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  هل الكحول هي اخلمر؟

دراسة فقهية يف املنتجات الكحولية غري املتناولة، (

  )ومدى انطباق وصف اخلمر عليها

  

  

  إعداد

  عامر بن محمد فداء بھجت

  عضو ھیئة التدریس بقسم الدراسات اإلسالمیة بجامعة طیبة
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اولة، دراسة فقھیة في المنتجات الكحولیة غیر المتن -ھل الكحول ھي الخمر؟ (

  )- ومدى انطباق وصف الخمر علیھا

  عامر بن محمد فداء بن محمد عبدالمعطي بھجت

، المدینة  الدراسات اإلسالمیة ، كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة، جامعة طیبة قسم

  .المنورة ، المملكة العربیة السعودیة 

amfb١٤٢٨@gmail.com :البرید اإللكتروني  

  :ملخص البحث

ھل : مسألة مھمة تترتب علیھا أحكام عدیدة، أال وھي مسألةتناول ھذا البحث 

الكحول ھي الخمر؟ وخلص البحث إلى أن شرط انطباق وصف الخمر على شيء أن 

  .كونھ شراًبا أو متناوال]٢[كونھ مسكًرا ]١: [یجمع وصفین

  .أما ما ال یتناول من المنتجات الكحولیة بشرب أو طعم فإنھ لیس بخمر

إلى ذلك بعد ذكر القولین في المسألة ومن قال بكل منھما وقد توصل الباحث 

  .وأدلة كل قول ومناقشتھا

ویترتب على ھذا جواز استعمال الكحول في غیر الطعام والشراب، وال یحكم 

 .بنجاستھا في ھذه الحالة

الكحول ،  الخمر ،  المنتجات الكحولیة ،  فقھ النوازل ،  :الكلمات المفتاحیة 

  .ة العطور الكحولی
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as consumable alcohols? A legal study of non-edible 
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ABSTRACT:  

This research paper studies an important question, 
which is: Do non-consumable alcohols bear the same 
implications as consumable alcohols? This question forms the 
basis of numerous religious rulings . 

The study concludes that for anything to be categorized 
as a prohibited form of alcohol it has to fulfil two conditions : 

1-It must be an intoxicant. 

2-It must be edible. 

As such, non-edible products containing alcohol do not 
constitute the Islāmically prohibited alcohol . 

The researcher reached this conclusion following a 
study of the two opinions on this matter, along with a 
reference to the scholars who held the opinions as well as the 
evidences for each opinion . 

Key words: alcohol, wine, alcoholic products, the 
jurisprudence of catastrophes, alcoholic perfumes. 

Based on this, it is permissible to use alcohol in non-
edible products, and it is not considered impure. 
Key words: Alcohol, Wine, Alcoholic Products, The 
Jurisprudence Of catastrophes, Alcoholic Perfumes. 
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  بسم هللا الرحمن الرحیم

الحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ 
  :أجمعین، أما بعد

استعمال الكحول في كثیر من المنتجات، : فإن من المسائل التي عّمت بھا البلوى
ناولة مت–وشاع عند كثیر من أھل العلم وطلبتھ أن الكحول خمر، وأن المنتجات الكحولیة 

  .خمر -كانت أم غیر متناولة
مع -ودفًعا للحرج المترتب على ھذا القول مال بعضھم إلى القول بطھارة الخمر 

غیر أن الواقع أن الحكم بخمریتھا یترتب  -مخالفتھ لمذھب األربعة وجماھیر أھل العلم
على  علیھ إشكاالت أكبر من مجرد الحكم بنجاستھا، ومن أكبر ھذه اإلشكاالت المترتبة

الحكم بتحریم بیع الكحول وجمیع المنتجات الكحولیة؛ إذ تحریم : الحكم بخمریة الكحول
: بیع الخمر ثبت بالنص الصریح واإلجماع الصحیح؛ فقد قال النبي صلى هللا علیھ وسلم

َما َبْیَع اْلَخْمرِ « أن بیع وأجمع أھل العلم على : (، وقال ابن المنذر)١(»إِنَّ هللاَ َوَرُسولَُھ َحرَّ
  . )٢()الخمر غیر جائز

من أجل ذلك، ولعظیم الحاجة إلى ھذا الموضوع رأیت أن أكتب بحًثا في مدى 
  .انطباق وصف الخمر على المنتجات الكحولیة

  :وقد جعلت خطة ھذا البحث على النحو اآلتي
  .واستخداماتھا، وبیان النوع المسكر منھا تعریف الكحول: المبحث األول
    .تعریف الخمر: المبحث الثاني
  .الفرق بین الخمر والكحول: المبحث الثالث
  - ٢٤١٩ -.ترتبة على قولھمتسمیة القائلین بخمریة الكحول واآلثار الم: المبحث الرابع

  .ما یترتب على القول بخمریة الكحول
  .تسمیة القائلین بعدم خمریة الكحول واآلثار المترتبة على قولھم: المبحث الخامس

  .رتب على القول بعدم خمریة الكحولما یت
  .أدلة القولین، ومناقشتھا وبیان الراجح منھما: المبحث السادس

  .الترجیح في المسألة
  .أھم نتائج البحث

  س المصادر والمراجعفھر
  فھرس الموضوعات

  .وأسأل هللا أن یجعل ھذا البحث خالًصا لوجھھ وأن یغفر لي الخطأ والزلل

                                      
األصنام، حدیث ، كتاب البیوع، باب بیع المیتة و)٣/٨٤(أخرجھ البخاري في صحیحھ : متفق علیھ)  ١(

: ، كتاب المساقاة، باب تحریم بیع الخمر، حدیث رقم)٣/١٢٠٧(، ومسلم في صحیحھ )٢٢٣٦: (رقم
)١٥٨١.( 
 .٦/١١اإلشراف )  ٢(
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  املبحث األول

  .تعريف الكحول واستخداماتها، وبيان النوع املسكر منها

جدھا إال في معجم في القوامیس العربیة القدیمة، ولم أ) الكحول(لم أجد لفظة 

َسائل عدیم اللَّْون لَُھ َراِئَحة : الكحول: (معاصر، وھو المعجم الوسیط حیث جاء فیھ

ة یْنتج من تخمر السكر والنشاء َوُھَو روح اْلخمر   .)١( )َخاصَّ

أن الكحول لم تكتشف : والسبب في عدم وجود ھذه الكلمة في المراجع القدیمة

  .  في التاریخ الحدیثباعتبارھا مركًبا كیمیائًیا إال

مأخوذة من الكلمة ) الكحول(وما شاع عند كثیر من المثقفین والمتعلمین أنَّ كلمة 

، لم أقف )٢(بفتح الغین، وأن أول من اكتشفھا ھو الكیمیائي جابر بن حیان) َغول(العربیة 

مة  ، وعلیھ -)٣(وإن ذكره بعض المعاصرین–على ھذا في مصدٍر من المصادر المتقدِّ

الكحول باعتبارھا مركًبا كیمیائًیا مستقًال لم یعرفھ العرب، ولم یذكره أحٌد من أصحاب ف

  .القوامیس وال الفقھاء وال غیرھم من المتقدمین

ھذا من الناحیة اللغویة، وأما من الناحیة العرفیة المعاصرة، فتطلق الكحول على 

، جاء في )الكحول اإلیثیلي(ًیا المسكرات، أو المادة المؤثرة في إسكار الخمر، وھي كیمیائ

یستخدم الناس عادًة كلمة مشروبات كحولیة لإلشارة إلى : (الموسوعة العربیة العالمیة

مشروبات مثل البیرة والنبیذ والمسكرات األخرى، لكن ھناك العدید من أنواع الكحوالت 

ولما كان : (ھ، وقال الدكتور عبدالفتاح عشماوي في بحث ل)٤()ذات االستخدامات المختلفة

. الكحول اإلیثیلي أكثرھا شیوعاً واستعماالً اصطلح العلماء على تخصیصھ باسم الكحول

  .)٥( )وھو روح الخمر

                                      
 ).٢/٧٧٨(المعجم الوسیط )  ١(
أسرار : جابر بن حیان بن عبدهللا الكوفي، أبو موسى الطرسوسي، لھ تصانیف كثیرة، منھا)  ٢(

وأما : (كیمیاء، لھ في الكیمیاء ما ألرسطو في المنطق، وقال شیخ اإلسالم ابن تیمیةالكیمیاء، وأصول ال
جابر بن حیان صاحب المصنفات المشھورة عند الكیماویة فمجھول ال یعرف ولیس لھ ذكر بین أھل 

، )١/٢٧٥(فوات الوفیات : ، ینظر ترجمتھ في)٢٩/٣٧٤(مجموع الفتاوى ) العلم وال بین أھل الدین
 ).٢/١٠٣(م للزركلي األعال

، وادعى محمد رشید رضا ٢٤/١٨، مجلة المنار ٥/٩٣٠، مجلة المنار ٧/٦٦تفسیر المنار : ینظر)  ٣(
، ولم أقف أیضا على )٤/٨٦٦مجلة المنار (أن الرازي الفیلسوف الطبیب ھو أول من اكتشف الكحول 

 .مصدر لھذه الدعوى
 ).كحول(الموسوعة العربیة العالمیة مادة )  ٤(
 ).٥٨(المنشور بمجلة الجامعة اإلسالمیة عدد " الخبیثة أم الخبائث"بحث )  ٥(
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مركب كیمیائي یتكون من ذرات من : وأما التعریف الكیمیائي للكحول فالكحول

 الكربون والھیدروجین واألكسجین ترتبط كیمیائًیا مع بعضھا، وتحتوي جمیع جزیئات

  . )١(الكحول على األقل على مجموعة ھیدروكسیل واحدة

 .وسیأتي في المبحث الثالث بیان بعض الفروق بین الكحول والخمر
  

  :)٢(وأما استخدمات الكحول اإلیثیلي فكثیرة منھا

  :في الطب - أ 

  .یستعمل كمطھر - ١

  .مذیب للمواد العطریة ویستخدم بكثرة في صنع الروائح - ٢

األدویة التي تتكون من مواد دھنیة أو قلونیة فإنھا ال (ألدویة مذیب لبعض ا - ٣

  ).تذوب إال في الكحول

  :في الصناعة -ب 

  .مذیب للمواد الدھنیة -١

  .یستخدم في ضغط بعض المواد - ٢

  .كما انھ مقاوم للتجمد - ٣

                                      
 ).الكحول(الموسوعة العربیة العالمیة مادة )  ١(
 ).٥٤(بحث منشور بمجلة الجامعة اإلسالمیة عدد ) الخمر وتأثیرھا على العیون)  (٢(
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  املبحث الثاني

  تعريف اخلمر

  :تحریر محل النزاع في تعریف الخمر
  :محال اإلجماع

  : لة األولىالمسأ
ال خالف بین الفقھاء على خمریة عصیر العنب النيء إذا اشتد وغال وقذف 

  .بالزبد
، )٢(، والطحاوي)١(السرخسي: وھذا اإلجماع نقلھ جماعة من أھل العلم، منھم

 .)٥(، والجصاص)٤(، والبغوي)٣(وابن عبد البر
َطَب في ھذا اإلجماع ھو مستغرٌب إذا ، و)٦( وقد ألحق بعض العلماء بالعنب الرُّ

َطب في األوصاف المختلف  -إن شاء هللا-، وسیأتي )٧(اإلجماع لم ینعقد على عصیر الرُّ
موا غیره–فیھا كالم الحنفیة في اختصاص الخمر بالعنب    -وإن حرَّ

  : المسألة الثانیة
  .)٨(-شرًعا–ال خالف بین الفقھاء في أن ما ال یسكر كثیره وال قلیلھ فلیس من الخمر 

  
  :الثالثة: ألةالمس

قال بخمریة عین من األعیان  - أیًضا–لم أقف على أحد من الفقھاء المتقدمین 
فضًال عن أن یحصل بھا السكر واقًعا، فكل خوضھم وبحثھم  -أصًال  –التي ال تتناول 

  .)٩(إنما ھو في أعیان تتناول عادة كالمشروبات وكجوزة الطیب، والحشیشة، ونحوھا
  

  :المسألة الرابعة
اتفقت : اء على المسألة السابقة وما سیأتي االستدالل علیھ یمكن أن یقالوبن

  .على عدم خمریة ما لیس بشراب وال طعام -في الجملة–المذاھب األربعة 

                                      
 ).٢٤/٢(المبسوط )  ١(
 .٤/٣٧٤مختصر اختالف العلماء )  ٢(
 .، وحكى اإلجماع في مواضع أخرى أیًضا١/٢٤٥، ١/١٤٢تمھید ال)  ٣(
 .١/٢٧٨تفسیر البغوي )  ٤(
 .٤/١٢٤أحكام القرآن للجصاص )  ٥(
 .١٧/٣٩٦كفایة النبیھ )  ٦(
 .١٠/٢٢٨اإلنصاف )  ٧(
د الكثیر ھنا بما یمكن تناولھ من اإلنسان، بخالف ما: ، أقول١١٧القوانین الفقھیة ص)  ٨(  وینبغي أن یقیَّ

 .وهللا أعلم. ال یمكن تناولھ عادة
 .٣/٢٣٢مواھب الجلیل : ینظر مثال)  ٩(
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والذي یحدد المشروب والمطعوم من غیره ھو العرف كما یفّسر المطعوم  ت

  .ُیطعم كالتراب بما ھو مطعوم عادة ال بما یمكن أن: في الربویات بذلك، أي
المائع المسكر، : وقع في كالم كثیر من الفقھاء التعبیر في حد الخمر بأنھا: تنبیھ

أو المسكر، ولیس ھذا قوًال آخر في ضبط حد الخمر، وإنما ھو اختالف في التعبیر، 
  :ما یأتي) المائع(ویدل على اختصاص الخمر بالشراب، وأنھ مراد من أطلق 

وربما یوجد ما ھو أقرب : (معیار العلم في فن المنطققال الغزالي في كتابھ .١
، )١()منھ فیحد الخمر بأنھ مائع مسكر، ویذھل عن الشراب الذي ھو تحتھ

شراب مسكر؛ : إنھ مائع مسكر، بل نقول: وال نقول في حد الخمر: (وقال
، وھذا كالم في المنطق )٢()فإنھ أخص من المائع وأقرب منھ إلى الخمر

) المائع(مع تعریف الخمر بأنھا  -رحمھ هللا–قھ یتعامل فیھ مجرًدا على الف
 .المسكر بأنھ خطأ في صیاغة الحد ال على أنھ خالف فقھي

أنك إذا : الثالثة: (وكرر الغزالي ھذا المعنى في كتابھ المستصفى، فقال.٢
مائع : وجدت الجنس القریب فال تذكر البعید معھ فتكون مكررا، كما تقول

على البعید فتكون مبعدا، كما تقول في حد الخمر، جسم شراب، أو تقتصر 
وإذا ذكرت ھذا فقد ذكرت ما ھو ذاتي ومطرد . مسكر مأخوذ من العنب

مائع : ومنعكس لكنھ مختل قاصر عن تصویر كنھ حقیقة الخمر، بل لو قلت
: مسكر، كان أقرب من الجسم، وھو أیضا ضعیف بل ینبغي أن تقول

 .)٣()ألخص وال تجد بعده جنسا أخص منھشراب مسكر، فإنھ األقرب ا
الثالث أن : (مانع، فقال جامعوحكم على تعریف الخمر بالشراب المسكر أنھ .٣

، فیكون ذلك )شراب مسكر معتصر من العنب(یقال ما الخمر فیقال ھو 
كاشفاً عن ُكنھ حقیقتھ الذاتیة، ویتبعھ أیضاً أنھ تمییز جامع مانع ولكن لیس 

 )تصور ُكنھ الشيء وحقیقتھ، ثم التمییز یتبعھ ال محالة المقصود التمییز بل
)٤(. 

وینبغي أن : (-وھو الفقیھ الحنبلي–ونحوه ما ذكره ابن قدامة في الروضة .٤
یذكر الجنس القریب، لیكون أدل على الماھیة، فإنك إن اقتصرت على ذكر 

: -في حد اآلدمي-البعید بعدت، وإن ذكرت القریب معھ كررت، فال تقل 
وال  "شراب مسكر" -في حد الخمر-وقل بل حیوان ناطق، " م ناطقجس"

                                      
: دار المعارف، مصر، عام النشر: الدكتور سلیمان دنیا، الناشر: المحقق. ٢٨١معیار العلم ص)  ١(

 م ١٩٦١
 .٢٦٨معیار العلم ص )  ٢(
/ ھـ١٤١٣، ١، طمحمد عبدالسالم عبدالشافي: ط دار الكتب العلمیة، ت ١٤المستصفى ص)  ٣(

 .٢٥٩م، ومثلھ في محك النظر لھ ص ١٩٩٣
 .لبنان –دار الكتب العلمیة، بیروت : أحمد فرید المزیدي، الناشر: ، المحقق٢٥٧محك النظر ص)  ٤(
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- ٢٤١٤ - 

 

  .)١(")جسم مسكر"تقل 
على كالم أبي حامد الغزالي بما  -رحمھ هللا–وردَّ الشیخ تقي الدین ابن تیمیة .٥

د انحصار الخمر في المتناول،  وھو كالم مھم أیًضا في فھم كالم یؤكِّ
لفظ المسكر یدل عل أنھ  مائع مسكر كان: فإذا قال: (حیث قال الفقھاء

وھو  الشراب فإن المسكر ھھنا أخص عندھم من الشراب ومن المائع
 .)٢( )ومعلوم حینئذ أن كل مسكر شرابفصل كالناطق لإلنسان 

جریان العرف بإطالق الشراب على الخمر، كما ذكر بعض الفقھاء ذلك عند .٦
 .)٣(كالمھم على من حلف ال یشرب الشراب

  :محالّ الخالف
  :وقع الخالف بین الفقھاء في مسائل إنما

التخصیص في نوع الشراب المسكر باشتراط كونھ من العنب: األولى. 
اشتراط كونھ مائًعا: الثانیة. 
اشتراط كونھ مما فیھ طرب أو لذة: الثالثة. 
اشتراط االشتداد: الرابعة. 
اشتراط الغلیان: الخامسة. 
والسكراشتراط كون الغالب شربھا للمعصیة : السادسة. 
اشتراط كونھا ُتشتھى وُتطلب: السابعة. 
اشتراط القذف بالزبد: الثامنة. 

التخصیص في نوع الشراب المسكر باشتراط كونھ : أما المسألة األولى وھي
  :من العنب، فقد اختلف فیھا الفقھاء على قولین

  .)٤(أن الخمر مختصة بعصیر العنب، وھو مذھب الحنفیة: القول األول

                                      
 .ط دار الریان) ١/٦٢(روضة الناظر )  ١(
 .٢٣الرد على المنطقیین ص)  ٢(
  .٤/٢٩٦المحیط البرھاني )  ٣(
، ١ط. [٤٣٧، المختار للفتوى ص٨/٢٤٧نز الدقائق مع البحر الرائق ، ك٤/٣٩٣الھدایة )  ٤(

ھـ، ١٤٢٩، ٢ط. [٤٨٧، مختصر القدوري ص ]سائد بكداش: م، دار البشائر، تحقیق٢٠١٢ھـ، ١٤٣٣
، مع التنبیھ إلى كون التحریم عندھم ال یختص بعصیر ]عبدهللا نذیر: م، مؤسسة الریان، تحقیق٢٠٠٨

 .العنب، لكن الخمر مختص بھ
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أن الخمر ال تختص بذلك، وھو مذھب جماھیر الفقھاء من  :لثانيالقول ا

  .)٣(والحنابلة )٢(والشافعیة )١(المالكیة
ویتفرع على القول األول بشكل ظاھر أن الكحول وجمیع المنتجات الكحولیة 

  .عدا عصیر العنب ال تعتبر خمراً 
  .سیأتي إن شاء هللاوإنما یرد البحث في خمریة الكحول على القول الثاني على ما       

اشتراط كونھ مائًعا: المسألة الثانیة. 
  .)٦(، والحنابلة)٥(، والشافعیة)٤(وھو مذھب الحنفیة

یحتم�ل أن یك�ون ف�ي دخول�ھ ف�ي ح�د الخم�ر أو ف�ي  وعند المالكیة خالفٌ 

                                      
، النوادر والزیادات البن أبي زید ٢/٢٨٨الرسالة البن أبي زید القرواني مع الفواكھ الدواني )  ١(

، البیان والتحصیل ١/٤٤٢، الكافي البن عبدالبر ٢/٩٢٥، اإلشراف للقاضي عبدالوھاب ١٤/٢٨٣
 .١/٨٤، شرح الخرشي على خلیل ٤/١١٣، الذخیرة ٣/١٨٩
، وقد أشار فیھ إلى اختالف ١١/٢٧٥، الشرح الكبیر للرافعي ١٣/٣٨٧الحاوي الكبیر للماوردي )  ٢(

وذكر األصحاب خالفا في : (فقال -ال في إطالق الحكم–الشافعیة في إطالق اسم الخمر على غیر العنب 
وذكر : (، وقال أیضا١٠/١٦٨، روضة الطالبین )أن اسم الخمر ھل یتناولھا، واألكثرون على المنع

اسم الخمر ھل یتناولھا؟ واألكثرون على المنع، وكل شراب حكمنا بتحریمھ، األصحاب خالفا في أن 
، وبھ یتبّین أن االختالف الواقع بینھم في إطالق اسم الخمر على غیر عصیر )فھو نجس، وبیعھ باطل

واختلف أصحابنا في وقوع اسم : (، وفیھ٩/٢٢١العنب خالف لفظي، النجم الوھاج في شرح المنھاج 
فقال المزني وجماعة بذلك؛ ألن االشتراك بالصفة یقتضي االشتراك باالسم، : نبذة حقیقةالخمر على األ

أنھ : وھو قیاس في اللغة، وھو جائز عند األكثرین، وھو ظاھر األحادیث، ونسب الرافعي إلى األكثرین
وھو ) الف فیھاأما في التحریم والحد فھي كالخمر، لكن ال یكفر مستحلھا؛ للخ) ال یقع علیھا إال مجاًزا 

وحقیقة الخمر عند أكثر أصحابنا المسكر من : (، وفیھ٩/١٦٦مؤكد للفظیة الخالف بینھم، تحفة المحتاج 
عصیر العنب وإن لم یقذف بالزبد فتحریم غیرھا قیاسي أي بفرض عدم ورود ما یأتي وإال فسیعلم منھ 

 ).أن تحریم الكل منصوص وعند أقلھم كل مسكر
، ٧/٤١٦، المبدع ٩/١٦٠، المغني ٤/١٠٤، الكافي البن قدامة ٥٤٢الخطاب صالھدایة ألبي )  ٣(

 .٣/٣٦٠، شرح منتھى اإلرادات ٦/١١٦، كشاف القناع ١٠/٢٢٨اإلنصاف 
إلخ من األشربة، وبھ عبر بعضھم ... المراد بما أسكر كثیره: (قال) ٤/٤٢(حاشیة ابن عابدین )  ٤(

). ن كثیره مسكرا كالزعفران والعنبر، ولم أر من قال بحرمتھاوإال لزم تحریم القلیل من كل جامد إذا كا
والحاصل أنھ ال یلزم من حرمة الكثیر المسكر حرمة قلیلھ وال نجاستھ مطلقا إال ): (٦/٤٥٥(وقال أیًضا 

في المائعات لمعنى خاص بھا، أما الجامدات فال یحرم منھا الكثیر المسكر، وال یلزم من حرمتھ نجاستھ 
 ).تل فإنھ حرام مع أنھ طاھركالسم القا

، )٤/١٥٨) (١/٥٧٠(، )١/١٠(أسنى المطالب . ط دار الفكر) ١٥ص(منھاج الطالبین )  ٥(
الغرر البھیة : عن التقیید بالمائع، وانظر) المسكر(، وللشافعیة كالم ونقاش ھنا في إغناء لفظ )٤/١٦٠(
 ).١٥/١٧٨(، الحاوي )١/٢٢٦(، مغني المحتاج )٩/١٦٨(، )٢٨٩-١/٢٨٨(، تحفة المحتاج )١/٣٩(
، دلیل الطالب مع منار السبیل )٦/٢١١(، )٣٢٤، ٥/٣٢٢(، )١/٢٣١(مطالب أولي النھى )  ٦(
 ).٣٣ص(، بدایة العابد )٢/٢٣٢(
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- ٢٤١٦ - 

 

، حیث قال خلیل ف�ي مختص�ره )١(األعیان النجسة بغض النظر عن خمریتھا
���ر... إال المس���كر: (مس���تثنًیا م���ن طھ���ارة الجم���اد ، وظ���اھره )إال خم���ر تحجَّ

بالمائع ) إال المسكر: (اشتراط كونھ مائًعا، وقد اختلف الشراح في تقیید قولھ
  .)٢(من عدمھ، فذھب بعضھم إلى شمولھ المائع والجامد

  .)٣(وخصھ بعضھم بالمائع
 

٤(اشتراط كونھ مما فیھ طرب أو لذة: الثالثة(. 
وا علی���ھ تص���ریًحا لكن���ھ ظ���اھر ف���ي وإن ل���م ینّص���– الحنفی���ةوھ���و م���ذھب 

  .)٨(والحنابلة، )٧(والشافعیة)٦(المالكیة، و-)٥(تعلیالتھم

                                      
 .وھو مھم فلیراجع) ١/٢٨٨(، الفواكھ الدواني )٢/٢٨٧] (مع الفواكھ الدواني[الرسالة )  ١(
 .ٌن فلیراجعوفیھ تفصیل حس) ١/٨٤(شرح الخرشي )  ٢(
 ).١/٤٧(، ونحوه في منح الجلیل )١/٥٠(الدردیر شرح خلیل )  ٣(
الیوفوریا ھي : (، وجاء في الویكیبیدیا)الیوفوریا(حالة الطرب والنشوة الناتجة عن الخمر تسمى )  ٤(

الدقیقة األولى من تعاطي ) ١٥-١٠(وقد ذكر أن ھذه الحالة تحدث خالل ، حالة الشعور بالنشوة
 . )الكحول

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%A9_(%D
9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AC) 

ة في شرح بدایة ، الھدای)٣/٢٠٦(، المحیط البرھاني )٦/٤٤(، تبیین الحقائق )٢٤/١٣(المبسوط )  ٥(
 ).٤/٣٩٥(المبتدي 

، ١/٨٤شرح الخرشي على خلیل ، )٩/٣٤٨(، )١/٤٦(، منح الجلیل )١/٥٠(شرح الدردیر )  ٦(
 .١١٧القوانین الفقھیة ص

، تحفة )١/٥٧٠(، أسنى المطالب )١٧/٣٢٥(، نھایة المطلب )١٥/١٧٨(الحاوي للماوردي )  ٧(
اإلسكار یطلق ویراد بھ مطلق تغطیة العقل، : (وفیھ )١/٣٥٦(، الزواجر )٩/١٦٨(، )١/٢٨٩(المحتاج 

وھذا إطالق أعم ویطلق ویراد بھ تغطیة العقل مع نشوة وطرب، وھذا إطالق أخص وھو المراد من 
 ).اإلسكار حیث أطلق

، )١/١٠٧(، شرح المنتھى )٧/٤١٨(، المبدع )١٠/٣٣١(، الشرح الكبیر )١/١٥٨(الكافي )  ٨(
، )٢٨/٣٤٠(، مجموع الفتاوى )٣/٤١٨(البن تیمیة = =، الفتاوى الكبرى)١/٢٣١(مطالب أولي النھى 

 )وجود لذة، وعدم تمییز: السكر یجمع معنیین: (ولفظھ) ٣/٢٨٧(، مدارج السالكین )٢١١، ٣٤/١٩٧(
ما كان فیھ لذة : أحدھما: واعلم أن المسكر المزیل للعقل نوعان): (٢/٤٦٤(، جامع العلوم والحكم )٨(

وسواء كان ھذا المسكر جامدا أو : قال طائفة من العلماء.... و الخمر المحرم شربھوطرب، فھذا ھ
مائعا، وسواء كان مطعوما أو مشروبا، وسواء كان من حب أو ثمر أو لبن، أو غیر ذلك، وأدخلوا في 

ما یزیل : والثاني..... ذلك الحشیشة التي تعمل من ورق القنب، وغیرھا مما یؤكل ألجل لذتھ وسكره
 ...). لعقل ویسكر، ال لذة فیھ وال طرب، كالبنج ونحوه،ا
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اشتراط االشتداد: الرابعة. 

: وأوردتھا ھنا للتنبیھ على معناھا ال لورود الخ�الف فیھ�ا، ق�ال اب�ن عاب�دین
، وقد شرط ھذا الوصف في الخم�ر )١( )اشتد أي قوي بحیث یصیر مسكرا(

والخم�ر ھ�و عص�یر العن�ب إذا ص�ار : (ل الماوردي ف�ي الح�اويالشافعیة قا
الش����دة : مس����كرا بح����دوث الش����دة المطرب����ة فی����ھ فیص����یر خم����را بش����رطین

  .)٢()والسكر
 

اشتراط الغلیان: الخامسة. 
واش���تراط ھ���ذا ھ���و م���ذھب أب���ي حنیف���ة خالًف���ا .)٣(ارتف���اع أس���فلھ: والم���راد

حبیھ، ویجع��ل ، وبع��ض الحنفی��ة یجعل��ھ ش��رًطا أیًض��ا عن��د ص��ا)٤(لص��احبیھ
  .)٥(الخالف بینھم في قذف الزبد دون الغلیان

 

اشتراط كون الغالب شربھا للمعصیة والسكر: السادسة. 
، ف���ي س���یاق الف���رق ب���ین الخم���ر والب���نج )٦(نقل��ھ الزركش���ي ع���ن أب���ي یعل���ى

  .واعتبارھا ضابًطا أو شرًطا ربما ال یكون دقیًقا
 

اشتراط كونھا ُتشتھى وُتطلب: السابعة: 
ف���ي التفری���ق ب���ین الب���نج  )٧(زركش���ي ع���ن ش���یخ اإلس���الم اب���ن تیمی���ةنقل���ھ ال

  .والحشیشة
 

اشتراط القذف بالزبد: الثامنة. 
  .)٨(وھو قول أبي حنیفة خالًفا لصاحبیھ

                                      
 ).٦/٤٤٨(حاشیة ابن عابدین )  ١(
 .١٣/٢٧٦الحاوي للماوردي )  ٢(
 ).٦/٤٤٨(حاشیة ابن عابدین )  ٣(
 ).٦/٤٤(، تبیین الحقائق )٢٤/١٣(المبسوط )  ٤(
 ).٥/١١٢(، بدائع الصنائع )٣/٣٢٥(تحفة الفقھاء )  ٥(
ومما یدخل في كالم الخرقي من تعاطى ما یزیل ): (٥/٣٨٢(شرح الخرقي  قال الزركشي في)  ٦(

عقلھ لغیر حاجة، كالبنج ونحوه، وقد اختلف المذھب في ھذا، فألحقھ ابن حامد وأبو الخطاب في الھدایة، 
ووجھ القاضي الفرق بأن الغالب من وأبو محمد بالسكران، وفرق أحمد بینھما، فألحقھ بالمجنون، 

یشربون لغیر المعصیة، بخالف المسكر، والحكم یتعلق بالغالب، وألن كثیرا ممن یشرب  الناس أنھم
، بخالف متعاطي البنج ونحوه، المسكر ُیْظِھُر زوال العقل مع إثباتھ، فحكم بإیقاع الطالق سدا للذریعة

  ).ومما قد یلحق بالبنج الحشیش الخبیثة
  .ط العدل) ١٢/١٨٦(ناع ، كشاف الق)٥/٣٨٢(شرح الزركشي على الخرقي )  ٧(
، تحفة )٦/٤٤(، تبیین الحقائق )٤/٩٩(، االختیار لتعلیل المختار )٢٤/١٣(، )١٠/١١٤(المبسوط )  ٨(

 ).٥/١١٢(، بدائع الصنائع )٣/٣٢٥(الفقھاء 
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  املبحث الثالث

  الفرق بني اخلمر والكحول

  :بناء على ما سبق في تعریف الخمر وتعریف الكحول فإن بینھما عدة فروق

 .، ولیس كل كحول متضمًنا في الخمركل خمر یتضمن كحوًال .١
 .الخمر شراب بذاتھ، والكحول بذاتھا لیست شراًبا.٢
جنس الخمر مسكٌر بالفعل مع اللذة والطرب، وجنس الكحول منھ المسكر .٣

–بالقوة مع اللذة والطرب كالكحول اإلیثانول، ومنھ المسكر بالفعل 
 .ال یؤدي لطرب ، ومنھ ما ھو مفسد للعقل وسام وقد-المستعمل في الخمور

الكحول تصّنف كیمیائًیا على أنھا مركب، بینما الخمر تصنَّف على أنھا .٤
 .محلول/ مخلوط

الخمر معروفة من قبل اإلسالم، بینما الكحول لم تكتشف إال متأخًرا وقد قیل .٥
، وقیل ھو جابر بن )١(ھـ٣١١إن مكتشفھا ھو الرازي المتوفى سنة 

 .)٢(حیان
المتقدمین بنجاسة الكحول، بینما قال جمھور الفقھاء لم یقل أحد من الفقھاء .٦

 .بنجاسة الخمر
الكحول اإلیثیلي، : الكحول مادة كیمیائیة منھا ما یسكر مع اللذة والطرب وھو.٧

ِتِھ، وھو الكحول المیثیلي یَّ  .ومنھا ما یذھب العقل دون اللذة والطرب مع ُسمِّ
عض األدویة، ومنھا الكحول تدخل في استخدامات عدیدة منھا الضروري كب.٨

ولعلھ ملحق بالضروري من جھة (الحاجي كالبنزین في عدد من الدول 
، ومنھا التحسیني مثل العطورات، بینما الخمر من حیث األصل )المستھلك

 . )٣(شراب واالستخدامات األخرى عارضة
الكحول الصافي مادة سائلة غیر معّدة وال صالحة للشرب، بخالف الخمر .٩

  .ة معّدة للشربفھي مادة سائل

                                      
مظاھر العبقریة في : (بحث بعنوان) ٤١(ص ) ٦٩٣(، مجلة الرسالة عدد )٤/٨٦٦(مجلة المنار )  ١(

 ).ة للدكتور خلیل جمعة الطوالالحضارة اإلسالمی
الوضع الحقیقي لمشكلة جابر بن حیان لألستاذ : (بحث بعنوان) ٤٨(ص) ٣٦٨(مجلة الرسالة عدد )  ٢(

 ).أحمد زكي صالح
 ).٥٤(بحث منشور بمجلة الجامعة اإلسالمیة عدد ) الخمر وتأثیرھا على العیون)  (٣(
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  املبحث الرابع

  .تسمية القائلني خبمرية الكحول واآلثار املرتتبة على قوهلم

 . )١(الشیخ محمد بن إبراھیم آل الشیخ.١
 .)٢(عبدالعزیز بن عبدهللا بن باز .٢
 . )٣(عبدهللا بن غدیان.٣
 .)٤(عبدهللا بن قعود.٤
 .)٥(عبدالرزاق عفیفي.٥
  .)٦(محمد بن عثیمین في فتاوى نور على الدرب.٦
شرح الموطأ، شرح الترمذي، : عبد الكریم الخضیر في عدد من دروسھ منھا.٧

 .)٧(شرح المحرر، شرح الخرقي، شرح ألفیة العراقي، شرح كتاب التوحید
 .)٨(عبدهللا بن بیھ.٨
 .)٩(عبدهللا بن عبدالرحمن بن جبرین في أحد قولیھ.٩

 .)١٠(دار اإلفتاء المصریة في القول اآلخر لھا.١٠
، ووافقھ )نزیل مومباي(د شفیق المعروف بشفیق الرحمن أبو عتیق محم.١١

، محمد )خطیب مسجد الجامع بمومباي(محمد عبدالمنعم : على الفتوى
، أحمد یوسف )المدرس األول في المدرسة الھاشمیة بمومباي(عبدالغفور 

                                      
 ).١٢/٧٨(مجموع الفتاوى )  ١(
، مجموع فتاوى )٣٨/٨٤(، مجلة البحوث اإلسالمیة )٢٢/١٤٤(،  )٢٢/٩١(اللجنة فتاوى : انظر)  ٢(

 ).٦/٣٩٦(ابن باز 
 )..٣٨/٨٤(، مجلة البحوث اإلسالمیة )٢٢/١٤٤(، )٢٢/٩١(فتاوى اللجنة )  ٣(
 ).٢٢/١٤٤(، )٢٢/٩١(فتاوى اللجنة )  ٤(
 .)٣٨/٨٤(مجلة البحوث اإلسالمیة : ، وانظر)٢٢/٩١(فتاوى اللجنة )  ٥(
 ).٣١١- ٣/٢٩٥(لھ عدة فتاوى في فتاوى نور على الدرب )  ٦(
وقت  https://shkhudheir.com/fatawa/617316379: ینظر موقع الشیخ الرسمي)  ٧(

 .م٧ھـ الساعة١٤٤٠-١١-٩الزیارة 
 ٣/١٢٧٤مجلة المجمع الفقھي التابع للمنظمة )  ٨(
http://ibn-: شرح دلیل الطالب من الموقع الرسمي للشیخ ابن جبرین على الرابط)  ٩(
 jebreen.com/?t=books&cat=1&book=86&page=5349  صفر ١٦تاریخ الزیارة

http://ibn-) ١١٢٦٧(وى أخرى برقم ھـ الساعة الثالثة ظھًرا، وفي كذلك فت١٤٣٣
jebreen.com/?t=fatwa&view=vmasal&subid=11267٢٨٥٤: (، وفي فتوى برقم (

.com/?t=fatwa&view=vmasal&subid=2854jebreen-http://ibn.  
  ٢٨/١٢/٢٠٠٣بتاریخ ) ٣٦٦٩(فتواھم رقم )  ١٠(
-http://dar

alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?ID=3669&LangID=1&MuftiType=0 . 
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، قاضي غالم أحمد تلیائي )خطیب مسجد إسماعیل حبیب(الفارسي المدني 
، أبو السعود محمد سعد هللا )مدرسة المحمدیة بمومبايالمدرس األول في ال(

، سلیمان عبدالعزیز )الخطیب واإلمام في ممسجد زكریا بمومباي(المكي 
الخطیب اإلمام في مسجد رنكاري (میرداد، محمد فضل كریم الدھلوي 

، عبد )مدیر دار األیتام اإلسالمیة بمومباي(، محمد شرف الدین )محلھ
 .)١( )م خانة اإلسالمیة بمومبايمدرس الیتی(السمیع 

  .ما یترتب على القول بخمریة الكحول
یتبادر إلى ذھن كثیر من طلبة العلم والمتفقھة أّن الذي یترتب على الحكم بخمریة 
الكحول ھو الحكم بنجاسة العطور الكحولیة على قول الجمھور القائلین بنجاسة الخمر، 

بالقول المروي عن ربیعة وغیره بطھارة الخمر، ثمَّ یكون المخرج عندھم من ھذا باألخذ 
  .والحمد �

والحقیقة أن الحكم بنجاسة العطور الكحولیة ھو أسھل ما یترتب على القول 
  :بخمریة الكحول مقارنة باللوازم والتبعات الكبیرة األخرى، وذلك من جھتین

ل من جھة كون مسألة نجاسة الخمر مسألة ظنیة اجتھادیة، والقو: األولى
  .بطھارتھا لھ اعتبار وقوة

أن العطور من األمور التحسینیة التي یمكن االستغناء عنھا دون عناء وال : الثانیة
  .ضرر وال مشقة

  :ولكننا إذا نظرنا وجدنا لھذا القول لوازم ونتائج وتبعات، فمنھا

 .تحریم بیع الكحول النقي )١
 .تحریم شرائھا )٢
 .فساد العقد )٣
 .لعن بائعھا )٤
 .)٢(لعن مشتریھا )٥

                                      
، ولم أقف )٢٣/٦٥٨(وافقة المذكورین علیھا محمد رشید رضا في مجلة المنار نقل ھذه الفتوى وم)  ١(

على ترجمة أحد من المذكورین سوى ما ُذِكر من وظیفة كل واحد منھم حسب ما ذكره محمد رشید 
 .رضا

لعن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في الخمر : (لما ورد في حدیث أنس بن مالك رضي هللا عنھ)  ٢(
صرھا، ومعتصرھا، وشاربھا، وحاملھا، والمحمولة إلیھ، وساقیھا، وبائعھا، وآكل ثمنھا، عا: عشرة

، أبواب البیوع، باب النھي أن یتخذ )٣/٥٨١(أخرجھ الترمذي في جامعھ ) والمشتري لھا، والمشتراة لھ
، حدیث رقم ن ھذا حدیث غریب من حدیث أنس وقد روي نحو ھذا عن اب: ، وقال)١٢٩٥: (الخمر خّالً

، )٢/١١٢٢(عباس، وابن مسعود، وابن عمر، عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، وابن ماجھ في سننھ 
، وصححھ األلباني في صحیح )٣٣٨١: (كتاب األشربة، باب لعنت الخمر على عشرة أوجھ، حدیث رقم

 . سنن الترمذي
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تحریم بیع البنزین في عدد من الدول، ففي البرازیل مثًال یحتوي  )٦

من كحول االیثانول، وفي أمریكا یحتوي % ٢٥البنزین على نسبة 
) ُمسكًرا(تقریًبا، وھذه النسب كافیة لجعل المحلول % ١٠على نسبة 

 .)١(بالقوة
 .تحریم شراء البنزین على النحو السابق )٧
 .فساد البیع السابق )٨
 .بائع والمشتري للبنزین المحتوي على نسبة كبیرة من الكحوللعن ال )٩

 .تحریم بیع العطور الكحولیة)١٠
 .تحریم شرائھا)١١
 .فساد العقد)١٢
 .لعن البائع والمشتري)١٣
 .تحریم بیع أنواع من الدھانات)١٤
 .تحریم شرائھا)١٥
 .فساد العقد)١٦
 .لعن بائعھا)١٧
 .لعن مشتریھا)١٨
 .)٢(تحریم دھن المساجد بھا)١٩
 .ة من المنظفاتتحریم بیع أنواع كثیر)٢٠
 .تحریم شرائھا)٢١
 .فساد العقد)٢٢
 .لعن بائعھا)٢٣
 .لعن المشتري)٢٤
  .تحریم تنظیف المساجد بھا)٢٥

                                      

ھـ ١٤٣٣صفر  ١٦تاریخ التصفح  wikipedia.org/wiki/Ethanolhttp://en. :ینظر)  ١(
 .الساعة الثالثة ظھًرا

ھـ ونقل فتواھم محمد رشید رضا في مجلة المنار ١٣٤٠وقد أفتى بھذا بعض مشایخ الھند عام )  ٢(
  .ورد علیھا) ٢٣/٦٥٨(
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  املبحث اخلامس

  .تسمية القائلني بعدم مخرية الكحول واآلثار املرتتبة على قوهلم

 .)١(دار اإلفتاء المصریة)١
 .، وكالمھ أقدم وأنفس ما وقفت علیھ في المسألة)٢(محمد رشید رضا)٢
 .)٣(لرحیم الھاشم عبدا)٣
 .)٤(عبدهللا بن عبدالرحمن الجبرین في أحد قولیھ)٤
 .)٥(سلیمان الماجد)٥

                                      
م ٢٩/١٢/٢٠١٢ریخ وتا) ٤٧٣١: (في فتواھم المنشورة على الموقع الرسمي لدار اإلفتاء برقم)  ١(

والقول بعدم نجاسة الكحول وبأنھ لیس خمًرا ھو ما أفتى بھ العالمة الشیخ محمد بخیت المطیعي : (وفیھا
ھـ، وھو ما علیھ دار ١٣٥١في مجلة اإلرشاد في العدد األول من السنة األولى في شھر شعبان سنة 

من  ٢٧، وتاریخ ١٥٩: طر برقماإلفتاء المصریة حیث صدرت بذلك فتواھا في عھد الشیخ محمد خا
: م، وفي عھد الشیخ عبداللطیف حمزة برقم١٩٧٢ینایر سنة  ١٢ھـ، الموافق ١٣٩١ذي القعدة سنة 

م، وانتصر لذلك الشیخ محمد رشید ١٩٨٥یونیو ٦ھـ، الموافق ١٤٠٥من رمضان  ٧، وتاریخ ١١٧
لھیئات العلمیة الفقھیة وھو قول جماعة من العلماء المعاصرین وبعض ا" تفسیر المنار"رضا في 

 ).المعتمدة كما في مجموعة الفتاوى الشرعیة الصادرة عن قطاع اإلفتاء بالكویت
 .٤/٨٦٦في مقالھ المنشور في مجلة المنار )  ٢(
وعلى ھذا فالكحول طاھر في المعتمد لدى : (٣١٤وقال ص ٦١٧الجامع في أحكام النجاسات ص)  ٣(

  ). المذاھب األربعة
  :لیل شرح منار السبیل على موقعھ الرسميشفاء الع)  ٤(
  jebreen.com/?t=books&cat=3&book=48&page=1913-http://ibn تاریخ

http://ibn-) ١١٦٩١: (ھـ الساعة الثالثة ظھًرا، وفي فتوى أخرى لھ برقم١٤٣٣صفر  ١٦الزیارة 
 jebreen.com/?t=fatwa&view=vmasal&subid=11691الساعة الخامسة : وقت التصفح

http://ibn-) ٨٢٠٠: (ھـ، وفي فتوى أخرى لھ برقم١٤٣٣صفر  ١٦عصًرا بتاریخ 
jebreen.com/?t=fatwa&view=vmasal&subid=8200٨١٨٠: (، وفي أخرى برقم :(
jebreen.com/?t=fatwa&view=vmasal&subid=8180-http://ibn وقد سبق أن لھ ،

) ٦٧٠٠: (لھ قول بالتفصیل بین النسبة القلیلة والكثیرة، كما في فتوى رقمقوًال باعتبارھا خمًرا، و
jebreen.com/?t=fatwa&view=vmasal&subid=6700-http://ibnوفي فتوى رقم ، :

)١٣٨١ (jebreen.com/?t=fatwa&view=vmasal&subid=1381-http://ibn وفي ،
http://ibn-شرحھ على كتاب مفید المستفید 

page=5812&subid=jebreen.com/?t=books&cat=7&book=92&toc=6581& ،
http://ibn-) ٤٤٧س : (وفي اللؤلؤ المكین من فتاوى ابن جبرین

jebreen.com/?t=books&cat=6&book=67&toc=4410&page=3989&subid= .  
 . ھـ١٤٢٩/ ٨/ ٣٠قعھ اإللكتروني بتاریخ كما في الفتوى المنشورة بمو)  ٥(
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 )١(.مصطفى العدوي)٦

  
  .ما یترتب على القول بعدم خمریة الكحول

من المعلوم أن في الكحول مصالح ومنافع في مجاالت عّدة، وإذا كان القول 
  :القول بانتفاء خمریتھا یترتب علیھبخمریة الكحول یسّد باب ھذه المصالح كما سبق، فإن 

 جواز بیع المنتجات الكحولیة غیر المتناولة وشرائھا، وعلیھ عمل الناس، في
العطور وكثیر من المنظفات والبنزین الذي فیھ نسبة عالیة من الكحول في 

 .بعض البلدان
 طھارة المنتجات الكحولیة المذكورة، وعلیھ عمل الناس بل بعض المنتجات

 .یة یتخذھا الناس منّظفات یغسلون بھا ال منھاالكحول
 ویبقى منع بیعھا لمن علم أنھ یتخذھا خمًرا كما قال الفقھاء في بیع العنب لمن

  .یتخذه خمًرا

ویترتب على ذلك انتفاء جمیع أحكام الخمر عنھا، وبقاء استعمالھا على أصل 
  .اإلباحة

                                      
http://www.mostafaaladwy.com/play-موقع الشیخ مصطفى العدوي   )  ١(

10754.html  ھـ الساعة السابعة مساء١٤٤٠-١١-٩وقت الزیارة. 
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  املبحث السادس

  .راجح منهماأدلة القولني، ومناقشتها وبيان ال

  .)١( )ُكلُّ ُمْسِكٍر َخْمرٌ : (عمدة القائلین بخمریة الكحول حدیث
 .یشمل ما ُیشرب وما ال ُیشرب) مسكر(عموم : وجھ الداللة

  :مناقشة الدلیل وتتضمن أدلة القول بعدم خمریة الكحول
  :على خمریة الكحول من وجوه) ُكلُّ ُمْسِكٍر َخْمرٌ : (یناقش االستدالل بحدیث

أن الشيء إذا كان یصدق بالقوة وبالفع�ل فھ�و بالفع�ل حقیق�ة وف�ي : ()٢(ھ األولالوج
، والذي ُیس�كر بالفع�ل ھ�و المش�روبات ونحوھ�ا، بخ�الف م�ا ال ُیتن�اول ف�ال )٣()القوة مجاز

ُیسكر بالفعل وإن كانت فیھ قوة اإلسكار، والقاع�دة ف�ي عل�م األص�ول أن اللف�ظ إذا احتم�ل 
  .ى الحقیقة، وال یعم الحقیقة والمجازالحقیقة والمجاز ُحِمل عل

بأن��ھ یل��زم م��ن ھ��ذا أن الخم��ر قب��ل ش��ربھ ال یك��ون مس��كًرا، وال یس��مى : واعت��رض
خم��ًرا؛ لع��دم حص��ول اإلس��كار من��ھ بالفع��ل، وھ��ذا ال��الزم باط��ٌل فتع��ّین أن یك��ون الم��راد 

یة تس��م(بالح�دیث المس�كر ب��القوة ال المس�كر بالفع��ل، وق�د ذك�ر ال��رازي م�ن أقس��ام المج�از 
: ، ق�ال القراف�ي)٤( )إمكان الشيء باسم وجوده كما یقال للخمر الت�ي ف�ي ال�دن إنھ�ا مس�كرة

وجود المقبول، وھذه العب�ارة فیھ�ا مناقش�ة؛ ألن�ا إذا : اإلمكان ھو القبول، ومراده بوجوده(
الخمر إنھا مسكرة، ل�م یطل�ق ھ�ذا االس�م عل�ى القب�ول ب�ل عل�ى المح�ل ال�ذي ثب�ت ل�ھ : قلنا

 بد من مالحظة قاعدة في ھذا المثال، وھ�ي أن األوص�اف إنم�ا تص�دق حقیق�ة القبول، وال
ال " مس�كر"في الحال دون االستقبال، كما تقدم في إطالق المشتق على المحل، فعلى ھ�ذا 

... یصدق إال على الخمر الذي ُشِرب وسیطر على الدماغ حت�ى حص�ل من�ھ تغطی�ة العق�ل
داخٌل في الحقیقة الشرعیة باالتفاق فتعیَّن أن یكون  ، وھذا المجاز)٥( )وأما قبل ذلك فمجاز

المراد في الحدیث المسكر بالقوة، ومعلوٌم أنھ إذا تعّذر حمل اللفظ على حقیقتھ ُحِمل عل�ى 
إط�الق م�ا : -أي من أن�واع المج�از–النوع الثامن : (المجاز، قال في شرح الكوكب المنیر

الدن مسكًرا، وقال رسول هللا صلى هللا علی�ھ  كتسمیة الخمر في]... بالفعل على ما بالقوة[
  باب : (، ولھذا قال خلیل في مختصره)٦( )ألن فیھ قوة اإلسكار) ُكلُّ ُمْسِكٍر َخْمرٌ : (وسلَّم

  

                                      
األشربة، باب بیان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر  ، كتاب)٣/١٥٨٧(أخرجھ مسلم في صحیحھ )  ١(

 ).٢٠٠٣: (حرام، حدیث رقم
 .وھو الدلیل األول للقول بعدم الخمریة)  ٢(
 ).٢/٥٥٥(فتاوى السبكي )  ٣(
 ).١/٣٢٦(المحصول ) ٤(
 ).١/٤٨٣(شرح المحصول )  ٥(
)١/١٦٤)  (٦.( 
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ق�ال الخرش�ي ف�ي  )١( )في بیان حد شارب الخم�ر بش�رب المس�لم المكل�ف م�ا یس�كر جنس�ھ

  .)٢( )ط السكر بالفعلوأسند الفعل إلى الجنس إشارة إلى عدم اشترا: (شرحھ
بأنَّ حدیثھم في زمٍن ال ُیدرك فیھ وجود قوة اإلسكار إال ف�ي المش�روبات م�ن : وُردَّ 

خالل التجربة فی�رى الن�اس الُس�كر ف�ي ش�اربیھا ونح�ن نتح�دث عم�ا ال ُیش�رب وال ی�درك 
 وال ُیع�رف: (إسكاره إال من خالل التركیبة الكیمیائیة ف�ال اعت�راض، ق�ال اإلم�ام الش�افعي

، وم��رادھم بق��وة )٣( )اإلس��كار ف��ي الش��راب حت��ى یش��رب من��ھ واح��د ف��یعلم من��ھ أن��ھ مس��كر
اإلسكار القوة القریبة من الفعل وإنما یتحقق ذلك فیما كان من شأنھ أن ُیشرب أو یتعاطى 

، ویمّثل�ون عل�ى )٤( )ومن شأنھ أن یسكرأي الذي فیھ قوة اإلسكار : (فُیسِكر، قال المناوي
ب�القوة ب�الخمر ف�ي ال�دن، والقط�رة الت�ي ال ُتس�كر بالفع�ل ونح�و ذل�ك،  كون الخمر مس�كرة

. ولیس في كالمھم أنھم قصدوا إدخال ما ال ُیتناول، وما نوعھ لیس من المشروبات أصًال 
  .وهللا أعلم

بأنَّ كالم الش�افعي فی�ھ تقیی�د الش�رب بواح�د ألن�ھ األداة المتیس�رة للوص�ول : ویجاب
لحكم بدون شرب أح�د ف�ال معن�ى الش�تراط ش�ربھ، وب�أّن تأوی�ل إلى الحكم، أما وقد أمكن ا

كالم الفقھاء على غیر ظاھره، وحملھ على غیر عمومھ مفتقٌر للدلیل، ومجرد عدم وجود 
  . الصورة في زمانھم ال یكفي لتأویل كالمھم

  

ُمشِعٌر بأن محل الكالم ھو ما یتن�اول فیحص�ل من�ھ الس�كر ) ُمسِكر(أن قولھ : الثاني
دون ما ال ُیتناول، وھذا من داللة اإلشارة، ونظیره استدالل الفقھاء على اختصاص  عادًة،

، )٥( )لَْیَس ِفیَما ُدوَن َخْمَس�ِة أَْوَس�ٍق َص�َدَقةٌ : (الزكاة بالمكیل فیما یخرج من األرض بحدیث
فمع أن الخضروات مما یمكن كیلھ لكنھ غیر مكیل في الواقع فلم ی�دخل، فك�ذلك م�ا یمك�ن 

  .لكنھ غیر مسكر في الواقع ال یدخل إسكاره
  

أن ربط الحكم بالتركیبة الكیمیائی�ة لمكون�ات الم�ادة م�ن جھ�ة احتوائ�ھ عل�ى : الثالث
الكحول أو عدمھ یجعل فھم الحقیقة الشرعیة وتنزیلھا متوقٌف على علم الكیمیاء، وقد ق�ال 

ع علیھ)ھذه الشریعة المباركة أمیة: (-رحمھ هللا–الشاطبي  أنھ ال بد : (فروًعا منھا ، ثم فرَّ
في فھم الشریعة من اتباع معھ�ود األمی�ین، وھ�م الع�رب ال�ذین ن�زل الق�رآن بلس�انھم، ف�إن 
كان للعرب في لسانھم ع�رف مس�تمر، ف�ال یص�ح الع�دول عن�ھ ف�ي فھ�م الش�ریعة، وإن ل�م 

أنھ إنما یصح في مسلك ... یكن ثم عرف، فال یصح أن یجرى في فھمھا على ما ال تعرفھ
فھام والفھم ما یكون عاما لجمیع العرب، فال یتكلف فیھ ف�وق م�ا یق�درون علی�ھ بحس�ب األ

                                      
 ).٢٤٦ص (مختصر خلیل )  ١(
)٨/١٠٨)  (٢.( 
 ).٦/١٩٥(األم )  ٣(
 ).٥/٢١(فیض القدیر )  ٤(
، )١٤٤٧: (، كتاب الزكاة، باب زكاة الورق، حدیث رقم)٢/١١٦(أخرجھ البخاري في صحیحھ )  ٥(

 ).٩٧٩: (، كتاب الزكاة، حدیث رقم)٢/٦٧٣(ومسلم في صحیحھ 
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فكذلك یلزم أن ینزل فھم الكتاب والسنة، بحیث تكون معانیھ مش�تركة ... األلفاظ والمعاني
فالحاصل أن الواجب في ھذا المقام إجراء الفھم في الشریعة عل�ى وزان ... لجمیع العرب

أن تك�ون التك�الیف : ومنھ�ا.... الذي یس�ع األمی�ین كم�ا یس�ع غی�رھماالشتراك الجمھوري 
وعل�ى ھ�ذا، ... االعتقادی�ة والعملی�ة مم�ا یس�ع األم�ي تعقلھ�ا، لیس�عھ ال�دخول تح�ت حكمھ�ا

ف�التعمق ف��ي البح��ث فیھ�ا وتطل��ب م��ا ال یش�ترك الجمھ��ور ف��ي فھم�ھ خ��روج ع��ن مقتض��ى 
وال ُیع�رف اإلس�كار ف�ي الش�راب : (، ولھذا ق�ال اإلم�ام الش�افعي)١( )وضع الشریعة األمیة

: ثالثھ�ا: ... الیقینیات ست: (، وقال الكفوي)٢( )حتى یشرب منھ واحد فیعلم منھ أنھ مسكر
وقد یعم كعلم العامة بالخمر أنھ مسكر، وقد یخ�ص ... التجریبیات، وھو ما یحصل بالعادة

  .)٣()كعلم الطبیب بإسھال المسھالت
  

وال یذكرون في ھ�ذا خالًف�ا، ) شراًبا(فون الخمر بكونھا أنَّ علماء اللغة یعرِّ : الرابع
 الشراب: الخمر: (وإنما یذكرون الخالف في اختصاصھ بالعنب من عدمھ، قال ابن فارس

الخم�ر : (، وقال ابن منظور)٥( )المعروف الشراب: الخمر: (، وقال)٤( )الذي یخامر العقل
كما  )٧()ما ُیشرب(اب ھو لغة ، والشر)٦( )الشرابالخمر ما خمر العقل وھو المسكر من (

، )١٠(، والق��اموس المح���یط)٩(، وإكم��ال اإلع���الم)٨(كم��ا ف���ي معج��م الع���ین، وتھ��ذیب اللغ���ة
الشراب كل ما یش�رب : (ولفظھما )١٢(، والمصباح المنیر)١١(والمغرب في ترتیب المعرب

  ).من المائعات

                                      
 ).٢/١٤٣(الموافقات )  ١(
 ).٦/١٩٥(األم )  ٢(
 ).٩٨١ص (الكلیات )  ٣(
 ).١/٣٠٢(مجمل اللغة )  ٤(
 ).٢/٢١٥(مقاییس اللغة   )٥(
 ).٤/٢٢٥(لسان العرب )  ٦(
، القاموس )٢/٣٣٠(، إكمال اإلعالم )٢/١١٢(، تھذیب اللغة )٦/٢٥٧(، )٢/٢٥(معجم العین )  ٧(

: ولفظھما) ١/٣٠٨(المصباح المنیر ) ٢٤٦ص(، المغرب في ترتیب المعرب ) ١٠٠ص(المحیط 
 ).الشراب كل ما یشرب من المائعات(
)٢/١١٢)  (٨.( 
)٢/٣٣٠)  (٩.( 
 ).١٠٠ص)  (١٠(
 ).٢٤٦ص)  (١١(
)١/٣٠٨)  (١٢.( 
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بنای�ة ، وص�احب ال)١(الزیلع�ي: م�ن الحنفی�ة -أیًض�ا–وذكر ھ�ذا جماع�ة م�ن الفقھ�اء 

، )٤(، وصاحب البحر الرائ�ق)٣(، وصاحب درر الحكام شرح غرر األحكام)٢(شرح الھدایة
  .)٦(، وصاحب الدر المختار)٥(، وصاحب مجمع األنھر)٤(الرائق

  .)٧(العدوي: ومن المالكیة
  

  .)٨(الشبراملسي: ومن الشافعیة
ن ف�ال یس�ّمى الب�ول وال المن�ّي ش�راًبا م�ع إمك�ا) ما یش�رب ع�ادة(ومعلوٌم أن المراد 

شربھ، وحصولھ على جھة الندرة، كما أن الطع�ام اس�م لم�ا ُیطع�م وال یمك�ن أن ی�ّدعى أن 
َع��اِم َقْب��َل َقْبِض��ھِ : (لف��ظ الطع��ام ف��ي ح��دیث أو غی��ره م��ن األحادی��ث  )٩( )َنَھ��ى َع��ْن َبْی��ِع الطَّ

والنصوص التي ورد فیھا لفظ الطع�ام ی�دخل فی�ھ الت�راب ألن شخًص�ا م�ا أكل�ھ أو إلمك�ان 
َعاِم َكاَن ِح�ّالً :  یمكن أیًضا لعاقل أن یّدعي أن لفظ الطعام في قولھ تعالىأكلھ، وال ﴿ُكلُّ الطَّ

َم إِْسَرائِیلُ َعلَى َنْفِسِھ﴾ یحتاج إلى مخصص إلخ�راج اآلدمی�ین أو  لَِبنِي إِْسَرائِیلَ إِالَّ َما َحرَّ
  .الغائط من عمومھ

  :واعُتِرَض بأمرین
ش�ربھ ول�و ل�م تج�ر الع�ادة بش�ربھ كم�ا ق�ال النس�في ف�ي بأنَّ المراد م�ا ُیمِك�ن : األول
بالضم وھو ابتالع ما كان  ما یتأتى فیھ الشرباألشربة جمع الشراب وھو : (طلبة الطلبة

  .)١٠( )مائعا أي ذائبا
: بأن ھذا تفرد بھ النسفي وال ُیعارض ما سبق، إذ یحتم�ل أن یك�ون الم�راد: وأجیب

) م�ا ُیش�رب(ّن تعبی�ر األكث�ر م�ن اللغ�وین والفقھ�اء ما یتأتى شربھ عادة، ویدل على ھ�ذا أ
: كما سبق إضافة إل�ى جماع�ة م�ن علم�اء الم�ذھب الحنف�ي ال�ذي ینتس�ب إلی�ھ النس�في مث�ل

، وص���احب درر الحك���ام ش���رح غ���رر )١٢(، وص���احب البنای���ة ش���رح الھدای���ة)١١(الزیلع���ي

                                      
 ).٦/٤٤(تبیین الحقائق )  ١(
)١٢/٣٤٢)  (٢.( 
)٢/٨٦)  (٣.( 
)٤/٣٥٧)  (٤.( 
)٢/٥٦٨)  (٥.( 
)٦/٤٤٨)  (٦.( 
 ).٢/٤٦٩(، )٢/١٧٨(حاشیتھ على كفایة الطالب الرباني )  ٧(
 ).٣/٤٣٠(حاشیتھ على نھایة المحتاج )  ٨(
: ، كتاب البیوع، باب بیع الطعام قبل أن یقبض، حدیث رقم)٣/٦٨(جھ البخاري في صحیحھ أخر)  ٩(
، كتاب البیوع، باب بطالن بیع المبیع قبل القبض، حدیث )٣/١١٦٢(، ومسلم في صحیحھ )٢١٣٥(

 ).١٥٢٨: (رقم
 ).١٥٧ص)  (١٠(
 ).٦/٤٤(تبیین الحقائق )  ١١(
)١٢/٣٤٢)  (١٢.( 
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- ٢٤٢٨ - 

 

 ، وص���احب ال���در)٣(، وص���احب مجم���ع األنھ���ر)٢(، وص���احب البح���ر الرائ���ق)١(األحك���ام
  .)٤(المختار

أن من الفقھاء من عّبر في تعریف الخم�ر بأنھ�ا الم�ائع المس�كر، وھ�ذا أع�م : الثاني
  .من الشراب

، فإن ھذا العموم )كلُّ مسكرٍ (بدخول الكحول في عموم  -جدًال –لو سلّمنا : الخامس
  :قد خرجت منھ الكحول بعّدة مخصصات

األحادیث تخصیص عمومھ بمفھوم المخالفة، فقد جاء في عدد من  -أ 
فقد أخرج الجماعة عن عائشة عن النبي ) الشراب(قصر الحكم على 

 .)٥(»ُكلُّ َشَراٍب أَْسَكَر َفُھَو َحَرامٌ «: صلى هللا علیھ وسلم قال
تخصیص عمومھ بالعرف المقارن للخطاب، فلم یكن الصحابة -ب 

یعرفون الخمر إال أنھا شراٌب ُیشرب فُیسكر، ولم یكن یفھم أحد منھم 
مر ھي ما احتوى على مادة الكحول البتة، ولم ُتكتشف أن الخ

الكحول كمركب كیمیائي مستقل إال بعد عصر النبوة بقرون، وإذا 
كان الناس الیوم مع معرفتھم بالكحول وكونھا ھي سبب اإلسكار في 

على كل ما احتوى ) الخمر(الخمر ال یتعارفون على إطالق لفظ 
یمكن ھنا إلثبات العرف على الكحول، فالسلف من باب أولى، و

فإذا كان العرف الحاضر ال یعّدھا  )٦( )االستصحاب المقلوب(إعمال 
إال المشروبات فاألصل أن ) الخمر(یعّدھا خمًرا وال یفھم من كلمة 

 .یكون الزمن السابق مثلھ
تخصیص العموم بالقیاس، ذلك أّن تحریم الخمر معلٌّل بعلة، وھي  -ج 

ْیَطاُن أَْن : بقولھ كونھا مظنة لما ذكره هللا عز وجلَّ  َما ُیِریُد الشَّ ﴿إِنَّ
ُكْم َعْن ِذْكِر  ُیوقَِع َبْیَنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاَء فِي اْلَخْمِر َواْلَمْیِسِر َوَیُصدَّ

َالِة َفَھلْ أَْنُتْم ُمْنَتُھوَن﴾ ِ َوَعِن الصَّ ، وھذه العلة منتفیة بمئنتھا هللاَّ
 .ة، فخرجت من العمومومظنتھا في الكحول غیر المشروب

                                      
)٢/٨٦)  (١.( 
)٤/٣٥٧)  (٢.( 
)٢/٥٦٨)  (٣.( 
)٦/٤٤٨)  (٤.( 
كتاب الوضوء باب ال یجوز الوضوء بالنبیذ وال المسكر، ) ١/٥٨(متفق علیھ أخرجھ البخاري )  ٥(

: ، كتاب األشربة، باب بیان أن كل مسكر خمر، حدیث رقم)٣/١٥٨٥(، ومسلم )٢٤٢: (حدیث رقم
)٢٠٠١ .( 
لى ثبوتھ في الزمان الحاضر لفقدان ما یصلح الحكم بثبوت أمر في الزمان الماضي بناء ع: وھو)  ٦(

 ).١٤االستصحاب المقلوب للدكتور أحمد الضویحي ص. (للتغییر
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–تخصیص العموم بقول الصحابي، فقد أخرج الدارقطني عن عائشة -د 

َمَھا «: قالت -رضي هللا عنھا َما َحرَّ ْم اْلَخْمَر الْسِمَھا َوإِنَّ إِنَّ هللاَ لَْم ُیَحرِّ
َكَتْحِریِم  لَِعاِقَبِتَھا، َوُكلُّ َشَراٍب َیُكوُن َعاِقَبُتُھ َكَعاِقَبِة اْلَخْمِر َفُھَو َحَرامٌ 

 .)١(»اْلَخْمرِ 
بأنھ ضعیف، لجھالة في إسناده فقد أخرج�ھ ال�دارقطني م�ن  :ونوقش

  .طریق جعفر الباقر عن بعض أھل بیتھ عن عائشة
  

َوما سبق من مناقشة أدلة القول بالخمریة تضمن أدلة القول بعدم خمریة 
  :الكحول، ویزاد علیھ دلیل سادس

بیع البنزین دون تفریق بین ما فیھ نسبة كحول على جواز  اإلجماع العملي: وھو
منّظفات، عطور، دھانات، مع اإلجماع : وغیره، وعلى جواز بیع المنتجات الكحولیة

  .المنعقد على عدم جواز بیع الخمر
  

بأن اإلجماع السكوتي في ھذا لم ینعقد لتصریح بعض العلماء بأن  :ونوقش
أو حاجة ال یلزم منھ اإلجماع على الكحول خمر، وبأن ما جرى العمل بھ لضرورة 

 .جواز نظیره حال االختیار
  .الترجیح في المسألة

أن المترجح ھو عدم خمریة  -وهللا أعلم–بعد النظر في أدلة الفریقین یظھر لي 
  :الكحول، وذلك لما سبق من مناقشة القول األول، وأدلة القول الثاني یضاف إلیھا

مصالح، إذ ال غنى للناس عن تبایع كثیر من أن ھذا القول ھو الذي تتحقق بھ ال
  .المنتجات الكحولیة

 أن ھذا القول ھو األسھل في التطبیق، فال یحتاج إلى تحلیالت كیمیائیة وال
 .مختبرات للحكم بخمریة األعیان

 ،أن عمل الناس جاٍر على تبایع كثیر من المنتجات الكحولیة من منظفات
 .ودھانات وغیرھا بال نكیر

القول ھو األصل، فلو افترضنا انعدام الدلیل لكل من القولین، فإن  أّن ھذا
 .األصل في األعیان الطھارة واإلباحة

وھذه مرّجحات لو فرضنا تكافؤ األدلة، أما وقد بینا األدلة على الرجحان فقد ال 
  .ُیْحَتاج إلیھا وهللا أعلم

                                      
 ).٤٦٦٩: (، كتاب األشربة حدیث رقم)٥/٤٦٣(أخرجھ الدارقطني في سننھ )  ١(
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  .أھم نتائج البحث
  :تیةمن خالل ھذا البحث توصلت إلى النتائج اآل

أن للكحول استخدامات عدیدة في الطب والغیره. 
أن الخمر ھي الشراب المتخذ للشرب، وأما ما ال ُیشرب عادة فلیس خمًرا. 
اختلف العلماء المعاصرون في مدى انطباق وصف الخمریة على الكحول. 
الراجح من قولي العلماء أن الكحول لیست ھي الخمر. 
استھا ال یتفرع علیھ جواز استعمال أن الخالف في طھارة الخمر أو نج

  .الكحول أو عدمھ، وال طھارة الكحول أو عدمھا لما سبق

ھذا ما تیسر جمعھ في ھذه المسألة، والحمد � رب العالمین وصلى هللا وسلم 
  .على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
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  فھرس المصادر والمراجع

 .القرآن الكریم.١
د بن إسماعیل أبو عبدهللا البخاري الجعفي، محمد زھیر صحیح اإلمام البخاري، محم.٢

 .ھـ١٤٢٢، ١بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط
: المتوفى(صحیح اإلمام مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري .٣

 .بیروت –محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي : ، ت)ھـ٢٦١
سى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو سنن الترمذي، محمد بن عی.٤

، أحمد محمد شاكر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى )ھـ٢٧٩: المتوفى(عیسى 
 .م ١٩٧٥ - ھـ  ١٣٩٥مصر، ط الثانیة،  –البابي الحلبي 

سنن الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مھدي بن مسعود بن النعمان .٥
شعیب االرنؤوط وجماعة، : ، ت)ھـ٣٨٥: المتوفى(ي بن دینار البغدادي الدارقطن

 .م ٢٠٠٤ -ھـ  ١٤٢٤لبنان، ط األولى،  –مؤسسة الرسالة، بیروت 
، )ھـ٣٧٠: المتوفى(أحكام القرآن، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي .٦

عضو لجنة مراجعة المصاحف باألزھر  - محمد صادق القمحاوي : تحقیق
 .ھـ ١٤٠٥بیروت،  –إحیاء التراث العربي دار : الشریف، الناشر

االختیار لتعلیل المختار، عبد هللا بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدین .٧
الشیخ محمود أبو دقیقة : ، علیھا تعلیقات)ھـ٦٨٣: المتوفى(أبو الفضل الحنفي 

 - بي مطبعة الحل: ، الناشر)من علماء الحنفیة ومدرس بكلیة أصول الدین سابقا(
: ، تاریخ النشر)بیروت، وغیرھا -وصورتھا دار الكتب العلمیة (القاھرة 

 .م١٩٣٧ - ھـ ١٣٥٦
م منشور )تحكیم الحال(االستصحاب المقلوب .٨ ، للدكتور أحمد الضویحي، بحث محكَّ

 .على الشبكة
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكریا بن محمد بن زكریا األنصاري، زین .٩

 .دار الكتاب اإلسالمي: ، الناشر)ھـ٩٢٦: المتوفى(لسنیكي الدین أبو یحیى ا
اإلشراف على مذاھب العلماء، أبو بكر محمد بن إبراھیم بن المنذر النیسابوري .١٠

مكتبة مكة : صغیر أحمد األنصاري أبو حماد، الناشر: ، تحقیق)ھـ٣١٩: المتوفى(
 - ھـ ١٤٢٥ألولى، ا: اإلمارات العربیة المتحدة، الطبعة - الثقافیة، رأس الخیمة 

 .م ٢٠٠٤
اإلشراف على نكت مسائل الخالف، القاضي أبو محمد عبد الوھاب بن علي بن .١١

دار ابن : الحبیب بن طاھر، الناشر: ، المحقق)ھـ٤٢٢(نصر البغدادي المالكي 
 .م١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠األولى، : حزم، الطبعة

ي الدمشقي األعالم، خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركل.١٢
/ أیار  -الخامسة عشر : دار العلم للمالیین، الطبعة: ، الناشر)ھـ١٣٩٦: المتوفى(
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 .م٢٠٠٢مایو 
إكمال األعالم بتثلیث الكالم، محمد بن عبد هللا، ابن مالك الطائي الجیاني، أبو عبد .١٣

: سعد بن حمدان الغامدي، الناشر: ، المحقق)ھـ٦٧٢: المتوفى(هللا، جمال الدین 
ھـ ١٤٠٤األولى، : المملكة السعودیة، الطبعة -مكة المكرمة  -أم القرى  جامعة
 .م١٩٨٤

األم، الشافعي أبو عبد هللا محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد .١٤
دار : ، الناشر)ھـ٢٠٤: المتوفى(المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي 

 .م١٩٩٠/ھـ١٤١٠بیروت،  –المعرفة 
ف في معرفة الراجح من الخالف، عالء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان اإلنصا.١٥

دار إحیاء : ، الناشر)ھـ٨٨٥: المتوفى(المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي 
 .الثانیة: التراث العربي، الطبعة

البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زین الدین بن إبراھیم بن محمد، المعروف بابن .١٦
تكملة البحر الرائق لمحمد بن : ، وفي آخره)ھـ٩٧٠: فىالمتو(نجیم المصري 

منحة : ، وبالحاشیة)ھـ ١١٣٨ت بعد (حسین بن علي الطوري الحنفي القادري 
 .الثانیة: دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة: الخالق البن عابدین، الناشر

، عبد )في الفقھ على مذھب اإلمام أحمد بن حنبل(بدایة العابد وكفایة الزاھد .١٧
) ھـ١١٩٢: المتوفى(لرحمن بن عبد هللا بن أحمد البعلي الخلوتي الحنبلي ا
: ، تحقیق)»كشف المخدرات في شرح أخصر المختصرات«صاحب كتاب (

لبنان،  –بیروت  - دار البشائر اإلسالمیة : محمد بن ناصر العجمي، الناشر
 .م ١٩٩٧ -ھـ  ١٤١٧األولى، : الطبعة

، عالء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع.١٨
الثانیة، : دار الكتب العلمیة، الطبعة: ، الناشر)ھـ٥٨٧: المتوفى(الكاساني الحنفي 

 .م١٩٨٦ - ھـ ١٤٠٦
البنایة شرح الھدایة، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین .١٩

 - دار الكتب العلمیة : شر، النا)ھـ٨٥٥: المتوفى(الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى 
 .م ٢٠٠٠ -ھـ  ١٤٢٠األولى، : بیروت، لبنان، الطبعة

البیان والتحصیل والشرح والتوجیھ والتعلیل لمسائل المستخرجة، أبو الولید محمد .٢٠
د محمد حجي وآخرون، : ، حققھ)ھـ٥٢٠: المتوفى(بن أحمد بن رشد القرطبي 

 - ھـ  ١٤٠٨الثانیة، : الطبعةلبنان،  –دار الغرب اإلسالمي، بیروت : الناشر
 .م ١٩٨٨

، عثمان بن علي بن محجن .٢١ ْلبِيِّ تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشِّ
شھاب الدین : ، الحاشیة)ھـ ٧٤٣: المتوفى(البارعي، فخر الدین الزیلعي الحنفي 

ْلبِ   ١٠٢١: المتوفى(يُّ أحمد بن محمد بن أحمد بن یونس بن إسماعیل بن یونس الشِّ
 .ھـ ١٣١٣األولى، :لقاھرة، الطبعةابوالق، -لمطبعة الكبرى األمیریة ا:،الناشر)ھـ
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تحفة الفقھاء، محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر عالء الدین السمرقندي .٢٢

الثانیة، : لبنان، الطبعة –، دار الكتب العلمیة، بیروت )ھـ٥٤٠نحو : المتوفى(
 .م ١٩٩٤ -ھـ  ١٤١٤

أحمد بن محمد بن علي بن حجر الھیتمي،  المنھاج، تحفة المحتاج في شرح.٢٣
المكتبة : على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء، الناشر: روجعت وصححت

 ١٩٨٣ - ھـ  ١٣٥٧: التجاریة الكبرى بمصر لصاحبھا مصطفى محمد، عام النشر
 .م

، محمد رشید بن علي رضا بن محمد شمس )تفسیر المنار(تفسیر القرآن الحكیم .٢٤
: المتوفى(بن محمد بھاء الدین بن منال علي خلیفة القلموني الحسیني الدین 
  .م ١٩٩٠الھیئة المصریة العامة للكتاب، : ، الناشر)ھـ١٣٥٤

هللا بن محمد التمھید لما في الموطأ من المعاني واألسانید، أبو عمر یوسف بن عبد .٢٥
مصطفى بن : ، تحقیق)ھـ٤٦٣: المتوفى(بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي 

وزارة عموم األوقاف والشؤون : محمد عبد الكبیر البكري، الناشر، أحمد العلوي 
 .ھـ  ١٣٨٧المغرب،  –اإلسالمیة 

: المتوفى(تھذیب اللغة، محمد بن أحمد بن األزھري الھروي، أبو منصور .٢٦
 –دار إحیاء التراث العربي : محمد عوض مرعب، الناشر: ، المحقق)ھـ٣٧٠

 .م٢٠٠١األولى، : بیروت، الطبعة
جامع العلوم والحكم في شرح خمسین حدیثا من جوامع الكلم، زین الدین عبد .٢٧

الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، الَسالمي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي 
مؤسسة : إبراھیم باجس، الناشر -عیب األرناؤوط ش: ، المحقق)ھـ٧٩٥: المتوفى(

 م،٢٠٠١ -ھـ ١٤٢٢السابعة، : بیروت، الطبعة –الرسالة 
 –) عویضة(الجامع ألحكام الصالة، أبو إیاس محمود بن عبد اللطیف بن محمود .٢٨

 . نسخة إلكترونیة
حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي .٢٩

 .دار الفكر: ، الناشر)ھـ١٢٣٠: فىالمتو(
علي بن أحمد بن ، حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني، أبو الحسن.٣٠

: المتوفى) (نسبة إلى بني عدي، بالقرب من منفلوط(مكرم الصعیدي العدوي 
بیروت،  –دار الفكر : یوسف الشیخ محمد البقاعي، الناشر: ، المحقق)ھـ١١٨٩

 .م١٩٩٤ - ھـ١٤١٤: تاریخ النشر
الحاوي الكبیر في فقھ مذھب اإلمام الشافعي وھو شرح مختصر المزني، أبو .٣١

الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، الشھیر بالماوردي 
الشیخ عادل أحمد عبد  -الشیخ علي محمد معوض : ، المحقق)ھـ٤٥٠: المتوفى(

ھـ  ١٤١٩األولى، : لبنان، الطبعة –دار الكتب العلمیة، بیروت : الموجود، الناشر
 .م ١٩٩٩-
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- ٢٤٣٤ - 

 

الدر المختار شرح تنویر األبصار وجامع البحار، محمد بن علي بن محمد .٣٢
: ، المحقق)ھـ١٠٨٨: المتوفى(الِحْصني المعروف بعالء الدین الحصكفي الحنفي 

 - ھـ١٤٢٣األولى، : دار الكتب العلمیة، الطبعة: عبد المنعم خلیل إبراھیم، الناشر
 .م٢٠٠٢

أو منال  - درر الحكام شرح غرر األحكام، محمد بن فرامرز بن علي الشھیر بمال .٣٣
 .دار إحیاء الكتب العربیة: ، الناشر)ھـ٨٨٥: المتوفى(خسرو  -أو المولى 

دقائق أولي النھى لشرح المنتھى المعروف بشرح منتھى اإلرادات، منصور بن .٣٤
: المتوفى(الحنبلى یونس بن صالح الدین ابن حسن بن إدریس البھوتى 

 .م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤األولى، : عالم الكتب، الطبعة: ، الناشر)ھـ١٠٥١
الذخیرة، أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي الشھیر .٣٥

: ٦، ٢محمد حجي، جزء : ١٣، ٨، ١جزء : ، المحقق)ھـ٦٨٤: المتوفى(بالقرافي 
دار الغرب : محمد بو خبزة، الناشر: ١٢ - ٩، ٧، ٥ - ٣سعید أعراب، جزء 

 .م ١٩٩٤األولى، : بیروت، الطبعة -اإلسالمي
الرد على المنطقیین، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السالم بن .٣٦

: المتوفى(عبد هللا بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي 
 .ان، دار المعرفة، بیروت، لبن)ھـ٧٢٨

رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز .٣٧
: بیروت، الطبعة-دار الفكر: ، الناشر)ھـ١٢٥٢: المتوفى(عابدین الدمشقي الحنفي 

 .م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢الثانیة، 
روضة الطالبین وعمدة المفتین، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي .٣٨

 -المكتب اإلسالمي، بیروت: زھیر الشاویش، الناشر: ، تحقیق)ھـ٦٧٦: المتوفى(
 .م١٩٩١/ ھـ ١٤١٢الثالثة، : عمان، الطبعة -دمشق

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقھ على مذھب اإلمام أحمد بن حنبل، .٣٩
أبو محمد موفق الدین عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم 

مؤسسة : ، الناشر)ھـ٦٢٠: المتوفى(الحنبلي، الشھیر بابن قدامة المقدسي الدمشقي 
 .م٢٠٠٢-ھـ١٤٢٣الثانیة، : الرّیان للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة

الزواجر عن اقتراف الكبائر، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الھیتمي السعدي .٤٠
: ، الناشر)ھـ٩٧٤: المتوفى(األنصاري، شھاب الدین شیخ اإلسالم، أبو العباس 

 .م١٩٨٧ - ھـ ١٤٠٧األولى، : دار الفكر، الطبعة
شرح الزركشي على مختصر الخرقي، شمس الدین محمد بن عبد هللا الزركشي .٤١

األولى، : دار العبیكان، الطبعة: ، الناشر)ھـ٧٧٢: المتوفى(المصري الحنبلي 
 .م ١٩٩٣ -ھـ  ١٤١٣

مس الدین أبو الفرج عبد ، ش)المطبوع مع المقنع واإلنصاف(الشرح الكبیر .٤٢
 : ، تحقیق)ھـ ٦٨٢: المتوفى(الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي 
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- ٢٤٣٥ - 

 

  
الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو،  -الدكتور عبد هللا بن عبد المحسن التركي 

جمھوریة مصر  -ھجر للطباعة والنشر والتوزیع واإلعالن، القاھرة : الناشر
 .م ١٩٩٥ - ھـ  ١٤١٥األولى، : العربیة، الطبعة

شرح الكوكب المنیر، تقي الدین أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزیز بن علي  .٤٣
محمد : ، المحقق)ھـ٩٧٢: المتوفى( ابن النجار الحنبليالفتوحي المعروف ب

  .مـ ١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨الثانیة :مكتبة العبیكان،الطبعة: ھ حماد، الناشرالزحیلي ونزی
، محمد بن عبد هللا الخرشي المالكي أبو عبد هللا شرح مختصر خلیل للخرشي.٤٤

 .بیروت –دار الفكر للطباعة : ، الناشر)ھـ١١٠١: المتوفى(
: المتوفى(طبقات الشافعیة الكبرى، تاج الدین عبد الوھاب بن تقي الدین السبكي .٤٥

: عبد الفتاح محمد الحلو، الناشر. محمود محمد الطناحي د. د: ، المحقق)ھـ٧٧١
 .ھـ١٤١٣الثانیة، : عة والنشر والتوزیع، الطبعةھجر للطبا

طلبة الطلبة، عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعیل، أبو حفص، نجم الدین النسفي .٤٦
: المطبعة العامرة، مكتبة المثنى ببغداد، تاریخ النشر: ، الناشر)ھـ٥٣٧: المتوفى(

 .ھـ١٣١١
محمد بن عبد العزیز شرح الوجیز المعروف بالشرح الكبیر، عبد الكریم بن .٤٧

علي محمد : ، المحقق)ھـ٦٢٣: المتوفى(الكریم، أبو القاسم الرافعي القزویني 
لبنان،  –دار الكتب العلمیة، بیروت : عادل أحمد عبد الموجود، الناشر -عوض 
 .م ١٩٩٧ -ھـ  ١٤١٧األولى، : الطبعة

الغرر البھیة في شرح البھجة الوردیة، زكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا .٤٨
المطبعة : ، الناشر)ھـ٩٢٦: المتوفى(ألنصاري، زین الدین أبو یحیى السنیكي ا

 .المیمنیة
: المتوفى(فتاوى السبكي، أبو الحسن تقي الدین علي بن عبد الكافي السبكي .٤٩

 .دار المعارف: ، الناشر)ھـ٧٥٦
الفتاوى الكبرى البن تیمیة، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد .٥٠

م بن عبد هللا بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي السال
 - ھـ ١٤٠٨األولى، : دار الكتب العلمیة، الطبعة: ، الناشر)ھـ٧٢٨: المتوفى(

 .م١٩٨٧
 

أحمد بن عبد الرزاق : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء، جمع وترتیب.٥١
 –اإلدارة العامة للطبع  - بحوث العلمیة واإلفتاء رئاسة إدارة ال: الدویش، الناشر

 .الریاض
فتاوى نور على الدرب، محمد بن صالح بن محمد العثیمین، مؤسسة الشیخ .٥٢

 .ھـ١٤٣٤، ١العثیمین، ط
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- ٢٤٣٦ - 

 

 

: المتوفى(فتاوى ورسائل سماحة الشیخ محمد بن إبراھیم بن عبد اللطیف آل الشیخ .٥٣
مطبعة : الرحمن بن قاسم، الناشر محمد بن عبد: ، جمع وترتیب وتحقیق)ھـ١٣٨٩

 .ھـ ١٣٩٩األولى، : الحكومة بمكة المكرمة، الطبعة
فوات الوفیات، محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن ھارون بن .٥٤

: إحسان عباس، الناشر: ، تحقیق)ھـ٧٦٤: المتوفى(شاكر الملقب بصالح الدین 
 -٤، ٣، ٢: ، الجزء١٩٧٣ – ١ :األولى، الجزء: بیروت، الطبعة –دار صادر 

١٩٧٤. 
بن ) أو غنیم(الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني، أحمد بن غانم .٥٥

، )ھـ١١٢٦: المتوفى(سالم ابن مھنا، شھاب الدین النفراوي األزھري المالكي 
 .م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥: دار الفكر، تاریخ النشر: الناشر

زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، .٥٦
: المتوفى(العارفین بن علي بن زین العابدین الحدادي ثم المناوي القاھري 

 .١٣٥٦األولى، : مصر، الطبعة –المكتبة التجاریة الكبرى : ، الناشر)ھـ١٠٣١
: المتوفى(القاموس المحیط، مجد الدین أبو طاھر محمد بن یعقوب الفیروزآبادى .٥٧

محمد نعیم : مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: ، تحقیق)ـھ٨١٧
لبنان،  –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت : العرقُسوسي، الناشر

 .م ٢٠٠٥ - ھـ  ١٤٢٦الثامنة، : الطبعة
القوانین الفقھیة، أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد هللا، ابن جزي الكلبي .٥٨

 ).ھـ٧٤١: المتوفى(رناطي الغ
الكافي في فقھ اإلمام أحمد، أبو محمد موفق الدین عبد هللا بن أحمد بن محمد بن .٥٩

قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشھیر بابن قدامة المقدسي 
 - ھـ  ١٤١٤األولى، : دار الكتب العلمیة، الطبعة: ، الناشر)ھـ٦٢٠: المتوفى(

 .م ١٩٩٤
ي فقھ أھل المدینة، أبو عمر یوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر بن الكافي ف.٦٠

محمد محمد أحید ولد مادیك : ، المحقق)ھـ٤٦٣: المتوفى(عاصم النمري القرطبي 
مكتبة الریاض الحدیثة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، : الموریتاني، الناشر

 .م١٩٨٠/ھـ١٤٠٠الثانیة، : الطبعة
أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراھیدي  كتاب العین،.٦١

د مھدي المخزومي، د إبراھیم السامرائي، : ، المحقق)ھـ١٧٠: المتوفى(البصري 
 .دار ومكتبة الھالل: الناشر

كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن یونس بن صالح الدین ابن حسن بن .٦٢
 .دار الكتب العلمیة: ، الناشر)ھـ١٠٥١: المتوفى(إدریس البھوتى الحنبلى 
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- ٢٤٣٧ - 

 

 
كفایة النبیھ في شرح التنبیھ، أحمد بن محمد بن علي األنصاري، أبو العباس، نجم .٦٣

مجدي محمد سرور : ، تحقیق)ھـ٧١٠: المتوفى(الدین، المعروف بابن الرفعة 
 .م٢٠٠٩األولى، : دار الكتب العلمیة، الطبعة: باسلوم، الناشر

طلحات والفروق اللغویة، أیوب بن موسى الحسیني الكلیات معجم في المص.٦٤
عدنان درویش : ، المحقق)ھـ١٠٩٤: المتوفى(القریمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي 

 .بیروت –مؤسسة الرسالة : محمد المصري، الناشر -
لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور  .٦٥

بیروت،  –دار صادر : ، الناشر)ھـ٧١١: المتوفى(األنصاري الرویفعى اإلفریقى 
 .ھـ ١٤١٤ - الثالثة : الطبعة

المبدع في شرح المقنع، إبراھیم بن محمد بن عبد هللا بن محمد ابن مفلح، أبو .٦٦
 –دار الكتب العلمیة، بیروت : ، الناشر)ھـ٨٨٤: المتوفى(إسحاق، برھان الدین 

 .م ١٩٩٧ -ھـ  ١٤١٨األولى، : لبنان، الطبعة
: المتوفى(المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس األئمة السرخسي .٦٧

 .م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤بیروت،  –دار المعرفة : ، الناشر)ھـ٤٨٣
مجلة دوریة تصدر عن الرئاسة العامة إلدارات البحوث  -مجلة البحوث اإلسالمیة .٦٨

 .جزءا ٩٥: العلمیة واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، عدد األجزاء
، عدد )ھـ١٣٨٨: المتوفى(أحمد حسن الزیات باشا : ة، أصدرھامجلة الرسال.٦٩

 ).عاما ٢١على مدار (عددا  ١٠٢٥: األعداد
، مجموعة من المؤلفین، محمد رشید بن علي رضا )مجلدا ٣٥كاملة (مجلة المنار .٧٠

 .وغیره من كتاب المجلة) ھـ١٣٥٤: المتوفى(
بن سلیمان المدعو  مجمع األنھر في شرح ملتقى األبحر، عبد الرحمن بن محمد.٧١

دار إحیاء التراث : ، الناشر)ھـ١٠٧٨: المتوفى(یعرف بداماد أفندي ، بشیخي زاده
 .العربي

مجمل اللغة البن فارس، أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین .٧٢
: زھیر عبد المحسن سلطان، دار النشر: ، دراسة وتحقیق)ھـ٣٩٥: المتوفى(

 .م ١٩٨٦ -ھـ  ١٤٠٦ -الثانیة : یروت، الطبعةب –مؤسسة الرسالة 
 

مجموع الفتاوى، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني .٧٣
مجمع الملك : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: ، تحقیق)ھـ٧٢٨: المتوفى(

فھد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، المملكة العربیة السعودیة، 
 .م١٩٩٥/ھـ١٤١٦

مجموع فتاوى العالمة عبد العزیز بن باز رحمھ هللا، عبد العزیز بن عبد هللا بن .٧٤
 .محمد بن سعد الشویعر: ، أشرف على جمعھ وطبعھ)ھـ١٤٢٠: المتوفى(باز 

المحصول، أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي .٧٥
: ، دراسة وتحقیق)ھـ٦٠٦: المتوفى(الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الري 
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- ٢٤٣٨ - 

 

الثالثة، : مؤسسة الرسالة، الطبعة: الدكتور طھ جابر فیاض العلواني، الناشر
 .م ١٩٩٧ -ھـ  ١٤١٨

 

: المتوفى(محك النظر في المنطق، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي .٧٦
 –ت دار الكتب العلمیة، بیرو: أحمد فرید المزیدي، الناشر: ، المحقق)ھـ٥٠٥
 .لبنان

المحیط البرھاني في الفقھ النعماني فقھ اإلمام أبي حنیفة رضي هللا عنھ، أبو .٧٧
المعالي برھان الدین محمود بن أحمد بن عبد العزیز بن عمر بن َماَزَة البخاري 

دار الكتب : عبد الكریم سامي الجندي، الناشر: ، المحقق)ھـ٦١٦: المتوفى(الحنفي 
 .م ٢٠٠٤ -ھـ  ١٤٢٤األولى، : الطبعة لبنان، –العلمیة، بیروت 

سائد : ، تحقیق)ھـ٣٨٣: المتوفى(المختار للفتوى، عبد هللا بن محمود الموصلي .٧٨
 .م، دار البشائر٢٠١٢ھـ، ١٤٣٣، ١بكداش، ط

مختصر اختالف العلماء، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك بن .٧٩
: ، تحقیق)ھـ٣٢١: المتوفى(ي سلمة األزدي الحجري المصري المعروف بالطحاو

الثانیة، : بیروت، الطبعة –دار البشائر اإلسالمیة : عبد هللا نذیر أحمد، الناشر. د
١٤١٧. 

مختصر العالمة خلیل، خلیل بن إسحاق بن موسى، ضیاء الدین الجندي المالكي .٨٠
القاھرة، /دار الحدیث: أحمد جاد، الناشر: ، المحقق)ھـ٧٧٦: المتوفى(المصري 

 .مـ٢٠٠٥/ھـ١٤٢٦األولى، : عةالطب
مختصر القدوري في الفقھ الحنفي، أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان .٨١

كامل محمد محمد عویضة، : ، المحقق)ھـ٤٢٨: المتوفى(أبو الحسین القدوري 
 .م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨األولى، : دار الكتب العلمیة، الطبعة: الناشر

وإیاك نستعین، محمد بن أبي بكر بن أیوب  مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد.٨٢
محمد المعتصم : ، المحقق)ھـ٧٥١: المتوفى(بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة 

 -ھـ  ١٤١٦الثالثة، : بیروت، الطبعة –دار الكتاب العربي : با� البغدادي، الناشر
 .م١٩٩٦

، )ھـ٥٠٥: المتوفى(المستصفى، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي .٨٣
األولى، : دار الكتب العلمیة، الطبعة: محمد عبد السالم عبد الشافي، الناشر: تحقیق
 .م١٩٩٣ - ھـ ١٤١٣

المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، أحمد بن محمد بن علي الفیومي ثم .٨٤
 .بیروت –المكتبة العلمیة : ، الناشر)ھـ٧٧٠نحو : المتوفى(الحموي، أبو العباس 

ى في شرح غایة المنتھى، مصطفى بن سعد بن عبده السیوطي مطالب أولي النھ.٨٥
المكتب : ، الناشر)ھـ١٢٤٣: المتوفى(شھرة، الرحیبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي 

 .م١٩٩٤ - ھـ ١٤١٥الثانیة، : اإلسالمي، الطبعة



  
        ثالثالجزء الم ٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث   دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 

- ٢٤٣٩ - 

 

 
تفسیر البغوي، محیي السنة ، أبو محمد الحسین = معالم التنزیل في تفسیر القرآن .٨٦

عبد : ، تحقیق )ھـ٥١٠: المتوفى (بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي بن مسعود 
األولى ، : بیروت، الطبعة –دار إحیاء التراث العربي : الرزاق المھدي، الناشر 

 .ھـ  ١٤٢٠
/ أحمد الزیات / إبراھیم مصطفى (المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة بالقاھرة .٨٧

 .دار الدعوة: ناشر، ال)محمد النجار/ حامد عبد القادر 
معجم مقاییس اللغة، أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین  .٨٨

دار الفكر، عام : عبد السالم محمد ھارون، الناشر: ، المحقق)ھـ٣٩٥: المتوفى(
 .م١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩: النشر

 :المتوفى(معیار العلم في فن المنطق، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي .٨٩
: دار المعارف، مصر، عام النشر: الدكتور سلیمان دنیا، الناشر: ، المحقق)ھـ٥٠٥

 .م ١٩٦١
المغرب في ترتیب المعرب، ناصر بن عبد السید أبى المكارم ابن على، أبو الفتح، .٩٠

ِزّى  دار الكتاب : ، الناشر)ھـ٦١٠: المتوفى(برھان الدین الخوارزمي الُمَطرِّ
 .العربي

عرفة معاني ألفاظ المنھاج، شمس الدین، محمد بن أحمد مغني المحتاج إلى م.٩١
دار الكتب العلمیة، : ، الناشر)ھـ٩٧٧: المتوفى(الخطیب الشربیني الشافعي 

 .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥األولى، : الطبعة
المغني شرح مختصر الخرقي، أبو محمد موفق الدین عبد هللا بن أحمد بن محمد .٩٢

قي الحنبلي، الشھیر بابن قدامة المقدسي بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمش
دار إحیار التراث العربي، الطبعة األولى : ، الناشر)ھـ٦٢٠: المتوفى(

 .ـةھـ ١٤٠٥سنـ
: المتوفى(منار السبیل في شرح الدلیل، ابن ضویان إبراھیم بن محمد بن سالم .٩٣

بعة السا: المكتب اإلسالمي، الطبعة: زھیر الشاویش، الناشر: ، المحقق)ھـ١٣٥٣
 .م١٩٨٩- ھـ ١٤٠٩

منح الجلیل شرح مختصر خلیل، محمد بن أحمد بن محمد علیش، أبو عبد هللا .٩٤
: بیروت، تاریخ النشر –دار الفكر : ، الناشر)ھـ١٢٩٩: المتوفى(المالكي 

 .م١٩٨٩/ھـ١٤٠٩
منھاج الطالبین وعمدة المفتین في الفقھ، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف .٩٥

دار : عوض قاسم أحمد عوض، الناشر: ، المحقق)ھـ٦٧٦: المتوفى(النووي 
 .م٢٠٠٥/ھـ١٤٢٥األولى، : الفكر، الطبعة

الموافقات، إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشھیر بالشاطبي .٩٦
دار : أبو عبیدة مشھور بن حسن آل سلمان، الناشر: ، المحقق)ھـ٧٩٠: المتوفى(

 .م١٩٩٧/ ھـ١٤١٧األولى، : ابن عفان، الطبعة



باق وصف دراسة فقھیة في المنتجات الكحولیة غیر المتداولة، ومدي انط -ھل الحكول ھي الخمر؟ 
  )-الخمر علیھا 

  

- ٢٤٤٠ - 

 

مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل، شمس الدین أبو عبد هللا محمد بن محمد .٩٧
عیني المالكي  بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّ

 .م١٩٩٢ - ھـ ١٤١٢الثالثة، : دار الفكر، الطبعة: ، الناشر)ھـ٩٥٤: المتوفى(
مؤسسة أعمال : والباحثین، الناشر الموسوعة العربیة العالمیة، مجموعة من العلماء.٩٨

 .١٩٩٩-١٤١٩الموسوعة للنشر والتوزیع، 
: النجاسات وأحكامھا في الفقھ اإلسالمي، عبد الرحیم إبراھیم الھاشم، الناشر .٩٩

 .الریاض- جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة
كمال الدین، محمد بن موسى بن عیسى بن علي :النجم الوھاج في شرح المنھاج،.١٠٠

ِمیري أبو البقاء الشافعي ال ، )جدة(دار المنھاج : ، الناشر)ھـ٨٠٨: المتوفى(دَّ
 .م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥األولى، : لجنة علمیة، الطبعة: المحقق

ت (نفائس األصول في شرح المحصول، شھاب الدین أحمد بن إدریس القرافي .١٠١
ة مكتب: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، الناشر: ، المحقق)ھـ٦٨٤

 .م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٦األولى، : نزار مصطفى الباز، الطبعة
نھایة المطلب في درایة المذھب، عبد الملك بن عبد هللا بن یوسف بن محمد .١٠٢

، )ھـ٤٧٨: المتوفى(الجویني، أبو المعالي، ركن الدین، الملقب بإمام الحرمین 
نھاج، دار الم: عبد العظیم محمود الّدیب، الناشر/ د. أ: حققھ وصنع فھارسھ

 .م٢٠٠٧-ھـ١٤٢٨األولى، : الطبعة
نة من غیرھا من األُمھاِت، أبو محمد عبد هللا .١٠٣ یادات على َما في المَدوَّ النَّوادر والزِّ

، )ھـ٣٨٦: المتوفى(عبد الرحمن النفزي، القیرواني، المالكي ) أبي زید(بن 
: ةدار الغرب اإلسالمي، بیروت، الطبع: مجموعة من المحققین الناشر: تحقیق

 . م ١٩٩٩األولى، 
الھدایة على مذھب اإلمام أبي عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل الشیباني، محفوظ .١٠٤

ماھر  -عبد اللطیف ھمیم : بن أحمد بن الحسن، أبو الخطاب الكلوذاني، المحقق
ھـ  ١٤٢٥األولى، : مؤسسة غراس للنشر والتوزیع، الطبعة: یاسین الفحل، الناشر

 .م ٢٠٠٤/ 
في شرح بدایة المبتدي، علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الفرغاني الھدایة  .١٠٥

طالل یوسف، : ، المحقق)ھـ٥٩٣: المتوفى(المرغیناني، أبو الحسن برھان الدین 
  .لبنان –بیروت  - دار احیاء التراث العربي : الناشر




