8ش�دة الع�وز والفقر ،ووقوع اإلنس�ان يف َأسرْ ِ ه�ذه العادة
ق�د يلجئ�ه إىل ارتكاب بع�ض اجلرائ�م اخللقي�ة كالرسقة
 رواه الدارقطني يف س�ننه (  ، ) 247/4والطرباين يف األوس�ط ( رقم
 ، )3134ويف الكبري ( ،164/11رقم  ، ) 11372و (، 203/11
رقم  ، )11498وهو حسن بالشواهد .
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واالختالس ليحصل عىل درهم يروي به نفس�ه األسيرة

هلذه العادة املقيتة .

 -9تس�بب ح�وادث الس�يارات،
ويذه�ب ضحي� ًة لتل�ك
ُ
الكبري
احلوادث التي س�ب ُبها املخدرات واملسكرات العد ُد
ُ

من النّاس.

 -10متعاط�ي املخ�درات س�فيه ِّ
مب�ذر ينفق امل�ال فيام يرضه

بن�ص الق�رآن ﴿ :ﯵ
ويفس�د حيات�ه  ،والتبذي�ر ح�رام ِّ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ

ﰀ ﰁ ﰂ ﴾.
 -11أنه مما يدعو إىل إضاعة األنساب واختالطها ،ألنه يدعو
إىل الشهوة دون حرص عىل حفظ الفرج .

 -12تدفع إىل االنحراف وجنوح الشباب .
 -13تساعد يف نرش الرذيلة وبث الفساد يف املجتمع .
 سورة اإلرساء :اآليتان ( .) 27 ، 26
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 -14كث�رة اخلصوم�ات واملنازعات بني متعاط�ي املخدرات
وجلسائهم وبني بعضهم بعض ًا .

 -15متعاطي املخدرات ال يستطيع تكوين حياة أرسية سعيدة
مستقرة .

 -16تحُ ِّط�م املخ�درات القي�م واملب�ادئ الرشيف�ة والنبيلة يف
اإلنسان واملجتمع .

 -17هن�اك بع�ض اجلرائ�م الت�ي ترتَـكَب مقرون ًة باس�تعامل

املخ�دِّ رات ومنها :ح�وادث املرور القاتل�ة ،وجرائم الزنا

املروعة ،وجرائ�م االغتصاب
والل�واط ،وجرائ�م القت�ل ِّ
وجرائ�م االنتح�ار ،وجرائ�م الرسق�ة ،وزعزع�ة األم�ن

الفردي وأمن املجتمع .

 -18بالنس�بة للفتي�ات املتعاطي�ات يتحول�ن إىل مهن�ة البغاء
وممارس�ة الفاحش�ة والرذيل�ة  ،وترويج املخ�درات  ،وما
يرتبط بذلك من أمراض جنسية خطرية .
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ب) األرضار االقتصادية عىل الفرد والدولة:
ّأما األرضار االقتصادية عىل الفرد فتتلخص يف التايل :
 -1املدمنون للمسكرات واملخدرات ينفقون األموال الطائلة
الت�ي ربام كانوا أحوج ما يكونون إليها إلصالح ش�ؤوهنم
وش�ؤون أبنائه�م و َمن يلوهنم ،ثم يس�خون أكثر ما يكون
السخاء حال الغيبوبة .

 -2ول�ع اإلنس�ان هبذه الع�ادة ووقوعه يف َأسرْ ِ ه�ا يضطره إىل
التقتير عىل نفس�ه وعدم أخذ الغذاء الكايف جلس�مه ليوفر

ثمن املخدرات التي تتعبه ،بل ربام قضت عىل حياته .

 -3االجت�ار يف ه�ذه البضاع�ة الكاس�دة  ،وإن زاد امل�ال ونما

يف آونة فس�تكون عاقبت�ه اإلفالس الش�ديد والفقر املدقع

يف آخ�ر األم�ر ،إىل جان�ب حماس�بة اهلل ل�ه ع�ن ذل�ك يوم
القيامة .

 انظ�ر :املخ�درات واملس�كرات أرضاره�ا وط�رق اخللاص منه�ا،
للدورسي (ص .)31-30
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َّأمـا األرضار االقتصادية عىل الدولة فتتمثل يف أمرين :

أ) ّ
ش�ل احلركة اإلنتاجية لبعض أفراد املجتمع فإهنم يقضون
َّ
ج�ل أوقاهت�م يف حالة غيبوبة ال متكِّنهم م�ن العمل كام أن
كثري ًا منهم يشغلون األطباء من الدولة ملعاجلتهم .

ب) تل�ك املبال�غ الطائل�ة الت�ي ينفقه�ا ه�ؤالء التعس�اء يف
املس�كرات واملخدرات فيما يؤثر عىل ث�روة الدولة ألهنم

م�ن ه�ذا املجتم�ع وخصوص� ًا م�ع ح�االت التهري�ب
الت�ي تس�تهلك كثير ًا م�ن العمل�ة الصعب�ة الت�ي حتت�اج
إليها البالد.

***
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ّ
والنفسية
بيان األضرار الصحية
لإلدمان على املخدرات واملسكرات
(س)21

* م�ا ه�ي األرضار الصحي�ة والنفس�ية لإلدمان عىل
املخدرات واملسكرات ؟

** اجلواب  ،وباهلل التوفيق:
لإلدمان عىل املخدرات واملس�كرات أرضار صحية ونفس�ية
كثرية يمكن تلخيصها فيام ييل  :

أ ) األرضار الصحية للمخدرات واملسكرات:
 -1هت�دد املجتمع بام حتدثه م�ن األمراض اخلطرية واألمراض
الس ُّل ،والعجز عن العمل ،وامليل إىل
املستعصية التي منها ُّ

البطالة والكسل.

 انظر :املخدرات واملسكرات ،للدورسي (ص . )30-28
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 -2يؤ ِّثر الكحول بشكل كبري وواضح عىل اجلنني الذي تتناول
أ ُّمه الكحول .

 -3تفسد املعدة .
 -4تفقد الشهية .
 -5تسبب جحوظ العني .
 -6تسبب إرساع اهل َ َرم .
الس�كِّري
 -7تع�وق دورة ال�دم وق�د توقفه�ا أحيان�ا فيم�وت ِّ
فجـأ ًة .

 -8تضع�ف الفاعلي�ة اجلنس�ية يف الرج�ال ،وه�ي يف النس�اء
تقل وي�كاد يتوقف الطمث ،وتضع�ف وتؤثر عىل الرغبة

اجلنس�ية ّ
فيق�ل احلم�ل ؛ وهلذا يص�اب كثري م�ن املدمنني
بالعقم ِ
والعنَّـة .
 -9تضعف النسل إذا ُقدِّ ر ،وتشوهـه ،وجتعله ُعرض ًة ملختلف
األمراض .
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 -10تضع�ف الق�وة العقلي�ة م�ع اإلدم�ان وقد ينته�ي األمر
بمتعاطيها إىل اجلنون.
 -11إضعاف املناعة وكثرة الوفيات .
 -12تس�بب املخ�درات التهاب وتلف خاليا الدماغ بش�كل
قاطع .
 -13هبوط القلب .
 -14التهاب الكبد وتل ُّيفه .
ُ
تعطيل وظائف الكىل والفشل الكلوي .
-15
 -16ت ََش ُّوه ِ
األجنَّـة .
 -17رسطان الرئة .
 -18غثيان وإسهال وارتفاع درجة احلرارة .
ُ -19يس�بب مرض نقص املناع�ة املعروف باإليدز عن طريق
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اس�تعامل حقن املخدرات امللوثة الت�ي يتداوهلا املتعاطون
فيام بينهم .
 -20تؤثر اخلمور واملخدرات عىل القلب والدورة الدموية .
 -21تؤث�ر اخلمور على اجلهاز اهلضمي ؛ ألهنا تس�بب هتيج ًا
لألغشية املخاطية للجهاز اهلضمي مما يؤدي إىل االحتقان
والتقرحات وقد يؤدي إىل الرسطان .
ُّ
 -22تؤثر اخلمور عىل الغدد الصامء والكىل وانخفاض درجة
حرارة اجلسم .
 -23تسبب اهللوسة واهلذيان االرتعايش والرصع .
 -24للحشيش�ة وما ش�اهبها آثار س�يئة يف البدن ملا حتدثه من
ال�دوار والش�عور باالسترخاء والن�وم العمي�ق واهلبوط
العام والتصلب يف الرشايني .
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ب) أرضار املخدرات واملسكرات النفسية :
 -1اهللوس�ة احلس�ية والس�معية والبرصي�ة كرؤي�ة األش�باح
الومهية .

 -2االضطرابات العقلية كاجلنون أو ال َعتَـه .
 -3اختالل أحجام أو أشكال املرئيات واملسافات .
 -4القلق النفيس .
 -5زيادة االنفعال واخلوف واالضطرابات النفسية .
 -6انحطاط الشخصية .
 -7الشعور الزائف باالضطهاد .
 -8اضطراب يف تقدير املكان والزمان .
 -9احلكم اخلاطئ عىل األشياء .
 -10اإلحساس بالكآبة .
 انظر :املخدرات واملسكرات للدورسي (ص . )32
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 -11زيادة التب ُّلد والعزلة والتوتر العصبي والنفيس الزائد .
 -12ضعف الرتكيز والذاكرة الذي يؤدي للرسوب والفشل
يف الدراسة .

***
 انظر لالستزادة عن أرضار املخدرات واملسكرات بأنواعها:

 -1املس�كرات :آثاره�ا وعالجه�ا يف الرشيعة اإلسلامية ،لش�يخنا
باألزهر الرشي�ف الدكتور أمحد عيل طه ر َّيان (ط) دار االعتصام-
القاهرة (1984م).
 -2املخ�درات اخلط�ر الداه�م للدكت�ور حممد عيل الب�ار (ط ،)2دار
القلم بدمشق (1998م).

 -3اخلمر بني الطب والفقه للمؤلف نفسه (ط ،)7الدار السعودية -
جدة (1986م).

 -4املخدرات امرباطورية الشيطان للدكتور هاين عرموش (ط) ،دار
النفائس  -بريوت.

 -5كي�ف عال�ج اإلسلام مش�كلة املخ�درات للدكت�ور عب�د اهلل
حمم�د س�لقيني (ط ،)1دائرة األوقاف والش�ؤون اإلسلامية بديب
(1999م) ..وغريه�ا م�ن املؤلفات واملجالت والنشرات املفيدة
كنشرة (وطن بال خمدرات) الص�ادرة ع�ن اإلدارة العامة ملكافحة
املخدرات برشطة ديب ،السنة ( ،)2العدد ( ،)5سبتمرب 2011م.
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اخلامتـــة
َ
أكون قد ُس�دِّ ْد ُت
الم ِق ِّل ،فأرجو من اهلل تعاىل أن
فهذا جهد ُ

ِ
ِ
بلغت املرا َد فهذا توفيق من
للصواب  ،فإن
وو ِّف ْق ُت
يف
ُ
اجل�وابُ ،
اهلل تعاىل ،أمحده عىل ذلك محد ًا كثري ًا ،وإن جانَبني الصواب ،فهذا

من نفيس ومن َّ
الشيطان ،أعاذنا اهلل تعاىل من رشورمها ،واإلنسان

والس�هو والنِّسيان كام هو حال البرش  ،وقد كتب
ُم َع َّر ٌض للخطأ َّ
أس�تاذ العلامء البلغاء الق�ايض الفاضل عبد الرحيم البيس�اين إىل
العامد األصفهاين معتذر ًا عن كالم استدركه عليه:

يوم ِ
إنس�ان كتاب� ًا يف ِ
�ه إال قال يف
رأي�ت أنَّ� ُه ال يكت�ب
ُ
ٌ
« إنيِّ

ِ
ستح َس�ن،
غ�د ِه :لو ُغِّي�رِّ َ هذا َ
أح َس�ن ،ولو زيدَ كذا لكان ُي ْ
لكان ْ

ول�و ُق�دِّ م هذا ل�كان أفض�ل ،ولو ت ِ
ُ�رك هذا ل�كان أمج�ل ،وهذا
�ص على ِ
م�ن أعظ�م ِ
دلي�ل على ْاس�تيالء النَّ ْق ِ
العَب�رَ  ،وه�و ٌ
لة
جمُ
ال َبشرَ ِ » .

الستة (ص)32
 انظر :أبجد العلوم ( ، ) 71/1احلطة يف ذكر الصحاح ِّ
كالمها للقنوجي ،وكشف الظنون (. )17/1
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ويف اخلتام أسأل اهلل تعاىل أن جيعل عميل هذا خالص ًا لوجهه

الكريم ،وأن ينفع به اإلسلام واملس�لمني ،إ ّن ُه عىل ما يشا ُء قدير،
جدير.
وباإلجابة
ٌ

وصلىَّ اهلل تعاىل عىل س�يدنا وقدوتنا ٍ
حممد وعىل آله وصحبه
ِّ
وس ّلمِ ،
وآخ ُر دعوانا ِ
رب العاملني
أن احلمدُ هلل ِّ
***
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فهرس املراجع
* القرآن الكريم .
* كتب احلديث واألثر  -الطبعات املتداولة املعتمدة .
 -1االختي�ار لتعلي�ل املخت�ار :للعالم�ة عبد اهلل بن حمم�د بن مودود
املوصلي( ،ط )3دار الكت�ب العلمي�ة  -بيروت (1426ه�ـ-
2005م).

 -2أس�هل املدارك برشح إرشاد السالك يف فقه اإلمام مالك :للشيخ
أيب بكر بن حسن الكشناوي  ،دار الفكر  -بريوت .

 -3األش�باه والنظائ�ر :لإلم�ام ت�اج الدي�ن عب�د الوه�اب ب�ن علي
السبكي( ،ط )1دار الكتب العلمية  -بريوت  ،سنة (  1411هـ-

1991م).

 -4إعان�ة الطالبين على فتح املعين :للعالمة أيب بكر بن حممد ش�طا
املشهور بالبكري  -مطبعة طه فوترا سامغ .

 -5األعلام :خلري الدين الزركيل (ط )4دار العلم للماليني ـ بريوت
(1979م) .
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 -6البحث املس�فر عن حتريم كل مسكر ومفرت :للشيخ حممد بن عيل
الش�وكاين (ط ( )1ب�دون ذك�ر دار نشر ) 1405 -هـ 1984 -م
بتقديم عبد الرمحن بن حييى اإلرياين .

 -7البح�ر الزخ�ار اجلامع ملذاهب علماء األمصار :لإلم�ام أمحد بن
حيي�ى بن املرتضى  -طبعة مص�ورة  -نرش دار الكتاب اإلسلامي

 -القاهرة ( بدون تاريخ) .

 -8بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع :لإلمام عالء الدين أيب بكر ابن
مسعود الكاساين  ،صورته دار الكتب العلمية  -بريوت .

 -9بغي�ة املسرتش�دين يف تلخيص فت�اوى العلامء املتأخرين :للس�يد
العالم�ة عب�د الرمحن بن حمم�د املش�هور باعل�وي  -دار املعرفة -

(1398هـ1987 -م).

 -10البيان يف مذهب اإلمام الشافعي رشح املهذب :لإلمام حييى ابن
أيب اخلري العمراين  -دار املنهاج (ط1421( )1هـ2000 -م).

 -11حتف�ة املحت�اج بشرح املنهاج :للعالم�ة أمحد بن حج�ر اهليتمي
املك�ي (ط) دار إحي�اء الرتاث العريب  -بريوت  ،مصورة عن طبعة

بوالق (1315هـ) بحاشيتي الرشواين وابن قاسم عليها .
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 -12تفسير املن�ار :للس�يد حمم�د رش�يد رض�ا  ،نشر اهليئ�ة العام�ة
للكتاب -القاهرة سنة (1990م ) .

 -13هتذي�ب األسماء واللغ�ات :لإلم�ام أيب زكري�ا حيي�ى بن رشف
احلزام�ي النووي  ،حتقيق عيل حممد مع�وض وعادل عبد املوجود،
ب�إرشاف أمح�د رات�ب عرم�وش (ط )1دار النفائ�س  -بيروت

(1426هـ 2005 -م ) .

 -14هتذيب اللغة :أليب منصور حممد بن أمحد األزهري ،حتقيق حممد
عوض ( ،ط )1دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت (2001هـ) .

 -15حاش�ية الباجوري عىل رشح ابن قاس�م عىل أيب شجاع :لإلمام
إبراهيم الباجوري  -دار الفكر .

 -16حاش�ية الدس�وقي عىل الرشح الكبير :للعالمة ش�مس الدين
حمم�د عرفة الدس�وقي والشرح الكبري لإلمام أمح�د الدردير  ،دار
الفكر  -بريوت .

 -17حاش�يتا قلي�ويب وعمرية على رشح املحيل عىل املنه�اج :تأليف
اإلمامني شهاب الدين القليويب  ،والشيخ عمرية  ،عىل رشح اإلمام

جلال الدي�ن املحلي عىل منه�اج الطالبين لإلمام الن�ووي  ،طبع

بمطبعة دار إحياء الكتب العربية  -القاهرة .
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 -18رد املحت�ار على ال�در املختار (حاش�ية ابن عابدي�ن) :للعالمة
حممد أمني الشهري بابن عابدين (ط )2مكتبة ومطبعة مصطفى بايب

احللبي  -القاهرة (1386هـ1966 -م).

 -19روض�ة الطالبني وعم�دة املفتني :لإلمام حمي�ي الدين أيب زكريا

حيي�ى ب�ن رشف الن�ووي  ،املكت�ب اإلسلامي  -بيروت (ط)3
(1412هـ1991 -م).

 -20زه�ر العريش يف حتريم احلش�يش :للعالمة ب�در الدين حممد بن
هبادر الزركيش  ،حتقيق الدكتور السيد أمحد فرج (ط )2دار الوفاء-

القاهرة  ،سنة (1411هـ 1990 -م ) .

 -21الزواج�ر عن اقتراف الكبائر :للعالمة أمحد ب�ن حجر اهليتمي
املكي ،املكتبة العرصية  -بريوت  -سنة (1420هـ 1999 -م).

 -22س�بل السلام رشح بلوغ املرام :للعالمة حممد بن إسماعيل بن
األمري الصنعاين  -دار الريان (ط140( -)4هـ.)1987 -

 -23الص�وم بين الط�ب والفقه :تألي�ف د/حممد عيل الب�ار وزميله
د/حس�ان شميس باشا ( ،ط )1الدار الس�عودية للنرش والتوزيع-
جدة (1419هـ 1999 -م ).
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 -24الطب النبوي والعلم احلديث :للدكتور ناظم النس�يمي (ط)1
املتحدة للتوزيع  -دمشق  ،سنة ( 1404هـ 1984 -م ).

 -25الط�ب النب�وي :للحاف�ظ أيب نعيم أمحد بن عب�د اهلل بن أمحد بن
إسحاق األصفهاين  ،حتقيق الدكتور مصطفى خرض دونمز الرتكي

(ط )1دار ابن حزم  -بريوت سنة (1427هـ 2006 -م ).

 -26طرح التثريب رشح التقريب :أليب الفضل عبد الرحيم العراقي
وابنه أيب زرعة  -دار الفكر العريب ،طبعة مصورة .

 -27العقاقير النبوي�ة والعلم احلديث :للصي�دالين الكيميائي حممد

النابلسي  ،تقدي�م الش�يخ عب�د الغني الدق�ر (ط )1مطبعة الش�ام
(1418هـ 1997 -م) ،توزيع مكتبة اإلمام الغزايل  -دمشق .

 -28فت�اوى رشعي�ة ( الكت�اب العارش ) :تص�در ع�ن إدارة اإلفتاء
والبح�وث بدائرة الش�ؤون اإلسلامية ب�ديب  -مطابع بن دسمال

(ط )1سنة 1427هـ 2006 -م.

 -29الفتاوى الكربى :للعالمة أمحد بن حجر اهليتمي املكي الشافعي،
طبعة دار الفكر .

 -30فت�اوى وردود رشعية معارصة :للس�يد العالم�ة حممد بن أمحد
الشاطري (ط1416( )1هـ) ( بدون ذكر النارش ).
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 -31فت�ح الب�اري رشح صحي�ح البخ�اري :للحاف�ظ اب�ن حج�ر
العسقالين  -مكتبة القاهرة 1398( -هـ 1987 -م).

 -32الفتوحات الربانية رشح األذكار النووية :لإلمام حممد بن عالن
الصديقي  -دار إحياء الرتاث العريب .

 -33الفق�ه اإلسلامي وأدلت�ه :للدكتور وهب�ة الزحيلي (ط )1دار
الفكر  -دمشق سنة (1997م ) املجلد التاسع ( املستدرك ) .

 -34فق�ه األرشبة وحدّ ها :للش�يخ عبد الوهاب عبد السلام طويلة
(ط )1دار السالم  -القاهرة (1406هـ1986-م) .

 -35كش�اف القن�اع ع�ن مت�ن اإلقن�اع  :للش�يخ منصور ب�ن يونس
البهويت  -مكتبة النرص احلديثة  -الرياض .

 -36لس�ان العرب :جلامل الدين حممد ب�ن مكرم بن منظور (ط) دار
صادر  -بريوت .

 -37جمم�ع األهنر رشح ملتق�ى األبحر :للعالمة عبد اهلل بن حممد بن
س�ليامن املعروف بدام�اد أفندي( ،ط) دار إحي�اء الرتاث العريب -
بريوت  -مصور عن الطبعة األوىل (1328هـ).

 -38املجم�وع رشح املهذب :لإلمام حميي الدي�ن النووي  -صورته
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دار الفك�ر  -بيروت ،ومع�ه الرشح الكبير للرافع�ي والتلخيص

للحافظ ابن حجر .

 -39املحلىَّ باآلثار :للعالمة أيب حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم
األندليس الظاهري (ط) دار الفكر  -بريوت (د.ت).

 -40املخ�درات واملس�كرات :أرضاره�ا وط�رق اخللاص منه�ا -
الدورسي (ط )2دار طويق  -الرياض .

 -41املصب�اح املنير :للعالمة أمحد بن حممد بن علي الفيومي املقرئ
(ط )1املكتبة العرصية  -بريوت (1417هـ 1996 -م) .

 -42معجم لغة الفقهاء :للدكتور حممد رواس قلعه جي ( ،ط )2دار
النفائس  -بريوت (1427هـ 2006 -م ) .

 -43معج�م املؤلفني :لألس�تاذ عمر رضا كحال�ة  ،املكتبة العربية -
مطبعة الرتقي بدمشق سنة (1376هـ 1957 -م ) .

 -44معج�م مصنف�ي الكت�ب العربية :لألس�تاذ عمر رض�ا كحالة ،
(ط )1مؤسسة الرسالة  -بريوت (1406هـ 1986 -م ) .

 -45معج�م املوضوع�ات املطروق�ة يف التأليف اإلسلامي وبيان ما
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ُأ ِّل�ف فيها :لألس�تاذ املحق�ق عبد اهلل بن حممد احلبشي (ط )1هيئة

أبوظب�ي للثقاف�ة والتراث  -املجم�ع الثق�ايف (1430ه�ـ -
2009م).

 -46املعج�م الوس�يط :تألي�ف إبراهي�م مصطف�ى ،وأمح�د الزيات،
وآخري�ن ،إص�دار جمم�ع اللغ�ة العربي�ة (ط )2املكتبة اإلسلامية

للطباعة والنرش والتوزيع  -استانبول  -تركيا .

 -47املغن�ي :لإلم�ام اب�ن قدام�ة املق�ديس  -دار احلدي�ث (ط)1
(1416هـ 1996 -م).

 -48مغني املحتاج رشح املنهاج :للعالمة حممد الرشبيني اخلطيب،
مطبعة مصطفى البايب احللبي (1377هـ 1958 -م).

املحرمة والنّجسة يف الغذاء والدواء بني النظرية والتطبيق:
 -49املواد َّ

مح�اد( ،ط )1دار القل�م  -دمش�ق ( 1425ه�ـ-
للدكت�ور نزي�ه ّ

2004م).

 -50املوق�ف الرشعي والطبي من الت�داوي بالكحول واملخدرات:
للدكت�ور حممد علي البار (ط )1الدار الس�عودية للنشر والتوزيع
(1424هـ 2003 -م).
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 -51هناي�ة املحت�اج إىل رشح املنه�اج :للعالم�ة ش�مس الدين حممد
الرميل بحاش�يتي
ب�ن أيب العب�اس أمحد ب�ن محزة بن ش�هاب الدين َّ
الشبرامليس  ،والرش�يدي (ط) صورت�ه دار الكت�ب العلمي�ة -

بريوت (1414هـ 1993 -م).

 -52النور السافر عن أخبار القرن العارش :للسيد العالمة عبد القادر
ابن ش�يخ ب�ن عبد اهلل العيدروس احلس�يني  ،حتقي�ق الدكتور أمحد

حال�و  ،وحممود األرناؤوط  ،وأكرم الب�ويش ( ،ط )1دار صادر -
بريوت (2001م).

 -53وفي�ات األعيان وأنباء أبناء الزمان :أليب العباس ش�مس الدين
أمحد بن حممد بن خلكان ( ،ط )1دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت

( 1417هـ) .

***
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