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أحــكام النبيــذ يف الشــريعة اإلســالمية
د. عبدالرمحن بن غرمان العمري

ملخص البحث:

تضمن البحث يف املقدمة تعريف النبيذ وهو ما يلقى من مثار أوحبوب يف املاء لتستخرج به 
حالوته، وبيان أشهر أمسائه وأنواعه.

كما تضمن البحث عدة مباحث متعلقة حبكم االنتباذ يف األوعية والظروف الرقيقة املتخذة 
من اجللود وحنوها، أوالصلبة املتخذة من الطن واخلشب وحنوها، كما مت توضيح اخلالف الفقهي 
يف النبيذ الذي جيمع بن نوعن من الثمار أو احلبوب، والعلة يف سبب النهي عنه يف احلديث، 
وذكرت خالف الفقهاء يف دالئل وعالمات حرمة النبيذ، وهي دالئل تتعلق بتغري صفة النبيذ، 
ودالئل تتعلق ابلوقت ومرور مدة زمنية حمددة على النبيذ، ودالئل تتعلق ابلقدر والنوع والتأثري، 
كما بينت حكم الشراب املشهور ابلسوبيا وحقيقته وماهيته، وحكم الوضوء ابلنبيذ، والشرب من 

نبيذ السقاية يف احلج.
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الـمقدمـة:

أمهية املوضوع وسبب اختياره: 

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه، ونستهديه، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من 
يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، 

وأشهد أن حممداً عبده ورسوله، أما بعد: 

فإن األنبذة وحقيقتها وماهيتها واألحكام املتعلقة هبا من املسائل املهمة اليت حيتاجها املسلم، 
ألن األنبذة ختتلف مسمياهتا ومكوانهتا، وتتجدد يف كل عصر ومصر أنواع منها، وهي ترجع يف 
مجلتها إىل أحكام اثبتة مقررة يف الشريعة، ومنها ما حيل وما حيرم، وحىت ال يقع املسلم يف الوعيد 
الشديد ملن شرب املسكر، حاولت أن أحبث هذه املسألة، فقد اهتم العلماء هبا وصنفوا يف بعض 
جزئياهتا مصنفات، ومل أعثر - حسب علمي واطالعي - على مصنف جيمع أحكامها، فعزمت 
على مجع ودراسة أحكام النبيذ يف الشريعة، وأرجو أن أكون قد وفقت يف ذلك، وهللا املوفق 

واهلادي إىل سواء السبيل.

حدود البحث: 

سيقتصر البحث على املسائل الفقهية املتعلقة ابلنبيذ مع اإلشارة إىل بعض األحكام املبنية 
عليه يف الفقه.

الدراسات السابقة: 

مل أعثر - حسب علمي واطالعي - على مصنف جيمع أحكام النبيذ يف الشريعة، وإن كان 
هناك مؤلفات ورسائل يف بعض جزئياته أشرت إليها يف موضعها من البحث.

مشكلة البحث: 

النبيذ يف مطلق اللغة يعم األشربة املسكرة وغري املسكرة، وقد جاء ذكره يف األحاديث واآلاثر 
وعلى لسان العلماء، فكان من دواعي البحث الكشف عن حقيقته واملراد منه.
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خطة البحث: 

جاء البحث يف متهيد، وفصل، وخامتة، وفق اخلطة التالية: 

التمهيد: وفيه مبحثان: 

املبحث األول: تعريف النبيذ.

املبحث الثاين: أمساء األنبذة من غري العنب.

فصل يف األحكام املتعلقة ابلنبيذ يف الشريعة، وفيه ستة مباحث: 

املبحث األول: االنتباذ يف األوعية والظروف.

املبحث الثاين: انتباذ اخلليطن، وفيه مطلبان:

املطلب األول: اخلالف الفقهي يف انتباذ اخلليطن.

املطلب الثاين: العلة يف النهي عن اخلليطن.

املبحث الثالث: دالئل حرمة النبيذ، وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب األول: دالئل تتعلق ابلتغري.

املطلب الثاين: دالئل تتعلق ابلوقت والزمن.

املطلب الثالث: دالئل تتعلق ابلنوع والقدر.

املبحث الرابع: السوبيا.

املبحث اخلامس: الوضوء ابلنبيذ.

املبحث السادس: الشرب من نبيذ السقاية يف احلج.
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التمهيد

وفيه مبحثان:

املبحث األول: تعريف النبيذ:

النبيـذ لغـة: هـو مـا يعمـل مـن األشـربة مـن متـٍر أو عنـٍب أو زبيـٍب أو عسـٍل أو حنطـٍة أو شـعرٍي 
أو غـري ذلـك، إذا تركـت يف املـاء لتصـري نبيـذاً، وسـواء كانـت مسـكرة أوغـري مسـكرة، فإنـه يقـال هلـا 
نبيـذ، ويقـال للخمـر املعتصـرة مـن العنـب نبيـذ، كمـا يقـال للخمـر نبيـذ، وهـو مأخـوذ مـن النبـذ وهـو 

طرحـك الشـيء وإلقـاؤه )1(.

واصطالحاً: هو ما ينبذ يف املاء من غري العنب كالتمر والزبيب وحنوها لتستخرج منه حالته، 
وهو قسمان: مسكر وغري مسكر)2(.

فالنبيذ يف اللغة عام شامل لكل ما ينبذ يف املاء من الفواكه أواحلبوب.

أما يف اصطالح أكثر الفقهاء فإن النبيذ هو: املتخذ من غري العنب من الفواكه أو احلبوب، 
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: اسم اخلمر عام لكل شراب، لكن ملا أفرد ما يصنع من غري العنب ابسم 

النبيذ، صار اسم اخلمر يف العرف خمتصاً بعصري العنب)3(.

فيكون تعريف النبيذ اصطالحاً: )أبنه ماء ينبذ فيه مثار من غري العنب كالتمر أو الزبيب أوالتن 
أو غريها، أو احلبوب كالشعري أو الذرة أو احلنطة أو غريها، أو مائع كالعسل، الستخراج حالوته 
ومادته(، وهو نوعان مسكر إذا طالت مدته واشتّد وغلى وقذف ابلزبد)4(، وغري مسكر وهو ما 

يبقى مدة يسرية ومل يشتد ويغِل ويقذف ابلزبد. 

املبحث الثاين: أمساء األنبذة من غري العنب.

ابإلمكان نبذ مجيع أنواع الثمار واحلبوب، ولكن الذي اشتهر من ذلك أنواع، مسيت يف كتب 
العلماء، وسبب اشتهار نبذ بعض األنواع دون بعض، هو - وهللا أعلم- أن بعض الثمار هلا خاصية 
عن غريها كالتمر مثالً فإن فيه حالوة تكسب الشراب أكثر من غريه، أو ألن فيها قيمة غذائية 
عالية كالشعري والذرة، أو ألن هذه الثمار واحلبوب تتوفر بكثرة، فيتقوتون هبا طعاماً، ويتخذون 

منها شراابً بطريقة النبيذ.
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وسأذكر بعض ما وقفت عليه من أشهر أمساء األنبذة من غري العنب فمن ذلك: 

السََّكُر: وهو شراب يتخذ من نبيذ التمر)5(، وهو من أشهر األنبذة يف بالد العرب.  -1

الَفَضيُخ: وهو شراب يتخذ من نبيذ البسر املفضوخ أي املشدوخ)6(.  -2

اجِلَعة: وهو شراب يتخذ من نبيذ الشعري)7(.  -3

املِْزُر: وهو شراب يتخذ من نبيذ الذرة، وقيل املتخذ من نبيذ الشعري، وقيل املتخذ من نبيذ   -4
الذرة والشعري)8(.

السُُّكرَْكُة: وهو شراب يتخذ من نبيذ الذرة، وهي لفظة حبشية ليست من كالم العرب،   -5
وقد يقال هلا الغبرياء)9(.

الِبْتُع: وهو شراب يتخذ من نبيذ العسل)10(.  -6
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فصل يف األحكام املتعلقة ابلنبيذ يف الشريعة

وفيه ستة مباحث: 

املبحث األول: االنتباذ يف األوعية والظروف.

املبحث الثاين: انتباذ اخلليطن، وفيه مطلبان:

املطلب األول: اخلالف الفقهي يف انتباذ اخلليطن.

املطلب الثاين: العلة يف النهي عن اخلليطن.

املبحث الثالث: دالئل حرمة النبيذ، وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب األول: دالئل تتعلق ابلتغري.

املطلب الثاين: دالئل تتعلق ابلوقت والزمن.

املطلب الثالث: دالئل تتعلق ابلنوع والقدر.

املبحث الرابع: السوبيا.

املبحث اخلامس: الوضوء ابلنبيذ.

املبحث السادس: الشرب من نبيذ السقاية يف احلج.
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املبحث األول: االنتباذ يف األوعية والظروف

أمجع العلماء على جواز االنتباذ يف األسقية )11(، وهي الظروف من اجللود)12(.

كما اتفق األئمة األربعة والظاهرية على جواز االنتباذ يف احلَنـَْتم وهي اجلرار من الطن)13(، 
من  الظروف  وعاء وهي  )14( لتكون  ينقر يف وسطها  النخلة  النقري وهوأصل  االنتباذ يف  وعلى 
اخلشب، واختلفوا يف الدابء وهي القرع إذا يبس ينقر وسطه جلعله وعاء)15(، واملزفت وهو اإلانء 

الذي طلي ابلزفت)16(، على قولن:

القول األول: جواز االنتباذ يف مجيع األوعية، وأن النهي عن االنتباذ يف بعض األوعية منسوخ، 
وهذا مذهب اجلمهور من احلنفية، والشافعية، واحلنابلة، والظاهرية)17(، واستدلوا على ذلك مبا يلي: 

عن بريدة  قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "هنيتكم عن النبيذ إال يف سقاء، فاشربوا يف األسقية   -1
كلها، وال تشربوا مسكراً ". ويف رواية: "هنيتكم عن الظروف، وإن الظروف - أوظرفا ً- الحيل شيئاً 

والحيرمه وكل مسكرحرام")18(.

عن جابر بن عبدهللا  عنه قال: هنى النيب ملسو هيلع هللا ىلص عن الظروف فقالت األنصار: إنه ال   -2
بد لنا منه قال: "فال إذاً ")19(.

فقوله: ) فال إذاً ( جواب وجزاء أي: إذا كان كذلك البد لكم منها فال تدعوها )20(. فدل 
على إابحة االنتباذ يف كل وعاء.

عن ابن مسعود  أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: "إين كنت هنيتكم عن نبيذ األوعية، أال   -3
وإن وعاء ال حيرم شيئاً، كل مسكر حرام")21(. فدل احلديث على أن النهي عن االنتباذ يف بعض 

األوعية كان سابقاً مث نسخ ذلك.

عن جابر بن عبدهللا : "أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص كان ينبذ له يف توٍر)22( من حجارة ")23(. فدل احلديث   -4
على أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قد انتبذ له يف بعض األوعية اليت كان هنى عنها فدل ذلك على أن النهي قد نسخ.
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القول الثاين: جواز االنتباذ يف مجيع األوعية إال الدابء واملزفت فيكره االنتباذ فيهما، وهذا 
مذهب املالكية )24(، واستدلوا على ذلك أبحاديث منها: 

عن علي بن أيب طالب  قال: "هنى النيب ملسو هيلع هللا ىلص عن الدابء واملزفت")25(.  -1

عن األسود أنه سأل عائشة أم املؤمنن � فقال: اي أم املؤمنن عم هنى النيب ملسو هيلع هللا ىلص أن ينبذ   -2
فيه؟ قالت: هناان يف ذلك أهل البيت أن ننتبذ يف الدابء واملزفت. قلت: أما ذكرت اجلر واحلنتم؟ 

قالت: إمنا أحدثك ما مسعت، أفأحدثك ما مل أمسع؟)26(.

عن أنس بن مالك : "أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص هنى عن الدابء واملزفت أن ينبذ فيه")27(.  -3

عن أيب هريرة  قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:"ال تنتبذوا يف الدابء وال يف املزفت")28(.  -4

أنه هنى عن االنتباذ يف ظروف الدابء واملزفت ألنه تسرع إليه شدة اإلسكار وتتعجل   -5
فيه، فكانت الكراهية ابقية على كل حال)29(.

فالرتجيح:

الذي يرتجح يل هو قول مجهور العلماء من جواز االنتباذ يف مجيع األوعية بال استثناء ألن 
أدلتهم صحيحة وصرحية يف النسخ، وعامة يف إابحة االنتباذ يف مجيع األوعية بعد النهي عنها، وألن 
علة النهي عن االنتباذ يف هذه األوعية واحدة وهي أهنا لصالبتها فإن الشراب مىت غال فيها واشتدَّ 
وأسكر ال يعلم به وال يشعربه صاحبه،خبالف ظروف اجللد فإهنا لرقتها إذا غال فيها الشراب واشتدَّ 
انتفخت وانشقت، فيعلم صاحبها بذلك)30(، وأما قول املالكية فإنه مرجوح ألن قوهلم بنسخ النهي 

عن بعض األوعية وبقاء النهي عن الدابء واملزفت ليس عليه دليل، وهللا أعلم.
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املبحث الثاين: انتباذ اخلليطني.

وفيه مطلبان: 

املطلب األول: اخلالف الفقهي يف انتباذ اخلليطني.

املقصود ابخلليطن هنا هو أن جيمع بن نوعن من األنبذة كالتمر والزبيب وحنوها فينبذا معاً 
مث يشراب، فضابطه أن جيمع بن نوعن حيتمل كل واحد منهما أن ينبذ على حدته، فالعسل واللنب 

ليسا خبليطن، ألن أحدمها وهو اللنب ال ينتبذ)31(.

إذا مل  إذا أسكرا فهما حرام)32(، واختلفوا يف اخلليطن  العلماء على أن اخلليطن  اتفق  وقد 
يسكرا على ثالثة أقوال: 

القول األول: أنه ال أبس ابخلليطن واجلمع بن نوعن يف االنتباذ، وهذا مذهب احلنفية )33(، 
واستدلوا على ذلك مبا يلي:-

أن األصل اإلابحة، وحكم اخلليطن عند االجتماع كحكمهما عند االنفراد، فلما جاز   -1
اختاذ الشراب من كل واحد منهما على انفراده جاز اجلمع بينهما )34(.

عن عائشة � أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان ينبذ له زبيب فيلقى فيه متر، ومتر فيلقى فيه الزبيب)35(.  -2

أهتدي إىل منزيل   شربًة ما كدت  ابن عمر  قال: سقاين  ما روى عقبة بن زايد   -3
فغدوت عليه من الغد فأخربته بذلك، فقال: ما زدانك على عجوة وزبيب)36(.

القول الثاين: أن اخلليطن واجلمع بن نوعن يف االنتباذ مكروه، وهذا مذهب اجلمهور من 
املالكية والشافعية واحلنابلة )37(، واستدلوا على ذلك أبدلة منها:- 

ما ورد من النهي عن اخلليطن وهي أدلة كثرية منها:   -1

 أ. عن جابر  قال: "هنى النيب ملسو هيلع هللا ىلص عن الزبيب والتمر والبسر)38(، والرطب")39(.

عن أيب قتادة  قال: "هنى النيب ملسو هيلع هللا ىلص أن جيمع بن التمر والزهو)40(، والتمر والزبيب،   ب. 
ولينبذ كل واحٍد منهما على حدة")41(.
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 ج. عن أيب سعيد اخلدري  قال: "هناان رسول الل هملسو هيلع هللا ىلص أن خنلط بن الزبيب والتمر، 
وأن خنلط البسر والتمر")42(.

 د. عن أيب هريرة  قال: "هنى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن الزبيب والتمر، والبسر والتمر، وقال: "ينبذ 
كل واحد منهما على حدته")43(.

عـن أنـس بـن مالـك  قـال: "هنـى رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن جيمـع شـيئن نبيـذاً يبغـي أحدمهـا   هـ. 
صاحبـه")44(. علـى 

وجه الداللة من هذه األحاديث: هو النهي عن اخلليطن، وحيث أن النهي مل جيئ جميء حترمي 
املسكر، فيكون النهي حممواًل على الكراهية ال التحرمي)45(، أووجه الكراهة هو أن النهي له علة 

معلومة فإذا أمنت العلة زال احلكم)46(.

2- أن اإلسكار يسرع إىل اخلليطن بسبب اخللط قبل أن يتغري طعمه فيظن الشارب أنه 
ليس مسكراً وهو مسكر)47(.

إىل  منها  واحد  إذا مجع  والزبيب  والرطب  والزهو  والتمر  البسر  نبيذ  أن  الثالث:  القول 
نبيذ غريه فإنه حرام، وليس كذلك اخلليطان من غري هذه اخلمسة، وهذا مذهب الظاهرية )48(، 

واستدلوا على ذلك مبا يلي:- 

1- أحاديث النهي عن اخلليطن، وسبق ذكرها، ومحلوا النهي فيها على التحرمي.

2- أن األحاديث ذكرت مخسة أنواع وهي: البسر والتمر والزهو والرطب والزبيب فيقتصر 
التحرمي عليها، وال يتعداها وال يقاس عليها.

الرتجيح:

الذي يرتجح يل من جهة النقل والظاهر هو قول مجهور العلماء القائلن بكراهة اخلليطن، 
لقوة أدلتهم وصراحتها، فأحاديث النهي عن اخلليطن أحاديث مشهورة مستفيضة تكاد تصل حد 

التواتر عن عدة من الصحابة كما أهنا خمرجة من الصحيحن والسنن.
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وأما قول احلنفية القائلن ابإلابحة فأحاديثهم ضعيفة، ولو صحت فإهنا ال تقوى على مقابلة 
أدلة اجلمهور ألهنا داللة فعلية، وأدلة اجلمهور قولية، والقول مقدم على الفعل، كما أهنا ليست 

مستفيضة كأدلة اجلمهور.

وأما من جهة النظر واملعىن فإن قول احلنفية له حظ من القوة، ألن األصل يف األشربة هو إابحة 
كل شراب ال يسكر، وأما ما ورد من النهي عن اخلليطن فقد اختلف يف علته اختالفاً كثرياً كما 
سيأيت يف املطلب التايل، ولذلك أشكل سبب النهي على بعض جهابذة العلماء، قال ابن العريب: 
القول يف اخلليطن ثبت عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص النهي عنه، وهذه مسألة ما علمت هلا وجهاً إىل اآلن، فإنه إن 
كان احملرم اإلسكار فدعه خيلط ما شاء ويشربه، فأما غري ذلك فليس فيه إال اإلتباع)49(. وأما قول 

الظاهرية ففيه مجود ظاهر على األلفاظ، وهللا أعلم.

املطلب الثاين: العلة يف النهي عن اخلليطني.

اختلف العلماء يف علة النهي عن اخلليطن هل هي معقولة املعىن أو ال؟ على أقوال منها:-

1- أن علـة النهـي هـي اإلسـراف والشـره، ومجـع إدامـن يف إدام، كمـا هنـي عـن القـران بـن 
التمرتـن)50(، فـإذا ورد النهـي عـن القـران بـن التمرتـن ومهـا مـن نـوع واحـد فكيـف إذا وقـع القـران 
بـن نوعـن)51(، وإن ذلـك كان يف وقـت كان يف املسـلمن ضيـق وشـدة يف أمـر الطعـام، فلمـا وسـع 
هللا علـى عبـاده النعـم أابح اجلمـع بـن النعمتـن)52(، وقـال بذلـك احلنفيـة)53(، وأشـار البخـاري إىل 
هـذه العلـة وترجـم عليهـا يف صحيحـه فقـال: )ابب مـن رأى أن ال خيلـط البسـر والتمـر إذا كان 

مسـكراً، وأن جيعـل إدامـن يف إدام()54(.

2- أن علة النهي هي أن اإلسكار يسرع إىل اخلليطن، وحيدث الشدة فيهما قبل أن يتغري طعمه فيظن 
الشارب أنه ليس مسكراً وهو مسكر، وقال بذلك املالكية والشافعية )55(، وقد ورد حديث يشري إىل ذلك 

فعن أنس بن مالك  قال: "هنى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن جنمع شيئن نبيذاً يبغي أحدمها على صاحبه")56(.

3- أن علة النهي هي اإلسكار، فإذا مل يكن مسكراً جاز شربه، وقال بذلك بعض احلنفية 
واحلنابلة )57(، ورجحه ابن قدامة ومحل كالم اإلمام أمحد عليه)58(، وقد أشار البخاري إىل هذه 
العلة وترجم عليها يف صحيحه فقال: )ابب من رأى أن ال خيلط البسر والتمر إذا كان مسكراً()59(.
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4- أن علة النهي هي سد الذريعة، وحسم األسباب اليت تفضي إىل شرب ما يسكر، كما 
هني عن االنتباذ يف بعض األوعية، وقد أشار إىل هذه العلة ابن عبدالرب والنووي وشيخ اإلسالم ابن 

تيميه وابن القيم)60(. 

أن النهي تعبدي، حكاها ابن العريب عن قوم ومل يسمهم)61(، وهي مقتضى مذهب الظاهرية   -5
فإن ابن حزم حرم اخلليطن ومل يشر إىل علة النهي)62(.

النهي عن اخلليطن ومل يرتجح يل فيها  العلماء ومذاهبهم يف بيان علة  هذه هي أهم أقوال 
شيء وهللا أعلم.
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املبحث الثالث: دالئل حرمة النبيذ

وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب األول: دالئل تتعلق ابلتغرّي

ذكر مجهور الفقهاء عالمات تغري حسية مشاهدة يف النبيذ تقضي بتخمره وإسكاره وحرمته، 
وبعض الفقهاء مل حيده بشيء وهذا تفصيل أقواهلم: 

القول األول: أن من شروط دالئل حرمة النبيذ أن يغلي)63(، ويشتد)64(، ويقذف ابلزبد)65(، 
الشدة،  بداية  الغليان  أبن  ابلزبد،  القذف  اشرتاط  على  واحتج  أبوحنيفة،  اإلمام  به  قال  وهذا 
فتناط  قطعية  الشرع  وأحكام  الكدر،  من  الصايف  يتميز  به  إذ  الزبد وسكونه،  بقذف  وكماهلا 

ابلنهاية كاحلّد وإكفار املستحل)66(.

النبيذ أن يغلي ويشتد وال يشرتط أن يقذف  القول الثاين: أن من شروط ودالئل حرمة 
احلسن،  بن  وحممد  أبويوسف  الصاحبان  به  وقال  احلنفية  عند  املعتمد  القول  هو  وهذا  ابلزبد، 

ومذهب الشافعية، واحلنابلة )67(، واحتجوا لذلك مبا يلي:-

فتحينت فطره بنبيذ  1- عن أيب هريرة  قال: علمت أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان صائماً 
صنعته يف دابء، مث أتيته به فإذا هو ينش فقال: "اضرب هبا احلائط فإن هذا شراب من ال يؤمن 

ابهلل واليوم اآلخر")68(.

وجه الداللة من احلديث: أن النيبملسو هيلع هللا ىلص هنى عن النبيذ بعد أن ينش، والنش هو الغليان عنـد 
أهل اللغة)69(.

أنه إذا غلى واشتدَّ صار مسكراً ولو مل يقذف ابلزبد)70(.  -2

القول الثالث: أنه ال اعتبار لصفة الغليان والشدة يف النبيذ، بل حد احملرم من النبيذ هو 
اإلسكار، وهذا مذهب املالكية )71(، واحتجوا على ذلك بعموم قوله ملسو هيلع هللا ىلص: " كل شراب أسكر 

فهو حرام")72(.

ووجه الداللة من احلديث هوأنه علق اسم التحرمي ابإلسكار ومل يعلقه ابلغليان)73(.
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الرتجيح:

الذي يرتجح يل هو مذهب اجلمهور من أن النبيذ حيرم إذا اشتد وغلى ولو مل يقذف ابلزبد لقوة 
دليلهم وصحته، وألنه ثبت يف العلم احلديث أبن تكون الكحول والسكر يف النبيذ ينشأ عند االشتداد 
والغليان، وهذا الزبد الذي يتطاير هو غاز الفحم )اثين أكسيد الكربون( الذي ينتج من عملية 
التخمر)74(، وقد تنبه الفقهاء هلذا،وذكروا أبن السكر ينشأ عند االشتداد والغليان ولو مل يقذف 
ابلزبد، وألن الشرع جعل أمارات ودالئل على حرمة النبيذ املسكر، وحسم مادة الفساد، وسد 
األبواب املفضية إىل تناول املسكرات، وهي عالمات منضبطة تدرك ابحلس واملشاهدة، وهللا أعلم.

املطلب الثاين: دالئل تتعلق ابلوقت والزمن.

اختلف العلماء يف الدالئل الزمنية والوقتية واملدة اليت متضي على النبيذ حىت حيكم حبرمته 
على قولن: 

القول األول: أن النبيذ جيوز شربه إذا مل يصر مسكراً، ولو جاوز ثالثة أايم، وهذا مذهب 
اجلمهور من املالكية والشافعية )75(، واستدلوا على ذلك مبا يلي: 

عن بريدة  أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: "هنيتكم عن االنتباذ إال يف سقاء فانتبذوا يف كل   -1
وعاء وال تشربوا مسكراً")76(.

وجه الداللة من احلديث: أنه نص عام يتناول ما فوق ثالثة أايم)77(.

أنه مل يثبت هني عن شرب ما زاد انتباذه على ثالثة أايم فوجب القول إبابحة االنتباذ   -2
فوق ثالث)78(.

القول الثاين: أن النبيذ حيرم شربه بعد ثالثة أايم بلياليهن ولو مل يغِل ويشتد، وهذا مذهب 
احلنابلة )79(، واستدلوا على ذلك مبا يلي: 

1- عن ابن عباس   قال: كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ينتبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه 
ذلك والليلة اليت جتيء والغد والليلة األخرى والغد إىل العصر فإن بقي شيء سقاه اخلادم أوأمر 

به فصب)80(.
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وجه الداللة من احلديث أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ما كان يشرب النبيذ بعد ثالث بل يصبه فهذا يدل 
على أنه حرام، ألنه ال جيوز إتالف املال.

2- أن الشـدة حتصـل يف ثالثـة أايم غالبـاً وهـي خفيـة حتتـاج إىل ضابـط، والثـالث تصلـح 
هلـا)80(. ضابطـاً 

3- عن عبدهللا بن عمر  أنه سئل عن العصري؟ قال: اشربه ما مل أيخذه شيطانه. قيل: 
ويف كم أيخذه شيطانه؟ قال: يف ثالث)81(.

الرتجيح:

النبيـذ عنـد عـدم تغـريه وشـدته  الـذي يرتجـح يل هـو مذهـب اجلمهـور، ألن األصـل إابحـة 
وغليانه وسكره، وهو حمل إمجاع بن العلماء)82(، والقول حبرمته بعد ثالثة أايم ولومل يتغري حيتاج 
إىل دليـل صريـح يف ذلـك، ومـا اسـتدل بـه احلنابلـة مـن حديـث ابـن عبـاس ليـس فيـه داللـة قويـة 
علـى التحـرمي، ألنـه جمـرد تـرك مـن النـيب ملسو هيلع هللا ىلص، وقـد يكـون تركـه تنزهـاً واحتياطـاً  كمـا تـرك أكل 
الضب،كمـا أن فيـه مـا يرجـح مذهـب اجلمهـور فـإن قولـه: )سـقاه اخلـادم( دليـل علـى أنـه ليـس حبـرام 

بعـد الثـالث ألنـه لـوكان حرامـاً مل يسـقه اخلـادم)83(.

لكن مذهب احلنابلة أحوط، ومذهب اجلمهور أوفق لألصول.

تنبيه:

املشروابت  فيها  حتفظ  اليت  احلديثة  التربيد  وسائل  استحداث  مع  احلايل  العصر  يف  اآلن 
واألنبذة أزمنة طويلة، فال وجه ابلقول حبرمته بعد ثالث حىت على مذهب احلنابلة، ألن عملية 

التربيد توقف عملية التخمر يف النبيذ غالباً كما هو معلوم علمياً، وهللا أعلم.

املطلب الثالث: دالئل تتعلق ابلقدر والنوع والتأثري.

أمجع العلماء على أن نبيذ العنب إذا اشتد وغلى وقذف ابلزبد وأسكر أنه مخر حيرم شرب 
القليل منه والكثري ويفسق شاربه، وحيد، ويكفر مستحله)84(.
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كما اتفقوا على حرمة نبيذ التمر والرطب والزبيب إذا اشتد وغلى)85(. 

وأمجعوا على أن السكر من أي نوع من النبيذ حرام)86(.

واختلفـوا يف شـرب القـدر اليسـري الـذي ال يسـكر قليلـه مـن األنبـذة مـن غـري العنـب والزبيـب 
واحلنابلـة  والشـافعية  املالكيـة  مـن  اجلمهـور  وأبويوسـف وحرمـه  أبوحنيفـة،  اإلمـام  فأابحـه  والتمـر، 
والظاهريـة، ووافقهـم مـن احلنفيـة حممـد بـن احلسـن وبقولـه أفـىت متأخـرو احلنفيـة، وهـو املختـار عندهـم 

أيخـذون)87(. وبـه 

وهـذه املسـألة كانـت قدميـاً مـن املسـائل الكبـار الـيت اثر حوهلـا اجلـدال، وطـال بسـببها الـكالم، 
وكثـر فيهـا النـزاع، واختلفـت فيهـا اآلراء، وأفـردت ألجلهـا مصنفـات)88(.

 لكن عندما اختار متأخرو احلنفية قول حممد بن احلسن املوافق لقول اجلمهور َضُعَف اخلالف 
يف هذه املسألة وقل، وقد ترددت يف حبث هذه املسألة، ومل أوّد أن أجدد اخلالف وأثريه مرة أخرى، 
لوال أين رأيت أن هذه املسألة هلا عالقة وثيقة ابلبحث وتبىن عليها عدة مسائل يف أبواب الفقه)89(.

ولذا فسوف أقتصر على ذكر أهم أدلة الفريقن مع الرتجيح.

القول األول: أنه جيوز شرب القدر اليسري الذي ال يسكر من هذه األنبذة وحيرم شرب 
القدر املسكر، فالقدح األخري املسكر هو احلرام، قال بذلك أبوحنيفة وأبويوسف)90(، واستدلوا 

على ذلك مبا يلي:-

1- عن أيب هريرة  قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "اخلمر من هاتن الشجرتن: النخلة والعنبة")91(.

 وجه الداللة من احلديث: أنه خص التحرمي هباتن الشجرتن، وما سواها من األنبذة يكون 
على أصل اإلابحة)92(.

2- عن ابن عباس  قال: "حرمت اخلمر قليلها وكثريها، والسكر من كل شراب")93(.

فأخرب ابن عباس أن احلرمة وقعت على اخلمر بعينها، وعلى السكر من سائر األشربة سواها، 
فثبت أن ما سوى اخلمر، قد أبيح شرب قليله الذي ال يسكر)94(.
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3- عن ابن مسعود  قال: عطش النيب ملسو هيلع هللا ىلص حول الكعبة فاستسقى فأيت بنبيذ من السقاية، 
فشمه فَقطََّب)95(، فقال: "علي بذنوب من زمزم"، فصب عليه مث شرب فقال رجل: أحرام هواي 

رسول هللا؟ قال: "ال")96(.

وجه الداللة: هو شرب النيب ملسو هيلع هللا ىلص من النبيذ املشتد ولذلك قطب وجهه وهذا دليل على شدته)97(.

عن أيب موسى األشعري قال: بعثين رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ومعاذاً إىل اليمن فقلنا: ايرسول هللا   -4
إن عندان شرابن يصنعان من الرب والشعري، أحدمها يقال له املزر، وآخر يقال له البتع، فما نشرب؟ 

فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:"اشراب وال تسكرا")98(.

وجه الداللة: من احلديث أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص بنَّ أن حكم املقدار الذي يسكر منه ذلك الشراب، 
خالف حكم ماال يسكر، فدل على أن احملرم هو املقدار املسكر)99(.

أن عمـر بـن اخلطـاب  قـال: "إين ألشـرب هـذا النبيـذ الشـديد يقطـع مـا يف بطوننـا مـن   -5
حلـوم اإلبـل")100(.

وإذا ثبت إحالل النبيذ الشديد من عمر ، فالقول ابلتحرمي يرجع إىل تفسيق الصحابة، 
والكف عن تفسيقهم واإلمساك عن الطعن فيهم من شروط أهل السنة واجلماعة )101(.

اللغة هي اليت من ماء العنب إذا صار مسكراً، وحترميها غري معلول، فال  أن اخلمر يف   -6
يتعدى حكمه إىل سائر املسكرات)102(.

أن العلة يف حترمي اخلمر هي الصد عن ذكر هللا تعاىل ووقوع العداوة والبغضاء، وهذه   -7
العلة توجد يف القدر املسكر من األنبذة، ال فيما دون ذلك فوجب أن يكون ذلك القدر هو 

احلرام، إال ما انعقد عليه اإلمجاع من حترمي قليل اخلمر وكثريها )103(.

القول الثاين: أنه حيرم شرب أي قدر من األنبذة اليت يسكر كثريها، وأن ما أسكر كثريه فقليله 
حرام، وال فرق بن نبيذ العنب وغريه من األنبذة املتخذة من الثمار واحلبوب، وهذا مذهب مجهور 
العلماء من املالكية والشافعية واحلنابلة والظاهرية )104(، وهو مذهب حممد بن احلسن من احلنفية 

وعليه اعتماد متأخريهم كما سبق، واستدلوا على ذلك مبا يلي:-
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ْن َعَمِل  َا اخلَْْمُر َواْلَمْيِسُر َواأْلَنَصاُب َواأْلَْزاَلُم ِرْجٌس مِّ 1-قوله تعاىل:﴿اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإمنَّ
َا يُِريُد الشَّْيطَاُن َأن يُوِقَع بـَيـَْنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلبـَْغَضاَء يف  الشَّْيطَاِن فَاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن 90 ِإمنَّ
اخلَْْمِر َواْلَمْيِسِر َوَيُصدَُّكْم َعن ِذْكِر اللَِّ َوَعِن الصَّاَلِة ۖ فـََهْل أَنُتم مُّنتـَُهوَن 91﴾]املائدة:91-90[. 
َا يُِريُد الشَّْيطَاُن َأن يُوِقَع بـَيـَْنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلبـَْغَضاَء يف اخلَْْمِر﴾. وهذا املعىن موجود  فقوله تعاىل:﴿ِإمنَّ

يف النبيذ املسكر كوجوده يف اخلمر، فوجب أن يستواي يف احلكم الستوائهما يف التعليل)105(.    

 2- قوله ملسو هيلع هللا ىلص:" كل مسكر حرام" )106(.

وجه الداللة من احلديث: أنه ملسو هيلع هللا ىلص جعل كل األنبذة واألشربة املسكرة حرام، ومل يفرق بن أنبذة 
العنب وغريها.

3- عن عائشة � قالت: سئل النيب ملسو هيلع هللا ىلص عن البتع وهو نبيذ العسل - وكان أهل اليمن 
يشربونه - فقال: » كل شراب أسكر فهو حرام «)107(.

وجه الداللة: أن هذا نص على أن نبيذ العسل إذا أسكر فهو حرام.

4- عن عبدهللا بن عمر  قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »كل مسكر مخر، وكل مسكرحرام«)108(.

وجه الداللة: أن هذا نص جلي يف تسمية كل األنبذة املسكرة مخر.

5- عن جابر بن عبدهللا قال:قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:» ما أسكر كثريه فقليله حرام «)109(.

وجه الداللة: أن يف هذا احلديث دليل على حترمي املسكر قليله وكثريه وهونص يف موضع 
اخلالف.

6- عن ديلم احلمريي قال: سألت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقلت: ايرسول هللا إان أبرض ابردة نعاجل 
فيها عمالً شديداً، وإان نتخذ شراابً من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بالدان.قال: 
»هل يسكر؟«، قلت: نعم. قال: » فاجتنبوه «. قال: قلت: فإن الناس غري اتركيه، قال: »فإن مل 

يرتكوه فقاتلوهم«)110(.

وجه الداللة من احلديث: أن فيه نص على حترمي نبيذ القمح إذا أسكر.
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7- أن اخلمـر حمرمـة بعلـة اإلسـكار، وهـو منـاط احلكـم، والنبيـذ يشـارك اخلمـريف العلـة، وهـي 
علة اإلسكار الذي هوعلة حترمي اخلمر وهو مناط احلكم، فإذا شاركه يف مناط احلكم وجب القول 

بتحرميه)111(.

فقياس النبيذ على اخلمر من أجّل األقيسة وأوضحها، واملفاسد اليت توجد يف اخلمر توجد يف 
النبيذ)112(.

8- أنه معلوم عند أهل اللغة أن اخلمر إمنا مسيت مخراً ملخامرهتا العقل، أوألهنا ختمر وهذا 
املعىن موجود يف األنبذة املسكرة فوجب أن ينطلق اسم اخلمر لغًة عليها )113(.

9- إن سـلمنا أن اخلمـر اسـم خـاص يف اللغـة علـى نبيـذ العنـب، وال تسـمى األنبـذة املسـكرة 
مخـراً، فقـد ثبـت يف الشـرع تسـمية كل مسـكر مخـر، كمـا يف قولـه ملسو هيلع هللا ىلص: »كل مسـكر مخـر«)114(، 
وقولـه ملسو هيلع هللا ىلص: »إن اخلمـر مـن العصـري)115( والزبيـب والتمـر واحلنطـة والشـعري والـذرة و إين أهناكـم عـن 

مسـكر«)116(. كل 

وقول عمر بن اخلطاب  على املنرب: »أما بعد نزل حترمي اخلمر وهي من مخسة: من العنب 
والتمر والعسل واحلنطة والشعري، واخلمر ما خامر العقل«)117(. فهذه أهم ما احتج به الفريقان 

من دالئل النصوص واآلاثر، واملعاين والعلل.

الرتجيح:

الذي يرتجح يل هو قول مجهور العلماء من حترمي شرب أي قدر من األنبذة املسكرة، وأن مجيع 
األنبذة املسكرة أتخذ حكم اخلمر يف التحرمي سواء بسواء، لقوة أدلتهم وصحتها وصراحتها، وألهنا 

موافقة لظواهر النصوص الشرعية، والقواعد األصولية املرعية.

أما النصوص فصرحية يف تسمية كل مسكر مخر، وأن ما أسكر كثريه فقليله حرام.

وأما القياس فهو من أقوى األقيسة ألن علة حكم الفرع مساوية لعلة األصل، ولعدم الفارق، هذا 
لو مل يكن هناك دليل على كون النبيذ املسكر مخراً وحراماً، فكيف وقد جاء الدليل أبن كل مسكر مخر. 
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مل  ولو  اخلمر  القطرة من  الذرائع، ولذلك حرم  الشرع هي سد  قاعدة  فإن  القواعد  وأما 
تسكر لكوهنا ذريعة إىل ما يسكر، فتعليق التحرمي ابجلنس املسكر أرجح من تعليق التحرمي ابلقدر 
املسكر، وقد انعقد اإلمجاع على أن املعترب يف اخلمر اجلنس دون القدر، فوجب أن يلحق كل نبيذ 
وجدت فيه علة اخلمر ابخلمر، وأن يكون على من زعم وجود الفرق إقامة الدليل على ذلك)118(.

وأما أدلة احلنفية فهي إما صحيحة غري صرحية، وإما صرحية غري صحيحة فحديث: "اخلمر 
من هاتن الشجرتن: النخلة والعنبة "ليس فيه دليل على أن اخلمر اليكون من غريها، ألنه مل يقل: 
)ليس اخلمر إال من هاتن الشجرتن(، وكذلك فإن احلنفية مل يعملوا ببعض احلديث فقصروا اخلمر 

وخصوها ابلعنب فقط.

وأما حديث ابن عباس فقـد ورد يف بعض ألفاظه، »وما أسكر من كل شـراب«)119( ويف 
رواية: »واملسكر من كل شراب«)120( .

وأما حديث ابن مسعود فضعيف، وأماحديث أيب موسى األشعري فإن رواية: »اشراب وال 
تسكرا« رواية شاذة خالفت الرواايت الصحيحة املشهورة من حديث أيب موسى وهي بلفظ: »كل 

مسكر حرام«)121(.

وأما ما روي عن عمر بن اخلطاب  فليس فيه دليل على أن النبيذ الشديد كان مسكراً، 
كما أن النبيذ الشديد قد يراد به النبيذ الذي أكثر من إلقاء الزبيب فيه فيكون مشتداً بذلك.

وأما قوهلم أبن اخلمر يف اللغة هي اليت من ماء العنب فقد سبق اإلجابة على ذلك، ولو سلمنا 
بذلك فإن الشرع قد مسى كل مسكر مخر، والتسمية الشرعية تقدم على اللغوية.

وأما قوهلم أن العلة يف حترمي اخلمرهي الصد عن ذكر هللا تعاىل فقط فغري صحيح ألهنا لوكانت 
كذلك جلاز شرب القدر اليسري من اخلمر الذي ال يسكر واليؤدي إىل تغييب العقل، فدل على أن 

الصواب هو أن علة اخلمر هي اإلسكار وهللا أعلم.

املبحث الرابع:السوبيا.

السوبيا شراب يتخذ من نقيع الزبيب أو الشعري أو غريه، خيلط معه سكر وبعض التوابل كاهليل 
والقرفة وغريها، وال أعلم مما اشتقاقه فلعله معرب.
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وهو شراب مشهور يف مصر والسعودية خاصة يف احلجاز، يكثر الناس من شربه يف شهر رمضان 
خاصة، وقد كثر احلديث عنه، ورأيت من يتق شربه خمافة أن يكون مسكراً.

وهذا املشروب عرفه الناس قدمياً بنفس االسم، وانفرد فقهاء املالكية ابلنص على بيان حكمه، 
وأول من ذكره - حسب علمي- هو ابن اجلالب عبيدهللا بن احلسن املتوىف سنة 378ه فقال: )وال 
أبس بشرب العصري قبل شدته .. والُفقَّاعي مباح، وكذلك السوبيا وهي شراب يشبه الُفقَّاع()122(.

اوذكـره تلميـذه القاضـي عبدالوهـاب املتـوىف سـنة 422ه فقـال: )شـراب السـوبية جائـز ألنـه 
ال يسـكر، وذكـروا أنـه شـراب يعمـل مبصـر يشـبه الُفقَّـاع، وليـس مبعـروف عنـدان ببغـداد وال بسـائر 

العـراق، وعلـة املنـع السـكر فـإذا عدمـت جـاز شـربه()123(.

ومن مث ذكره خليل بن إسحاق اجلندي 776ه يف خمتصره املشهور، وتتابع الشراح يف ذكره 
وبيان حكمه وتعريفه فقالوا: إنه شراب يؤخذ ابملعاجلة ويضاف إليه ماء ومخري العجن والعجوة 
فتكسبه محوضة، وأنه حالل ما مل تدخله الشدة املطربة )124(، وذكر فقهاء املالكية أن السوبيا تشبه 

الُفقَّاع، والُفقَّاع شراب قدمي يتخذ من الشعري مسي به ملا يعلوه من الزبد)125(.

وقد ذكرفقهاء املالكية واحلنابلة حقيقته وحكمه فقالوا: إنه شراب يتخذ من القمح والتمر 
وحنوه، وهو مباح، ألنه ال يسكر، وليس املقصود منه اإلسكار، وإمنا يتخذ هلضم الطعام، وصدق 

الشهوة )126(.

قال ابن قدامة: وال أعلم فيه خالفاً )127(.

فحقيقة السوبيا أوالُفقَّاع أوغريها أهنا نوع من أنواع األنبذة قد ختتلف مكوانهتا ومسمياهتا 
على اختالف األعصار، فتجري عليها احكام النبيذ اليت سبق ذكرها، واألصل فيها ويف النبيذ 

اإلابحة، وقد أمجع العلماء على جواز شرب النبيذ إذا مل يطرأ عليه مايغريه)128(.

قـال اإلمـام النـووي: النبيـذ إذا مل يشـتد ومل يصـر مسـكراً كاملـاء الـذي يوضـع فيـه حبـات متـر 
أوزبيـب أومشـمش أوحنوهـا فصـار حلـواً طاهـر ابإلمجـاع جيـوز شـربه وبيعـه وسـائر التصرفـات فيـه، 

وقـد تظاهـرت األحاديـث يف الصحيحـن مـن طـرق متكاثـرة علـى طهارتـه وجـواز شـربه )129(.
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املبحث اخلامس: الوضوء ابلنبيذ

األنبذة،  التطهر والوضوء بشيء من  أنه الجيوز  )130( إىل  األربعة والظاهرية  األئمة  ذهب 
النبيذ التمر فقد اختلفوا فيه على قولن: 

القول األول: أنه جيوز الوضوء بنبيذ التمر خاصة دون ما سواه من األنبذة، إذا كان حلواً 
ومل يغل ويشتد ويقذف ابلزبد، وهذا مذهب احلنفية )131(، واستدلوا على ذلك أبدلة من أمهها: 

1- عن عبدهللا بن مسعود  أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال له ليلة اجلن: )مايف إداوتك؟(، قال: نبيذ. 
قال: )مثرة طيبة وماء طهور( فتوضأ منه)132(.

2- أنه روي عن مجاعة من الصحابة أهنم كانوا جيوزون التوضؤ ابلنبيذ)133(، ومن ذلك ما 
روي عن علي بن أيب طالب  )أنه كان ال يرى أبساً ابلوضوء من النبيذ()134(.

القول الثاين: أن نبيذ التمركسائر األنبذة الجيوز التطهر والوضوء به، وهذا مذهب مجهور 
العلماء)135(، واستدلوا على ذلك أبدلة من أمهها: 

1- قوله تعاىل:﴿فـََلْم جتَُِدوا َماًء فـَتـََيمَُّموا َصِعيًدا طَيًِّبا﴾]النساء:43[، وهذا أمر ابالنتقال إىل 
التيمم عند عدم املاء، فمن توضأ ابلنبيذ فقد ترك املأمور)136(.

2- عـن أيب ذر  قـال: قـال رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »الصعيـد الطيـب وضـوء املسـلم ولـو إىل عشـر 
سـنن«)137(.

3- عـن حذيفـة قـال: قـال رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »وجعلـت لنـا األرض كلهـا مسـجداً، وجعلـت 
تربتهـا لنـا طهـوراً، إذا مل جنـد املـاء«)138(.

واسم املاء اليقع على ما غلب عليه غرياملاء حىت تزول عنه مجيع صفات املاء كالنبيذ، فصح 
أنه ليس ماء، فال جيوز الوضوء به)139(.

4- أنه مائع ال جيوز الوضوء به مع وجود املاء فلم جيز مع عدمه كماء الباقال واملرق)140(.
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الرتجيح:

الـذي يرتجـح يل هـو مذهـب اجلمهـور، وأنـه ال جيـوز الوضـوء بشـيء مـن نبيـذ التمـر وغـريه مـن 
األنبـذة، وذلـك لقـوة أدلتهـم مـن حيـث األثـر والنظـر، والدليـل والتعليـل، وأمـا مذهـب احلنفيـة فهـو 
قول مرجوح، ألن حديثهم الذي اعتمدوا عليه يف هذه املسألة ضعيف إبمجاع احملدثن)141(، وألنه 
ثبـت يف الصحيـح أن عبـدهللا بـن مسـعود  مل يكـن مـع النـيب ملسو هيلع هللا ىلص ليلـة اجلـن)142(، ولـو صـح ملـا كان 
فيـه حجـة ألن ليلـة اجلـن كانـت يف مكـة قبـل اهلجـرة، ومل تنـزل آيـة الوضـوء إال ابملدينـة)143(. ولذلـك 
ذهـب بعـض احملققـن مـن احلنفيـة إىل أن الصحيـح هـو قـول اجلمهـور، وأن املفـىت بـه عندهـم هـو عـدم 

جـواز الوضـوء ابلنبيـذ، وحكـوا عـن اإلمـام أيب حنيفـة  أنـه رجـع عـن هـذا القـول)144(.

املبحث السادس: الشرب من نبيذ السقاية يف احلج

ذهبت الشافعية والظاهرية )145( إىل أنه يستحب للحاج أن يشرب من نبيذ سقاية العباس)146(، 
إن كان هناك نبيذ إذا مل يكن مسكراً، واستدلوا على ذلك مبا يلي:- 

عن ابن عباس  قال: قدم النيب ملسو هيلع هللا ىلص على راحلته وخلفه أسامة فاستسقى فأتيناه إبانء   -1
من نبيذ فشـرب وسـقى فضله أسـامة وقال:» أحسـنتم وأمجلتم هكذا فاصنعوا «)147(.

قـال النـووي: يف هـذا دليـل علـى اسـتحباب الشـرب مـن نبيـذ السـقاية، وهـذا النبيـذ مـاء حملـى 
بزبيـب أوغـريه، حبيـث يطيـب طعمـه وال يكـون مسـكراً )148(.

قوله تعاىل:﴿َلَقْد َكاَن َلُكْم يف َرُسوِل اللَِّ أُْسَوٌة َحَسَنٌة﴾]األحزاب:21[،وقد ثبت أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص   -2
شرب من نبيذ السقاية يف احلج، فيكون االقتداء به يف ذلك مستحب)149(.

عن طاووس قال: شرب نبيذ السقاية من متام احلج)150(.  -3

ومل أجـد لباقـي الفقهـاء نـص يف هـذه املسـألة، إال أن املالكيـة نقلـوا عـن اإلمـام مالـك  أنـه 
أنكر أن يكون النبيذ الذي يعمل يف السـقاية من السـنة، وأقسـم على ذلك، وقال إنه مل يكن على 
عهـد أيب بكـر وعمـر، وأنـه لـو تذكـر لكلـم أمـري املؤمنـن حـن قـدم ليقطعـه، وكرهـه كراهـة شـديدة، 

وإن كان حـالال، خمافـة الذريعـة لئـال يعـرض نفسـه لسـوء الظـن)151(.
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وقد حيتج هلذا القول مبا روي عن انفع أنه قال: مل أْر ابن عمر فيما  كان يفيض شـرب من 
النبيذ قط)152(. فعبدهللا بن عمر من أشـد الصحابة اتباعاً آلاثر النيب ملسو هيلع هللا ىلص وحتري االقتداء به يف 

مجيع أحواله وأفعاله العادية)153(، ومع هذا فإنه مل يشـرب من نبيذ السـقاية يف احلج.

الرتجيح:

شرب النيب ملسو هيلع هللا ىلص من سقاية العباس يف احلج وقعت اتفاقاً ال قصداً، ألنه ملسو هيلع هللا ىلص استسقى وطلب 
السـقيا فـأيت لـه ابلنبيـذ، ومل يطلبـه بعينـه، ففعلـه مل يظهـر فيـه قصـد القربـة، فهـذه املسـألة الرتجيـح فيهـا 
ينبـين علـى مسـألة أصوليـة وهـي حكـم أفعـال النـيب ملسو هيلع هللا ىلص الـيت مل يظهـر فيهـا قصـد القربـة هـل يسـتحب 
التأسي واالقتداء به يف ذلك أم ال؟ وقد اختلف األصوليون يف ذلك، فذهب اجلمهور من احلنفية 
والشـافعية واحلنابلـة والظاهريـة وأكثـر احملدثـن إىل أن فعلـه يـدل علـى النـدب، فيسـتحب التأسـي بـه 
يف ذلـك، وذهبـت املالكيـة إىل أن فعلـه يـدل علـى اإلابحـة فـال يسـتحب التأسـي بـه يف ذلـك)154(، 

وأان أتوقـف يف الرتجيـح، وهللا أعلـم.
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الـخامتـة:

يف ضوء ما سبق أخلص أهم النتائج اليت توصلت إليها يف البحث يف النقاط التالية: 

- أن النبيـذ يف اللغـة عـام لـكل شـراب ينبـذ مـن الفواكـه واحلبـوب أسـكر أو مل يسـكر، أمـا يف 
االصطالح فهو خاص مبا ينبذ من غري العنب من الفواكه واحلبوب وهو نوعان: مسكر وغري مسكر.

- أن األنبـذة هلـا أمسـاء كثـرية مـن أشـهرها السَّـْكر وهـو مايتخـذ مـن التمـر، والفضيـخ وهـو 
مايتخـذ مـن البسـر، واجِلَعـة وهـو مايتخـذ مـن الشـعري، واملـزر وهـو مايتخـذ مـن الـذرة وقـد يسـمى 

السـكركة، والبتـع وهـو مايتخـذ مـن العسـل.

- أمجـع العلمـاء علـى جـواز االنتبـاذ يف األوعيـة والظـروف الـيت تكـون مـن اجللود،كمـا اتفقـوا 
على جواز االنتباذ يف جرار الطن، ويف أوعية اخلشب، واختلفوا يف حكم االنتباذ يف الدابء وهي 
القـرع، ويف اإلانء املزفـت، ورجحـت جـواز االنتبـاذ يف مجيـع األوعيـة، وأن مـاورد مـن النهـي عـن 

االنتبـاذ يف بعـض األوعيـة منسـوخ.

- انتبـاذ اخلليطـن هـو أن جيمـع بـن نوعـن مـن األنبـذة، وضابطـه هـو اجلمـع بـن نوعـن حيتمـل 
كل واحـد منهمـا أن ينبـذ علـى حدتـه، وقـد اتفـق العلمـاء علـى أن اخلليطـن إذا أسـكرا حرمـا، 
واختلفـوا يف اخلليطـن إذا مل يسـكرا فأابحـه قـوم، وكرهـه آخـرون، وحرمـه البعـض، وقـد توقفـت 

عـن الرتجيـح.

- علـة النهـي عـن اخلليطـن اختلـف العلمـاء فيهـا فقيـل: إن علـة النهـي هـي اإلسـراف والشـره، 
أوأن اإلسـكار يسـرع إليها أكثر، أومطلق اإلسـكار، أوسـداً للذريعة، أوأهنا تعبدية.

- دالئل حرمة النبيذ هي: 

دالئل حسية تكون بتغري النبيذ ابشتداده وغليانه، ويكفي ذلك يف حرمته ولو مل يقذف   -1
ابلزبد، وهذه دالئل هلا اعتبار يف الشرع، على القول الراجح.

دالئل زمنية وهي أن ميضي على النبيذ أكثر من ثالثة أايم ولو مل يتغري، ورجحت قول   -2
من أابح النبيذ ولو مضى عليه ثالثة أايم إذا مل يتغري.
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دالئل القدر والنوع وقد أمجع العلماء على أن نبيذ العنب إذا اشتد وغلى وقذف ابلزبد   -3
أنه مخر حيرم قليلها وكثريها، كما اتفقوا على حرمة نبيذ التمر والرطب والزبيب إذا اشتدَّ وغلى، 
وأمجعوا على أن السكر من أي نوع من األنبذة حرام، وأن الراجح أن شرب القدر اليسري من 

األنبذة من غري العنب اليت يسكر كثريها حرام.

يغريها  ما  عليها  يطرأ  اإلابحة، حىت  فيها  واألصل  األنبذة  أنواع  من  نوع  السوبيا  أن   -
ويصريها حمرمة.

- أن العلماء اتفقوا على أنه ال جيوز الوضوء والتطهر بشيء من األنبذة سوى نبيذ التمر 
فقد اختلفوا فيه ورجحت أنه كسائر األنبذة ال جيوز التطهر به.

- ثبت أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف حجة الوداع شرب من نبيذ السقاية، واختلف العلماء يف استحباب 
االقتداء به يف ذلك وقد توقفت يف الرتجيح يف هذه املسألة.
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اهلوامش:

1- النهايـة يف غريـب احلديـث 7/5 مـادة ) نبـذ (، لسـان العـرب 511/3 مـادة ) نبـذ (، 
احمليـط ص 338. القامـوس 

2- املبسوط للسرخسي 186/8، بدائع الصنائع 66/3، حاشية ابن عابدين 452/6، عقد 
اجلواهـر الثمينـة البـن شـاس 10/1، مواهـب اجلليـل للحطـاب 232/3، اجملمـوع للنـووي 564/2، 

حتفـة احملتـاج 288/1، الـكايف البـن قدامـة 15/4، كشـاف القنـاع 119/6.

3- جمموع فتاوى ابن تيمية 260/22.

4- سيأيت شرح وبسط ملعاين االشتداد والغليان والقذف ابلزبد وخالف الفقهاء يف ذلك 
يف املبحث الثالث: دالئل حرمة النبيذ.

5- لسان العرب 373/4-374 مادة ) سكر (، القاموس احمليط ص409 مادة ) سكر (.

6- الفضخ كسر كل شيء أجوف حنو الرأس والبطيخ، وأما البسر فهو التمر قبل نضجه، قال 
أهل اللغة:أول مثرالنخل طلع، مث خالل، مث بلح، مث بسر، مث رطب، مث متر. انظر: النهاية يف غريب 

احلديث 45/3 مادة ) فضخ (، لسان العرب 58/4 مادة ) بسر ( 45/3 مادة ) فضخ (.

7- النهاية يف غريب احلديث 277/1 مادة ) جعه (، لسان العرب 458/13 مادة ) جعه (.

8- النهاية يف غريب احلديث 324/1 مادة ) مزر (، لسان العرب 172/5 مادة ) مزر (.

9- النهاية يف غريب احلديث 383/2 مادة ) سكرك (، لسان العرب 442/10 مادة ) سكرك (.

10- النهاية يف غريب احلديث94/1مادة ) بتع (، لسان العرب 4/8-5 مادة ) بتع (.

11- مراتب اإلمجاع البن حزم ص137، بداية اجملتهد 553/1.

12- لسان العرب 392/14 مادة ) سقى (، النهاية يف غريب احلديث 381/2 مادة ) سقى (.

13- لسان العرب 162/12مادة ) حنتم (، النهاية يف غريب احلديث 448/1 مادة ) حنتم (.

14- لسان العرب 228/5 مادة ) نقر (، النهاية يف غريب احلديث 104/5 مادة ) نقر (.
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15- لسان العرب 249/14 مادة ) داب (، النهاية يف غريب احلديث 96/2 مادة ) دبب (.

16- لسان العرب 34/2 مادة ) زفت ( النهاية يف غريب احلديث 304/2 مادة ) زفت (.

للنـووي 566/2،  اجملمـوع  البدايـة 398/4،  شـرح  اهلدايـة  الصنائـع 117/5،  بدائـع   -17
للبهـويت 120/6،  القنـاع  للمـرداوي 236/10، كشـاف  اإلنصـاف  الطالبـن 168/10،  روضـة 

املسـألة 1102. رقـم  احمللـى البـن حـزم 224-223/6 

النهي عن االنتباذ يف املزفت والدابء واحلنتم والنقري وبيان أنه  18- أخرجه مسلم ابب: 
منسوخ ... كتاب: األشربة برقم 1999.

19- أخرجه البخاري ابب: ترخيص النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف األوعية والظروف بعد النهي، كتاب: 
األشربة برقم 5592.

20- فتح الباري 61/10.

21- أخرجه ابن ماجه ابب: مارخص فيه من ذلك، كتاب: األشربة برقم 3406، وصححه 
ابن حبان يف صحيحه 230/12، واأللباين يف صحيح ابن ماجه 247/2.

22- التورنـوع مـن األواين يكـون مـن صفـر أوحجـارة. لسـان العـرب 96/4 مـادة ) تـور (، 
النهايـة يف غريـب احلديـث 199/1 مـادة ) تـور (.

23- أخرجه مسلم ابب: النهي عن االنتباذ ...، كتاب: األشربة برقم 1999.

24- الكايف البن عبدالرب 443/1-444، القوانن الفقهية البن جزي ص117.

25- أخرجه البخاري ابب: ترخيص النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف األوعية والظروف بعد النهي، كتاب: 
األشربة برقم 5594، ومسلم ابب: النهي عن االنتباذ كتاب: األشربة برقم 1994.

26- أخرجه البخاري ابب: ترخيص النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف األوعية والظروف بعد النهي، كتاب: 
األشربة برقم 5595، ومسلم ابب: النهي عن االنتباذ ...، كتاب: األشربة برقم 1995.

27- أخرجه مسلم ابب: النهي عن االنتباذ يف املزفت والدابء ...، كتاب: األشربة برقم1992.

28- أخرجه مسلم ابب: النهي عن االنتباذ يف املزفت والدابء، كتاب: األشربة برقم 1993.
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29- التمهيد البن عبدالرب 219/3-220، املنتقى للباجي 148/3.

30- هذه العلة قال هبا مجع من احملققن كاخلطايب يف معامل السنن 268/4-269، والبغوي يف 
شرح السنة 46/1، والنووي يف شرح صحيح مسلم 185/1، وشيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموع 
الفتاوى 461/8، 338/28، 225/32، 190/34 وابن القيم يف زاد املعاد 532/3، واحلافظ ابن 
حجر يف فتح الباري63/10 وقد ثبت علمّياً أن األنبذة عند تكون الكحول فيها يتطاير يف اهلواء غاز 
اثين أكسيد الكربون، وهو الذي يسبب الرغوة والزبد اليت تظهر على اخلمر عند اشتدادها وغلياهنا 
كما عرفها الفقهاء، وهي اليت تتسبب يف تشقق وانتفاخ األوعية الرقيقة كاجللود، فتكون عالمة على 
فساد النبيذ، وال تظهر هذه العالمة على األوعية الصلبة كاجلرار واخلشب والدابء، وقد َجّربُت ذلك يف 
قارورة فيها نبيذ ووضعت على فوهتها ابلونة فظهر يل أنه عند اشتداد النبيذ تنتفخ البالونة، وذلك أمارة 
فساده وتكون الكحول اإليثيلي فيه. وانظر: اخلمر بن الطب والفقه للدكتور حممد البار ص24-22.

31- الكايف البن عبدالرب 443/1، عارضة األحوذي شرح جامع الرتمذي البن العريب 67/8.

32- جمموع فتاوى ابن تيمية 201/34.

33- بدائع الصنائع 117/5، اهلداية شرح البداية 396/4.

34- بدائع الصنائع 117/5،املبسوط للسرخسي 5/24.

35- أخرجه أبوداود ابب: يف اخلليطن، كتاب: األشربة برقم 3707، وسكت عنه وضعفه 
األلباين يف ضعيف سنن أيب داود ص297.

36- اآلاثر أليب يوسف ص226، قال ابن حجر: عقبة بن زايد ال أعرفه ومل أر من مساه.
الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية 249/2.

الفقهيــة البــن جــزي ص 117، اجملمــوع  القوانــن  الــكايف البــن عبدالــرب 443/1،   -37
للنــووي 566/2، روضــة الطالبــن 268/10، اإلنصــاف للمــرداوي 237/10، كشــاف القنــاع 

للبهــويت 120/6.

38- الَبسر بفتح الباء التمر الذي مل يرطب ومل ينضج. النهاية يف غريب احلديث 126/1 
مادة ) بسر (، لسان العرب 58/4 مادة ) بسر (.
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39- أخرجـه البخـاري ابب: مـن رأى أن ال خيلـط البسـر والتمـر إذا كان مسـكراً، وأن 
الجيعـل إدامـن يف إدام، كتـاب: األشـربة برقـم 5601، ومسـلم ابب: كراهـة انتبـاذ التمـر والزبيـب 

خملوطـن، كتـاب: األشـربة برقـم 1986.   

40- الَزْهـو هـو التمـر إذا اصفـر وامحـر ومل ينضـج. النهايـة يف غريـب احلديـث 323/2 مـادة 
) زهـو (، لسـان العـرب362/14 مـادة ) زهـا (.   

برقـم  األشـربة  والتمـر، كتـاب:  البسـر  أن الخيلـط  مـن رأى  البخـاري ابب:  أخرجـه   -41
برقـم 1988.   األشـربة  خملوطن،كتـاب:  والزبيـب  التمـر  انتبـاذ  كراهـة  ابب:  ومسـلم   ،5602

42- أخرجه مسلم ابب: كراهة انتباذ التمر والزبيب خملوطن، كتاب: األشربة برقم 1987.

43- أخرجه مسلم ابب:كراهة انتباذ التمر والزبيب خملوطن، كتاب: األشربة برقم 1989. 

44- أخرجه النسائي ابب: خليط البسر والرطب، كتاب: األشربة برقم 5563، وصححه 
األلباين يف صحيح سنن النسائي 1130/3.  

45- الكايف البن عبدالرب 443/1.  

46- عارضة األحوذي شرح جامع الرتمذي البن العريب 67/8.

47- اجملموع للنووي 566/2، روضة الطالبن 168/10.

48- احمللى البن حزم 189/1، رقم املسألة 145.

49- القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس 655/1.

50- أخرجه البخاري ابب: القران يف التمر بن الشركاء حىت يستأذن صاحبه كتاب: 
الشركة برقم 2489، مسلم ابب: هني األكل مع مجاعة عن قران مترتن وحنومها يف لقمة إال إبذن 

صاحبه، كتاب: األشربة برقم 2045.

51- فتح الباري 70-69/10.  

52- العناية شرح اهلداية للبابريت 10-/101-100.
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53- املبسـوط للسرخسـي 5/24، اهلدايـة شـرح البدايـة للمرغينـاين 396/4، العنايـة شـرح 
اهلدايـة 101-100/10.

54- صحيح البخاري مع فتح الباري 69/10. 

55- الكايف البن عبدالرب 443/1، اجملموع للنووي 566/2، روضة الطالبن للنووي 168/10.

56- سبق خترجيه ص 12.

57- بدائع الصنائع 117/5، اإلنصاف للمرداوي 238-237/10.

58-املغين البن قدامة 516/12.  

59- صحيح البخاري مع فتح الباري 69/10.

60- الـكايف البـن عبدالـرب 443/1، روضـة الطالبـن 168/10، جمـوع فتـاوى ابـن تيميـة 
القيـم 184/3. 225/32-226، 203/34، إعـالم املوقعـن البـن 

61- عارضه األحوذي 67/8.

62- احمللى البن حزم 189/1، رقم املسألة 145.

63- الغليان يف اللغة يدل أصله على االرتفاع وجماوزة القدر يف كل شيء، واملراد به هنا 
أن يصري أسفله أعاله. انظر: لسان العرب 131/15-134، حاشية ابن عابدين 448/6.

64- املـراد ابالشـتداد هنـا - وهللا أعلـم - أن يصبـح النبيـذ غليظـاً ثخينـاً بعـد أن كان رقيقـاً 
خفيفـاً، وتظهـر فيـه املـرارة بعـد احلـالوة، ويكـون مسـكراً. انظـر: حاشـية الطحطـاوي ص101، 

حاشـية ابـن عابديـن 452/6.

65- املراد ابلزبد هنا الرغوة اليت تعلو النبيذ عند ختمره. انظر: لسان العرب 192/3 مادة ) زبد (.

66- بدائع الصنائع 112/5، اهلداية شرح البداية 394-393/4.

67- حاشية ابن عابدين 448/6، حاشية الطحطاوي ص101، حتفة احملتاج 166/9، 
مغين احملتاج 512/5، كشاف القناع 119/6، شرح منتهى اإلرادات 362/3.
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وسكت  برقم 3716،  األشربة  غلى، كتاب:  إذا  النبيذ  يف  ابب:  أبوداود،  أخرجه   -68
عنه،والنسائي ابب: حترمي كل شراب أسكر كثريه، كتاب: األشربة برقم 5610، وابن ماجه ابب: 

نبيذ اجلر، كتاب: األشربة برقم 3409، وصححه األلباين يف صحيح سنن النسائي 1137/3.

69- لسان العرب 352/6 مادة )نشش(، النهاية يف غريب احلديث 56/5 مادة )نشش(.

70- اهلداية شرح البداية 393/4، الكايف البن قدامة 104/4-105، شرح منتهى اإلرادات 362/3.

71- الكايف البن عبدالرب 1078/2-1079، التاج واإلكليل 232/3، مواهب اجلليل 232/3.

72- أخرجـه البخـاري ابب: اخلمـر مـن العسـل وهـو البتـع، كتـاب: األشـربة برقـم 5585، 
ومسـلم ابب: بيـان أن كل مسـكر مخـر، كتـاب: األشـربة برقـم 2001.

73- املنتقى للباجي 153/3.             

74- اخلمر بن الطب والفقه للدكتور حممد البار ص19.

75- التـاج واإلكليـل 232/3، مواهـب اجلليـل 232/3، اجملمـوع للنـووي 565/2، ومل 
أجـد قـوالً للحنفيـة يف اعتبـار التوقيـت الزمـين للنبيـذ، فيكـون مذهبهـم كمذهـب اجلمهـور، وهللا أعلـم.

76- سبق خترجيه.                 

77- اجملموع 565/2.         

78- اجملموع 565/2.        

79- الكايف البن قدامة 104/4-105، كشاف القناع 119/6، شرح منتهى اإلرادات 363/3.

80- أخرجـه مسـلم ابب: إابحـة النبيـذ، كتـاب: األشـربة برقـم2004. )81 -111( الـكايف 
البـن قدامـة 104/4-105، شـرح منتهـى اإلرادات 363/3.

81- مصنف ابن أيب شيبة 78/5، مصنف عبدالرزاق 217/9.

82- مراتب اإلمجاع البن حزم ص137، اإلقناع يف مسائل اإلمجاع البن القطان 1008/2، 
شرح صحيح مسلم 174/13.
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83- اجملموع للنووي 565/2، شرح صحيح مسلم للنووي 174/13.

84- مراتب اإلمجاع البن حزم ص136، اإلقناع يف مسائل اإلمجاع البن القطان 994/2.

البدايـة  اهلدايـة شـرح  الصنائـع 116/5،  بدائـع  اإلقنـاع يف مسـائل اإلمجـاع 992/2،   -85
393/4-395، فتح القدير 103/10، فاحلنفية وافقوا اجلمهور يف حترمي نبيذ التمر والزبيب، ويرون 
حرمتـه دون حرمـة اخلمـر، ألن اخلمـر عندهـم مـا كان مـن مـاء العنـب فقـط، انظـر: املراجـع السـابقة.

86- اإلقناع يف مسائل اإلمجاع 330/1، بداية اجملتهد 549/1، فتح القدير البن اهلمام 93/10.

87- فتـح القديـر البـن اهلمـام 305/5-308، الفتـاوى اهلنديـة 412/5، حاشـية ابـن عابديـن 
239/3، 38/4. قـال ابـن تيميـة: وأمـا حممـد بـن احلسـن فوافـق اجلمهـور يف حتـرمي كل مسـكر قليلـه 
وكثريه، وبه أفىت احملققون من أصحاب أيب حنيفة وهو اختيار أيب الليث السمرقندي. جمموع الفتاوى 
281/19. بن سالمة األزدي ت320ه كتاب )األشربة(، )فهرست ابن خري اإلشبيلي ص229(.

88- من أشهر املصنفات املطبوعة كتاب )األشربة(. لإلمام أمحد ت241ه، طبع ببغداد 
فيها(،  الناس  البدري، وكتاب )األشربة وذكر اختالف  بتحقيق صبحي جاسم  سنة 1396ه، 
البن قتيبة الدينوري ت276ه، نشره املستشرق الفرنسي جان أرتوركي ت1347ه، )اإلعالم 
للزركلي107/2(، ونشره حممد كرد علي بدمشق سنة 1947م، ونشرته مكتبة الثقافة الدينية مبصر 
سنة 1995م، بتحقيق ممدوح حسن. ومن املصنفات اليت ال أعلم أهنا طبعت )األشربة( للحافظ علي 
بن املديين ت 234ه، )الفهرست البن الندمي ص322(، وسري أعالم النبالء 60/11، و)األشربة( 
للبخاري حممد بن إمساعيل صاحب الصحيح ت256ه، وهو كتاب صنفه مفرداً خارج الصحيح 
ككتاب األدب )كشف الظنون حلاجي خليفة1392/2، مقدمة فتح الباري ص517(، و)حترمي 
النبيذ( حملمد بن سحنون املالكي ت256ه )الديباج املذهب البن فرحون ص 236(، و)حترمي 
النبيذ( البن بطة عبيدهللا بن حممد العكربي احلنبلي ت387ه نقل عنه ابن قدامة يف املغين 318/6، 
وأليب علي اجلبائي املعتزيل ت303ه كتاب )حتليل النبيذ(، ذكره الزخمشري يف تفسريه 617/2، 
وللكرخي أبواحلسن عبيدهللا احلنفي ت340ه كتاب )األشربة وحتليل النبيذ(، )الفهرست البن 
الرازي احلنفي ت370ه كتاب )األشربة  أبوبكر أمحد بن علي  الندمي ص293 (، وللجصاص 
وحتليل النبيذ(، أشار إليه وذكر مجلة منه يف كتابه أحكام القرآن 122/4-127، وللطحاوي أمحد.
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89- مـن ذلـك جناسـة النبيـذ املسـكر، وفسـق مـن شـربه، و وقـوع احلـد عليـه، وعـدم قبـول 
شهادته عند البعض، و وقوع طالقه عند من حيرمه، ومن يبيحه يرى عدم جناسته، وال فسق شاربه 

إذا مل يسـكر مـن شـربه، وعـدم وقـوع احلـد عليـه، وقبـول شـهادته وغـري ذلـك.

90- بدائع الصنائع 115/5، اهلداية شرح البداية 393/4.

91- أخرجـه مسـلم ابب: بيـان أن مجيـع ماينبـذ ممايتخـذ مـن النخـل والعنـب يسـمى مخـراً، 
كتـاب: األشـربة برقـم 1985.

92- املبسوط للسرخسي 4/24، اهلداية 396/4.

93- أخرجـه النسـائي ابب: ذكـر األخبـار الـيت اعتـل هبـا مـن أابح شـراب السـكر كتـاب: 
األشـربة، برقم 5683. قال اهليتمي: رواه الطرباين أبسـانيد ورجال بعضها رجال الصحيح. جممع 
الزوائـد3/5، وقـال احلافـظ ابـن حجـر: رجالـه ثقـات. فتـح البـاري 46/10، وصححـه األلبـاين يف 

صحيـح النسـائي1149/3.

94- شرح معاين اآلاثر الطحاوي 214/4.

95- قطَّب: أي قبض مابن عينيه كما يفعله العبوس. النهاية يف غريب احلديث 79/4 مادة 
)قطب(، لسان العرب681/1 مادة )قطب(.

96- أخرجه النسائي ابب: ذكر األخبار اليت اعتل هبا من أابح شراب املسكر كتاب: األشربة 
برقم5703، وضعفه، كما ضعفه البخاري. انظر: السنن الكربى للبيهقي 527/8، وضعفه األلباين 

يف ضعيف سنن النسائي ص250.

97- املبسوط للسرخسي 16/24.

98- أخرجه الطحاوي يف شرح معاين اآلاثر 220/4. قلت: احلديث خمرج يف الصحيحن 
والسنن وليس فيه لفظة )والتسكرا( وسيأيت خترجيه ضمن أدلة اجلمهور.

99- شرح معاين اآلاثر 220/4.

100- أخرجه الدار قطين يف سننه 260/4، وبنحوه البيهقي يف السنن الكربى 519/8، 
وابن أيب شيبة يف املصنف 79/5 وإسناده صحيح.
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101- بدائع الصنائع 117/5.

102- اهلداية شرح البداية 393/4.

103- بداية اجملتهد 551/1.

104- الـكايف البـن عبدالـرب443/1، القوانـن الفقهيـة ص117، روضـة الطالبـن 168/10، 
مغـين احملتـاج 515/5، اإلنصـاف للمـرداوي 228/10، كشـاف القنـاع للبهـويت 116/6، احمللـى 

البـن حـزم 176/6 رقـم املسـألة 1999.

105- احلاوي للماوردي 391/13.

106- حديث صحيح متواتر. انظر: قطف األزهار املتناثرة يف األخبار املتواترة للسيوطي229. 
وأخرجـه عـن أيب موسـى األشـعري: البخـاري يف صحيحـه ابب: بعـث أيب موسـى ومعـاذ إىل اليمـن، 
كتـاب: املغـازي برقـم4343، ومسـلم ابب: بيـان أن كل مسـكر مخـر، كتـاب: األشـربة برقـم1733. 
وأخرجـه عـن أيب بـردة: مسـلم يف صحيحـه ابب: كراهـة انتبـاذ التمـر والزبيـب خملوطـن، كتـاب: 
األشربة برقم 1999. وأخرجه عن جابر: مسلم يف صحيحه ابب: بيان أن كل مسكر مخر، كتاب: 
األشـربة برقـم2002. وأخرجـه عـن عبـدهللا بـن عمـر: مسـلم يف صحيحـه ابب: بيـان أن كل مسـكر 
مخر، كتاب: األشربة برقم2003. وأخرجه عن عبدهللا بن عمرو بن العاص: أبوداود يف سننه ابب: 
النهي عن املسكر، كتاب: األشربة برقم 3685. وأخرجه عن عائشة: أبوداود يف سننه ابب: النهي 
عـن املسـكر، كتـاب: األشـربة برقـم 3687، والرتمـذي ابب: مـا أسـكر كثـريه فقليلـه حـرام، كتـاب: 
األشربة برقم 1866. وأخرجه عن ابن مسعود: ابن ماجه يف سننه ابب: كل مسكر حرام، كتاب: 
األشربة برقم 3388. وأخرجه عن معاوية: ابن ماجه ابب: كل مسكر حرام، كتاب: األشربة برقم 
3389. وأخرجه عن أيب سعيد اخلدري: أمحد يف املسند 173/18. وأخرجه عن أنس بن مالك: 

أمحد يف املسـند 149/19. وأخرجه عن قيس بن سـعد بن عبادة: أمحد يف املسـند 231/24.

107- أخرجه البخاري ابب: اخلمر من العسل وهو البتع، كتاب: األشربة برقم 5586، 
ومسلم ابب: بيان أن كل مسكر مخر، كتاب: األشربة برقم 2001.

108- أخرجه مسلم ابب: بيان أن كل مسكر مخر وأن كل مخر حرام، كتاب: األشربة برقم2003.
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109- أخرجه أبوداود ابب: النهي عن املسكر، كتاب: األشربة برقم 3681، وسكت عنه، 
والرتمـذي ابب: كل مسـكر حـرام، كتـاب: األشـربة برقـم 1865 وحسـنه، وابـن ماجـه ابب: كل 
مسـكر حرام،كتـاب: األشـربة برقـم3393، وأمحـد يف املسـند 51/23، وصححـه األلبـاين يف إرواء 
الغليـل 42/8. كمـا أخرجـه عـن عبـدهللا بـن عمـرو: النسـائي ابب: حتـرمي كل شـراب أسـكر كثـريه، 
كتاب: األشربة برقم 5607، وابن ماجه ابب: ما أسكر كثريه فقليله حرام، كتاب: األشربة برقم 
3394، وأمحد يف املسند119/11. وأخرجه عن عبدهللا بن عمر: ابن ماجه ابب: ما أسكر كثريه 
فقليلـه حـرام، كتـاب: األشـربة برقـم 3392، وأمحـد يف املسـند 464/9-465. وأخرجـه عـن سـعد 
بـن أيب وقـاص بلفـظ: )هنـى عـن قليـل مـا أسـكر كثـريه(، النسـائي يف ابب: حتـرمي كل شـراب أسـكر 
كثـريه، كتـاب: األشـربة برقـم 5609. وأخرجـه عـن عائشـة بلفـظ: )مـا أسـكر منـه الفـرق فمـلء 
الكـف منـه حـرام(، أبـوداود ابب: النهـي عـن املسـكر، كتـاب: األشـربة برقـم 3687، والرتمـذي 

ابب: مـا أسـكر كثـريه فقليلـه حـرام، كتـاب: األشـربة برقـم 1866، وأمحـد يف املسـند 484/40.

110- أخرجه أبوداود ابب: النهي عن كل مسكر كتاب: األشربة برقم 3683 وسكت 
عنه، وأمحد يف املسند 567/29، وحسنه احلافظ ابن حجر يف فتح الباري 47/10.

111- شرح خمتصر الروضة للطويف 259/1.

112- فتح الباري 46/10.

113- بداية اجملتهد 550/1، هناية املطلب 396-395/13.

114- سبق خترجيه.

115- املراد به هنا العنب يدل على ذلك رواية )إن من العنب مخراً، وإن من التمر مخراً ...( 
رواها أبو داود عن النعمان بن بشري ابب: اخلمر مما هو، كتاب: األشربة برقم 3676.

116- أخرجه أبوداود ابب: اخلمر من العنب، كتاب: األشربة برقم 3677 وسكت عنه، 
وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع 331/2.

برقم 5581، ومسلم  العنب، كتاب: األشربة  البخاري ابب: اخلمر من  117- أخرجه 
ابب: يف نزول حترمي اخلمر كتاب التفسري برقم 3032. 

118- بداية اجملتهد 552/1.
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119- أخرجه النسائي يف سننه ابب: ذكر األخبار اليت اعتل هبا من أابح الشراب، كتاب: 
األشربة برقم 5686، ورجح هذه الرواية.

الشراب،  أابح  اعتل هبا من  اليت  األخبار  الكربى ابب: ذكر  النسائي يف  أخرجه   -120
كتاب: األشربة برقم5174، والدار قطين يف سننه 256/4، وقال: قال موسى بن هارون وهذا 
هو الصواب عن ابن عباس ألنه قد روي عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص: »كل مسكر حرام«، وكذلك فتيا ابن 
عباس يف املسكر. ورجح احلافظ ابن حجر رواية )واملسكر من كل شراب( فتح الباري 46/10.

121- سبق خترجيه

122- التفريع يف فقه اإلمام مالك بن أنس البن اجلالب 323/1.

123- املعونة على مذهب عامل املدينة 716/1.

124- التاج واإلكليل 232/3، مواهب اجلليل 232/3، الشرح الكبري للددير 115/2.

125- لسان العرب 256/8 مادة ) فقع (، املطلع على ألفاظ املقنع البن مفلح ص457.

126- مواهب اجلليل 232/3، الشرح الكبري للدردير115/2، الشرح الكبري البن قدامة 
342/10، اإلنصاف للمرداوي 238/10، كشاف القناع 120/6.

127- املغين 514/12.

القطان  البن  اإلمجاع  مسائل  يف  اإلقناع  ص137،  حزم  البن  اإلمجاع  مراتب   -128
1008/2، بداية اجملتهد 552/1.

129- اجملموع للنووي 565-564/2.

للنووي  اجملموع  ص25،  جزي  البن  الفقهية  القوانن   ،22/1 اهلندية  الفتاوى   -130
93/1، الشرح الكبري البن قدامة 23/1، احمللى البن حزم 195/1رقم املسألة 148.

131- خمتصرالطحاوي ص15، بدائع الصنائع للكاساين 15/1، املبسوط للسرخسي 88/1.
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132- أخرجه الرتمذي ابب: الوضوء ابلنبيذ، كتاب: الطهارة، برقم84. وقال: أبوزيد رجل 
جمهول عند أهل احلديث التعرف له رواية غري هذا احلديث. وأخرجه أبوداود ابب: الوضوء ابلنبيذ، 
كتاب: الطهارة برقم 84، وابن ماجه ابب: الوضوء ابلنبيذ، كتاب: الطهارة برقم 384، وأمحد 

يف املسند 323/6، وضعفه البيهقي يف السنن الكربى 15/1، والبغوي يف شرح السنة 64/2.

133- بدائع الصنائع 16/1.

134- مصنف ابن أيب شيبة 32/1. قال ابن قدامة روى عن علي  وليس بثابت عنه. املغين 
19/1. قلت: ألن يف إسناده احلارث األعور وهوضعيف. انظر: هتذيب التهذيب البن حجر145/2.

135- الـكايف البـن عبدالـرب 155/1، القوانـن الفقهيـة البـن جـزي ص25، اجملمـوع للنـووي 
93/1، هناية احملتاج للرملي62/1، الشرح الكبري البن قدامة 23/1، كشاف القناع للبهويت 30/1-

31، احمللـى البـن حـزم 95/1 رقـم املسـألة 148. 

136- اجملموع للنووي93/1-94، املغين البن قدامة 18/1.

عنـه  وسـكت  برقـم 332،  الطهـارة  يتيمـم، كتـاب:  اجلنـب  أبـوداود ابب:  أخرجـه   -137
والرتمـذي ابب: التيمـم للجنـب إذا مل جيـد املـاء برقـم 124، وقـال: حسـن صحيـح، والنسـائي ابب: 
الصلوات بتيمم واحد، كتاب: الطهارة برقم 322، وأمحد يف املسند 297/35، وصححه النووي 

يف اجملمـوع 94/1، واأللبـاين يف إرواء الغليـل 181/1.

138- أخرجه مسلم يف صحيحه ابب: جعلت لنا األرض مسجداً وطهوراً، كتاب: املساجد 
ومواضع الصالة برقم 522.

139- احمللى البن حزم 195/1 رقم املسألة 148.

140- اجملموع للنووي 94/1، املغين البن قدامة 19/1.

141- قال اإلمام النووي: حديث ابن مسعود ضعيف إبمجاع احملدثن. وقال احلافظ ابن حجر: 
حديث ابن مسعود أطبق علماء السلف على تضعيفه. اجملموع للنووي94/1 فتح الباري422/1.

142- أخرجه مسلم يف صحيحه ابب: اجلهر ابلقراءة يف الصبح والقراءة على اجلن، كتاب: 
الصالة برقم 450.
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143- احمللى البن حزم 198/1، فتح الباري 422/1.

144- قـال الطحـاوي: قـال أبوحنيفـة ابلطهـارة بنبيـذ التمـر خاصـًة دون مـا سـواه مـن األنبـذة 
عند عدم املاء، وقال أبويوسف: ال يتوضأ به وبه أنخذ. خمتصر الطحاوي ص15، وانظر: الفتاوى 

اهلنديـة 22/1، حاشـية ابـن عابديـن 227/1.

145- اجملموع للنووي 271/8، هناية احملتاج للرملي 319/3، احمللى البن حزم 217/5 
رقم املسألة 870.

146- العباس بن عبداملطلب  عم النيب ملسو هيلع هللا ىلص، قال النووي سقاية العباس موضع ابملسجد احلرام 
يستسقى فيه املاء ليشربه الناس، وبينها وبن زمزم أربعون ذراعاً. هتذيب األمساء واللغات 160/3.

147-أخرجه مسلم ابب: وجوب املبيت مبىن ليايل التشريق، كتاب: احلج برقم 1316.

148- شرح صحيح مسلم للنووي 64/9.

149- انظر: احمللى البن حزم 217/5 رقم املسألة 870.

150- احمللى البن حزم 217/5 رقم املسألة 870.

151- البيان والتحصيل البن رشد 428/3، 527/17.

152- املصنف البن أيب شيبة 188/3.

153- عـن عائشـة � قالـت: مـا كان أحـد يتبـع آاثر النـيب ملسو هيلع هللا ىلص يف منازلـه كمـا كان يتبعـه ابـن 
عمر )الطبقات البن سعد 145/4(، وعن انفع عن ابن عمر أنه كان يتبع آاثر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ويصلي 
فيها حىت أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص نزل حتت شجرة فكان ابن عمر يصب املاء حتتها حىت ال تيبس )السنن الكربى 
للبيهقـي 402/5(، وعـن انفـع قـال: لـو رأيـت ابـن عمـر يتبـع آاثر رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لقلـت هـذا جمنـون 

)احلاكـم يف املسـتدرك 561/3(

154- كشف األسرار شرح أصول البزدوي لعالء الدين البخاري 199/3-204، إحكام 
 ،252-229/3 الرازي  لفخرالدين  احملصول  للباجي232-222،  األصول  أحكام  يف  األصول 
املنخول للغزايل ص309-315، املسودة آلل تيمية ص76، اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم 

458/1-474، إرشاد الفحول للشوكاين 35-38، أفعال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لألشقر 370-219/1.
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املصادر واملراجع:

)1( اآلاثر، أليب يوسف، حتقيق: أبوالوفا األفغاين، طبعة دار الكتب العلمية.

)2( إحكام الفصول يف أحكام األصول، أليب الوليد الباجي، حتقيق: اجلبوري، طبعة مؤسسة 
الرسالة، الطبعة: األوىل، عام 1409ه.

)3( أحكام القرآن، للجصاص الرازي احلنفي، ط: دار إحياء الرتاث العريب، عام 1405ه.

)4( اإلحكام يف أصول األحكام، البن حزم الظاهري، طبعة دار الكتب العلمية.

)5( إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول، للشوكاين، طبعة دار الفكر.

)6( إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، حممد انصرالدين األلباين، الطبعة: الثانية، 
بريوت: املكتب اإلسالمي، 1415ه.

املكتب  طبعة:  الشاويش،  زهري  حتقيق:  للخالل،  أمحد،  اإلمام  مسائل  من  األشربة   )7(
اإلسالمي، الطبعة: األوىل 1421ه.

قتيبة، حتقيق: ممدوح حسن، طبعة مكتبة  فيها، البن  الناس  )8( األشربة وذكر اختالف 
الثقافة الدينية، عام 1995م.

)9( األشربة، لإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: صبحي جاسم البدري، طبعة العاين، عام 1396ه.

)10( إعالم املوقعن عن رب العاملن، البن قيم اجلوزية، حتقيق: عبدالرمحن الوكيل، طبعة 
مكتبة ابن تيمية.

)11( األعالم، للزركلي، طبعة دار العلم للمالين، عام1995م.

األشقر، طبعة  الشرعية، حملمد سليمان  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وداللتها على األحكام  أفعال   )12(
مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة، عام 1416ه.

القلـم،  فـاروق محـادة، ط: دار  القطـان، حتقيـق:  )13( اإلقنـاع يف مسـائل اإلمجـاع، البـن 
1424ه. األوىل  الطبعـة:  دمشـق، 



50

  جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية                           العدد )71( اجلزء األول

)14( اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام املبجل أمحد بن حنبل، 
للمرداوي، حتقيق: حممد حامد الفقي، الطبعة: الثانية، بريوت: دار إحياء الرتاث العريب.

احلفيد"  بــ"ابن رشد  الشهري  بن رشد  أمحد  بن  املقتصد، حممد  وهناية  اجملتهد  بداية   )15(
حققه: عبداحلليم حممد عبداحلليم، ط: دار الكتب اإلسالمية، الطبعة: الثانية، عام 1403ه.

)16( بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، للكاساين، بريوت: دار الكتب العلمية.

)17( البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة، البن رشد، طبعة 
دار الغرب، عام 1408ه.

الفكـر،  املـواق، ط: دار  العبـدري  بـن يوسـف  التـاج واإلكليـل ملختصـر خليـل، حملمـد   )18(
سـنة 1412ه. الثالثـة،  الطبعـة: 

)19( التفريع يف فقه اإلمام مالك بن أنس، البن اجلالب، حتقيق: سيد كسروي، طبعة دار 
الكتب العلمية، عام 1428ه.

)20( تفسري الزخمشري )الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل(، طبعة دار الكتاب العريب، 
عام 1407ه.

)21( التمهيـد ملـا يف املوطـأ مـن املعـاين واألسـانيد، البـن عبدالـرب، حتقيـق: مصطفـى العلـوي، 
وحممـد البكـري، الطبعـة: الثانيـة، مكـة: املكتبـة التجاريـة، عـام 1402ه.

)22( هتذيب األمساء واللغات، للنووي، ط: دار الكتب العلمية، بريوت.

)23( هتذيب التهذيب، البن حجر العسقالين، طبعة القاهرة، الطبعة: األوىل، 1414ه.

)24( اجلامع الصحيح »سنن الرتمذي«، أليب عيسى حممد بن عيسى بن سورة، حتقيق: 
أمحد حممد شاكر، ط: املكتبة التجارية.

تنوير األبصار، حممد أمن  املختار شرح  الدر  ابن عابدين، رد احملتار على  )25( حاشية 
الشهري اببن عابدين، ط: املكتبة التجارية، الطبعة: الثانية، سنة 1386ه.

)26( حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح، ألمحد الطحطاوي، طبعة بوالق، عام 1318ه.
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)27( احلاوي، للماوردي، ط: دار الفكر، بريوت.

)28( اخلمر بن الفقه والطب، للدكتور حممد البار، طبعة الدار السعودية، الطبعة: السادسة، 
عام 1404ه.

هاشم  عبدهللا  حتقيق:  العسقالين،  حجر  البن  اهلداية،  أحاديث  ختريج  يف  الدراية   )29(
اليماين، طبعة دار املعرفة.

)30( الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب، البن فرحون، طبعة دار الكتب العلمية.

)31( الذخرية، شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، حتقيق: سعيد أعراب، الطبعة: األوىل، 
بريوت: دار الغرب اإلسالمي، عام 1994م.

)32( روضة الطالبن وعمدة املفتن، لإلمام النووي، الطبعة: الثالثة، بريوت: املكتب اإلسالمي، 
عام 1412ه.

)33( زاد املعاد يف هدي خري العباد، البن قيم اجلوزية، الطبعة: الرابعة عشر، بريوت: مؤسسة 
الرسالة، عام 1407ه.

)34( سنن ابن ماجه، أليب عبدهللا حممد بن يزيد القزويين، حققه ورقمه: حممد فؤاد عبدالباقي، 
ط: دار الكتب العلمية.

)35( سنن أيب داود، للحافظ أيب داود سليمان بن األشعث، ضبط وتعليق وترقيم: حممد 
حميي الدين عبداحلميد، بريوت: دار إحياء الرتاث.

)36( سنن الدار قطين، للحافظ علي بن عمر الدار قطين، ط: دار إحياء الرتاث العريب، سنة 1413ه.

)37( السنن الكربى، للبيهقي، ط: داراملعرفة، عام 1413ه.

)38( السنن الكربى، للنسائي، طبعة مؤسسة الرسالة، عام 1421ه.

)39( سنن النسائي »اجملتىب«، أليب عبدالرمحن أمحد بن شعيب النسائي. رقمه وصنع فهارسه: 
عبدالفتاح أبوغدة، ط: دار البشائر اإلسالمية، الطبعة: الرابعة، سنة 1414ه.

)40( سري أعالم النبالء، للذهيب، طبعة مؤسسة الرسالة، عام 1410ه.
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)41( شرح السنة، للبغوي، حتقيق: زهري الشاويش، وشعيب األرانؤوط، ط: املكتب اإلسالمي، 
الطبعة: الثانية 1403ه.

)42( الشرح الكبري على منت املقنع، أليب الفرج عبدالرمحن بن أيب عمر بن قدامة، علق عليه: 
رشيد رضا، ط: دار الكتاب العريب.

)43( الشرح الكبريعلى خمتصر خليل، ألمحد الدردير، طبعة عيسى البايب احلليب.

)44( شرح صحيح مسلم، للنووي، الطبعة: األوىل، مصر: املطبعة املصرية ابألزهر، عام 1347ه.

)45( شرح خمتصر الروضة، للطويف، حتقيق: عبدهللا الرتكي، طبعة: مؤسسة الرسالة، عام 1407ه.

)46( شرح معاين اآلاثر، للطحاوي، طبعة عامل الكتب، عام 1414ه.

)47( شرح منتهى اإلرادات، املسمى دقائق أويل النهى لشرح املنتهى، منصور بن يونس 
البهويت، الطبعة: األوىل، بريوت: عامل الكتب، عام 1414ه.

)48( صحيح البخاري، حممد بن إمساعيل البخاري، مطبوع مع فتح الباري، ترقيم: حممد 
فؤاد عبدالباقي، الطبعة: الرابعة، القاهرة: املكتبة السلفية، عام 1408ه.

)49( صحيح اجلامع الصغري وزايداته، حممد انصرالدين األلباين، طبعة املكتب اإلسالمي.

)50( صحيح سنن ابن ماجه. حممد انصرالدين األلباين. الطبعة: الثانية، نشر مكتب الرتبية 
العريب لدول اخلليج، الرايض، عام 1408ه.

)51( صحيح سنن النسائي. حممد انصرالدين األلباين.الطبعة: األوىل، نشر مكتب الرتبية 
العريب لدول اخلليج، الرايض، عام 1409ه.

)52( صحيح مسلم، أليب احلسن مسلم بن احلجاج، بريوت: دار ابن حزم.

)53( ضعيف أيب داود، لأللباين، ط: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 1423ه.

)54( ضعيف سنن النسائي، لأللباين، طبعة املكتب اإلسالمي، عام 1411ه.

)55( الطبقات الكربى، البن سعد، بريوت: دار صادر.
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)56( عارضة األحوذي بشرح جامع الرتمذي، البن العريب، طبعة إحياء الرتاث العريب، عام 1415ه.

)57( عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة، البن شاس، حتقيق: محيد حلمر، طبعة دار 
الغرب، الطبعة: األوىل، عام 1423ه.

)58( العناية شرح اهلداية، حملمد البابريت، طبعة دار الفكر.

)59( الفتاوى اهلندية، أتليف: الشيخ نظام ومجاعة من علماء اهلند، الطبعة: الرابعة، بريوت: 
دار إحياء الرتاث العريب.

الدين  حتقيق: حمب  العسقالين،  البن حجر  البخاري،  بشرح صحيح  الباري  فتح   )60(
اخلطيب، الطبعة: الرابعة، القاهرة: املكتبة السلفية، عام 1408ه.

)61( فتح القدير شرح اهلداية للمرغيناين، لكمال الدين حممد بن عبدالواحد املعروف اببن 
اهلمام، ط: دار الفكر، الطبعة: الثانية.

)62( فهرسة ابن خري اإلشبيلي، أليب بكر حممد بن خري، طبعة عباس الباز عام 1419ه.

)63( الفهرست، البن الندمي، طبعة داراملعرفة.

)64( القاموس احمليط، للفريوز آابدي، الطبعة: الثانية، بريوت: مؤسسة الرسالة، عام1407ه.

)65( القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس، البن العريب، حتقيق: حممد عبدهللا ولد كرمي، 
ط: دار الغرب، الطبعة: األوىل 1992م.

امليس، طبعة  للسيوطي، حتقيق: خليل  املتواترة،  األخبار  املتناثرة يف  األزهار  )66( قطف 
املكتب اإلسالمي عام 1405ه.

)67( القوانن الفقهية، البن جزي، دار الكتب العلمية، بريوت.

)68( الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي، البن عبدالرب، حتقيق: حممد بن حممد أحيد ولد 
ماديك املوريتاين، مصر: دار اهلدى، عام 1399ه.

)69( الكايف، البن قدامة، طبعة دار الكتب العلمية، عام 1414ه.
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القناع عن منت اإلقناع، للبهويت. مراجعة: هالل مصيلحي، بريوت: دار  )70( كشاف 
الفكر عام 1402ه.

)71( كشف األسرار شرح أصول البزدوي، لعالء الدين البخاري، طبعة دار الكتاب اإلسالمي.

)72( كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حلاجي خليفة، طبعة دار إحياء الرتاث العريب.

)73( لسـان العـرب، أليب الفضـل مجـال الديـن حممـد بـن مكـرم بـن منظـور، الطبعـة: األوىل، 
بـريوت: دار صـادر عـام 1410ه.

)74( املبسوط أليب بكر حممد السرخسي، طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل 1414ه.

)75( جممع الزوائد ومنبع الفوائد، للحافظ أيب بكر اهليثمي، بريوت: دار الكتب العلمية 
عام 1408ه.

)76( اجملموع شرح املهذب، لإلمام النووي، بريوت: دار الفكر.

)77( جممـوع فتـاوى ابـن تيميـة، مجـع وترتيـب: عبدالرمحـن بـن قاسـم العاصمـي وابنـه حممـد، 
الـرايض: دار عـامل الكتـب.

طبعة  العلواين،  جابر  طه  حتقيق:  الرازي،  لفخرالدين  األصول،  علم  من  احملصول   )78(
مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثانية عام 1412ه.

)79( احمللى ابآلاثر، البن حزم الظاهري، حتقيق: عبدالغفار البنداري، بريوت: دار الكتب العلمية.

)80( خمتصرالطحاوي، حتقيق: أبوالوفا األفغاين، طبعة دار إحياء العلوم، عام 1406ه.

)81( مراتب اإلمجاع، البن حزم، ط: دار الكتب العلمية، بريوت.

)82( املستدرك على الصحيحن، للحاكم النيسابوري، بريوت: دار املعرفة.

)83( املسند، لإلمام أمحد، حتقيق: شعيب األرانؤوط وآخرون، ط: مؤسسة الرسالة، الطبعة: 
األوىل1421ه.

)84( املسودة يف أصول الفقه، آلل تيمية، حتقيق: حممد حميي الدين عبداحلميد، ط: دار 
الكتاب العريب، بريوت.
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)85( املصّنف، البن أيب شيبة، حتقيق: كمال احلوت، ط: دار التاج، الطبعة: األوىل، سنة 1409ه.

)86( املطلع على أبواب املقنع، البن مفلح، طبعة املكتب اإلسالمي، عام 1401ه.

)87( املعـامل األثـرية يف السـنة والسـرية، حممـد حممـد حسـن شـراب، طبعـة دار القلـم، دمشـق، 
الطبعـة: األوىل1411ه.

)88( معامل السنن، للخطايب، طبعة املطبعة العلمية، عام 1351ه.

)89( املعونة على مذهب عامل املدينة، للقاضي عبدالوهاب، حتقيق: محيش عبداحلّق طبعة 
املكتبة التجارية، مصطفى الباز.

)90( مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، حممد الشربيين، بريوت: دار إحياء الرتاث العريب.

)91( املغين يف شرح خمتصر اخلرقي، البن قدامة، حتقيق: عبدهللا الرتكي، وعبدالفتاح احللو 
الطبعة: الثالثة، بريوت: دار عامل الكتب عام 1417ه.

)92( املنتقى شرح املوطأ، أليب الوليد الباجي، دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة: الثانية.

)93( املنخول من تعليقات األصول، أليب حامد الغزايل، حتقيق: حممد حسن هيتو، طبعة 
دار الفكر،الطبعة: الثالثة عام 1419ه.

ابحلطاب،  املعروف  املقري،  حممد  بن  حممد  خليل،  خمتصر  لشرح  اجلليل  مواهب   )94(
الطبعة: الثالثة، بريوت: دار الفكر عام 1412ه.

)95( هناية احملتاج إىل شرح املنهاج، مشس الدين حممد الرملي، بريوت: دار الكتب العلمية، 
عام 1414ه.

)96( هناية املطلب يف دراية املذهب، للجويين، حتقيق: عبدالعظيم الّديب، طبعة دار املنهاج، 
عام 1428ه.

)97( النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر، املبــارك اجلــزري ابــن األثــري، حتقيــق: طاهــر الــزاوي، 
وحممــود الطناحــي، مكــة: عبــاس البــاز.

)98( اهلداية يف شرح بداية املبتدي، للمرغيناين، طبعة دار إحياء الرتاث العريب.




