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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

وأصحابه   آله  وعىل  بعده  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده  هلل  احلمد 

 : تسلياًم كثرياً وبعد والتابعني هلم بإحسان وسلم

املسلمنيف من  كثري  عند  رمضان    ينترش  شهر  يعرف    -خـاصة-يف  مشـروب 

)البوظة( ع   (2) باسم  عبارة  املرشوب  ويقوم وهذا  واخلمرية  املاء  إليه  يضاف  دقيق  ن 

 صانعه بتخمريه حتى تتغري أوصافه.

وال شك أن مثل هذا ال جيوز رشبه ألنه أصبح مسكرًا، وكل مسكٍر مخر وكل  

ا قال  وقد  حرام،  البخاري:    ملسو هيلع هللا ىلصنبي  لمخر  صحيح  يف  فهو »كام  أسكر  رشاب  كل 

 .(4)«مسكر حرام كل مسكر مخر وكل»وقال أيضًا كام يف صحيح مسلم:  (3)«حرام

وال تغرت باختالف املسميات فإن أهل األهواء يسمون هذه املرشوبات املحرمة  

)املرش هلا  كتسميتهم  حمرمة،  ليست  بأهنا  وإشعارًا  هلا  تروجيًا  أخرى   بات وبأسامء 

النبي   أخرب  وقد  فقال:    ملسو هيلع هللا ىلصالروحية!(  ذلك  اخلمر  »عن  أمتي  من  ناٌس  ليرشبن 

 . (5) «يسموهنا بغري اسمها

 

 (.رمضان؟  شهر  نستقبل كيف)  رساليت من  املقال هذا  اقتضبت  - 1

 رصية، وقد يوجد هذا املرشوب يف بالد أخرى وبمسمى آخر. وهذا معروف يف بالدنا امل  -2

 (.2001( ومسلم )242: رواه البخاري )متفق عليه -3

 (.2003: رواه مسلم )حيح ص -4

( وابن حبان 4020( وابن ماجه )5658( والنسائي )3688( وأبو داود )22951: رواه أمحد )صحيح   -5

ــري )6758) ــي يف الكــربى )2061شــاميني )( ومســند ال3419( والطــربايف يف الكب ( 17383( والبيهق
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إن من احلنطة  »أنه قال:    ملسو هيلع هللا ىلصفاجلواب: نعم، وقد دل عىل هذا ما صح عن النبي  

مخر العسل  ومن  مخرًا،  الزبيب  ومن  مخرًا،  الشعري  ومن  كل اً مخرًا،  عن  أهنى  وأنا   ،

 فبنين يف هذا احلديث أن كل هذه األصناف يكون منها اخلمر.  (6)«مسكر

: إن املادة املسكرة الناجتة عن التخمري تزول بدرجة احلرارة العالية وال  

أثر،   أي  لوجودها  املادة  ليبقى  هذه  فإن  النار  يف  يدخل  عندما  اخلبز  رغيف  فإن  ذا 

البوظ مرشوب  بخالف  وذلك  منه،  متامًا  الذي  تزول  املادة  ة  هبذه  حمتفظًا  يظل 

 املسكرة وممزوجًا معها.

ما  »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالً البتة، ألن النبي ال : إن هذا قول غلط وال تكون بذلك ح

 . (7)«أسكر كثريه فقليله حرام

 

( وغاية املــرام 2378ب )( وصحيح الرتغي5453( وصحيح اجلامع )90وصححه األلبايف يف الصحيحة )

(402.) 

( والطربايف يف 3379( وابن ماجه )1874،  1873،  1872( والرتمذي )18407: رواه أمحد )صحيح   -6

( 327/ 7( وأبو نعيم يف احللية )4651والدار قطني ) (8718( واألوسط )87/ ص 86/ ح  21الكبري )

وصــححه األلبــايف يف الصــحيحة  ( وقــال: هــذا حــديث صــحيح املســناد و    رجــاه.7239واحلاكم )

 (.2217( وصحيح اجلامع )1593)

( وابــن ماجــه 5607( والنسائي )1865( والرتمذي )3681( وأبو داود )6558: رواه أمحد )صحيح   -7

 (.5530( وصحيح اجلامع )58( وغاية املرام )2375م، وصححه األلبايف يف املرواء )( وغريه3393)
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أ   ر  قدِّ لو  من  هل  واحدة  قطرة  رجاًل رشب  هناك  ن 

 اخلمر احلقيقي الذي ال  تلف فيه أحد فلم يسكر؛ هل تكون بذلك حالالً؟! 

نًا، فنقول له: إن يوال يسعه إال اجلواب بالنفي فيقول: ال، وإال لضل ضالالً مب

 ه سواء يف احلكم الرشعي. هذه كتلك، إذًا: فالكل حمرم وكثريه وقليل

لقاطع حرمة هذا املرشوب فإنه جيب عىل كل مسلم أن جيتنبه وإذا ثبت بالدليل ا

ِذيَن   َا الن وحيذره وحيذر الناس منه ما استطاع إىل ذلك سبياًل فقد قال اهلل تعاىل ﴿َيـَأُّيه

إِنن  َفاْجَتنِبُ آَمنُوْا  ْيَطاِن  الشن َعَمِل  ْن  مِّ ِرْجٌس  َواألَْزالَُم  َواألَنَصاُب  َواملَْْيِِسُ  اخْلَْمُر  وُه  اَم 

ُكْم ُتْفلُِحوَن﴾  . (8) َلَعلن

ذلك    ومع  رشعًا  حمرم  املرشوب  هذا  إن 

 تراهم يرصون عىل رشبه! فالواجب عىل املسلم أن يتقي اهلل تعاىل ويرتكه.

وال شك أُّيا املسلم أن ما أحله اهلل لنا من املرشوبات الطيبة فإنه كثري جدًا، فإن  

ما   وجتتنب  لك  تعاىل  اهلل  أحله  ما  إال  ترشب  أال  عىل  فاحرص  رمت رشب يشء 

علي عن  حرمه  الصحيح  احلديث  يف  ثبت  كام  يريبك،  ال  ما  إىل  يريبك  ما  فدع  ك، 

أي: اترك ما تشك فيه إىل ما ال    (9)«ريبكدع ما يريبك إىل ما ال ي»أنه قال:    ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  

 تشك فيه.

 

 (.90)سورة املائدة آية:  -8

( وقال هذا 2518( والرتمذي )1723( وأمحد )4984( وعبد الرزاق )1274: رواه الطياليس )صحيح   -9

( وأبو يعىل 1194ر )( والبزا2532( والدارمي )5201( ويف الكربى )5711حديث صحيح. والنسائي )

ــ 2344( وابــن األعــرام يف مع)مــه )2708( والطربايف يف الكبري )2348( وابن خزيمة )6762) ن ( واب

( وقال: هذا 2169( واحلاكم )10819( والبيهقي يف الكربى )264/  8( وأبونعيم يف احللية )722حبان )

( وقال الشــيأ أمحــد 2032السنة )  حديث صحيح املسناد و   رجاه، ووافقه الذهبي. والبغوي يف رشح
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هذا واهلل أعلم وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا 

 أن احلمد هلل ربِّ العاملني. 

 وكتبه

 أبو عبد اهلل 

 وائل بن عيل بن أمحد آل عبد اجلليل األثري

 ـه1430/ شعبان/ 20الثالثاء: 

 م2009/ أغسطس/ 11

alsalafy1433@hotmail.com 

 

( ويف صحيح اجلامع 2074، 12شاكر يف حتقيقه عىل املسند )إسناده صحيح( وصححه األلبايف يف املرواء )

 (. 179( وغاية املرام )1737( وصحيح الرتغيب )2773( واملشكاة )3378، 3377)
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