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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

 

 واستعماله في األطعمة خل الخمر
 )دراسة فقهية(

 
 إعداد

 د.عبد العزيز بن إبراهيم الشبل
د بن سعود م حمممااألستاذ املشارك يف قسم الفقه بكلية الشريعة جبامعة اإل

 اإلسالمية
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 املقدمة
 بسم هللا الرمحن الرحيم

حممدددد  لدددع نلي دددامدددن الدددرلى   ودددلع هللا  سدددلم  يلدددا  احلمدددد ل الددد ل باد لعلددداد  ال 
 بفضل اخللق    لع آله  وحله  من اتلع سليل احلق  بما بعد:

سدل ل دا بفضدل  قدد بر    لي دا اخللاثد ا ال ليا    حرم فإن من نعم هللا  لي ا بن باد ل 
ء مددن العلمددا  بد    ةمددن األمعمدد فددنان ل دا مددا اددل ل دا  مددا ادرمرسدله  برسددالة ح يفيدة  حددة  

لق عيدة  ع املسداثل ا تفصيل مسداثلها   اتفقدوا  لدجتلية بحكامها    ظيمة يف جهودا   بعد  
خلمللر  اخللل سددنلة م اختلفددوا يف بعددف الفددر ي الظ يددة   مددن املسدداثل الددف  قددع فيهددا اخلددال  

 ا يددده يف مدددالددد ل مدددو موادددوي مددد ا اللحددد    اخلدددال  فيددده قدددد  جددددا    جتددددد  احلاجدددة  ل
 مددع رخدد   ة اخلددل ل يف كثددم مدن امل ت ددا  الة اثيددة   عدد ا اتسدع؛ جتددار خلددالوقد؛  لدددخو  ا

ى األ ريب بكددد     ميثدددل السدددو 2017مليدددار د نر يف  دددام 1.26تقددددر  اخلدددل  ن بنددده جتارتددده
خددل  اما  مددوسددوى لل،ددل  تيدد  تت ددا ل حصددته نصددمل السددوى العدداملا   بكثددر بنوا دده اسددت،د

فواثدد  ل،دام اخلدل  مدن املتوقدع لةدة اسدتبنده  ىل تشم بعف الدراسدا    الللسمك )الع ب(  
 الصحية   لدخوله يف العديد من األمعمة.

اخلددل األرددهر يف بلدددان اللحددر  خددل اخلمددر ميثددل نسددلة كلددمة مددن اخلددل املسددت،دم  فهددو 
% مدددن  نتدددا  17يشدددكل خدددل ال ليددد  األمحدددر  2005 يف  حصددداثية ودددادرة  دددام املتوسددد   

% مدن اخلددل امل ددت  27بن خدل ال ليدد  يشددكل  2002ة  ددام اخلدل   بههددر   حصداثية وددادر 
 (1)يف ب ر ا.

                                         
 انظر:  (1)

A GUIDE TO FOOD AUTHENTICITY ISSUES AND ANALYTICAL SOLUTIONS: vinegar, by  
Raquel M. Callejón and others, pp 1. 
Vinegars of the World by Lisa solieri and  Paolo Giudici, pp 6. 
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 (2)(wine vinegar) ب  خدل ال ليد     دما ك د؛ يف بري انيدا كدان  جدود خدل اخلمدر
السددلا    دده مددن املسددلم    كمددا بندده يكثددريف كثددم مددن امل ت ددا  الة اثيددة يسددلب    رددكان    

اغل  مث جتددددد  قدددد   مددد؛  لدددع تثددده تثدددا  موسدددعا    لكدددن حالددد؛ د ن ذلدددك ودددوار   مشددد
مددا   مدد؛  ىل الكددالم   دده يف  حدددح امللاحثددا  العلميددة مددع بعددف اإلخددوة  فقددرر  بن ب ددود 

 ليددده سدددابقا   رجددداء بن يسدددهم مددد ا اللحددد  يف بيدددان احلكدددم الشدددر ا عددد   املسدددنلة   بمدددال  بن 
 يكتب هللا بجر نشر العلم  بيانه   هللَا املسل   بن ييسر كتابته   ي فع به   يلارك   فيه.

 صعوابت البحث:
بوعب ما  اجهين   د كتابة م ا اللح  مو  دم  ادود بعدف املعلومدا   دن مريقدة 
 نتددا  خددل اخلمددر  فمددن الصددعب بن تقددرب مسددنلة دقيقددة يف غددم لصصددك   بلةددة ليسدد؛ اللةددة 

 (3)خصووا   بن الد   خمتلفة فيما يسمع خدال    مدا ن يصدن بن يسدمع خدال  األولية لك  
مل،تصددد    مددد   انستفسدددارا  لاد  اإلردددكان      مددد ا د ددداف لالستفسدددار مدددن بعدددف ا

  ددددمم تصدددور  دددن بعدددف  بحيددداخي  فتلفدددون يف بعدددف او ثيدددا   ب  ن يكدددون محتسدددمها  أل ددد
   ع ا قدرر  بن ب يدد مد   املشدكلة للقدارر الكدر   فمدن   أل ا ن تع يهمالتفاويل الص ا ية

 جديدددا    ذ  ن الكددالم املت،صدد  ملدداء ة  حقدده بن يقددرب كالمددا   ااددحا  سددهال    مدد ا  ل ددد حتددد  
املص لحا   التفاويل الف ية  الف لن تفيدد يف بيدان احلكدم الشدر ا   لدن يسدتو لها القدارر 

 بسهولة   تل،يصها    ادة وياغتها ليس األمر السهل.
 الدراسات السابقة:

هددا يف  كلم      منددا يددتحسددب  لمددا القاوددر فددإف ن ب لددم دراسددة مفددردة يف خددل اخلمددر
 ث اة بعف األتاث املتعلقة األمعمة ب  اخلمر.

 منهج البحث: 

                                         
 ادة ترتجم م   العلارة  ىل خل ال لي    سنست،دم املص لح  ملعىن  احد   لكين سنغلب استعما  خل  (2)

ا سوح ذلك  لي  فيمال  اخلمر   د الكالم الفقها  ألنه انو الد الفقها املشهور   سنغلب استعما  خل
 أل ا الرتمجة املشهورة.

 .10سينيت احلدي   ن م   او ثية ص  (3)
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 م.تا   ىل تفسكان؛ حت  ك  نقلل بيان حكمها   ذل دقيقا   بوو ِّر املسنلة املراد تثها تصويرا   .1

مظان ه  تفاى منان  ذا كان؛ املسنلة من موااع انتفاى بذكر حكمها بدليلها  مع توثيق .2
 املعت ة.

 املسنلة من مساثل اخلال  فنتلع ما يلا: ذا كان؛  .3

 فاى.ل اتحترير حمل اخلال    ذا كان؛ بعف وور املسنلة حمل خال    بعضها حم .4
سب خلال  حرض اذكر األقوا  يف املسنلة   بيان من قا  هبا من بمل العلم   يكون   .5

 انجتاما  الفقهية.

من بقوا   و   ليهلوقاكر ما تيسر انقتصار  لع امل امب الفقهية املعت ة  مع الع اية ب   .6
 .السلمل الصاحل

 توثيق األقوا  من كتب بمل امل مب نفسه. .7

اب به   ها جي    ما اقشاذكر بدلة األقوا   مع بيان  جه الدنلة   ذكر ما يرد  ليها من م  .8
  ن كان؛.

 الرتجين  مع بيان سلله   ذكر مثرة اخلال   ن  جد . .9

  بختصر. ن فإفها    الرثيسة يف اللح  فإف بتوسع يف تث ذا كان؛ املسنلة من املساثل  .10

 اومع.  لت،ري  ق  اان تماد  لع بمها  املصادر  املراجع األولية يف التحرير  التوثي .11
 جت ب ذكر األقوا  الشاذة. .12

 يح  ب الصح  ن   تكن يف-لري  األحادي   بيان ما ذكر  بمل الشنن يف درجتها  .13
 نكتفا حي ئ  بت،رجيها.فلك   فإن كان؛ ك -بحدمها

 لري  اآلاثر من مصادرما األولية   احلكم  ليها. .14

 التعريمل املص لحا   ررد الةريب. .15

 الع اية بقوا د اللةة العربية  اإلمالء   الما  الرتقيم. .16

مع  برال  لح  تكون اخلامتة  لارة  ن مل،  لللح   يع ا فكرة  ااحة  ما تضم ه ال .17
 بمم ال تاث .

 .   فهرس للمواو ا للح  بثل؛ للمراجع تلاي ا .18

 خطة البحث:
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 يشتمل م ا اللح   لع متهيد   بربعة م الب:
 فيه بيان للمامية   مريقة  نتا  خل اخلمر.التمهيد    

 امل لب األ  : للل اخلمر من غم قصد.
 امل لب الثاف: اخلل امل قلب من مخر  صر  من بجل الاذما خال .

 لليل اخلمر بقصد.امل لب الثال : 
 امل لب الرابع: حكم امل ت ا  الة اثية الف حتتول  لع خل اخلمر.

مرجدع   ب  لومدةمع يف اخلتام بركر كل من سا دف بث اء   داد م ا اللحد   بدربل ب  
  بسن  هللا بن يتقلله  يلارك فيه   ولع هللا  سلم  لع نلي ا حممد.
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 التمهيد:
 اخلل:تعريف األول:  الفرع

اخلدددل لةدددة: مدددا محدددف مدددن  صدددم الع دددب  غدددم    خللددد؛ اخلمدددر  غممدددا مدددن األردددربة: 
محضدد؛  فسددد    خلددل اخلمددر: جعلهددا خددال    انخددتال : الدداذ اخلددل   اخلددال : اثددع اخلددل 

 (4) وانعه.
 اومددع: خلددو   مثددل: فلددس  فلددوس   ددا بدد لك ألندده اختددل م دده معددم احلددال ة  يقددا : 

 (5) اا رب.اختل الشاء  ذا تةم 
ريددد ن يفإمنددا   لدديس للفقهدداء اودد الد خدداص يف مدد ا اللدداب  بددل   ددم  ذا بملقددوا اخلددل

اء  ن رد-بيانده  فسدينيت اخلل املعر   يف كتب اللةة   بما اخلل   دد  لمداء الكيميداء  التة يدة
   د الكالم يف مريقة و ع اخلل. -هللا

 تعريف اخلمر:الثاين:  الفرع
اخلاء  امليم  الدا  بول  احد يد   لع التة ية  امل،ال ة يف سرت  فداخلمر  اخلمر لغة:

  (6)الشراب املعر  .. 
قددا  ابددن األ ددرايب:  يدد؛ اخلمددر مخددرا   أل ددا تركدد؛ فدداختمر    اختمارمددا: تةددم راهددا  

 (7) يقا :  ي؛ ب لك مل،امرهتا العقل.
ي ورل ب دا تكدون مدن احللدوب   ذكر ببدو ح يفدة الدد  اخلمر ما بسكر من  صم الع ب 

 (9) اخلمر ما خامر العقل   مو املسكر الشراب. (8)قا  ابن سيد : به ه تسمحا  م ه 

                                         
(  القاموس احملي  )اخلل( 11/211(  لسان العرب )خ    ( )4/510احملكم نبن سيد  )خ  ( ) (4)
(994) 

 (1/180لسان العرب )املواع السابق(  املصلاد امل م )خ    ( ) (5)

 (2/215املقاييس يف اللةة )مخر() (6)

 (2/649الصحاد )مخر() (7)

 (4/255(  لسان العرب )مخر( )5/185احملكم نبن سيد  )خ م ر( ) (8)

 لسان العرب )املواع السابق(   قارنه مبا سلق نقله. (9)
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 (10) األرهر يف اخلمر ب ما ملنثة   قد ت كر.
 اخلمر اصطالحاً:

اختلددمل الفقهدداء يف تعريددمل اخلمددر اودد الحا   فع ددد بيب ح يفددة بندده اسددم للددينء مددن مدداء 
 ارددتد  قدد   ال بددد     يشددرتس ببددو يوسددمل  حممددد بددن احلسددن بن يقدد   الع ددب   ذا  لددع 

 (11)ال بد.
  مدن بل رداء كدان  فهدو اسدم ي لدق فهدو مخدركثدم     د اومهدور: بن كدل مدا بسدكر  

 (12). لع كل ما خامر العقل بل غ ا 
بن سددداثر األردددربة يف      صدددم الع دددب  ذا اردددتد بن اخلمدددر ي لدددق  لدددع    دددد الشدددافعية

التحدددر    جدددوب احلدددد كعصدددم الع دددب  لكدددن ن يكفدددر مسدددتحلها  نخدددتال  العلمددداء فيهدددا  
 (13) بكثرمم  لع بنه ن يت ا عا اسم اخلمر. بم ن؟ مل يت ا عا اسم اخلمر لك هم اختلفوا 

 اخلددددال  يف مدددد   املسددددنلة مويددددل  مشددددهور يف كتددددب الفقدددده     بر لدددده بثددددرا  يف مسددددنلت ا 
 ابتةاء انختصار.   ع ا ب را؛  ن اإلمالة فيه (14)امللحوثة 

 : املراد خبل اخلمر:الفرع الثالث
 مددر ،دد  مددن اخلاخلمددر  مددو اخلددل املتالدد ل يظهددر مددن كددالم الفقهدداء ب ددم يريددد ن  ددل 

 قلهددا مددن ل  ب  يتيدد  يعمددد الشدد،   ىل اخلمددر في،للهددا  هن يلقددا فيهددا مددا اوعددا  ىل خدد
ريقدة ود ع نده يف مظل  ب  يعراها للهدواء حدت تتحدو   ىل خدل  كمدا سدينيت بياالشمس  ىل ال

 اخلل   يف دراسة املسنلة.
  

                                         
 احملكم نبن سيد  )املواع السابق( (10)
 (10/89(  اعداية مع الع اية )6/44(  تلي  احلقاثق )5/112بداثع الص اثع ) (11)

(  اإلق اي مع 26/164(  املق ع مع اإلنصا  )709(  املعونة )152انظر: الرسالة نبن بيب ليد ) (12)
 (6/116الكشا  )

 (4/158(  بسىن امل الب )17/396(  كفاية ال ليه )10/168انظر: ر اة ال الل  ) (13)

   ن مخرا  للل؛..(:" ( تعليقا   لع قو  واحب امل ها  ) ن ي هر جنس الع1/303يف حتفة احملتا  ) (14)
  براد هبا م ا م لق املسكر   لو من حنو لبيب  متر  حب.."
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 الرابع: التعريف املعاصر للخل  وطريقة إنتاجه: الفرع
فونده بتعريدمل  يدة يعر اخلل   ن كان معر فا    د  امة ال اس   ن بن املت،صصد  يف األغ

سدتهلك مدن مدع املا ما ن يسمع خال    من فاثدة ذلدك بن  لما دقيق  حت ميي  بي ه  ب 
ن   املسدل لة  داوهدا نفدإاخلل املةشوش  ب  املص ع ب رى ن ترتضيها الد   ملوام يها   ع ا 

   حفاهدا   لددعيقدة لل،ددلواددع تعريدمل  معددايم دق املواوددفا   املقداييس يف العددا  هتدتم بالةد اء 
 قد لتلمل بحياخي    بعف الشر س  املواوفا   بل   اوحة موام يها   لتلمل م   الد   يف

   لك  ن راء هللا.ل ذكر بمثلة سينيت يف املامية نفسها  
سدداثل معددد لالسددتهالك اآلدمددا  خيتدد  مددن مددواد مالثمددة مددن بوددل مددو  :اخللللتعريللف 

بعمليدددة لمدددر كحدددو   يعقلددده لمدددر لرا دددا  حتتدددول  لدددع نشدددا ب  سدددكرة   ب  انث ددد  معدددا   
 (15)خليكا   اتول  لع كمية حمددة من محف اخلليك.

)السدديدر(  خددل  مددن بمثلددة اخلددل: خددل الع ددب  خددل الفواكدده  خددل التددو   خددل التفدداد 
 (16)احللوب  خل الشعم.

تدو   التد  وخ  ال اخلدميكن  نتا  اخلل من  دة مصادر نلاتية  كالع دب  التفداد  التمدر 
كددون ودداحلة مهددا: بن تبمددران مهمددان     صددادر ال لاتيددةيف امل غممددا  بشددرس بن يتددوفر  الشددعم 

 .ة  املت،مرةللسكر  ا  ب  غم ملارر  كون مصدرا  ملارر    بن ت احليواف ست،دام اآلدمالال
 ن اخلمر.: اخلل املتحصل  ليه م(wine vinegar يراد  ل اخلمر ب  خل ال لي  )

                                         
(  املواوفة القياسية GSO 1974/2009) 2009انظر: املواوفة القياسية اخللي ية لل،ل  الصادرة يف  (15)

جيا  ية  تك ولو (  قاموس التة2005/  383م . ى . م ) 2005املصرية لل،ل ال ليعا  الصادرة يف 
 (  :480األغ ية )

A GUIDE TO FOOD AUTHENTICITY ISSUES AND ANALYTICAL SOLUTIONS: vinegar, by 
Raquel M. Callejón and others, pp 3. 
Vinegars of the World by Lisa solieri and  Paolo Giudici, pp13 
Wine vinegar: technology, authenticity and quality evaluation, by W. Tesfaye and 
others, pp 12. 

 انظر: املصادر السابقة. (16)
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سدد ة قلددل  2000الدراسددا  ترجعهددا  ىل بكثددر مددن  ودد ا ة اخلمددر قدميددة جدددا    بعددف  
 :مبرحلت   نتا  اخلل مير  امليالد 

  سددكرة  بمريددق حتددو  ال   ذلددك  ددن الكحددو  : مددا مرحلددة الت،مددراألوىل املرحلللة
 ىل ا د فدداد  غممدد املسددت،ل  مددن بحددد مصددادر اخلددل كالع ددب  التاملوجددود يف العصددمد ال شددا 
 حو (.الكنوي من بنواي )  اإليثانو 

   ذلددك مددن كو ددا خددال    املددادة املت،مددرة مددن كو ددا كحددون    ىل: انتقددا  الثانيللة املرحلللة
رت   مثددددددددل اإلسدددددددديتواكبنددددددددواي خاوددددددددة مددددددددن اللكتددددددددمةبكسدددددددددة الكحددددددددو  بواسدددددددد ة خددددددددال  

(Acetobacter)يددل ب  بتحو   فددإذا تعرادد؛ مدد   املددادة للهددواء  مندد؛ مدد   اللكتددمة   بددد
 .(Acetic acid)  ىل مادة محف اخلل ( اإليثانو ) حوليةاملادة الك

فاحلدد املسدمود بده مدو   اإليثانو %   بما 5مو  احلد األ لع املسمود به من احلمواة 
  مددع  اإليثددانو % مددن 1   % مددن احلمواددة6 %  اسددتث اء خددل ال ليدد  فإندده يسددمن بددد0.5

 (17) اختالفا  يسمة ب  الللدان يف احلد املسمود به.
اخلدل  ع تعريدمل   دخو  مرى متعددة يف تص يع اخلل  بث ر ذلدك  لدمع ت ور الص ا ة  

ى ريب اخلدل يصدداد األ  قانونيا   فلعف األنواي تسمع خدال  يف بلدد د ن بلدد  ففدا بلددان انحتد
لكحددو  لت،مددم اا   ال ددات   ددن الت،مددم املدد د    بل لرا ددا لددع اخلددل الدد ل بنددت  مددن بوددل 

ن مد  دت  ود ا يا  املخلدل اة األمريكية فإنه يصدى بيضا  لع  اخلليكا   بما يف الونة  املتحد
نده سدلانيا  لدع ببيدع مد ا ال دوي األخدم يف   فلدوامل،فدمل املداء   (acetic acid) محف اخلدل

 خل  فإن م ا يعد احتيان   لع املستهلك  
انيدا يف بملبنده :  من األمثلة بيضا   لع بثر انختال  يف تعريمل اخلل  مواوفاته امل لوبة

(  لع اخلدل امل دت   دن مريدق الت،مدم اخلليكدا wine vinegarميكن بن ي لق خل ال لي  )
                                         

 انظر:  (17)
A GUIDE TO FOOD AUTHENTICITY ISSUES AND ANALYTICAL SOLUTIONS: vinegar, by  
Raquel M. Callejón and others, pp 5. 
Vinegars of the World by Lisa solieri and  Paolo Giudici, pp 1-2. 
CODEX ALIMENTARIUS COMMISSION, Fourtheen Session, Geneva, 29 June-10 July 
1981. 
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 غمما من ال درى   بمدا  من اإليثانو  ال ليعا ملاررة  ب   ن مريق لفيمل محف اخلل املاء
اللدواثن األ ربيدة فإ دا تشدرتس بن يكدون خدل ال ليدد  م ت دا  مدن خدال  الت،مدر الكحدو  للع ددب 

 .ال ال 
 من األمثلة بيضا   بن خل ال لي  ي لدق يف بعدف د   اللحدر املتوسد   لدع اخلدل امل دت  

  بي ما ن يسمع م ا امل ت  خل ال ليد  يف د    امل،فمل املاءفمل  ن مريق لمم الع ب اجمل
تسدددددميته بددددد لك مدددددن انحتيدددددا   لدددددع املسدددددتهلك    مندددددا يسدددددمع   ددددددمم خدددددل  تعدددددد بخدددددرح  
  (18)ال بيب.

  

                                         
 انظر:  (18)

A GUIDE TO FOOD AUTHENTICITY ISSUES AND ANALYTICAL SOLUTIONS: vinegar, by  
Raquel M. Callejón and others, pp 6-7. 
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 : ختلل اخلمر من غري قصداألولاملطلب 
 ن قويدل   (19) ذا لللد؛ ب فسدها ب دا ت هدر  حتدل بن اخلمدر بد  العلمداء ب لم خالفا  ن 

 ي سدددددب القدددددو  بتحرميهدددددا بيضدددددا   (20)   دددددد احل ابلدددددة ب دددددا  ذا لللددددد؛ ب فسدددددها ب دددددا ن ت هدددددر
 (21)لسح ون.

  الدليل  لع ذلك:
    لددة التحددر  مددا اإلسددكار   قددد لالدد؛   دددما   بن احلكددم يددد ر مددع  لتدده  جددودا   ب ن :

 (22)ب فسها  ف ا  التحر  ب  اعا.
  فلدو الت،مدر ن بدد بن يكدون مسدلوقا   غاللدا     اخلل  ألن الاذ اخلل ملاد  مجا ا  اثنيا : 

 (23)  ي هر لتع ر الاذ .
  

                                         
(  ابن بيب الع  يف الت ليه  لع مشكال  اعداية 5/113) ممن حكع انتفاى: الكاساف يف بداثع الص اثع (19)
(  املالرل يف ررد 18/619(  يف الليان  التحصيل )1/443(  ابن ررد يف املقدما  املمهدا  )5/842)

(  ابن بيب 486 العدة )يف(  اللهاء املقدسا 3/28(  ابن ررد احلفيد يف بداية اجملتهد )1/266التلق  )
 (1/428(  ابن تيمية كما يف الفتا ح الك ح )2/300لم ) مر يف الشرد الك

( 1/261يد )(  التمه12/393(  الل اية )24/22(  امللسوس )8/407 انظر: ررد مشكل اآلاثر )
( 6/157ة امل لب )(   اي4/1623(  التلصرة )3/2/359(  ررد التلق  للمالرل )8/28 انست كار )

(  اخلرقا مع املةين 65(  اعداية أليب اخل اب )1/303ة احملتا  )(  حتف2/574 امله ب مع اجملموي )
 (2/299(  الشرد الكلم مع اإلنصا  )9/172)
(   حكع القااا يف التعليق بن نلي  التمر ن ي هر  ذا انقلب ب فسه  ألن فيه 2/300انظر: اإلنصا  ) (20)

 (  اإلنصا  )املواع السابق(.1/327ماء. انظر: الفر ي )

قا  ابن  ااد  ربي؛ سح ون ي مب  ىل بن اخلمر  ذا خلل؛   يلكل خلها (:" 1/363يف التمهيد ) (21)
 ."  سينيت  ن راء هللا حترير ربل سح ون.تعمد ذلك ب    يتعمد

 انظر: املقدما  املمهدا   املةين )املواع  السابق ( (22)

 (1/303انظر: حتفة احملتا  ) (23)



13 
 

 .: اخلل املنقلب من مخر عصرت من أجل اختاذها خالً املطلب الثاين
ي  تتحو  لكحو  حاالت،مر األ ىل: سلق ل ا يف التمهيد بن  نتا  اخلل مير مبرحلت : 

    ب  مدا يعد ي الكحدو السكرة  ب  ال شا املوجود يف العصدم  ىل  يثدانو    مدو ندوي مدن بندوا 
 ا كحدون  ت،مرة مدن كو دادة امل  ه الفقهاء بتحو  العصم  ىل مخر  مث املرحلة الثانية: انتقا  امل

 ل صم حت يت،ل ا العممث ترك    فإذا  صر اخلال   الع ب  حنو  ليت،   خال   ىل كو ا خال  
؟  مدل مد ا له جاث مخر  فهل فع علم بن م ا العصم سيتحو  يف مرحلة من املراحل  ىل مو ي

 اخلل مامر ملاد؟
فهد ا   ال ل يظهر   بن مشدهور املد امب األربعدة مدو جدوال الداذ العصدم ليكدون خدال  

 لددددع تفصدددديل    (27)   احل ابلددددة(26)   الشددددافعية(25)   املالكيددددة(24)احل فيددددة مددددو املدددد مب   ددددد
   ذلك مث خال   مخرا    ىل كونه حت   ن كان ي تقل من كونه  صما    دمم يف بعف او ثيا   

                                         
 اخلمر  فمسنلت ا من اب ب ىل   سينيت حترير م مب احل فية قريلا   ن راء هللا. احل فية جيي  ن لليل (24)
 (17/268(  الليان  التحصيل )3/154(  امل تقع لللاجا )14/298انظر: ال وادر  ال ةدا  ) (25)

  ذكر اللاجا خالفا  نبن حليب يف  حدح او ثيا    ب  بن امل مب خالفها.

(   اية احملتا  4/73(  ر اة ال الل  )4/481(  الشرد الكلم للرافعا )6/157انظر:  اية امل لب ) (26)
(   انظر يف ال هاية 1/335(  اإلق اي للشربيين مع حارية الل مما )1/249مع حارية الش املسا )

   املسنلة إبمساك اخلمر احملرتمة  الشرد الكلم  الر اة خالفا  راذا  يف  حدح او ثيا    يع  الشافعية  ن م
 .111حارية رقم  29لتصم خال    سينيت بيان اخلمر احملرتمة   دمم ص 

  د احل ابلة يف جوال  مساك اخلمر لتت،لل ثالثة ب جه  امل ع   اووال   اووال يف مخر اخلال  د ن غمما   (27)
 ذلك خالمل يف  هر   مو الصحين املشهور من امل مب   حت  لع امل ع  فإن الصحين ب ا لو للل؛ م

 لك ح   بما يففتا ح ا اليفريخ اإلسالم  قا : ليس يف اخلمر راء حمرتم  ن مخرة اخلال   ن غمما  كما 
(  ررد العمدة 1/309ررد العمدة فرجن املشهور من امل مب. انظر يف م   املسنلة: الفتا ح الك ح )

 :" ( قا15/119)(   يف 2/302(  اإلنصا  )1/210)امللدي (   1/328(  الفر ي )1/110)
 الصحين بن ل ا مخرا  حمرتمة   ما مخرة اخلال ."

  ه ربة    ي قال ما ملحوهة: مع حرص واحب الفر ي  اإلنصا   لع نقل اختيارا  ريخ اإلسالم   ن ب 
 يف م   املسنلة   د  يرادمها عا.
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ألن الاذ اخلل جاث  اإلمجاي   العصم لن ي قلب  ىل محواة اخلل   ن بعد بن يشتد  يصم 
 (28). قل جبوال ذلك  لتع ر  جياد اخلل غاللا  ي  بعد ذلك  فلو    مث يكون خال  مخرا  

العصددم خددال   مددن د ن بن  قلددب  منددا قيددل ن ميكددن غاللددا   ألندده يف بعددف الصددور ميكددن 
يةلددا  يشددتد د قلددل بن د يف العصددم  يصددببن  ن ال ددرى الددف يدد كرما الفقهدداء: مدديكددون مخددرا   

 (29)فإنه ن يكون مخرا   بل يت،لل ملاررة.خال      د ذلك 
 من ال رى بيضا : بن يصب العصدم يف الو داء املعتدق اخلدل  فيتحدو  خدال  مدن غدم بن 

  (30)يكون مخرا .
  

                                         
 انظر: ال هاية  الشرد الكلم  ر اة ال الل  )املوااع السابقة(. (28)

 (1/210)امللدي (   347(   بر اية بيب دا د )2/142انظر: مساثل اإلمام بمحد بر اية اب ه الفضل ) (29)
 (   انظر: مصادر احلارية اآلتية.3/303) اإلنصا  

(  اإلق اي يف حل بلفاظ بيب 1/237(  مةين احملتا  )2/157انظر: حارية الرملا  لع بسىن امل الب ) (30)
 (1/337ر اي )
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 : ختليل اخلمر بقصدالثالث املطلب
م ا الفعل جاث  ب  ن؟ اختلمل بمل العلم يف فهل  ذا قصد الش،   ىل لليل اخلمر  

  لع بقوا :م ا املسنلة 
أيب  وهو قول القول األول: أن ختليل اخلمر  حىت ولو كان عن قصد  جائز 

واحلسن   (34)وابن سريين  (33)وعمرو بن دينار  (32)عطاء بن أيب رابح و  (31)الدرداء 
وهو  (38)والليث   األوزاعيو  (37)والثوري  (36)وإبراهيم النخعي  (35)واحلارث العكلي 
  (41)ووجه للحنابلة. (40)عن اإلمام مالك ورواية  (39) مذهب احلنفية

                                         
 (5/99املص مل نبن بيب ريلة ) (31)

 (9/253 املص مل لعلد الرلاى ) (5/100(  املص مل نبن بيب ريلة )3/10احل ة  لع بمل املدي ة ) (32)

 (9/253املص مل لعلد الرلاى ) (33)

 (5/100(  ابن بيب ريلة )9/253املص مل لعلد الرلاى ) (34)

 (140األموا  أليب  ليد ) (35)

 (24/7امللسوس ) (36)

(   لكن ال ل يف مساثل الكوس  1/260(  التمهيد )4/360تصر اختال  العلماء لل حا ل )خم (37)
مث يصم  مخرا   نه يصمبقا :  ذا  لم؛  سئل سفيان: بتكر  بن بررتل  صما  فنل   خال ؟ (:"6/29900)

 "خال   فإف بكرمه.

 (2/579موي )(  اجمل1/260(  التمهيد )4/360خمتصر اختال  العلماء لل حا ل ) (38)

( 071-10/106(  اعداية مع الع اية )24/7(  امللسوس )3/8انظر: احل ة  لع بمل املدي ة ) (39)
( 6/48لي  احلقاثق )ت(  ك   الدقاثق مع 5/114(  بداثع الص اثع )4/101 انختيار لتعليل امل،تار )

 (6/451دين )(  حارية ابن  اب2/573(  جممع األ ر )8/249 تكملة اللحر الراثق )
أل ا غم  داقتها ايا ها ن يف  ر ن كا لليلها ب ىل من  راقتها  ألن فيه حفظا  للما     منا   جيب الت،ليل د   

 متقومة   ل ا ن تضمن   ذكر الشرنلال  ب ا ما . انظر: حارية ابن  ابدين.

(  خمتصر ابن  رفة 18/619(  الليان  التحصيل )8/29(  انست كار )1/261انظر: التمهيد ) (40)
 ليلها.  له لجي    (   قيد سح ون اإلاحة مبا  ذا لمر  من غم قصد  بما  ن و ع؛ مخرا  10/288)

 ك لك لو  :قا   فال هس هكله  ذا خلل ال صراف مخرا   :قا    ر ح برهب  ن مالكقا  يف انست كار:" 
احلكم م   الر اية يف كتابه  ن مالك  ما ر اية سوء  ال   ذكر بن  لد   خللها مسلم  استةفر هللا تعاىل

= 
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 أدلة القول األول:
نن َُ}:تعدداىل قولدده األول:الللدليل  ننهُوَ َِميث ِِ ل َِِوََ يَننخ ِث َ َث وننِْلََوا ِِ اِلَاِيل َِ َمََرنن َوِمنن ث

قًخََحَسيًخ اََوِرزث ًِ  (42).   مما فسر به الرلى احلسن  بنه اخلل.(67)ال حل:{َسَك
فددددل؛ اآليددة  لددع  احدددة  فسدددر الددرلى احلسددن اخلددل  مدددن غددم تفصدديل  وجلله الدةلللة:

 (43)الت،ليل   احة خل اخلمر بكل حا .
،د  بن هامر اآلية الت ليه  لع ما بنعم به  لي دا ممدا يت اةعرتاض على هذا اةستدةل:

ة  اآليد (44)   ن فيمدا يت،د  م هدا بواسد ة الت،ليدل مبدا يلقدعمن نفدس مثدرا  ال ،يدل  األ  داب
 (45)اختلمل يف تفسمما   مما قيل يف تفسمما: بنه الرمب  األ  اب.

  (46).اخلل" األدم:" نعم قو  ال يب  :الثاينالدليل 
  فيشدمل مدا للدل بعدد بن  بن م ا احلدي   ام  فيت ا   مجيع بنواي اخلدل وجه الدةلة:

 (47).كان مخرا    يشمل ما كان بعال  ب  بةم  ال 
                                                                                                                     

.." مث ذكر ر اية  ال ل يصن يف لليل اخلمر  ن مالك ما ر ا  بن  مب  بن القاسم  الس ة  بقوا  الصحابة
التحر    بما يف التمهيد فقد ذكر بنه اختلمل قو  مالك يف لليلها فكرمه مرة  بجال  بخرح   األرهر   ه  

   يتل   .ذلك  فهل يريد الكرامة التحرميية  بم الت  يهية؟  كرامية
ة  لقا  بم  احمإلاحة به املحوهة: بحياخي ت كر اإلاحة  ن اإلمام مالك م لقا   فال بدرل مل يريد بوحا

قو  اللكرامة غم االقو   ع بناخلل مع كرامة الت،ليل   بحياخي يورد املالكية اإلاحة  الكرامة مما يد   ل
 (1/52(  حارية الدسوقا )10/288اإلاحة  انظر  لع سليل املثا : خمتصر ابن  رفة )

(  1/210(  امللدي )2/301 املق ع  الشرد الكلم  اإلنصا  ) (9/172(  املةين )65انظر: اعداية ) (41)
  قد حكا  ببو اخل اب  جها   حكا  يف امللدي  اإلنصا  ر اية.

(   التفسم مر ل  ن ابن  لاس   ر ل 14/282اخلل الرلى احلسن: تفسم ال  ل )انظر يف تفسم  (42)
   ه غم م ا التفسم.

 (6/2809الت ريد للقد رل ) (43)

 (3/2/360ررد التلق  ) (44)

 (14/280انظر: يف اختال  املفسرين يف تفسم م   اآلية: تفسم ال  ل ) (45)

 (3/1622( )2052( من حدي   اثشة   يف )3/2116( )2051احلدي  بخرجه: مسلم ) (46)

 (6/48(  تلي  احلقاثق )3/2/360انظر: ررد التلق  ) (47)
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 : ابعرتاضني على هذا اةستدةل اعرتض
احتده ن يف   فدا  : بن قوله "نعدم" لفدت تفضديل  تشدريمل   مدا كدان خمتلاألولاةعرتاض 

يف  اخددال  يكددون د يسددتحق التفضدديل  التشددريمل   لليددل اخلمددر خمتلددمل يف  احتدده  فلددم جيدد  بن
  موم م ا احلدي .

  دددع  مدددومبن اخلدددال   اقدددع بعدددد احلددددي   فكيدددمل من اجللللوال عللللى هلللذا اةعلللرتاض:
 احلدي  بسلب خال   اقع بعد  ر د احلدي .

بن م ا احلدي  قصد به  احة اود س   ن خدال  يف  احدة جد س  اةعرتاض الثاين:
 لدع مسدنلت ا    اخلل    منا اخلال  يف  احة اخلمر الف خللد؛  فدال جيعدل مد ا احلددي  دلديال  

 (48)ال  اسة.بعموم مهارة املاء   لع مهارة ما مرب   ليه  كما بنه ن يستد 

مددع التسددليم مبددا ذكددر  لكددن يلقددع بن األوددل مهارتدده اجلللوال عللن هللذا اةعللرتاض:  
ل  أييت الددليملداء حدتا  احته حت أييت الدليل ال اقل  ن م ا األول  كما بن األول مهارة 

  بوحاب م ا القو . ال اقل  ن مهارته   ما ذكر من بدلة ن يسلم هبا
  (49): "خم خلكم خل مخركم."قو  ال يب  الثالث:الدليل 

 اةعرتاض على هذا اةستدةل:
 (50)بن احلدي  اعيمل  ن تقوم به ح ة. اةعرتاض األول:
 (51)بن احلدي  لو ثل؛ فإنه امل  لع خل للل؛ ب فسها. اةعرتاض الثاين:

 (52)خلل الع ب خل اخلمر. بن بمل احل ال يقولوناةعرتاض الثالث: 

                                         
 (6/114انظر: احلا ل الكلم ) (48)

( من مريق مةمة بن لةد  ن 8/226(  يف معرفة الس ن )6/63احلدي  بخرجه الليهقا يف الك ح ) (49)
 احب م اكم.."ون لةد بةمة الس ن الك ح:" م ا حدي   ا     املبيب ال بم  ن جابر مرفو ا   مث قا  يف 
( بنه ن بول له  1/142(  تلعه ابن  لد اعادل يف الت قين )1/111 قد حكم ابن اوولل يف التحقيق )

 .."له   ه فقد بخ ن من نق فه ا الكالم   يقله ال يب (:" 1/309 قا  ريخ اإلسالم يف الفتا ح )

 (5/844ه  لع مشكال  اعداية )الت لي (50)

 انظر: الس ن الك ح  معرفة الس ن  اآلاثر  الت ليه  لع مشكال  اعداية )املوااع السابقة(. (51)
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ففقدددما   ب ددا كاندد؛ عددا ردداة حتتللهددا -راددا هللا   هددا-  ددن بم سددلمة :الللدليل الرابللع
قل ددا:   ددا   «بفددال انتفعددتم إبماهبددا»قددا :   قددالوا: ماتدد؛  «مددا فعلدد؛ الشدداة؟»فقددا :  ال دديب 
 (53)«.اخلمر خل   ل  كما اِّ   ل   ن داغها اِّ : »فقا  ال يب   ميتة

 اةعرتاض على هذا اةستدةل:
 (54)بن احلدي  اعيمل  ن تقوم به ح ة. اةعرتاض األول:
 (55)بن احلدي  لو ثل؛ فإنه امل  لع خل للل؛ ب فسها. اةعرتاض الثاين:
 : من ذلك (56) بن اآلاثر جاء  إباحة خل اخلمر الدليل اخلامس:

  (57)كان يص لغ  ل اخلمر.  -راا هللا   ه-بن  ليا   .1
ار صددبن أيكددل ممددا كددان مخددرا  ف كددان ن يددرح هسددا    -مدداراددا هللا   ه-بن ابددن  مددر  .2

 (58)خال .

                                                                                                                     
 الس ن الك ح  معرفة الس ن )املواعان السابقان(. (52)

( 1/133()417(  ال  اف يف األ س  )5/480()4707(   )1/72()125بخرجه الدارق ين ) (53)
ل  اف يف ا(   لفت 6/63(  الليهقا يف الك ح )23/360()847(  يف الكلم )9/151()9390 )

امليتة كما  ال من الداغ (:"  ن داغها الها  كما ال اخلل اخلمر."   لفت الليهقا:"  ن9390األ س  )
 ال اخلل من اخلمر."

دة ن يتابع حادي   عد بس ل  ن اىي بن ير   ضالة  ن اىي  مو اعيمل قا  الدارق ين:" تفرد به فر  بن ف
  بن د به الفر فهو مما تفر . (:"  بما حدي  الفر  بن فضالة..8/225"   قا  الليهقا يف معرفة الس ن ) ليها

دي  ارل بحاألنصفضالة   كان  لد الرمحن بن مهدل ن ادث   ه   يقو : حدث  ن اىي بن سعيد ا
 ".ل العلم احلدي م كرة مقلوبة   اعفه بيضا ساثر بم

 انظر: الس ن الك ح  معرفة الس ن  اآلاثر  الت ليه  لع مشكال  اعداية )املوااع السابقة(. (54)

(  الت ليه  لع مشكال  اعداية )املواع السابق(   ذكر الليهقا بن الفر  8/226معرفة الس ن  اآلاثر ) (55)
 بن فضالة د را ل احلدي  د محل ر ايته  لع ذلك.

 (24/7امللسوس ) (56)

(  ببو  ليد يف 5/99( )24091(  ابن بيب ريلة )9/252( )17108بثر  لا بخرجه:  لد الرلاى ) (57)
اا هللا   ه يص لغ ر (  ن بم خداش ب ا رب   ليا  6/63(  الليهقا يف الك ح )138( )291األموا  )

 ر. ل مخر   يف لفت لعلد الرلاى بخ  خل ا  من سلة فاو لغ  ل اخلم
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 دددددن خدددددل اخلمدددددر  قالددددد؛: ن هس بددددده  مدددددو  -رادددددا هللا   هدددددا- سدددددئل؛  اثشدددددة  .3
 (59) دام.

بنه امل  لع خل   يدخله التحر   فما كدان لعلدا اةعرتاض على هذا اةستدةل: 
  .(60)بن فالمل س ة رسو  هللا  -راا هللا   ه-

بن  لددة التحددر  لالدد؛ بت،ليلهددا ف هددر   كمددا لددو لللدد؛ ب فسددها   :السللاد الللدليل 
 يلكددد مدد ا املعددىن: بن الت هددم ن فددرى فيدده بدد  مددا حصددل بفعددل هللا تعدداىل  فعددل اآلدمددا  فددال 

هرمدددا آدمدددا فدددرى يف ت هدددم الثدددوب  اللددددن  اللقعدددة بددد  بن ي ددد   م دددر في هرمدددا   بددد  بن ي 
  (61)املاء.

 اةعرتاض على هذا اةستدةل:
هدددا  ت  فَ لَ  ذا انقللددد؛ ب فسدددها فقدددد لالددد؛  لدددة حترميهدددا مدددن غدددم  لدددة خَ  اةعلللرتاض األول:

ف هدددر   كاملددداء  ذا لا  تةدددم  مبكثددده   بمدددا  ذا بلقدددا فيهدددا رددداء فإنددده يتددد  س اخلمدددر  فدددإذا 
 (62) حرمها.ا ف  سها انقلل؛ خال بقا ما بلقا فيها جنس

 (63)بن جناسة اخلمر قد لال؛   لكن بقا جناسة اخلل. اةعرتاض الثاين:
ب دا  د  جنسد؛ لعدارض  ف دال بن ت هدر بفعدل اآلدمدا  ك لدد امليتدة  :السابعالدليل 

 (64)ي هر الداغ   الثوب ال  س ي هر الةسل.

                                                                                                                     
 قد ر ل  ن (:" 1/612(  قا  ابن  لد ال  يف التمهيد )5/100( )24094بخرجه ابن بيب ريلة ) (58)

 ساى م ا "  مث   خال   الصحين   ه  جالة بكلها  ذا وار   ابن  مر جوال لليل اخلمر من  جه فيه ل 
 األثر.

 (5/100( )24093بخرجه ابن بيب ريلة ) (59)

 (138يد )انظر: األموا  أليب  ل (60)

 (6/113(   انظر: احلا ل الكلم )9/172املةين ) (61)

(   م ا ان رتاض ستنيت  ليه ا رتااا    د ذكر  يف 9/172(  املةين )2/575امله ب مع اجملموي ) (62)
 بدلة بوحاب القو  الثاف.

 (6/115احلا ل الكلم ) (63)

 (6/112احلا ل الكلم ) (64)



20 
 

  (65):هذا اةستدةل ابعرتاضاتعلى اعرتض 
اندددد؛ كهتددددا    ن  يل ددددل بلحددددم امليتددددة  فإ ددددا ن سددددليل  ىل مهار بن مدددد ا القيدددداس : األول

 جناستها لعارض.
ه يقدا :  ن رتاض  فإندسدلم هبد ا ان د لدوبنه ميكن اإلجابة عن هذا اةعرتاض مبا يلي: 

؛  هدر  ذا لللدب دا ت اخلمر ن سدليل  ىل ت هممدا   مد ا ن قاثدل بده   ذ اوميدع متفقدون  لدع
 ب فسها  من غم و ع آدما.

ر  يدل فهدو حمظدو ا الت،لألنه بفعل غم حمظور   بم  : بن داغ جلد امليتة  منا مهرالثاين
 فال ت هر به اخلمر.

 فدددر مدددن امليتدددة فدددال : بن جلدددد امليتدددة ن حمددد  ر يف  مسددداكه للددددبغ  فدددإن ال لددداي تالثاللللث
 (66)ا  مقارفتها   ال  اخلمر فإن ال لع قد مييل  ليها   ع ا بمر إبراقتها.ف

جناسددتها  حترميهددا  تفسدديق مت ا عددا   جددوب احلددد بن مددن بحكددام اخلمددر  :الثللامنلللدليل ا
لوجوب احلدد  لدع ردارهبا   من تفسيق مت ا عا   مسق ا    لع رارهبا  فلما كان لليلها مانعا  

 (67)لت  يسها  حترميها.  جب بن يكون رافعا  
هن جناسددددة اخلمددددر قددددد لالدددد؛   لكددددن بقددددا جناسددددة  اعللللرتض علللللى هللللذا اةسللللتدةل:

 (68)اخلل.
بن لليدددل اخلمدددر فيددده  ودددالد للمفسدددد    ودددالد املفسدددد  ن   يكدددن  :التاسلللعاللللدليل 

   عددد ا جدددال دبدددغ جلدددد امليتدددة استصدددالحا  لددده   جدددال اخلدددل   فدددال بقدددل بن يكدددون ملاحدددا   اجلدددا  
ملدا فيده مدن احلفداظ  لدع األمدوا         لع ذلك فالت،ليل ب ىل مدن  راقدة اخلمدراملت،لل ب فسه

 (69).ملن ابتلا به خصووا  

                                         
 (6/114احلا ل الكلم ) (65)

 (5/844الت ليه  لع مشكال  اعداية ) (66)

 (6/112(  احلا ل الكلم )2/580انظر: اإلررا  ) (67)

 (6/115احلا ل الكلم ) (68)

 (10/107انظر: اعداية مع الع اية ) (69)



21 
 

بن اخلمددر  ن كاندد؛ ل صددراف فنفسدددما  جعلهددا خددال  جددال للمسددلم بن  :الللدليل العا للر
 ذ لديس يشرتيها  فك لك  ذا براد املسلم بن فرجها من احلرام  ىل احلال  فإنه جيول لده ذلدك  

افر   ذ  لدددع مجيدددع ال ددداس بن ارمدددوا مدددا حدددرم حدددال  للكددد    حدددد    لدددع املسدددلم اخلمدددر حمرمدددا  
 (70)هللا.

بن املسدددلم ن ادددل لددده بن ميلدددك اخلمدددر  فلددد لك ن ادددل لددده  اةعلللرتاض عللللى اللللدليل:
  (71) والحها  ألنه ليس له متلكها. 

بربيتم لو بن مسلما له  صم فصار مخرا   مدن ميلدك مد   اخلمدر؟  الرد على اةعرتاض:
لك؟ فلو بخد  مد ا املسدلم مد   اخلمدر  بلديس قدد بخد  رديئا  ن مالدك بلستم تقولون:   ا ن مت

  كما لو بن ر،صا  ربح راة له  فما املانع بن أيخ  ريئا  ن مالك له فيصلحه  جيعله حالن  
 لفعددل؟فصددم  ردديئا  حددالن   بلدديس اددل لدده مدد ا ا ميتددة قددد بلقامددا بملهددا فنخدد ما  دبددغ جلدددما

 (72)فك لك من خلل اخلمر.

 

                                         
 (3/8احل ة  لع بمل املدي ة ) (70)

 (3/9املصدر السابق ) (71)

 انظر: املصدر السابق. (72)
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وهو املروي عن عدد من الصحابة    : إن ختليل اخلمر حمرم مطلقاً الثاينالقول 
وهو رواية  (74)والزهري  وربيعة  (73)منهم: عمر بن اخلطال  وعثمان بن أيب العاص 

وإسحاق بن  (77)وهو مذهب احلنابلة  (76)ووجه للشافعية  (75)عن اإلمام مالك 
 (80)اإلسالم.واختاره  يخ  (79)ورأي ابن حزم  (78)راهويه 

                                         
(   قا  ببو  ليد:" فلس؛ برح بحدا  من 4/151(  التمهيد )137 135 ليد )انظر: األموا  أليب  (73)

 ."يلة.الصحابة   ن من التابع   رخ  يف نقل اخلمر  ىل اخلل   ن د  يف ذلك  لع ح

 (8/29انست كار ) (74)

(  الليان  التحصيل 2/597( اإلررا  )3/154(  امل تقع لللاجا )8/28انظر: انست كار ) (75)
ابن  مب   ه  كما   (   ما ر اية ابن القاسم 1/138(  التا   اإلكليل )4/118(  ال خمة )18/620)

 يف انست كار.
 (1/52ا )الدسوق ارية سواء قيل الكرامة ب  اإلاحة ب  التحر  فإ ا ت هر بعد الت،ليل. انظر: ح

  ار ع  مو اإلسك لة امل نتفاءاووال ن  األكل ثالثة بقوا    ذا م ع ا الت،ليل ففا جوال لكن يف ال خمة:" 
 ب  لليل ما   الفرىالثال   ... قيف قصد   ألن ال ها يد   لع الفساد يف امل ها   ه ب امل ع ملاخ ة له 

 (1/444دما  )ر: املقانظ."    قاله سح ون  اقت ا  من اخلمر فيم ع ب  ما لمر   د  ما   يرد به اخلمر
 ن  لينكلها    عل  ليستةفر هللاففإن خللها فلئس ما   ن فلل بحد مخرا  " (:1/443 ) يف الكايف نبن  لد ال 

مر بن  مو قو      لك مو األرهر  ن ما  بةم و يع آدما  قد قيل ن أيكلها  ن بن تعود خال    راء
 ".أقول وبه  اخل اب راا هللا   ه

 ة   بنه ن ال   دمم بيعه  ن( ألمل املدي 3/8املدي ة ) م ا القو  نسله حممد بن احلسن يف احل ة  لع بمل 
 بكله.

 (1/305(  حتفة احملتا  )2/575انظر: امله ب مع اجملموي ) (76)

(  ررد ال ركشا 9/172(  اخلرقا مع املةين )6/2900انظر: مساثل اإلمام بمحد بر اية الكوس  ) (77)
 تهع (  ررد امل2/301الشرد الكلم  اإلنصا  )(  املق ع   1/6(  احملرر )1/159(  الكايف )6/396)
 (1/187(  كشا  الق اي )1/105)

ب   ن  ن امل مين م لع القو  امل ع  مو امل مب:  ن خالمل الش،   خللها فإ ا ن ت هر  لع الصح
  ليه اإلمام   قيل: ت هر. انظر: اإلنصا .

 (6/2900مساثل اإلمام بمحد بر اية الكوس  ) (78)

 (6/115ع )احملل (79)
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: كدان   ددخي مخدر ليتديم  فلمدا ن لد؛ -هللا   ده رادا-ما ر ا  ببو سدعيد  الدليل األول:
 (81)  ه   قل؛:  نه ليتيم  فقا :"بمريقو ". املاثدة  سنل؛ رسو  هللا 

  سدئل  دن اخلمدر تت،د  خدال   بن ال يب  -راا هللا   ه-ما ر ا  بنس  الدليل الثاين:
 (82)قا :"ن".

سدن  ال ديب  -رادا هللا   ده-بن با ملحدة  -رادا هللا   ده-بنس   ن الثالث:الدليل 
  ": (83)"  قا : بفال جنعلها خال ؟  قا :" ن".بمرقها ن بيتام  رثوا مخرا؟ قا 

بن مدد ا  ددا   ال هددا يقتضددا التحددر    لددو كددان  وجلله الدةلللة مللن هللذه األحاديللث:
كمدا برردددمم  ىل داغ    ليدده      جتد   راقددة اخلمدر   ألرردددمم ال ديب استصدالد اخلمدر جدداث ا  

   مددم   يكونددوا  صدداة   ذ سدديما  مددا أليتددام   األيتددام اددرم التفددري  يف بمددواعم جلددد الشدداة 
  (84).اخلمر كان؛ مت، ة قلل التحر 

 :ابعرتاضاتاعرتض على هذا اةستدةل 

                                                                                                                     
 (1/308الفتا ح الك ح ) (80)

(  ببو يعلع املوولا 2/554()1263(  الرتم ل )17/301()11206بخرجه اإلمام بمحد ) (81)
ل    قد ر    حسن( من مريق جمالد  ن بيب الوداك  ن بيب سعيد  قا  الرتم ل: "حدي2/460()1277)

ه غم  احد  "  جمالد اعف(:1/141 الت قين )حنو م ا."  قا  ابن  لد اعادل يف من غم  جه  ن ال يب 
  قا  بمحد: ليس بشاء.."   لكن يشهد له حدي  بيب ملحة اآليت بعد .

 (3/1573()1983ر ا  مسلم ) (82)

(   احلدي  وححه ابن 5/518()3675(  ببو دا د )19/226()12189بخرجه اإلمام بمحد ) (83)
 (.6/630امللقن يف اللدر امل م )

 ا :"  يفقلت،ليل(  مث ( بلفت:" بمرى اخلمر  اكسر الدخين"  )بد ن لفت ا2/579()1293الرتم ل ) ر ا  
 اللاب  ن جابر   اثشة  بيب سعيد  ابن مسعود  ابن  مر  بنس."

(  قا  ببو 1/308(  الفتا ح الك ح نبن تيمية )9/173(  املةين )6/113انظر: احلا ل الكلم ) (84)
ال   لكان؛ يف بموا  خيف تصيمما  (:" فلو جاء  الرخصة  ن رسو  هللا 134 ليد يف كتابه األموا  )

 اليتاما."
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مددر غددم حمرتمددة   اخلمددر غددم احملرتمددة تددراى  اتمددل بن تكددون مدد   اخل اةعللرتاض األول:
 بمددا اخلمددر احملرتمددة فإ ددا ن تددراى  فلعددل تلددك اخلمددرة كاندد؛ الدد   بعددد التحددر   فددإن العصددم 

 (85)يف حر احل ال مخرا . ي قلب يف يوم  
دلدة ب دا ل يف األبن مد ا احتمدا  لديس  ليده دليدل   األود اإلجابة عن هذا اةعرتاض:

   ذلك. امة حت يثل؛ خال
حملوبددة   دددمم    كاندد؛كددان حدد  ندد   حتددر  اخلمددر  بن مدد ا األمددر   الثللاين:اةعللرتاض 

لمدا اسدتقر  هم  دن ردرهبا  فيكون ذلدك دا يدة  ىل  فسداد فِّ دام لئال  من لليلها فم ع ال يب 
     لع ذلك فال ارم لليلها   م ا مثدل  ديهماحلكم التحر   بلفوا اجت اهبا لال؛ م   العلة

يف ب   األمدددر  دددن اننتلددداذ يف بعدددف األ  يدددة   بمدددرمم بكسدددر الددددخين  ردددق ال قددداى  مث ببدددين 
 (86)نحقا .

 : من وجوه اجلوال عن هذا اةعرتاض
بن ب امددر الشددري  نواميدده  امددة يف كددل األ قددا    ن اكددم ب سددخ ردداء  األول:الوجلله 

 (87)م ها  ن بدليل يد   لع ال سخ.
 مدددر بدددن  بعدددد موتددده  ملدددوا هبددد ا  كمدددا ثلددد؛  دددن الرارددددين بن اخللفددداء الثلللاين:الوجللله 

  (88) بنه قا : ن أتكلوا خل مخر... -راا هللا   ه-اخل اب 
بن ال داس اليدوم بحدو   ىل ردري مثدل مد ا ال اجدر مدن بمدل ذلدك ال مدان   الثالث:الوجه 
 (89)كانوا بقرب  ىل اننتهاء مب رد ال ها ممن بعدمم.  -مراا هللا   ه-فإن الصحابة 

                                         
 (8/396(   انظر: ررد مشكل اآلاثر )6/158 اية امل لب ) (85)

(   اية امل لب 3/2/361(  ررد التلق  )10/107(  الع اية )6/2812ر: الت ريد للقد رل )انظ (86)
 (10/107(  الع اية )6/158)

 (1/308(  الفتا ح الك ح )3/2/362انظر: ررد التلق  ) (87)

 (   بثر  مر سينيت الكالم   ه قريلا .1/308الفتا ح الك ح ) (88)

 (1/308(   انظر: الفتا ح الك ح )5/845ة )الت ليه  لع مشكال  اعداي (89)



25 
 

بن معددىن احلدددي  ن يسددتعملوما اسددتعما  اخلددل  هن تددلدم  تواددع  :اةعللرتاض الثالللث
 (90) لع املاثدة كما يواع اخلل   انلاذ أييت مبعىن انستعما .

 ي .: بن م ا املعىن خال  املتلادر من احلداجلوال عن هذا اةعرتاض
 

 بمدح لرسدو  هللا  ال   ن رجقا :  -راا هللا   هما- ن ابن  لاس  :الدليل الرابع
  قدا : ن  فسدار  نسداخي  « مدل  لمد؛ بن هللا قدد حرمهدا؟: »را ية مخر  فقا  له رسو  هللا 

 ن ال ل حرم ردرهبا حدرم »  فقا : بمرته بليعها  فقا : «مب ساررته؟: »فقا  له رسو  هللا 
  (91). : ففتن امل ادة حت ذمب ما فيها  قا«بيعها

بن الت،ليدددل لدددو كدددان جددداث ا  ملدددا ببدددين عددد ا الرجدددل  راقدددة مدددا يف املددد ادت    وجللله الدةللللة:
 (92) ألررد  ىل لليلهما  كما بررد بمل امليتة  ىل اننتفاي جبلدما.

بن مد   اخلمدر قصدد هبدا اخلمدر   مدا قصدد بده اخلمدر  اةعرتاض على هلذا اةسلتدةل:
 (93)ن ال   ال  ما قصد به اخلل  فإنه يلاد.

ىل   ب م ا الشد،   بن احلدي    يفرى ب  بنواي اخلمر  بة عن هذا اةعرتاض:اإلجا
 اإلاحة من غم   ألنه   يكن يعلم حتر  اخلمر.

بوددحاب القددو  األ   ن  لددف ااخلمددر  بدد  يفرقددون ميظهددر مددن كالمهددم ب ددكمددا بن جددل  
 يلها.راد للفنيراد لليلها   اخلمر الف بريد هبا اخلمر  مث غم  واحلها قصد   

مددددن مخددددر  بندددده قددددا :" ن أتكددددل خددددال   -راددددا هللا   دددده- ددددن  مددددر  :اخلللللامسالللللدليل 
بفسد   حت يلددب هللا بفسدادما   ذلدك حد  مداب اخلدل   ن هس  لدع امدرر بوداب خدال  

 (94)"من بمل الكتاب بن يلتا ه  ما   يعلم ب م تعمد ا  فسادما.

                                         
 (12/396 الل اية ) (24/24انظر: امللسوس ) (90)

 (3/1206()1579بخرجه مسلم ) (91)

 (3/154امل تقع لللاجا ) (92)

 انظر: امل تقع )املواع السابق( (93)
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ال داس  لدع امل د    -رادا هللا   ده-بنده قدو  خ دب بده  مدر  ووجه الدةلة من األثر:
 (95).سكوتيا    مثل م ا يشتهر     يعلم له خمالمل فكان  مجا ا  

 اةعرتاض على هذا الدليل:
   مومن الشدامد  -راا هللا   ه- بن م ا اللفت   يثل؛  ن  مر اةعرتاض األول:

 (96).م ه  منا مو من كالم ال مرل
فإندده ن يصدن  مجا ددا    -رادا هللا   ده-بن األثدر لدو وددن  دن  مددر  الثللاين:اةعلرتاض 

ددد -رادددا هللا   ددده-ألنددده معدددارض بدددربل بيب الددددرداء 
ُ
د يعدددين فيددده اخلمدددر د  ر لفقدددد كدددان أيكدددل امل

                                                                                                                     
مريقه (  من 371()288(  ببو  ليد يف األموا  )9/252()17111بثر  مر بخرجه  لد الرلاى ) (94)

س اد  وحين  (   األثر  6/62()11201(  بخرجه الليهقا يف الك ح )1/287()438ابن لجنويه )
وحن األثر  ن  مر ابن   (  1/432انظر: لري  األحادي   اآلاثر الواردة يف كتاب األموا  أليب  ليد )

 (.2/292القيم يف ب الم املوقع  )
سه  ل مرل نفنه من كالم امرسال    رجن ببو حامت  ببو لر ة ب(:"  ر ل  ن بسلم 1/157 يف مس د الفار ى)

 فال ب لم."
 قا  الليهقا: بفسد   يعين:  وو؛.

 (9/173انظر: املةين ) (95)
ت،ري  لألثر صادر الميف  ملحوهة: يف املةين ذكر بن  مر خ ب  لع امل     مثل م ا يشتهر.. اخل   ال ل

ا  ن ال اس   بيضم مشهد نه يفبقا بنه قا  ذلك يف اوابية   هامر السياى من د ن ذكر اخل لة  بن   د الليه
ن ددا  م قد راجع؛   ( من مريق بيب  ليد بنه خ ب فقا :.. 1/157ال ل يف مس د الفار ى نبن كثم )

 ملعا  األموا  أليب  ليد فلم بجد فيها ذكر اخل لة  فال ب لم.

 ا الكالم من كالم ال مرل ن من كالم  مر  ببو حامت  ببو لر ة  (   جعل م6/2814انظر: الت ريد ) (96)
ن (   ذكر ب8/395(   ال حا ل يف ررد مشكل اآلاثر )4/462كما يف  لل احلدي  نبن بيب حامت )

  مر  منا قا  ما قا  يف الشراب ال ل  رض  ليه   اقا الكالم لل مرل.  



27 
 

 املددرل مددن اخلمددر  كددان يت،دد   بمددل الشددام جيعلددون فيدده  (97) يقددو :" ذتتدده الشددمس  امللددن" 
 (98)اخليار  امللن  فه ا يد   لع بن م مله بن اخلمر حتل  ذا توول  ىل استحالتها.

 اإلجابة عن هذا اةعرتاض:
  (99).-راا هللا   ه- بن م   الر اية ن تصن  ن بيب الدرداء اإلجابة األوىل:

بن احلدي  ن ي د    دن درجدة احلسدن  فقدد ر ل ال ل يظهر الرد على هذه اإلجابة: 
 (100)من مرى خمتلفة يقول بعضها بعضا    قد  لقه الل،ارل بصيةة او م.

   مندا مدو رداء -رادا هللا   ده- املدرل املقصدود يف بثدر بيب الددرداءبن  اإلجابلة الثانيلة:
كيدمل كدان   يت،   بمل الشام من بمدل الكتداب مدن  صدم الع دب فيلتا ده املسدلمون ن يددر ن

 (101)قلل ذلك.
تحا  مددن  : بندده اسددالظددامر مددن األثددر بن العلددة يف  احتدده مدداالللرد علللى هللذه اإلجابللة: 

ن"  الشدمس  امللد :" ذتتده-رادا هللا   ده- كونه مخرا   ىل كونه  دامدا    عد ا قدا  ببدو الددرداء
 . ليس العلة بنه ن يعر  كيمل استحال؛

                                         
(  ببو  ليد 5/96()24059(  ابن بيب ريلة )9/252()91710بثر بيب الدرداء بخرجه  لد الرلاى ) (97)

يها بنه بكله   بخر  ف( من قوله   ليس 7/89(   لقه الل،ارل بصيةة او م )1/140( )294يف األموا  )
 كل املرل ..أي(  ن بيب  دريس اخلونف بن با الدرداء كان 8/396ال حا ل يف مشكل اآلاثر )

( 9/617تن )يف الف ح ر بعضا     لقة الل،ارل بصيةة او م   ساى ابن  األثر ر ل من مرى  يقول بعضها
 مرقه املووولة  امل ق عة.

يعمل   ل كانملرل الاوفة    املرل  بضم امليم   تشديد الراء  ال ل يلتدم به  كننه م سوب  ىل املرارة  
ل فتستحيل عم املر مر  ىل اخلمتلخ  اخلمر في عل فيها امللن  السمك   تواع يف الشمس فتتةم بن الشام  

يف غريب احلدي   األثر  (  ال هاية2/814انظر: الصحاد )م ر ر( ) ية.ل   ن مينهتا كما تستحيل  ىل اخلَ 
(2/153(  )4/318) 

 (6/2814الت ريد للقد رل ) (98)

 (4/150(  التمهيد )8/29انست كار ) (99)

(  كالم حمقق ررد مشكل 1/243األموا  أليب  ليد )انظر: لري  األحادي   اآلاثر الواردة يف كتاب  (100)
 (8/396اآلاثر )

 (140األموا  أليب  ليد ) (101)
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اسددتع ا  مددا اددل   مددو   ىل ظددور تووددل بددهبن مدد ا الت،ليددل فعددل حم : لسللاداالللدليل 
قلددل ب اندده  وقددب ترماندده  كمددا لددو قتددل مورثدده  ب  نفددر   احدة خددل اخلمددر   مددن اسددتع ل ردديئا  

 (102)حت خر  من احلرم  ىل احلل. ويدا  
  اةعرتاض على هذا الدليل:

 (103) دم التسليم هنه فعل حمظور  فالت،ليل ملاد  ليس حمرما .اةعرتاض األول: 
بن استلاحة اخلل   حتصدل الت،ليدل    مندا حصدل؛ انسدتحالة الدف  اةعرتاض الثاين:

 (104)يتوول  ليها الت،ليل   ليس ك لك  ذا ذبن احملرم ويد .
  بت ا ملن يف احلرم بن ي فر الصيد من احلرم ليصديد  يف احلدللو  بن ا اةعرتاض الثالث:

اخلمدددر الت،ليدددل  ودددار ذلدددك  ور    ذا بت ددداذريعدددة  ىل  تدددال  الصددديد بفعدددل حمظددد صدددار ذلدددكل
 ىل  فسددادما   خراجهددا مددن بن تكددون معدددة للمعاوددا   مدد ا م ددد ب  ليدده  غددم مم ددوي ذريعددة 

 (105)م ه.
بن هللا بمر اجت اب اخلمدر   األمدر للوجدوب   يف الت،ليدل اقدرتاب مدن  :السابعالدليل 

 (106)فال جيول.      بي هما م افاةاخلمر  لع  جه التمو  
ن يسدلم بن انقدرتاب  لدع  جده التمدو   بدل امل ظدور  ليده  اةعرتاض على هذا اللدليل:

مو   دام الفساد  فكما بن انقدرتاب مدن اخلمدر إلتالفهدا ملداد  فكد لك انقدرتاب مدن اخلمدر 
 (107)  بل مو ب ىل.ملاد إلوالحها

مدا جنسدة العد  فيحدرم التصدر  فيهدا  كمدا ادرم التصدر  يف  اإلجابة علن اةعلرتاض:
 (108)امليتة  الدم.

                                         
 (2/575انظر: امله ب مع اجملموي ) (102)

 (6/2815الت ريد للقد رل ) (103)

 املرجع السابق. (104)

 املرجع السابق. (105)

 (12/393انظر: الل اية ) (106)

 (12/395) الل اية  (24/23انظر: امللسوس ) (107)
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بوددلها  مددو العصددم مددامر  م التسددليم ه ددا جنسددة العدد   ألن ددد الللرد علللى اإلجابللة: 
قلل الت،مدر   ال  اسدة ا تلدار الشددة  فليسد؛ راجعدة للعد   بدل مدا راجعدة للوودمل   مدو 

 (109) ع ا لو للل؛ ب فسها فإ ا حتل   د اوميع. يقلل ال  ا   كوومل الصىب يف الصيب 
بن املسلم ن يستقر ملكه  لع اخلمر  كمدا ن يثلد؛ ملكده  لدع اخل  يدر  الددم  :الثامنالدليل 

 (110) الص م  فكيمل فللها   مو ن يثل؛ له  ليها ملك.
لها إن خللها إبلقاء  يء فيها مل حيل  وإن كان بغري إلقاء  يء كنق :القول الثالث

ووجه عند  (111) لشافعيةأصح الوجهني عند امن الظل إىل الشمس فإنه حيل  وهو 
 .(112)حلنابلةا

 أدلة هذا القول:
                                                                                                                     

 (12/395الل اية ) (108)

 انظر: املرجع السابق. (109)

 (8/30انست كار ) (110)

(  الليان 2/575(  امله ب مع اجملموي )483-4/481انظر: الوجي  مع الشرد الكلم للرافعا ) (111)
يف  (  اإلق اي1/236(  مةين احملتا  )1/247(   اية احملتا  )1/304(  حتفة احملتا  )1/427للعمراف )

 (1/108حل بلفاظ بيب ر اي )
لربن القاء إب تفاقا  اع فيها لواق ا  ر د قصدا   امل  قا  بوحاب ا  سواء يف م ا احملرتمة  غمما قا  ال و ل:" 

  مرد بال قصد ما  ذا غم   يف  جه ت هر احملرتمة   يف  جه اعيمل جيول لليل احملرتمة  ت هر به   غمما
 ".حكامها الرافعا  الصحين املشهور بنه ن فرى

( 1/236)  مةين احملتا  إليراد: ا ا ع ا لو ُ   ِّ الوقوي لكان ب ىل من التعلم اإللقاء  ال رد   انظر يف م
 (.1/108 حارية الل مما  لع اإلق اي)

 له الرافعا."واة  نقلحمل  قا  ال و ل:"  الوجهان جارةن فيما لو فتن ربسها ليصيلها اعواء استع ان  
ورة حملرتمة املعصا   غم قصد  مقصودمم احملرتمة ال سلة للمسلم: ما املعصورة بقصد الاذما خال   ب  بال

( 4/72ر اة ال الل  )(   4/481(  الشرد الكلم للرافعا )6/155بقصد اخلمرية. انظر:  اية امل لب )
 (.1/335ل مما )(  اإلق اي للشربيين مع حارية ال1/249)  اية احملتا  مع حارية الش املسا 

(   مو 1/102(  امللدي )2/302(  الشرد الكلم  اإلنصا  )1/6(  احملرر )1/159انظر: الكايف ) (112)
 احتما  للموفق يف املةين.
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لقداء رداء خلمدر إببدلة حتدر  لليدل ا :ميكن تقسيم بدلة بوحاب م ا القو   ىل قسم 
 حة لليلها بةم  لقاء راء فيها: بدلة  افيها  

ملة  لتحلرمي العاأبدللة ا إذا ألقي فيها  يء  فقلد اسلتدلواأما أدلة حترمي ختليل اخلمر 
 واليت سبق إيرادها  واستدلوا أيضاً مبا يلي:

فوجدددب بن ي هدددر العدددال   بن اخلمدددر مددداثع جندددس ن ي هدددر املكددداثرة  :اللللدليل األول
  (113) لع ما سوح اخلمر من املاثعا  ال  سة.  الص عة  قياسا  

بن اخلمر جنسة  فامل ر د يف اخلمر ي  س مب رد مالقاهتا  فيكدون اخلدل  الدليل الثاين:
 (114)جنسا .

مد ا فقده املسدنلة  ن  كان اإلسفراييين يعتمدد يف مد   املسدنلة  لدع مد ا الددليل   يقدو : 
  (115) بقوح دنثلها.

تدن  اإلسددددفراييين هبدددد ا : ا ددددرتض املددددا ردل  لددددع اسدددداةعللللرتاض علللللى هللللذا الللللدليل
املدداء  مددو بقددوح األرددياء يف الت هددم يدد  س مبالقدداة ال  اسددة  ذا  رد  ليهددا  "نه (116)الدددليل 

 األح دار تد  س يف انسدت  اء مبالقداة ال  اسدة يف حملهدا    ن مي ع من  لالتهدا  مهدارة حملهدا
يف الداغ ي  س مبالقاة جلد امليتدة  ن مي دع مدن   (117) القرظ  الش    ن مت ع  لالة حكمها

مددا املددانع بن يكددون حكددم ف  قلددل املالقدداة   تقددع بدده ال هددارة  لددو كددان مدد ا كلدده جنسددا    ت هددم 
 "؟اخلل ك لك

                                         
 (6/113احلا ل الكلم ) (113)

(   يلحت بن التحر    د 1/247) (   اية احملتا 1/305(  حتفة احملتا  )4/72ر اة ال الل  ) (114)
 قة.لساباالشافعية لعلت : حتر  الت،ليل   جناسة امل ر د املالقاة. انظر: املراجع 

 (6/114احلا ل الكلم ) (115)

 املرجع السابق. (116)

: ر ر يدبغ به  والقرظ(  170نل؛ ميب الرين يدبغ به  انظر: القاموس احملي  )الش ( )الشث:  (117)
 (697وس )القرظ( )(  القام7/454السلم  يستعمل يف الداغ. انظر: لسان العرب )قرظ( ) قيل:  رى 
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:" فإنده ن معدىن لت  ديس العد   ن اتصدا  بجد اء (118)  قا   ا رتض اوويين  لع م ا 
فمددن اددر رة ذلددك بن  اخلمددر هبددا   جددومر تلددك العدد   لددع ال هددارة  فددإذا انقللدد؛ اخلمددر خددال  

 "األج اء الف نق؛ الع  الواردة  لع اخلمر. ت قلب تلك
بن امللقددا اسددتع ل  ىل مقصددود  بفعددل حمددرم  فعوقددب ب قدديف قصددد     الللدليل الثالللث:

 (119)كما لو قتل مورثه فإنه ارم من املماث.

ميكددن بن يقلددب مدد ا الدددليل فيقددا :  ن مددن نقددل اخلمددر  اةعللرتاض علللى هللذا الللدليل:
قلددددل ب اندددده    لددددع ذلددددك فالواجددددب حتددددر  لليلهددددا ال قددددل   ئا  بقصددددد لليلهددددا قددددد اسددددتع ل رددددي

 (120)ك لك.
 

دلللة  أبسللتدلوا وأمللا أدلللتهم علللى إابحتهللا إن كللان مللن غللري طللرح  لليء فيهللا  فقللد ا
 منها:

القيددداس  لدددع مدددا لدددو نقلهدددا لةدددم قصدددد الت،ليدددل فت،للددد؛ فإ دددا ت هدددر   :األولاللللدليل 
بي همددا سددوح ال يددة   مدد ا الفددرى غددم مددلثر يف فكدد لك لددو نقلهددا بقصددد الت،ليددل   ذ ن فددرى 

 (121)ت هم ال  اسا .
بن العلددة  مددا الشدددة لالدد؛  مددن غددم جناسددة للفهددا   احلكددم يددد ر مددع  :الثللاينالللدليل 

 (122)    لع ذلك في    حكم التحر . لته  جودا   دما  

                                         
(     ي سله لإلسفراييين   قا   ن م ا القو :  م ا قو  غم وادر  ن فكر 6/156 اية امل لب ) (118)

 بو  ن ا تمد  ب ق عا   املقو    قا :  التعويل  لع حتر  الت،ليل  مث قا  بعد ذلك  ن م ا التعليل: "
 اب.يعقوب  ماثفة من بثمة اخلال ."  ببو يعقوب مو األبيوردل كما بي ه حمقق الكت

  لكن متنخرل الشافعية ي كر ن العلت .

(   قد سلق م ا الدليل يف بدلة القو  الثاف    منا ب دته 1/247(   اية احملتا  )1/305حتفة احملتا  ) (119)
    ال ل ي اسب م ا القو .من بجل  يراد ان رتاض  ليه

 (1/247(   اية احملتا  )1/305حتفة احملتا  ) (120)

 (2/301(  الشرد الكلم )9/173انظر: املةين ) (121)

 (2/575انظر: امله ب مع اجملموي ) (122)



32 
 

  



33 
 

رواية عن و  (123)وهو مذهب اإلمام مالك القول الرابع: ختليل اخلمر مكروه  
 (124)اإلمام أمحد.
 هذا القول: دليل

                                         
(   يون املساثل 2/579(  اإلررا  )1/333(  التفريع )14/297انظر: ال وادر  ال ةدا  ) (123)
( 2/406ثمي ة )(   قد اووامر ال18/619(  الليان  التحصيل )3/2/360التلق  )(  ررد 1/537)

 (1/47(  الشامل )4/118  1/182 ال خمة )
قل؛: فإن   ك بن فللهابمريق؛  ليه    يرت  قا  مالك:   ذا ملك املسلم مخرا  (:" 4/161يف املد نة )

 " الك.قا : قد بساء  أيكله  ك لك قا  م ؟بولحها فصار  خال  
 ايتان: يها ر   خال  ففا  فصار مخر    من خلل   ن هس مبا خلله ال صراف م ها ويكره ختليل اخلمر يف التفريع:" 

 ارم  لليل اخلمر  نه يكر رح ب" هامر كالمه بنه  لع الر اية األخ األخرح: ب ا حرام.   حدامها: ب ا حال 
 يظهر   راء  فلتحرر املسنلة.اخلل  فهل م ا مقصود  بم له مقصود آخر    

ح ون مللك  س   لد ا كر     فها مامرةخال  مكر      ن خلل؛ فصار   اخلمرلليل  يف  يون املساثل:" 
  ير ن كراميةب م ن   بم" فهل من سوح  لد امللك  سح ون ير ن بن بكله جاث   مع بن لليله مكر  بكله.

".. ا يف ال خمة:م   ليه    يدانحتما  األ      ن ك ؛ ن بج م بهالت،ليل  بم بن عم ربة آخر؟ بميل  ىل 
 (:"14/298  )ال ةدادر    هامر امل مب  احة كل ما للل م ها   كرمه سح ون   لد امللك.."   يف ال وا

  بن املاجشونه  ن اوحاب  مالك  ب  ن كان من مخر تعمد ا  فسادما   به قا ال صارحبكل خل  ة بجال ربيع
 ".قولأ؛   به للل تحمث يف متلكه عا ب ذا جترب املسلم ف،لل اخلمر ب ا تلكل  قد  أجازوا ك لك 

بن  لد هللا بن  لد    حممد قا(:" 1/263 ال ل يظهر بن م ا مو آخر األقوا   ن مالك  ففا التمهيد )
مو  ون هللا يك  حتكان مالك بن بنس يقو  بقو   مر بن اخل اب ن يلكل خل من مخر بفسد:  احلكم

    م هتكر   لها  لعل بكمث رجع مالك فقا   ن فعل ذلك جا :قا   قا  حممد  به بقو   ال ل بدب  فسادما
 ." قو   مر بحب    :قا 

ا ب  حترميه  لليله رامة اختصار: ال ل يظهر   بن الصحين من م مب املالكية جوال بكلها    ن قيل بك
  هللا ب لم.

(  يف املستو ب:" فإن خلل؛  2/301(  اإلنصا  )1/210(  امللدي )1/119املستو ب )انظر:  (124)
بل )نية  الثالثة ية الثالر اكر     ت هر يف بون الر ايت    األخرح: ب ا ت هر."  يف اإلنصا :"   لع ا

 مللدي.ا يضا يفله بالكرامة  اووال(  لو خلل؛ مهر   قاله يف الفر ي  ابن متيم  الفاثق.."   قا
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يظهر   د  هللا ب لم د بن بوحاب م ا القدو  حدا لوا اومدع بد  بدلدة القدول   فدرب ا بن 
بدلددة القددو  األ   تددد   لددع اإلاحددة   حتمددل بدلددة القددو  الثدداف  لددع ب ددا كاندد؛ يف ب   حتددر  

التحدددر    رب ا بن بدلدددة  لا  مددد ااخلمدددر  مدددن بجدددل بن تف دددم ال فدددوس  دددن اخلمدددر  جتت لددده  مث 
قا  امل ع  دد من الصحابة  فقالوا: الكرامة  خر جدا  مدن اخلدال    ألن قد املانع  قوية    

 (125).   قد السها لي،للها فيةلله اعوح فيت، ما مخرا   دم الت،ليل ببرب لل مة
 

 الرتجيح:
ال ل يظهر   د  العلدم   دد هللا د بن القدو  التحدر  مدو بقدوح األقدوا    ذلدك لصدراحة 

 مد   نصددوص يف املسددنلة ن األدلدة يف املسددنلة  يقدو  ابددن بيب العد  احل فددا  ددن بدلدة املددانع :" 
    دد بعدف العلمداء مد   املسدنلة ممدا خدالمل (126).."تصن معاراتها مبا ذكر  اجملدول ن بودال  

  (127)ة.ح يفة الس ة الثابتببو فيه 
اء فيده  ردل إبلقداء خلل بةم  لقداء رداء فيده   بد  مدا خلدتفريق الشافعية ب  ما بما   
ققدددا دد مدددن حم دددبب لهدددا     يفدددتن اب احليدددل   العلدددة الدددف ذكر مدددايصدددن فيددده دليدددلفإنددده ن 

 الشافعية د كما سلق بيانه د   لع ذلك فال فرى ب  ال و  .
ظددامر  ىل مدد ا ال مددة فاألوددل يف ال هددا التحددر   حددت أييت مددا يصددر  بمددا القددو  الكرا

 غم      يوجد ما يصر   ن م ا األول  من دليل ب  قري ة معت ة.
 تحلرمي القلولم من الولكن تبقى مسألتان مهمتان  ومها: إذا قيل ابلتحرمي  فهل يلز 

 اإل لار  إىل  حيسلنلتنيوقبلل ثلث هلاتني املسلأ بنجاسة هذا اخلل؟ وهل جيوز أكله أم ة؟
قتبسللاً مالصللتها اخللال    علللة النهلي عللن ختليلل اخلمللر  فهللذه ثلالث مسللائل  سلأورد خ

 اإل ارات إليها من خالل العرض السابق للمسألة.
                                         

  بجد دليال وراا  عم   ميكن بن يفهم بعف ما ذكر من قوا دمم   من كالم ابن  لد ال  يف التمهيد  (125)
 (9/91(  القرايف يف ال خمة )17/269(  ابن ررد يف الليان  التحصيل )1/263)

 (5/844الت ليه  لع مشكال  اعداية ) (126)

 (2/292املوقع  )(  ب الم 8/138انظر: امل تظم ) (127)
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 املسألة األوىل: علة النهي عن ختليل اخلمر:
 يف م خمتلفدونب د قشاهتم يظهر مما ذكر  الفقهاء د رمحهم هللا د يف سياى استدننهتم  م ا

 يلا: م لليل اخلمر   ميكن  مجا  اختالفهم فيمار  العلة الف من بجلها حُ 
ن مددد  ف،شدددا بن العلدددة مدددن بجدددل بن ال ددداس حدددديثو  هدددد بتحدددر  اخلمدددر اللللرأي األول:

مدن  ذلدك  فم عدوا رهبا بعدراقت اء اخلمور  مث  سيلة  ىل  ت،  الت،ليلُ  احة لليل اخلمر بن يُ 
   كرامتددهبلت،ليددل اقددا  إباحددة  بعددف مددناخلمددر   مدد ا التعليددل ذكددر    ددن عددم امددا  الت،ليددل ف 

مل دددع مددددن لقدددو  ا   قدددد سدددلق نقددداش مددد ا القدددو    تدددرجين ابث ددداء  جدددابتهم  دددن بدلدددة املدددانع 
 الت،ليل    لع ذلك فال دا ا إل ادة ال قاش مرة بخرح.

امل ددر د مبالقدداة اخلمددر العلددة مددن ال هددا  ددن لليددل اخلمددر  مددا جناسددة  بن لللرأي الثللاين:ا
 قددددا  هبددددا بعددددف  (128) مدددد   العلددددة قددددا  هبددددا مجددددع مددددن الشددددافعية  خصووددددا  املتددددنخرين مدددد هم 

  قد سلق م اقشة م   العلة  بيان اعفها. (129)احل ابلة 
ما: بن من خلدل اخلمدر فقدد اسدتع ل رديئا  قلدل ب انده فعوقدب  بن العلة الرأي الثالث:

 يشددكل  ليدده  لددع مدد ملهم: بن مددن  (131)عددف الشددافعية  مدد ا التعليددل ب رد  ب (130)ترماندده 
ب اندده  فيفددرتض بن نقددل اخلمددر مددن مكددان  ىل مكددان بقصددد لليلهددا  فقددد اسددتع ل ردديئا  قلددل 

 يعاقب ترمانه   لك هم   يقولوا ب لك.
مدددن مدددن خلدددل اخلمدددر  لكدددن مددد ا التعليدددل يصدددلن للمدددانع  مدددن الت،ليدددل م لقدددا   فيم دددع 

 اقددة اخلمددر  ن  مسدداكها   قددد ب ردجددب  ليدده  ر  ذ كددان الوا قصددد  اخلددل  معاقلددة لدده ب قدديف 

                                         
(  حتفة احملتا  4/72اة ال الل  )  ر    (6/156 اية امل لب )   (6/114احلا ل الكلم )انظر:  (128)
 (1/247(   اية احملتا  )1/305)

(   فيه 40(  انختيارا  العلمية لللعلا )1/230(  م الب ب   ال هع )9/173انظر: املةين ) (129)
 املشهورة يف التعليل. اإلرارة  ىل ب ا ليس؛ ال ريقة

 (4/118انظر: ال خمة ) (130)

 (1/247(   اية احملتا  )1/305 حتفة احملتا  ) (2/575امله ب مع اجملموي )انظر:  (131)
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اددمن فددر ي القا دددة الثانيددة بعددد املاثددة:" مددن مدد   املسددنلة  (132)احلددافت ابددن رجددب يف قوا ددد  
بتع بسلب يفيد امللك ب  احلل  ب  يسق  الواجلا    لع  جه حمرم   كان مما تد و ال فوس 

 كالعدم     يرتتب  ليه بحكامه."  بلةا ذلك السلب   وار  جود    ليه
كن ليل    منا مي  الت، م ا التعليل   ن كان قوة   لك ه ن يصلن بن يكون تعليال  لتحر 

 ليه  عد    خلل ارمفإن م ا ار،  مخرا  بن يكون تعليال  للحكم التلعا   مو بنه  ذا خلل 
ت،ليل  ال ها  ن ال لهم يفعلو  بوجي العلة   ع ا   ن ب رد  الشافعية يف تعليالهتم   لك هم  

 ماث.من امل يوان ذلك بن من قتل ر،صا  فإنه ارم من مماثه   لك ه ن ارم غم 
  بن العلددة تعلديددة   مثلدده مددن  دد  هن العلددة مددا ال هددا  ددن لليددل اخلمددر الللرأي الرابللع:

ل قددول  لددون بندده ن  مدد ا التعليدد (133)  مدد   العلددة ب ردمددا بعددف املالكيددة   ا تمدددما الشددافعية
 يصار  ىل التعلد  ن   د  دم العلم التعليل.

بن العلة ما: ال ها  ن اقت اء اخلمر  فاملسلم م ها  دن اقت داء اخلمدر   الرأي اخلامس:
  (134)فكيمل له بن فللها   قد م ع من  مساكها.

 بكرمددده ن" (135) مدددا العلدددة الدددف نددد   ليهدددا اإلمدددام بمحدددد  جددداء يف مسددداثل الكوسددد :
 "ي لةا ملسلم بن يكون يف بيته مخر.

 (136) ما ال ريقة املشهورة للتعليل   د احل ابلة.

                                         
(132) (229) 

 (6/156 اية امل لب )(   18/619(  الليان  التحصيل )1/443انظر: املقدما  املمهدا  ) (133)
 (4/72ر اة ال الل  )  

(  املقدما  املمهدا   الليان  التحصيل )املواع  4/361تصر اختال  العلماء لل حا ل )انظر: خم (134)
 السابق (

(   ك لك ن   ليها  سحاى  كما يف مساثل الكوس  بيضا   حي  قا :" كما قا  )بل 6/2900) (135)
 اإلمام بمحد(  ن ي لةا بن أييت  ليه مرفة     يف م  له مخر.."

 (40علمية لللعلا )انختيارا  ال (136)
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بن العلددة مددا التهمددة ملقت يهددا يف بن فللهددا  ذا غدداب  ليهددا  فدديحكم  الللرأي السللاد :
   مددددد ان التعلددددديالن ب ردمهدددددا بعدددددف  ليددددده إبراقتهدددددا مدددددن بجدددددل ذلدددددك   ن ميكدددددن مدددددن لليلهدددددا

 (137).املالكية
قصد امل،لل لت،ليلها مو املوجب لت  يسها  فإنه قدد  دا  دن اقت اثهدا  السابع:الرأي 

   العدد   ذا كاندد؛ حمرمددة   تصددر حمللددة  بمددر إبراقتهددا  فمددن قصددد لليددل اخلمددر فقددد فعددل حمرمددا  
بن احليدوان حمدرم قلدل الت كيدة  فدال  ا  لل عمة  كماالفعل امل ها   ه  ألن املعصية ن تكون سلل

 كد لك الصديد  ذا ب  ذبدن ال بيحدة يف غدم احللدق  ا لدو ذكدا  جموسدا  كية حمرمة  كمديلاد بت  
قتله احملدرم   يصدر ذكيدا  بقتدل احملدرم لده  فدالع  الواحددة تكدون مدامرة حدالن  يف حدا    تكدون 
حراما  جنسة يف حا   اترة ا تلار الفا دل  كدالفرى بد  الكتدايب  الدوثين   اترة ا تلدار الفعدل   

  مدا قصدد ت كيتده  كالفرى ب  ال بيحة احملدد  غم    اترة ا تلار قصد الفا ل  كدالفرى بد
 (138) ما قصد قتله.

ا  يف ج س لثر ان مفالقصد   ن ك   م ا التعليل   ن كان قوة   لكن ن يظهر   وحته
ل  اسدا  م ام  فت هد  لكدن ن يظهدر   بنده مدلثر يف مد ا ال دوي مدن األحكدااإلاحة  التحر 

ا  وبه يعدد مدامر ثا  فإن فمن مه ر جناسة كان؛ يف ثوبه من غم بن يعلم هب ن بثر للقصد فيها 
 ر حدت  لدو دا ت هد  ن   يقصد ت هم    ك لك لو مه ر براا  مت  سة من غم بن يقصدد فإ

 ندده قصدددب دده   مددو مفددإذا ب ددل أتثددم القصددد يف مدد ا ال ددوي  ب ددل مددا تفددري يقصددد ت هممددا    
 الت،ليل بفعل حمرم فال ت هر.

                                         
 املرجع  السابق . (137)

م ا املواع   بما يف  (   م ا التعليل مو ال ل بس ه ريخ اإلسالم يف103-1/309الفتا ح الك ح ) (138)
 سها هو املوجب لت مسكها فذا باختيارا  اللعلا ف كر بن العلة" ألنه م ها  ن اقت اثها  منمور إبراقتها  فإ

 ذكر  اللعلا مو املوافق للم صوص  ن اإلمام بمحد.  دم حلها..."  ما 
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 بيضددا   ذا نظددرخي  ىل الشددق اآلخددر مددن التعليددل   مددو ب ددا مه رمددا بفعددل حمددرم فددال ت هددر  
  مندا املدلثر مدو امل هدا  (139)فإنه ليس كل فعل حمرم ملثر يف اإلفسداد فه ا غم مسلم ك لك  

ددع الشدداة   ده لدد ا  الشداء ب  رددرمه  بمددا مدا كددان م هيددا    ده لشدداء خدار  فددال يددلث ر  فلدو ذك 
 كد لك لدو  د  ب  بسك  مةصوبة  فإن ذكاته وحيحة    ن كدان اسدتعماله للسدك  حمرمدا  

حتر  ال بيحة الدف ذتهدا  ما ذكر من  بما الشاة ب تها بسك  كال ة  فإنه أيمث  تلاد ذبيحته 
رمها   لدديس يف غددم احللددق  فهدد   ال بيحددة م هددا   هددا لدد اهتا ب  لشدداجملوسددا  ب  الددف ذتدد؛ 

 ألمر خار .
منهللي عللن  املسلللم والللذي يظهللر و ل والعلللم عنللد هللا ل أن التخليللل  للي عنلله  ألن

 ها.ستطيع ختليلإنه ة يففإذا كان ة ميلك اقتناؤها  اقتناء اخلمر  وجيب عليه إراقتها  
 ل الناتج عنها يعد جنساً؟املسألة الثانية: إذا خللت اخلمر  فهل اخل

بندده ن     مددا سددلق يف  لددة التحددر  األدلددة السددابقةاألقددوا    الدد ل يظهددر   مددن سددياى 
  ذلك ملا يلا: (140)اسة اخلمر الف ُخل ل؛ قصدا  تاللم ب  القو  التحر   ب  القو  ب  

يف  يهددددا  نرة   مدددد   العدددد  ن بثددددر لل  اسددددة فأل يددددان ال هددددابن األوددددل يف ا .1
   فيحكم ب هارهتا.معمها  ن راثحتها  ن لو ا

                                         
ربل ريخ اإلسالم يف مسنلة اقتضاء ال ها للفساد بثر يف ترجيحه م ا   كان رمحه هللا م ردا  يف أتويله  (139)

(  4/118ال خمة ) رايف يفالق  تفريعه   التفصيل يف م   املسنلة مويل جدا    ممن برار لتنثم م   املسنلة
 بوو  السرخسار: ها الفاسد ي ظ(   للتوسع يف مسنلة اقتضاء ال 6/397 ال ركشا يف ررد اخلرقا )

(  اإلحكام 138 ررد ت قين الفصو  ) (1/234(   حكام الفصو  )1/528كشمل األسرار )   (1/80)
(  التمهيد 2/652(  ر اة ال اهر )3/242(  الواان نبن  قيل )2/67(  اإلهبا  )2/188لآلمدل )
(  كتايب  حتقيق املراد 341األوولية... ) (  بثر انختال  يف القوا د40(  مفتاد الووو  )292لإلس ول )

 .للعالثا   ال ها يقتضا الفساد ب  العالثا  ابن تيمية لللةدادل

ب ا القول األول: سلق اإلرارة  ىل األقوا  يف م   املسنلة  يف سياى حكاية األقوا    ما: اختصار:  (140)
مب الشافعية   م   مالكية قو  لل ب ا جنسة   م ا القول الثاين:مامرة   م ا م مب املالكية  قو  للح ابلة  

إ ا ن اء راء فيها فةم  لقبن كان  ذا كان الت،ليل إبلقاء راء فيها فإ ا جنسة     القول الثالث:احل ابلة  
 ت  س   م ا مو م مب الشافعية    جه للح ابلة.
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 يفمل ربدددة ابن احلكدددم يدددد ر مدددع  لتددده  جدددودا    ددددما     لدددة ال  اسدددة الشددددة  .2
ون   فيكددسددةاخلمددر   مدد   العلددة قددد لالدد؛  فيدد    بثرمددا   مددو احلكددم ال  ا

 اخلل ال ات  م ها مامرا .

  اخلمدر بدل تي دة ب ا لو للل؛ ب فسها حلكم ب هارهتا  مجا دا    ن فدرى يف ا .3
ن  ال اإلنسدددللددد؛ ب فسدددها   بددد  اخلمدددر الدددف خللهدددا اإلنسدددان   ن فعدددالدددف ل

سددان  ا اإلن مدد ا ن بثددر لدده يف  دد  اخلددل   ذ  ن كليهمددا  احددد  فلددو مهددر مدد
مهددر   األرض مبدداء مةصددوب  حلكددم ب هددارة األرض  مددع اإلمث   كدد لك  ذا

 ا.اخلمر بوسيلة حمرمة  حكم ا ب هارهتا  مع اإلمث  لع من خلله

د فقددد...قاةمددن كدددون مددا بلقدددا يف اخلمددر يددد  س املالذكددر  الشدددافعية  بمددا مدددا 
 م اقشة م   العلة. سلق

 منددددا سددددئل  ددددن حكددددم الت،ليددددل     يسددددن   ددددن مخددددر خللددددد؛   بن ال دددديب  .4
الددددواردة كلهددددا كاندددد؛ يف السددددلا   ددددن حكددددم  فنوددددلح؛ خددددال   فاألحاديدددد 

 (141)الت،ليل   ليس  ن حكم اخلمر الف خلل؛.

ن  د ال ديب  يف حدد ذاتده سدللا  لعددم مهدارة اخلدل  ل هدعبن الت،ليل لو كدان  .5
مدا بمدر خلمدر  كااخلل الف خلل؛ مدن اخلمدر  مددا    ألمدر إبراقتهدا بعدد حتدر  

ه يف جناسددددة لددددألن الت،ليددددل ن بثددددر     أيمددددر بدددد لك إبراقددددة اخلمددددر   لك دددده 
 . مهر  ؛تقل ىل كو ا خال   فإذا اناخلل    منا الع ة انتقا  اخلمر 

ذلددددك       مددددعبن اخلددددل كددددان م تشددددرا  يف  هددددد ال لددددوة   قددددد مدحدددده ال دددديب  .6
ن كيفيدددة مدددالتنكدددد مدددن بودددل اخلدددل   ن ردددري عدددم التحقدددق  أيمدددرمم ال ددديب 

صووددا  مخددر قددد خللدد؛  خمددن ن يكددون بعضددها لليلدده  مددع بندده ن يسددتلعد ب
 . املشرك  اخلل ال ل يشرتح من بمل الكتاب

                                         
 (1/263برار ع ا الوجه ابن  لد ال  يف التمهيد ) (141)
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 اخلمر فهل جيوز أكلها؟ إذا خللتاملسألة الثالثة: 
بكلهدا   مدةحون تر يظهر من سياى األقوا  السابقة  بن من قا :   ا جنسة  فإ م يصر 

 من اللدما بنه ن جيول بكل ال  اسا .  حت  لو   يصرحوا فإنه
بن مجهدورمم  يظهدر   بما من قا :   ا مامرة فإ م فتلفون: مل جيدول بكلهدا بم ن؟   

 لن لالسدتدن هتا  تص هار   ألنه ن مانع من بكلها   األدلة السابقة لم ها لع جوال األكل 
 هبا م ا.

جدددوال   ل هدددارة انددده ن يصدددن انسدددتدن  مب دددرد مهارهتدددا   ذ ن تددداللم بددد  فدددإن قيدددل:  
 كل  فالسم مامر   ن جيول بكله.األ

خلدل ب دا ا ألودل يفليس انستدن  مب رد كو ا  ي دا  مدامرة   لكدن لكدون ايقا : فإنه 
  ة ليسدد؛ مت  سدد ملاحددة  حددت أييت دليددل فرجهددا  ددن اإلاحددة  فددإذا تلدد  ب ددا خددل مددامرة 

 فإنه يعمل األول   مو جوال ت ا عا.
قددددا  ابددددن حدددد م د  مددددو مددددن القدددداثل  بتحددددر   مسدددداك اخلمددددر لت،ليلهددددا د يف تقريددددر مدددد ا 

احملرمددة    ذا سددق ؛  ددن العصددم   فهددو بيقدد  غددم اخلمددر فددإذا اخلددل حددال "...  (142)املعددىن:
  بدل مدا حدالن   احلال  وفا  العصم  حلد؛ فيده ودفا  اخلمدر فليسد؛ تلدك العد   صدما  

رمدددة  حلددد؛ فيهدددا ودددفا  اخلدددل     ذا سدددق ؛  دددن تلدددك العددد  ودددفا  اخلمدددر احملمخدددر حمرمدددة
لدع  مكد ا كدل مدا يف العدا   مندا األحكدام       بدل مدا خدل حدالحمرمدة   فليس؛ مخدرا  احلال 

األ دداء فددإذا ب لدد؛ تلددك األ دداء ب لدد؛ تلددك األحكددام امل صووددة  ليهددا  حدددث؛ عددا بحكددام 
ألنددده   أي      ب  لت،ليلهدددا مددن ذاهتددا ن معددىن لتعمددد لليلهددا... األ دداء الددف انتقلدد؛  ليهدددا 

   ن راء من ذلك قرآن   ن س ة وحيحة   ن ر اية سدقيمة   ن قدو  وداحبالفرى ب  
 ."ا احلرام  مساك اخلمر فق     منقياس

 : ومها ا مجيدر اإل ار  إليه وهنا نقطتان

                                         
 (6/115ع )احملل (142)
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 ن رراء اخلل من بمل ال مة  بن كثما  من القاثل  امل ع من لليل اخلمر  جيي  األوىل: 
 هللا قد باد معام بمل الكتاب يف  (143)حت   ن خللوما  أل م يقر ن  لع متلك اخلمر 

َالَِّذيَن أُوتُوا الِكتَاَب ِحلٌّ َلُكم  َوَطعَاُم ]قوله تعاىل:     م ا يشمل اخلل َ{5}اِرخئدة:[
 ال ل يظهر   من كالم  (146) الشافعية  (145) م ا القو  مو م مب املالكية  (144) غم  

 (147)اإلمام بمحد.
بن م ا اخلال  يف اخلل الف  لم لليلها من اخلمر   بمدا اخلدل الدف ن يعلدم بن الثانية: 

:" (148)يقو  ابن تيمية بعد تقرير  للم ع م هدار  فإن األول جوال رراثها   ت ا عا  بولها مخ
مدو الد ل يعتمدد  ليده يف مد   املسدنلة بنده  -راا هللا   ده- ما ذكرخي   ن  مر بن اخل اب 

 ذا   يعلم ذلك جال اررتاؤما م ه  ألن   مت  لم بن واحلها قد قصد لليلها    تشرت م ه  
 "واحب اخلمر ن يراع بن فللها  هللا ب لم.العادة بن 

  

                                         
 (1/433الشرد املمتع ) (143)

(   رد  لع من فص  اآلية ال اثن   مم مجهور املفسرين   انظر يف تفسم م   2/574اجملموي ) (144)
 (6/76لقرميب )ل(  اوامع ألحكام القرآن 1/320(  بحكام اوصاص )8/120اآلية: تفسم ال  ل )

(  الكايف يف فقه 4/461(  التمهيد )8/28انست كار )(   22/519انظر: اوامع ملساثل املد نة ) (145)
 (14/297(  الليان  التحصيل )1/443بمل املدي ة )

 (2/574انظر: امله ب مع اجملموي ) (146)

( بما لليل ال ما اخلمر مب رد 40(   يف اختيارا  اللعلا )6/2900انظر: مساثل الكوس  ) (147)
مر   م ا ن يف بيته اخلبن يكو  سلم مساكها: في لةا جوال   لع معىن كالم بمحد  فإنه  لل امل ع هنه ن ي لةا مل

لشرد املمتع   يف ان  ثيم"  م ا مو ال ل رجحه الشيخ ابوألن الذمي ة مينع من إمساكها.ليس مبسلم  
(1/433) 

 (1/310الفتا ح الك ح ) (148)
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 املطلب الرابع: حكم املنتجات الغذائية اليت حتتوي على خل اخلمر:
يدخل اخلل يف  نتدا  العديدد مدن امل ت دا  الة اثيدة  كالكاتشدب  املدايوني   امل،لدال   

  (149)( من امن حمتوة  م ا امل دت  wine vinegar يف بحيان كثمة يكتب خل اخلمر )
 خل اخلمر؟ حتتول  لعفما حكم بكل امل ت ا  الف 

ع خدل اخلمدر  تويدة  لدامل ت دا  احمل مد  هكدل ال ل برا  د  العلدم   دد هللا د بنده ن هس 
  ذلك لألمور التالية:

  الت،ليدلحتدر  مدن يلد ممو مهارة خدل اخلمدر   جدوال ت ا لده   ن سلق بن الراجن  أوًة:
ل بكلده  امر جيدو  ىل خدل   األودل بن اخلدل مد ؛اخلمدر اسدتحال هد  ت ا   مد ا اخلدل  ف حرمة

  لع حتر  بكل م ا ال وي من اخلل.   أي ِّ دليل وحين ورين 
 املسدنلة بن يف تد  بن خل اخلمر  ادة ي ت  يف الد   غم اإلسالمية   قد سدلق اثنياً:

فدال يددخل  لدع ذلدك   الراجن يف  لة ال ها  ن لليل اخلمر  ما: ال هدا  دن اقت داء اخلمدر 
مي عددون مددن   ددم ن   عدد ا بجددال بعددف املددانع  خددل بمددل ال مددة  ألغددم املسددلم يف مدد   العلددة

 .اقت اء اخلمر
  ن يظهددر   بندده يكددون د مددا  مصدد عا  مددن (wine vinegar) اخلمددرخددل بن  اثلثللاً:
   مدد   ن اخلمدر بده اخلدل ت دا  مددن الع دب     دد لمدم  يقصددديكدون م كثددما  مدا مخدر  بدل  نده  

 صدددم عصددم ال فهدد ا (150)الصددورة قددا  بغلددب الفقهددداء جبوالمددا  كمددا بي تدده يف امل لدددب الثدداف 
قصددد بدده اخلددل   مددا قصددد بدده اخلددل مددامر جيددول بكلدده  حددت  لددو حتددو    ىل مخددر مث انقلددب  ىل 

ي دددت  هبددد   ال ريقدددة   مدددا لالددد؛  مدددا بعدددد  بنددده  خدددل  ألن الةالدددب يف اخلدددل يف  قددد؛ ال ددديب 

                                         
اوها  املسل لة من نعم هللا  لي ا بن قد ن نصاد  ذلك   دخي يف اململكة العربية السعودية   ذلك بن  (149)

هم هللا  م  فقل  بن حمرم   ن دخو  األمعمة حترص برد احلرص  لع بن تتضمن م   األمعمة بل مكو ِّ 
 عف الللدان غمر  ىل بساف مون يف بعف األمور دفعا  للشلها    م   نعمة ن يشعر هبا  ن من  اش ب اتا

 م  ملهم فشكر هللا ع  ثهااملسلمة  حي   نه اتا   ىل بن يتنكد من حمتوة  امل ت ا  الة اثية قلل ررا
 مسلم . ارك يف جهودمم   بمتىن بن تتحو  تلك اوهود  ىل معايم  املية لل

 13انظر: ص  (150)



43 
 

يف هددامر املدد امب  ال ريقددة تعتمددد  لددع مدد   الفكددرة يف اوملددة    لددع ذلددك فهددو خددل مددامر
 األربعة.

فإن قيل:  نه اتمل بن يكون م ت ا  من مخر غم حمرتمة  بل مخر  صر  لتكون مخرا   
 :(151) جه فاوواب  ن ذلك من 
د مدا مدا  خدل اخلمدرترمدة ت دا   بنه سلق بن اخلل احملرمدة د   دد القداثل   الوجه األول:

   قد قا  ابن تيمية د  مدو مدن   بما  ذا   يعلم فإ ا خل ملاحةلليلهاقصد بن واحلها  لم 
مدو الد ل يعتمدد  ليده يف  -رادا هللا   ده- ما ذكرخي   ن  مر بن اخل اب :" (152)املانع  د

يعلدم ذلدك جدال  ذا     م   املسنلة بنده مدت  لدم بن وداحلها قدد قصدد لليلهدا    تشدرت م ده  
 "اررتاؤما م ه  ألن العادة بن واحب اخلمر ن يراع بن فللها  هللا ب لم.

 ابن مد ا خددال  املعتداد  ألن اخلمدر بغلدع سددعرا  مدن اخلدل  فلمداذا اوعدد :الثلاينالوجله  
 ع  ليدك  ن ففد ر ب لدع   بدد ن تكلدمل   داء الت،ليدل؟بسع ا ىل اخلل  مو يست يع بن يليعه

 (153)ن م ت  م ا اخلل غم مسلم.نفرتض ب  ابن
كدون اخلمدر مدا بن تفإما بن يكون املقصود به اخلل امل دت  مدن  صدم الع دب املت،مدر    

 ملصد عة حمليدا  ااخلمدر   م ا متصدو ر يف قد فسد   فربح واحلها بن فللها  بدن  من  تالفها 
ر ل ددا بن اخلمدد قددد سددلق   يف الليددو   املدد اري  فع ددد تعددر ض اخلمددر للهددواء تت،لددل بعددد  دددة بةم 

 الف فسد  من نفسها ب ا جاث ة اإلمجاي.
 فإن قيل: ملاذا   جت م ب ريقة و ع خل اخلمر؟

                                         
م   األ جه مل ية  لع القو  بتحر  ت ا   خل اخلمر    ن فقد سلق بن بي ؛ مهارة خل اخلمر   جوال  (151)

 بكله.

 (1/310الفتا ح الك ح ) (152)
"   امل شور  ام  ergerBDan" لكاتله:" What's in wine vinegar?سليل املثا  مقان  بع وان: " انظر  لع (153)

 napavalleyregister.comم   لع م ا املوقع: 2014
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فددداوواب: بن مدددرى وددد عها متعدددددة   لتلدددمل مدددن بلدددد آلخدددر   قدددد بردددر  لددد لك يف 
  ب ريقة  نتا  اخلل  خصووا   بف قد رجحد؛ اودوال م لقدا  فال بست يع او م  (154)التمهيد 

 .فال حاجة  ىل اإلمالة يف كيفية تص يعها
حتددددر  خددددل اخلمددددر    ددددد القدددداثل  بدددد لك  لدددديس لكوندددده مخددددرا   بددددل لكوندددده بن  رابعللللاً: 

فمن ت ا   م ا اخلل   لع القو  بتحرميه  فإنه ن يعد رارا  لل،مر    لع ذلك   (155)جنسا  
خلمددر: ب ددا تضددم ؛ مددادة فنقصددع مددا ميكددن بن يقددا  يف امل ت ددا  الة اثيددة احملتويددة  لددع خددل ا

ب بن املددواد املضددافة  ىل األغ يددة ب  األد يددة  الددف عددا بوددل جنددس ب  حمددرم ت قلددجنسددة   الددراجن 
 مدد ا اخلددل مسددتهلك  (156)مهددا: انسددتحالة ب  انسددتهالك  ىل مددواد ملاحددة إبحدددح مددريق   

 .هللا ب لم   يف م   امل ت ا  الة اثية    لع ذلك فيكون م ا امل ت  الة اثا ملاحا  
  

                                         
 11انظر: ص  (154)
 20انظر: ص  (155)
(  توويا  ال د ة الفقهية التاسعة   قرار جممع الفقه اإلسالما الد   رقم 29انظر: قوا د ابن رجب ) (156)
 الشعالن.(   قا دة املةلوب املستهلك كاملعد م أتويال   ت ليقا  للدكتور 198)
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 اخلامتة
 يه:ا  رد فاحلمد ل ال ل يسر    متام م ا اللح    يف ختامه م   خالوة مل

 املراد  ل اخلمر  مو اخلل املت،  من اخلمر.
نو    مددو ىل  يثددا اخلددل ي ددت   ددن مريددق حتددو  السددكرة  ب  ال شددا املوجددود يف العصددم  

 .عصم خال   ىل محف اخلل  فيصلن النوي من الكحو   مث يتنكسد اإليثانو   يتحو  
لاحددددة تكددددون م ن خدددال  بدددد  املدددد امب األربعددددة بن اخلمددددر  ذا حتولدددد؛ ب فسددددها  فإ ددددا  
 مامرة.

 ربعة.ليت،  خال  ملاد  لع الراجن من امل امب األ   بن العصم ال ل  صر
  لكرامددةاحددة   اتقصددد لليددل اخلمددر   لددع بربعددة بقددوا : اإل قددد اختلددمل بمددل العلددم يف 

بمدا القدو  في دول     يلقع فيها راء فيحدرم   بد  بن فلدل بدد ن  لقداء رداءبن  التفريق ب  
 الرابع فهو امل ع م لقا    مو ال ل رجحته.

 ع املسلم.خلمر  ل ال ل يظهر   بن العلة من حتر  لليل اخلمر  ما: حرمة  مساك ا
ع مددن إلمث  لدداملاحددا   مددع الصددحين بن اخلددل حددت   ن خلددل قصدددا  فإندده يكددون مددامرا    

را  فيكددون ن مخدد  مددع  لتدده  جددودا    دددما    مدد ا الشدداء بوددلن خددال   ر  ألن احلكددم يددد  خللدده
 .مامرا  

دخل خددل الددف يدد   لددع ذلددك فددال هس بت ا لدده خددل اخلمددر  ب  ت ددا   امل ت ددا  الة اثيددة
 اخلمر يف  نتاجها.

 م ا  هللا ب لم   احلمد ل ب ن   آخرا .
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