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 سخنى با خواننده
 

هاى گوناگون، موضوعات جديدى را در زنـدگى فـردى و اجتمـاعىِ              زمينهپيشرفت خيره كننده علوم تجربى در       
هـا نيازمنـد     ها نبود؛ موضوعاتى كه شـناخت آن       انسان، پديد آورده است كه چه بسا در صدر اسالم خبرى از آن            

گيـرد، عـدم     خبرگى و داشتن اطالعات كارشناسى وفنّى است و چون مستقيماً موضوع احكام شرعى قـرار مـى                
 .كشاند راهه مى ها گاه فقيه را به بى نشناخت آ

بى شك اگر فقيه در كنار استنباط احكام، در موضوع نيز متخصص باشد، توفيق او، به مراتب بيش از هنگـامى                     
است كه احكام را خود استنباط كند و شناخت موضوعات را به متخصص غير فقيه واگذار نمايد، چرا كه رجـوع                     

 .م ميان آن دو است و در هر تفاهمى احتمال خطا وجود داردفقيه به متخصص، مستلزم تفاه
البته در شرايط كنونى كه تكيه بر اجتهادِ مطلق است، فقيهان، امكان شناخت موضوع را در تمام سطوح ندارند،                   

 .ولى اميد آن است كه با پياده شدن طرح تخصصى شدن فقه امكان آن نيز فراهم شود
كند كه راه اجتهاد بر فقيهان       فباى فقه اماميه آشنا باشد به اين نكته اذعان مى         مطلب ديگر آن كه هر كس با ال       

فقيه امكـان آن را  : اوالً: بسته نيست، اين ويژگى، كه فقه شيعه بدان نامدار است، دو نتيجه را درپى آورده است              
در برخـورد   : ثانياً. دست يابد يابد كه در نتيجه تالش پيشينيان خود بازنگرى كند و احياناً به نتايجى متفاوت                مى

هـا را    با موضوعات نوپيدا با بهره گيرى از ابزارهاى ويژه كه در اختيار اوست بتواند احكام شرعى مربوط بـه آن                   
به حق، اين دو مؤلّفه است كه راز ماندگارى و توان مندى فقه اماميه را تشكيل داده و فقه پر بار           . استخراج كند 

 . ركود و پوسيدگى محفوظ داشته و آن را جاودانه ساخته استشيعه را در گذر زمان از
دهد در گذشته مصرف قابـل     اين ماده كه عامل مؤثر خمر را تشكيل مى        . چه گفتيم بيرون نيست    الكل نيز از آن   

از . تر شده و موارد استفاده فراوانى يافته است        توجهى جز نوشيدنى نداشت، ولى به تدريج نقش تخريبى آن كم          
و فقيهان را نيازمند باز شناسى اين موضوع ساخته است تا دغدغه ذهنى مكلّفان را بر طرف و تكليف آنان        اين ر 

 .را روشن سازند
نوشتار حاضر كوششى است براى گام نهادن در اين راه و مؤلف كوشيده است با شـناخت كـافى از موضـوع از                       

گمان اين نوشته،    بى. الكل را از خمر جدا كند     يك طرف و بهره گيرى از ابزارهاى فقهى از طرف ديگر، حساب             
اى است براى رسـيدن      صرفاً استداللى بوده و براى پديد آوردن زمينه بهتر افتا به رشته تحرير درآمده و مقدمه               

 .ترى در اين عرصه به مبانى دقيق
دانـد،    خود مى  مركز مطالعات و تحقيقات اسالمى كه پرداختن به مباحث جدى و جديد فقهى را يكى از اهداف                

، واحد فقه و حقوق را با هدف طرح، تبيين و پاسخ به مسائل فقهى پديد آورد و اين واحد در مـدتى                       74در سال   
هاى متعددى را اجرا كند، كه اثـر حاضـر يكـى از              هاى تحقيقاتى گوناگون، پروژه    كوتاه توانست با تشكيل گروه    

 .نظر آيدرود؛ تا چه قبول افتد و چه در  ها به شمار مى آن
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ويژه مؤلّـف محتـرم آن جنـاب         اند، به  در اين جا الزم است از همه عزيزانى كه در فراهم آوردن اين اثر كوشيده              
 . حسن وحدتى شبيرى تشكر كنيم و توفيق همگى را از خداوند خواستار شويم-حجةاالسالم آقاى سيد

 
 
 

 و اللَّه الموفق و هو الهادى

  ىمركز مطالعات و تحقيقات اسالم

 »پژوهشگاه«
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 مقدمه
 

هر چند حقيقت و چگونگىِ عمل تخميـر، در سـده اخيـر             . است الكل و آثار آن از دير باز براى بشر شناخته شده          
 . اند ترين اعمال شيميايى است كه تا به حال شناخته مورد شناسايى قرار گرفته، ولى اصل اين پديده، از قديمى

از تقطير بخار ) ق. ه311متوفى به سال (ا پيش يكى از دانشمندان اسالمى به نام محمدبن زكرياى رازى      ه قرن
توانست عالوه بر كاربرد پزشكى به عنوان بهترين حـالّل شـيميايى مـورد               اى به دست آورد كه مى      شراب، ماده 

 )1.(ناميد»الكُحل«استفاده قرار گيرد، وى اين ماده را 
ارى دقيقـاً معلـوم نيسـت، ممكـن اسـت علـت آن، اهميـت فـراوان الكـل در دانـش كيميـا                         گـذ  دليل اين نام  

به معناى سرمه است و در ادبيات ما چيزى را كه ارزش زياد داشته و كمياب است، به سـرمه                    » كُحل«)2.(باشد
 :كنند چشم تشبيه مى

 اى اصل تو را برهمه احرار تقدم خاك قدمت سرمه بينايى مردم
گذارى، اشاره به طرز تهيه الكل در آن زمان باشد، چرا كـه اولـين بـار الكـل از طريـق            ت اين نام  نيز ممكن اس  

هر دو بـا    . هاست پس وجه تسميه، تشابه الكل به سرمه، در چگونگى تهيه آن          . تقطير مكرّر شراب به دست آمد     
آيد، الكـل   ه دست مى  شود و همان طور كه سرمه، جوهر سنگ معينى است كه از ساييدن آن ب               زحمت تهيه مى  

 )3.(شود نيز جوهر شراب است كه از تقطير آن حاصل مى
و اين  )Alcohol: (شود جالب است كه در فرهنگ واژگان التين، هم اكنون الكل به اين شكل نوشته مى               . 1

 از آن حـذف شـده     » ح«دهد كه نام اصلى اين ماده الكُحل بوده و براثر كاربرد زياد اين لفـظ، حـرف                   نشان مى 
 .است
2 .  تواند، به سهولت موادى را كه بـه راحتـى قابـل             ترين اعمال شيميايى، تركيب مواد است و الكل مى         از مهم

 .حل نيستند با يكديگر تركيب نمايد
ايـن كلمـه،    . گوينـد  مى» سبيرتو«يا  » اِسبِرتو«مؤيد اين نظر، نام ديگر الكل در زبان عربى است كه به آن               . 3

در واقع روح مشروبات مست كننـده و مـاده          . باشد در التين است كه به معناى روح مى       » Spirit«معرّب واژه   
 .دهد ها را الكل تشكيل مى مؤثره آن
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 اهميت الكل 
 

چنان كه خواهيم ديد الكل در زمان ما كاربرد فراوانى در صنايع گوناگون پيدا كرده است؛ فى المثل اسـتفاده از                     
چنين الكل در صـنايع      هم. اند اى است كه برخى آن را كليد داروسازى دانسته         روها به اندازه  الكل براى ساخت دا   

ها به منظور نگهدارى قطعات بدن انسان يا حيوان مورد استفاده            تبديلى، آرايشى و امور پزشكى و در آزمايشگاه       
 .گيرد قرار مى

كاران امور فوق همگى نيازمند شناخت احكـام        اندر از اين رو، عموم مردم مسلمان به ويژه صنعت كاران و دست           
هاى مربـوط مطـرح    هايى كه از سوى مردم، اساتيد و دانشجويان رشته پرسش. باشند شرعى مربوط به الكل مى    

 .شود، نشان دهنده اهميتى است كه اين موضوع در زندگى روزمره دارد مى
 

شـود،   عمليـه و پاسـخ بـه اسـتفتائات ذكـر مـى      هاى  چه كه در برخى از رساله    رسد آن  از سوى ديگر به نظر مى     
الكل صنعتى كه بـراى رنـگ كـردن درب و ميـز و             «: اند گوى نياز فوق به طور كامل نيست، مثالً فرموده         پاسخ

انـد،   برند، اگر انسان نداند از چيزى كه مست كننده و روان است درست كـرده               ها به كار مى    صندلى و مانند اين   
الكل اگر مسكر مـايع باالصـالة اسـت نجـس و االّ             «:خ به استفتاى مربوط چنين آمده     يا در پاس  . »باشد پاك مى 
 . »باشد پاك مى

اند، الكلى اسـت كـه در    هايى كه آورده در عبارت نخست، به قرينه مثال     » الكل صنعتى «بديهى است مقصود از     
مگر اين كـه    .  بيان نشده است   شود و حكم الكلى كه در امور پزشكى مثالً كاربرد دارد،           صنعت به كار گرفته مى    

در عبارت دوم نيـز،     . به تنقيح مناط، حكم ساير انواع الكل فهميده شود كه آن هم از دست عامى ساخته نيست                
تشخيص موضوع برعهده مكلف گذاشته شده و روشن است كه اين گونه پاسخ دادن در صورتى مفيد است كه                   

ن موارد است كه با اجراى اصول عمليه، پاك يا حالل بـودن آن              زيرا در اي  . اشتباه در مصداق خارجى بوده باشد     
ولى اشتباه هميشه در مصداق خارجى نيست؛ مثالً اگر بدانيم الكل بالفعـل مسـت كننـده نبـوده                   . شود ثابت مى 

كننـدگى پيـدا     تواند براثر مخلوط شدن با مايع ديگرى چون آب، حالت مسـت            بلكه مسموم كننده است ولى مى     
بايست دخالت كند و حكم مسئله را بگويد، زيـرا ترديـد در گسـتره يـك موضـوع              ست كه فقيه مى   كند، اين جا  

 .شرعى است و حل آن از دست عامى ساخته نيست
نظـر  » موضـوعات صِـرفه  «گاهى فقيه در : تر اين كه نظريات فقيه در موضوعات بر دو گونه است       توضيح بيش 

 يـا    حل دقيق و خارجىِ حدودى را كه در روايـات بـراى مِنـى             دهد؛ مثالً به فرض، در رساله مناسك حج، م         مى
» كارشناسـى موضـوعى   «تـوان كـار او را        اين در واقع تفضّل فقيه است و مى       . كند عرفات بيان شده تعيين مى    

تواند با تشخيص كارشناس ديگـر كـه         و البته قول او از باب خبر ثقه و يا شهادت بينه حجت است و مى               . ناميد
 . نيست در تعارض بيفتدحتى فقيه هم
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كند كه تغير تقديرى در آب كّر يا جـارى،           كند؛ مثالً در رساله بيان مى      مى» كارشناسى فقهى «اما بار ديگر فقيه     
جا مسئله تعيين محدوده موضوع شرعى مطرح است و ارجاع آن به عامى شايسـته              اين. حكم تغير فعلى را ندارد    

نه يا خبر ثقه در موضوعات، بلكه از باب تقليـد در مسـائل شـرعى حجـت                  چنان كه نظر او نه از باب بي       . نيست
 .است و بايد به فقيه اعلم رجوع كرد

احكام مربوط به الكل نيز در بخشى از آن چنين است، چرا كه اين فقيه است كه بايد تشـخيص دهـد كـه آيـا                          
شـراب و تقطيـر بخـار برخاسـته از آن،           و آيا تبخير    ) 1.(را دارد يا ندارد   » مسكر بالفعل «حكم  » مسكر بالعالج «

 .مصداق استحاله است يا خير
 

 پيشينه تحقيق
 

در بسيارى از مسائل فقهى كه امروزه مطرح است، شناخت موضوع، تأثير به سزايى در به دست آوردن حكم از                    
 .موضوع نجاست الكل نيز از اين قاعده بيرون نيست. ادلّه فقهى دارد

ايشـان در   . انـد   صدر، به اين مهم توجه داشـته       -هيد بزرگوار آيةاللَّه سيدمحمدباقر     چون ش  برخى از فقيهان، هم   
اى بـراى   هـا را بـه عنـوان مقدمـه       هاى استداللى خويش، با اشاره به ساختمان شيميايى الكل، انواع الكل           بحث

 )2.(اند شناخت حكم، مورد بررسى قرار داده
، به هنگام بحث از نجاست خمر، موضوع نجاست الكل را مطرح            مرحوم آيةاللَّه خويى نيز در مباحث فقهى خود       

 )3.(اند هاى گوناگونى براى اثبات طهارت آن ارائه كرده ساخته و راه
هاى عمليه و يا در پاسخ به استفتائات، حكـم الكـل و اسـتفاده از آن را كـم و بـيش       فقيهان ديگر نيز در رساله    

ه گلپايگـانى        .  گونه الكلى را نجس دانسته است      مرحوم آيةاللَّه حكيم، هر   . اند مطرح كرده  -امـام راحـل و آيةاللـَّ
 .اند ، ميان الكل صنعتى و الكل تخميرى فرق گذاشته-قدهما

از سـوى   » تركيبات الكل از نظر فقـه اسـالمى       «ها چندين سال قبل، كتابى مختصر تحت عنوان          عالوه بر اين  
گشاى مباحـث آتـى قـرار     گوى نياز حاضر نبود هر چند راه    اسخدارالتبليغ اسالمى قم انتشار يافت كه از جهاتى پ        

 )4.(گرفت
 

 تقسيم مطالب
 

هاى گوناگون موضوعى و حكمىِ الكل مورد بررسى  چه گذشت، سعى شده تا در اين نوشتار، جنبه         با توجه به آن   
به ) ل و تركيبات آن   الك(در اين راستا با مطالعه منابع معتبر علمى، شناخت كاملى از موضوع پژوهش              . قرارگيرد

چـه در    آن. دست آمد، آن گاه طى چند جلسه با دوستان فاضل حوزوى مسئله مورد كنكاش فقهى قرار گرفـت                 
گـران مسـائل    گوى نياز حاضر بـوده، پـژوهش       بدان اميد كه پاسخ   . باشد هاى فوق مى   پيش روست نتيجه تالش   

 .فقهى را مفيدافتد
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ابتدا در فصل مقدماتى، مطالبى مربـوط بـه شـناخت           : شود ارائه مى به هر حال، مباحث مطروحه در سه قسمت         
 .گردد هاى تهيه آن تقديم مى هاى الكل و روش اجمالى ماهيت الكل و انواع آن، ويژگى

ولى در البه الى مطالب كتـاب ازتمـام         . البته ممكن است مطالب اين فصل، بيگانه با موضوع نوشتار جلوه كند           
 .ره خواهيم بردچه در اين جا آمده به آن

از آن جا كه شناخت حكم الكل، پايه در شناخت احكام خمر و مشروبات الكلى دارد، الزم بود به عنوان مبنـاى                      
بحث، نجس بودن خمر و انواع مشروبات الكلى را مورد بررسى قرار دهيم چرا كه اگـر بـه فـرض، خمـر پـاك                     

 . بودباشد، الكل نيز كه جوهر و ماده اصلى آن است، پاك خواهد
از اين رو، فصل ديگرى را به نجاست خمر و ساير مشروبات الكلى اختصاص داده و در آن ابتدا ادلّه نجاسـت و                    

 .ايم يا طهارت خمر و سپس داليل نجاست و يا طهارت ساير مسكرات را مورد ارزيابى قرار داده
در اين قسمت، ابتدا موضوع     .  است در فصل آخر نيز الكل و كاربردهاى آن از نظر شرع مورد بررسى قرار گرفته              

نجاست الكل صنعتى و سپس الكل تخميرى از نظر ادلّه فقهى و فتواى فقيهـان مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه و        
سپس موضوعاتى نظير توليد الكل، استفاده از آن در جريان توليد كاالها، خريد و فـروش و مصـرف كاالهـايى             

 .ا، از نظر شرعى مورد بحث قرار گرفته استه چون نوشابه، دارو، ادكلن و مانند اين
 

 :هاى كلى تحقيق ويژگى
 

هاى آينده، آن جا كه سخن از شناخت موضوع است، به منابع علمىِ روز كه واجد اعتبـار كـافى ميـان                       در بحث 
هاى فقهى مطـرح اسـت، سـعى شـد تـا       باشد، استناد شده و آن جا كه جنبه حكمى و بحث متخصصانِ فن مى  

تـرى   هـا از اعتبـار بـيش       ستناد به روايات معتبر اسالمى، به گفتار فقيهان نيز ارجاع داده شود تا بحث             عالوه بر ا  
 .برخوردار گردد

ازنظردور نمانده و براى تكميل بحث، مورد مطالعه تطبيقـى           مطروحه ترموضوعات دربيش عامه آراءفقيهان چنين هم
 .قرار گرفته است

 
 فرضيه بحث

 
 الزم است كه موضوع اصلى در اين نوشتار، اثبات نجاست و يا طهارت الكـل و مشـروبات                   قبالً تذكّر اين نكته   

بديهى است كه مسئله حرمت نوشيدن مسكر كه از مسلّمات دين اسالم و ساير اديان تكامل يافته                 . الكلى است 
مشروبات الكلـى و    و لذا در مباحث آينده، حرام بودن        . الهى است، با مسئله طهارت و يا نجاست آن تفاوت دارد          

 .ايم اى گذرا به مطلب كرده هاى فرعى مربوط به آن مفروغ دانسته شده مگر در برخى موارد كه اشاره بحث
الكل به خودى خود پاك است، هر چند خمر و «: بدين ترتيب، نوشته حاضر به دنبال اثبات اين فرضيه است كه

 .»ساير مشروبات الكلى را نجس بدانيم
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افتد و فرد    گران مسائل فقهى را به كار مى       تر پژوهش  چه در اين مجموعه آمده، بيش      ندارد كه آن  نياز به توضيح    
 .عامى بايستى در عمل خويش، از كارشناسان فقه اسالمى كه همانا مراجع بزرگوارند تقليد نمايد

گزارى نمـوده    اند، سپاس  جانب را يارى داده    در پايان از تمامى عزيزانى كه در مراحل تدوين و انتشار كتاب، اين            
 . تر آنان را از درگاه الهى خواستارم توفيق هر چه بيش

ماند كه از فقيه سؤال شود كه آيا صداى مشتمل بر ترجيـع،              ارجاع اين مسئله به عامى، درست مثل آن مى         . 1
و . »باشـد   مـى  اگر غنا بر آن صادق است حرام      «: بدون آن كه طرب آور باشد، حرام است يا نه، و او پاسخ گويد             

در مسـائل   : گويـد  مـى »  عروة الـوثقى  « از مسائل تقليد در كتاب       67تعجب از صاحب عروة است كه در مسئله         
 .مستنبطه عرفيه جاى تقليد نيست

اند كه تفاوتى ميان موضوعات  البته بسيارى از فقيهان در حاشيه عروة به اين نظر اعتراض كرده و تصريح كرده             
ها عيناً شـك در احكـام        چرا كه شك در آن    . عيه در اين كه هر دو موضوع تقليدند نيست        مستنبطه عرفيه و شر   

 .باشد شرعى مى
 .360 ، ص 3، ج  شهيد صدر، بحوثٌ فى شرح العروة الوثقى . 2
كـه غيـر از     (؛ ايشان الكل صنعتى را عرق چوب        97، ص   3، ج    آيةاللَّه خويى، التنقيح فى شرح العروة الوثقى       . 3

 .در حالى كه خواهيم ديد الكل صنعتى با عرق چوب فرق دارد. اند دانسته) يج استالكل را
اين كتاب، نوشته آقاى دكتر احمد صبور اردوبادى است كه مطالب آن بـه صـورت سـخنرانى در دانشـگاه                      . 4

توانسـت   و لـذا مـى    تبريز ارائه و از نوار پياده شده بود و از اين جهت فاقد استناد الزم به منابع معتبر علمى بود                     
به عـالوه  . باشند مطالب آن مورد ترديد قرار گيرد، هر چند مؤلف، خود متخصص شيمى تغذيه و آگاه به فن مى                 

هاى فقهى كامالً به صورت استداللى مطرح نشده است و طبق اعتراف نويسـنده ايـن اثـر،                   در اين كتاب بحث   
 .باشد اى براى استنباط فقهى حكم الكل مى زمينه
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 فصل مقدماتى شناخت الكل
 
  الكل و انواع آن- 1
 

وجود داشـته باشـد، يـك       ) -OH(اى كه در فرمول شيميايى آن عامل هيدروكسيل        از نظر علم شيمى هر ماده     
هـا هرمولكـول، تركيبـى از چنـد اتـم            الكل از مشتقّات هيدروكربن هاسـت كـه در آن         . شود الكل محسوب مى  

و بنابر تعـداد عامـل   . گردد جانشين يك اتم هيدروژن مى   ) OH(نهايت، يك عامل    . اشدب هيدروژن و كربن مى   
)OH( گويند ها را يك يا چند ظرفيت مى       ، الكل).هـا اشـاره     الكل انواع زيادى دارد كه ذيالً بـه برخـى از آن           ) 1

 : كنيم مى
 
 الكل متيليك) الف
الكـل متيليـك از تقطيـر       . باشد هاى يك ظرفيتى مى    است كه مبناى الكل   ) 2( ها، الكل متيليك   ترين الكل  ساده

 66اين ماده مايعى اسـت بـى رنـگ كـه در             . گويند آيد و از اين رو به آن عرق چوب نيز مى           چوب به دست مى   
سوزد و چون با آب مخلوط گردد، تقليل حجـم يافتـه و              جوشد، با شعله كمى آبى رنگ مى       گراد مى  درجه سانتى 

 .كند توليد حرارت مى
 گـرم آن  10 تـا  8به عالوه سمى اسـت قـوى كـه بـا شـرب      . سازى كاربرد دارد    متيليك، در صنايع رنگ    الكل

 )3.(كند اختالالت هاضمه و اغلب كورى دست داده و تلف مى
هاى نوع اول، دوم و سـوم        هاى يك ظرفيتى يا يك عاملى را به الكل         پس از الكل متيليك يا متانول بقيه الكل       

هاى دو  چنين الكل هم. هاى نوع اول است اتانول كه موضوع بحث ماست، در زمره الكل) 4(.كنند بندى مى طبقه
يا الكل دو عـاملى     (توان از ضديخ به عنوان الكل دو ظرفيتى          نيز وجود دارد كه مى    ... ظرفيتى و سه ظرفيتى و      

 )5(.نام برد) يا الكل سه عاملى اشباع(و گليسيرين به عنوان الكل سه ظرفيتى ) اشباع
 
 
 الكل اتيليك) ب

ترين  است كه معروف  ) 6( اگر واژه الكل بدون هيچ پسوند يا پيشوندى به كار رود، مقصود الكل اتيليك يا اتانول               
در آينده خواهيم ديد كه الكل اتيليك در صنايع گوناگون و در زندگى روز مرّه مردم، كاربرد . باشد انواع الكل مى  
 .زيادى دارد

و هـر كجـا     .  اشاره شد، موضوع بحث ما در اين نوشتار منحصراً الكل اتيليك يا اتانول است              چنان كه در مقدمه   
 .باشد در اين رساله، واژه الكل را بدون افزودن كلمه ديگر به كار بريم مقصودمان همين نوع الكل مى
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عـالوه بـر    .  دارد ، مغزانسـان و گياهـان وجـود       ) درصـد  0/5(اتانول به طور طبيعى و به مقدار بسيار كم در نان            
در اكثـر مـوارد، تمـام ايـن         . كنـد  ها، بدن انسان نيز مقدار چشمگيرى الكل توليد مى         و بعضى باكترى  ) 7(مخمر

تر با اين ماده، به تبيين اوصاف  براى آشنايى بيش. باشد هاى موجود در روده انسان مى   توليد، مربوط به ميكروب   
 .پردازيم ى مىالكل و آثار ظاهرى الكل برجسم و روان آدم

 
 
 هاى الكل و آثار آن   ويژگى- 2
 

الكـل مطلـق، آب     . شـود  درجـه ذوب مـى    -114آيـد و در      گراد به جوش مى     درجه سانتى  78/3الكل اتيليك در    
گير، با بويى ويژه، در برودت زياد ابتدا قوام آمده و سپس مانند شيشه منجمـد             رنگ و زود آتش    اى است بى   گونه
 )8.(گردد مى

هـاى   رخالف پندار بعضى، اثر تحريكى بر اعضاى بدن ندارد، بلكه اثر آن تخدير يعنـى تضـعيف فعاليـت   الكل ب 
هاى علمـى نيـز، الكـل را در رديـف تخـدير              در كتاب . بدن و كاستن از دقت در انجام رفتارهاى گوناگون است         

اين واقعيت كـه افـراد تحـت    «: ويدگ يكى از دانشمندان در اين زمينه مى . آورند چون اِتِر و غيره مى     ها هم  كننده
زنند، به علت اثر تحريكى الكل بر مغز نيسـت، بلكـه بـه               رود و زياد حرف مى     تأثير الكل، خجالتشان از بين مى     

 )9(».دهند روى و اعتدال شخص از خود انجام مى دليل از بين رفتن كنترلى است كه مراكز عالى مغز در ميانه
باشند و هرگونـه آثـار تخـديرى كـه از مشـروبات              ى، حاوى مقدارى الكل مى    به هر حال، تمامى مشروبات الكل     

تعبيـر  » مسـتى «ميزان اين تخدير كه مـا از آن بـه   . كند مربوط به وجود اين ماده در آن هاست         الكلى بروز مى  
چنان چه شـخص مقـدارى الكـل بنوشـد،          . كنيم بستگى به درصد الكل موجود در اين گونه مشروبات دارد           مى

مقدارى هم ممكن است بـه      . گردد  آن فوراً به وسيله جدار معده داخل در خون و بقيه در امعاء وارد مى               15 قريب
ماند و در آن جا متدرجاً اكسـيد         ولى قسمت اعظم آن در هر حال در بدن مى         . وسيله ريتين يا با ادرار خارج شود      

 )10.(شده و احتياجى به هضم و گوارش ندارد
مقادير زيادتر در جريان خون ظـاهر شـده ولـى           .  گرم الكل را اكسيد كند     8در هر ساعت،    كبد انسان قادر است     

به باالست كـه عالئمـى نظيـر    % 0/05از غلظت   . آورد عالمتى در شخص به وجود نمى     % 0/05تر از    غلظت كم 
 .كاهش توازن اعمال فيزيكى و اختالل در ديد پيش خواهد آمد

در خون برسد، اختالل تنفسى و      % 1و اگر غلظت به     . آورد به وجود مى  عالئم مشخصى   % 0/25غلظت باالتر از    
 .كند شود هر چند مقدار كشنده آن برحسب افراد فرق مى قلبى و نهايتاً مرگ ايجاد مى

شود ولى جذب آن از راه دهان و         ها جذب بدن مى    الكل از تمام راه   «: نويسد پيتركوپر نيز در اين زمينه چنين مى      
تغييـر از    بى% 10تر از    كم. كند تر مقدار خورده شده را جذب مى       يا بيش % 80روده كوچك   . استمعده بسيار كم    

 گرم در ساعت اكسيد و بـه        8ها به سرعت منتشر شده و در حدود          الكل در بافت  . شود راه ادرار و تنفس دفع مى     
. گاه اعصاب مركزى اسـت    ترين اثر الكل، تضعيف دست     بدين ترتيب مهم  ) 11.(شود گاز كربنيك و آب تبديل مى     
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دهـد و از   ها ايجاد نموده و خون را به سطح بدن جريان مى الكل در نتيجه تأثير برروى اعصاب، واكنش در رگ 
پايـد، چـرا كـه     اما اين اثر ديرى نمى  . نمايد كند و ابتداءاً در بدن ايجاد حرارت مى        اين طريق، پوست را قرمز مى     

 .دهد را تا دو برابر از دست مىپس از مدت كوتاهى، بدن حرارت خود 
شود و به ترتيبى كه ذكر شـد، درجـه حـرارت     نوشد ابتدا فعاليت او بيش از حد معمول مى     شخصى كه الكل مى   

آن گاه مركز تكلّم در مغز تحت تأثير الكل قرار گرفته و شخص پرچانگى . شود بدن باال رفته و تنفس شديد مى
بعـد مركـز بينـايى مغـز دچـار          . شنود خود مى  شده و شخص صداهاى بى    سپس مركز سمعىِ مغز متأثر      . كند مى

و باالخره مركز حفظ تعادل تحـت تـأثير الكـل قـرار گرفتـه و                . بيند اختالل گشته و شخص تصاوير موهوم مى      
 )12.(دهد كسى كه مشروب الكلى نوشيده، توازن اعمال فيزيكى خود را از دست مى

گذارى شـده    دارى شخص كه به عنوان منشأ حجب و حيا در انسان پايه            بدين ترتيب با نوشيدن الكل، خويشتن     
 .شود است، تقريباً از بين رفته و باعث بروز اعمال ناهنجار مى

كنـد و انسـان را بـه سـيرت و            ترين اعمال توقفى را فلج مى      از ديدگاه متخصصين اعصاب و روان، الكل، عالى       
اسـتعمال الكـل موجـب دگرگـونى در         . دهـد  بينش سوق مـى   منش عارى از ملكات اخالقى و برى از دانش و           

 .نمايد بندوبار مى شود و انسان با شرم و حيا را افسارگسيخته و بى شخصيت انسان مى
طبق مطالعاتى كـه مؤسسـات      . گردد عوارض مصرف الكل، غالباً منشأ ارتكاب اعمال شنيع و ارتكاب جرايم مى           

هـا، خـود     قتل% 80جرايم ضرب و جرح و      % 70ت جنسى و در حدود      اند، اغلب جنايا   شناسى به عمل آورده    جرم
ازديـاد تصـادفات وسـايط نقليـه در         . شـوند  هاى الكلى واقـع مـى      ها در اثر استعمال نوشابه     آزارى و ديگر آزارى   

كشورهايى كه مجاز به نوشيدن الكل هستند براثر مستى رانندگان مزاحم است و روى همين اصـل، اسـتعمال                   
 )13.(اند لى را اغلب قوانين ممنوع دانسته يا محدود نمودهمشروبات الك

گرم در ليتـر خـون باشـد، شـخص            سانتى 0/5در كشورهاى سويس و فرانسه اگر ميزان الكل در خون بيش از             
در دانمـارك   . شـود  مجاز به رانندگى نيست و تكرار كننده اين جرايم از حق رانندگى براى شش ماه محروم مى                

 )14.(باشد  مى0/8گرم و در انگلستان  نتىاين مقدار يك سا
الكـل نـه تنهـا اعتـدال روانـى و تنظـيم حركـات و           . اثرات سوء نوشيدن الكل منحصر در آن چه گفتيم نيست         

گذارد؛ به عنـوان     هاى مختلف بدن مى    سازد بلكه آثار مخرّب ديگرى بر دستگاه       هاى انسان را مختل مى     فعاليت
شود، زيرا به علـت جـاذب الرطوبـه          ضمه و اختالل دستگاه گوارش و كبد مى       نمونه، مصرف الكل، باعث سوءها    

دهـد و    در نتيجه معده اسيدكلريدريك پس نمى     . كند هاى كبد و معده را منعقد مى       هاى سلول  بودن آن، آلبومين  
 )15.(گيرند به خود مى) تشمع كبدى(هاى كبد حالت مومى شكل  سلول

ها به شـدت   بردارى از آن ع مشروبات الكلى، خريد و فروش و هر نوع بهرهاين است كه اسالم با نوشيدن هر نو 
خمر در آيات قرآنى، پليدى و رفتار شيطانى تلقّى گرديده، نوشيدن آن، گناه كبيره قلمـداد و  . برخورد كرده است  

 )16.(چون قمار بازى موجب برانگيختن بذر عداوت و دشمنى دانسته شده است هم
بلكه در تمامى اديـان     . شود نوشد، تا چهل روز، نماز او پذيرفته نمى        مى، كسى كه خمر مى    براساس روايات اسال  

نوشنده خمر در روز    ) 17.(ها بوده است   هاى قطعى آن   اند، تحريم خمر جزء برنامه     الهى، هنگامى كه كامل گشته    
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د و فريـاد العطـش      ريـز  اش مـى   قيامت با صورت سياه و زبان بيرون آمده در حالى كـه آب دهـان او بـر سـينه                   
شود و روح ناپـاك و       اى شراب بنوشد، روح ايمان از وى گرفته مى         كسى كه جرعه  . گردد آورد، محشور مى   برمى

 )18.(گردد پست جايگزين آن مى
متاسفانه هم اكنون در كشورهاى الئيك و عمدتاً در كشورهاى غربى مقادير زيادى الكل به صورت مشـروبات                  

 در فرانسه مطابق گزارش رسمى وزارت دارايـى ايـن كشـور، تعـداد               1955ها در سال    تن. شود الكلى مصرف مى  
 . نفر يك باب مشروب فروشى وجود داشته است86 مشروب فروشى داير بود؛ يعنى براى هر 455054

هم اكنـون   . اين در حالى است كه مصرف الكل سال به سال به طور مرتب در اين كشورها افزايش يافته است                  
پروفسـور  . انـد  نوشته هاى اجتماعى  سم و مسائل كيفرى و ناهنجارى      هاى متعددى درباره الكلى    ن كتاب دانشمندا

ترين علل شكسـت     سم را يكى از مهم     الكلى» سم از گذرگاه اجتماعى    الكلى«سيگار در كتاب خود تحت عنوان       
محكوميـت مصـرف   اى بـه همـين مضـمون در        نامـه  فرانسه در جنگ دانسته و آكـادمى علـوم فرانسـه، قطـع            

 .هاى الكلى صادر نموده است نوشابه
گردنـد و بـه همـان     هـاى شـديد مـى    پريشانى از لحاظ علم ژنيتك نيز، اكثر فرزندان افراد الكلى، مبتال به روان           

 )19.(شود هاى مختلف شعورى در آنان ايجاد مى ماندگى جهت، عقب
 
 
  كاربرد الكل- 3
 

 .توان نام برد  شيميايى در فرايند ساخت و سنتز، جدا سازى و توليد مىترين ماده از الكل، به عنوان پرمصرف
هـا   الكل در آزمايشگاه. گيرند هاى انيلين و دواجات به كار مى   در صنعت، الكل را جهت تهيه الك، ورنى و رنگ         

 .ولى استفاده از آن به اين منظور، به صرفه نيست. به عنوان سوخت كاربرد دارد
شود، از لحاظ ماهيت، هيچ تفاوتى با الكل طبى ندارد و هر دو همان الكل  به كار گرفته مىالكلى كه در صنعت 
هـاى الكلـى و يـا جلـوگيرى از           منتها بـه داليلـى نظيـر گـرفتن ماليـات از نوشـابه             . باشند اتيليك يا اتانول مى   
و ) ون متانول يـا عـرق چـوب       چ هم(ها، كارخانجات توليد كننده الكل، مواد سمى، بد بوكننده           سوءاستفاده از آن  
 )20.(افزايند به آن مى) چون پريدين هم(مواد رنگين كننده 

در مواردى نيز . ها و صنايع دارو سازى كاربرد بسيار زيادى دارد الكل بهترين حالل آلى است و لذا در آزمايشگاه
 ضـدعفونى كننـده     هـا، و   هاى دارويى، ساخت روكش قـرص      الكل جهت محافظت از رشد ميكروبى در فرآورده       

 )21.(رود پوست به كار مى
بـه عـالوه قطعـات    . شـود  در پزشكى نيز الكل جهت ضدعفونى كردن ابزارهاى طبى و غيره به كار گرفته مـى          

ها و  چنين الكل در ساختن ادكلن هم. توان در الكل از گنديدن و عفونت محافظت نمود تشريحى را به خوبى مى
 .ان داردلوازم آرايشى نيز كاربرد فراو
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 هاى تهيه الكل  روش- 4
 

الكل اتيليك يا اِتانول اولين تركيب آلى است كه انسان تهيه نموده است، چرا كه قدمت صنعت الكل تقريباً به                    
 .نان است اندازه قدمت صنعت

 روش: ها را به دو روش كلـى تقسـيم نمـود           توان آن  شود كه مى   هاى گوناگونى تهيه مى    الكل مورد بحث از راه    
 :دهيم ها را مورد مطالعه قرار مى ذيالً اين روش. و روش صنعتى) تخمير(طبيعى

 
 

 )22(  روش تخمير يا فِرمانتاسيون-الف 
هـاى گونـاگون در طبيعـت يافـت          نهايت قند به صـورت    . در حقيقت پديده تخمير چيزى جز تجزيه قند نيست        

د اين ها به ميزان زيـادى قنـد در بردارنـد و لـذا     زمينى، ذرت و مانن انگور،كشمش،خرما،جو، برنج، سيب :شود مى
 .تواند منابع اوليه جهت تهيه مايع الكلى باشد گونه موادمى اين

هوازى رشد نمايند؛ يعنـى در محـيط واجـد اكسـيژن             قارچ يا مخمرها موجوداتى هستند كه قادرند به طريق بى         
و در غياب اكسيژن، مـواد      . كنند  و آب تجزيه مى    فراوان، مخمرها مواد قندى را با تنفس هوازى به گاز كربنيك          
 . كنند قندى را تخمير و گاز كربنيك و اتانول يا الكل اتيل توليد مى

هاى قارچ توليد شـده      كه توسط سلول  » زيماز«هم اكنون ثابت شده كه تخمير در واقع توسط يك آنزيم به نام              
د كه باعث اجراى عمل و سرعت آن شـده ولـى خـود              ها يك نوع كاتاليزر آلى هستن      اين آنزيم . گردد عملى مى 

 )23.(كنند دخالت مستقيم نمى
ولى مواد ديگرى   . ناميم نتيجه فرايند تخمير، مايعى است كه عمدتاً محتوى آب و الكل است كه آن را خمر مى                

بـه نـام    اى هـم     هـا مـاده    در كنار اين  . شود چون گليسيرين و اسيدسوكسينيك نيز به مقدار كم در آن يافت مى           
 )24.(آيد روغن فوزل در نتيجه تخمير به دست مى

بـراى ايـن كـه غلظـت     .  درصد دارد18به هر حال مايع به دست آمده درجه الكلى بسيار پايينى در حد تقريبى        
اسـتفاده  ) 25(كنند، افزايش دهند، از فرايند تقطير مجـزّا        الكل در اين مايع را كه از آن به درجه الكلى تعبير مى            

. جوشد گراد مى   درجه سانتى  78الكل تقريباً در    . اساس اين عمل، تفاوت دماى جوش الكل و آب است         . ندكن مى
از اين تفاوت نقطه جـوش اسـتفاده كـرده مـايع            . در حالى كه آب براى جوشيدن بايد به دماى صد درجه برسد           

تـرى دارد    ه جـوش پـايين    الكل كه نقطـ   . دهند هايى ريخته و حرارت مى     الكلى را كه همان خمر است در ديگ       
دهند و بـه     اى كه اطراف آن را هواى سرد پوشانده عبور مى          بخار به دست آمده را از لوله      . شود تر بخار مى   سريع

 .آورند حالت مايع در مى
تـرى   تر تكرار كنند، الكل درجه خلوص بيش        بيش -شود   ناميده مى » ركتيفيكاسيون« كه   -هر چه اين عمل را      

در . باشـند   مـى  96هاى كاربردى در صنايع مختلف داراى درجه خلـوص           تر الكل  طورى كه بيش  كند به    پيدا مى 
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درصدو عرق يا 20تا16 درصد،شراب6 الى4جو ترى دارند؛مثالًآب حالى كه مشروبات الكلى درجه الكلى بسيار پايين
 .باشند مى  درصد در بردارنده ماده سكرآورالكل40ويسكى تا 

 
 
  روش صنعتى-ب 

هـاى   وليه جهت تهيه الكل به روش صنعتى، از منابع طبيعى نظير نفت، گاز طبيعى، ذغال سـنگ و تـوده                   مواد ا 
در اين  ) 26.(شوند اين مواد طى فرايندهاى گوناگون و احياناً پيچيده به الكل تبديل مى           . آيد زيستى به دست مى   

 شـده و مـاده ديگـرى بـه نـام            در مجاورت جيوه با آب تركيـب      ) CH=CH(اى به نام استيلن      فرايندها ماده 
آيد سپس ماده مزبور را با هيدروژن تركيب و اتـانول يـا الكـل اتيـل بـه دسـت                      استالدئيد يا اتانال به دست مى     

 .آورند مى
را در مجاورت اسيدسـولفوريك بـا آب تركيـب و از آن    )CH2 = CH2(چنين ماده ديگرى به نام اتيلن  هم

هـم اكنـون روش     . باشـد  هاى نفتى مـى    از فراورده ) اتيلن و استيلن  ( مزبور   هر دو ماده  . كنند الكل اتيل تهيه مى   
تر الكل مورد نياز صنايع به طريق شيميايى و به كمك  تر مقرون به صرفه است و بيش تخمير در تهيه الكل كم
ـ                . گردد صنايع نفت توليد مى    تـر   يشولى با اتمام ذخاير نفتى مسلّماً اهميت تخمير در ساخت الكل بـه مراتـب ب

 .خواهد بود
 .114 ، ص 1، ج )ارگانيك(آلى دكتر ابوالحسن شيخ، شيمى . 1
يعنى يك اتم كربن، سـه اتـم هيـدروژن و يـك عامـل               ) CH3OH(نام ديگر آن متانول است با فرمول       . 2

 .هيدروكسيل
 .124-125دكتر ابوالحسن شيخ، همان، ص  . 3
 پروپانُـل   - 2بحث خواهيم كرد، و الكل نوع دوم مانند          ن مفصل الكل نوع اول مانند اتانول كه در آينده از آ          . 4

 . پروپانُل يا ترسيوبوتيل الكل- 2 - متيل - 2: يا ايزوپروپيل الكل، و الكل نوع سوم مثل
دكتر ابوالحسن شيخ، همان، : ك. ها ر هاى و ساختمان شيميايى آن تر در زمينه انواع الكل براى مطالعه بيش . 5

 .136 و ص 120ص 
6 . Ethanol بــا فرمــول شــيميايى )C2H5OH ( يعنــى دو اتــم كــربن، پــنج هيــدروژن و يــك عامــل

 .هيدروكسيل
 .در مبحث آتى و به هنگام بحث از روش تخمير در تهيه الكل با اين لفظ آشنا خواهيم شد . 7
 .131 ، ص 1دكتر ابوالحسن شيخ، شيمى آلى ، ج  . 8
 .65لوژى، ترجمه دكتر مرتضى فرخ سير و دكتر محمود بهزاد، ص بِرن، مبانى فارماكو. اچ. جى . 9
 .133 ، ص 1دكتر ابوالحسن شيخ، شيمى آلى ، ج  . 10
پيتركوپر، مسموميت به وسيله داروهاى شيميايى، ترجمه دكتر مرتضى فرخ سيرو دكتر محمد خـوئى، ص                 . 11
162. 
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هاى الكل از نظـر فقـه        ردوبادى، بررسى فرآورده  ؛ دكتر ا  133 ، ص    1دكتر ابوالحسن شيخ، شيمى آلى، ج        . 12
 .33اسالمى، ص 

 .142دكتر سعيد حكمت، روانپزشكى كيفرى، ص  . 13
 .مقدار مزبور از طريق بوى دهان با وسايل خاصى قابل تشخيص است . 14
 .74هاى الكل از نظر فقه اسالمى، ص  دكتر اردوبادى، بررسى فرآورده . 15
 .90-91هاى  آيه) 5(مائده؛ 219آيه ) 2(بقره . 16
بـه عنـوان نمونـه در تـورات،         . تحريم خمرو مذمت آن در جاهاى مختلـف تـورات و انجيـل آمـده اسـت                 .17

تو و پسرانت با تو چون به خيمه : و خداوند هارون را خطاب كرده گفت«: است سِفرالويان، باب دهم چنين آمده    
 ».هاى شما اين است فريضه ابدى در نسل. ميريداجتماع داخل شويد، شراب و مسكرى ننوشيد مبادا ب

پرستى و فسـق و فجـور تحـريم          گسارى در كنار بت    در انجيل نيز در رساله اول پطرس رسول، باب چهارم، مى          
 .شده است

دينَـه كـان فيـه    ما بعثَ اَللَّه نبياً قطُّ االَّ و قد علِم اللَّه أنّه اذا أكَملَ لـه                «: در متون اسالمى نيز چنين آمده است      
 » تحريم الخمر، و لم تزل الخمر حراماً

 )237، ص 17وسائل ، ج (
؛ بـه   25 و   4 و   2 و   1 ، احاديـث     9، و بـاب     5، حـديث    1، ابواب اشربه محرمه، بـاب       17وسائل الشيعه، ج     . 18

 . نيز مراجعه شود12 و 11روايات باب 
راهمس، روانشناسـى كيفـرى، ترجمـه دكتـر         ؛ ديويـدايب  144دكتر سعيد حكمت، روانپزشكى كيفرى، ص        . 19

 .275 و 196پرويزصانعى، ص 
تقطير و تخليص الكل    . شود  ناميده مى  denaturationاين عمل در اصطالح علمى، تقليب ماهيت يا          . 20

 ).134، ص 1دكتر ابوالحسن شيخ ، شيمى آلى، ج .(باشد تقليبى بسيار مشكل مى
ت              در فرآورده  بحث تفصيلى از ميزان تركيب الكل      . 21 هايى دارويى را به هنگام بحث فقهى از طهارت و حليـ

 .ها مطالعه خواهيم كرد اين گونه فرآورده
22 . Fermentation        به معناى جوشش يا غليان از واژه التين  Fermentatio   بـه  .  گرفته شده است

تـرين راه    سـاده .  و فتوسـنتز   تخمير، تنفس : گيرد طور كلى توليد انرژى در موجود زنده به سه طريق صورت مى           
ر    . باشد توليد انرژى، تخمير مى از نظـر صـنعتى مخمـSaccharomyces Cervisiae تـرين    بـيش

تر در اين زمينـه      براى مطالعه بيش  . شود چنين نان به خدمت گرفته مى      اهميت را داراست و در تهيه الكل و هم        
 : ك. ر

Encyclopedia Of Chemical Technology و kirk - Othmer و P:352 
؛ پديده تخمير به صورت فرمول شيميايى زير نشان داده          127 ، ص    1دكتر ابوالحسن شيخ، شيمى آلى، ج        . 23
 :شود مى

H5 OH+2CO2 2C2 ر زيمازتوسط مخم C6 H12 O6 
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ه از آيد، نتيجه تخمير الكلى نيسـت بلكـ   روغن فوزل كه به مقدار زياد در نتيجه فرايند تخمير به دست مى    . 24
 .آيد ها به وجود مى مواد سفيده قارچ

25 . Rectification .  
هـا   و هيدراسيون است كه تبيـين آن      ) oxo(، فرايند اُكسو  )Cracking(ها فرايند كراكنيگ   از جمله آن   . 26

 .گيرد خارج از اين نوشتار بوده و در رشته شيمى آلى مورد مطالعه قرار مى
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 نجاست خمر و ساير مشروبات الكلى : فصل اول 
 

رسد، زيرا   با آن چه در فصل پيش آمد ضرورت بحث از نجاست خمر و ساير مشروبات الكلى بديهى به نظر مى                   
به نظر آنـان    . اند دليلى جز نجاست خمر و ساير مسكرات ندارند         تمامى فقيهانى كه در طهارت الكل ترديد كرده       

دهد به ويژه الكل تخميرى كه از تقطير بخارات شراب به دست             ها را تشكيل مى    ست كننده الكل، ماده اصلى م   
 )1.(آيد مى

بدين ترتيب نجاست الكل پايه در نجاست خمر و ساير مسكرات دارد، بدون آن كه بخواهيم از طريـق سـرايت         
 .قلمداد شده استدادن حكم يك موضوع به موضوع ديگر مرتكب قياسى شويم كه در مذهب اماميه مطرود 

بنابراين ابتدا بايد ديد آيا خمر از نجاسات است يا خير؟ و برفرض كه خمر، عين نجس باشد، آيا ساير مشروبات                     
گفتـار نخسـت،    : گـردد  گونه مطالب اين فصل در دو گفتـار ارائـه مـى            الكلى نيز حكم خمر را دارند يا نه؟ بدين        

 .نجاست خمر و گفتار دوم، نجاست ساير مسكرات
 
 

  نجاست خمر-گفتار نخست 
 

ولى نجاست خمر بسان حرمـت آن از        . شود حرمت نوشيدن خمر هم اكنون از احكام ضرورى اسالم شمرده مى          
 .ضروريات نيست، هر چند مشهور ميان فقهان اماميه بلكه تمامى مذاهب اسالمى است

مر را قطعى دانسته ولى در نجاست آن اند كه حرمت نوشيدن خ بوده) سنت اماميه و اهل(فقيهانى از هر دو گروه 
 .چنين وجود دليل روايى برطهارت آن بوده است منشأ ترديد، اشكال در ادلّه نجاست و هم. اند ترديد كرده

 . از اين رو به جاست ابتدا ادلّه دو طرف را بررسى كرده و آن گاه به ارزيابى داليل بپردازيم
 
 
 ها  آن داليل نظريه نجاست خمر و ارزيابى - 1

اجمـاع،  : ها را در سه دسـته ارائـه داد      توان آن  براى اثبات نجاست خمر به داليل گوناگون استدالل شده كه مى          
 .قرآن، سنت

 
 
 اجماع ) الف



 19

صاحب جواهر از كسانى اسـت  . شود، اجماع است يكى از داليلى كه معموالً براى اثبات نجاست خمر مطرح مى        
بديهى است به دسـت آوردن اجمـاع در زمـان صـاحب جـواهر بسـيار                 ) 2.(دورز كه بر روى اين دليل تأكيد مى      
 اند؟ بنابراين بايد ديد در ميان پيشينيان، چه كسانى ادعاى اجماع كرده. مشكل بلكه غير ممكن است

اند يكى سـيد مرتضـى       اولين فقيهانى كه سخن از اتّفاق فقها در مسئله نجاست خمر به ميان آورده             :  اماميه - 1
ميان مسلمانان خالفى در اين مسئله نيست مگر افراد نـادرى كـه اعتبـارى بـه قـول آنـان                     : گويد  مى است كه 

در مورد مسـئله نجاسـت خمـر، ادعـاى نبـود      » غنيه«چنين سيد ابوالمكارم بن زهره در كتاب      هم) 3.(باشد نمى
دريـس و بعـد از او فقيهـان        گاه ابـن ا    پس از آنان شيخ طوسى و آن      ) 4.(نمايد خالف در ميان فقيهان اماميه مى     

 )5.(اند هاى بعد، هر يك همين ادعا را تكرار كرده دوره
چون ابن قدامه حنبلى، قاضى ابن عربى مالكى، ابـن حجـر عسـقالنى و       فقيهان اهل سنت هم   :  اهل سنت  - 2

رى و بسـيا  ) 6.(انـد  در خصوص نجاست خمر نمـوده     »اهل علم «ها ادعاى اجماع و عدم خالف در ميان          غير اين 
ابو حامد غزالى، قاضـى     : اند اند؛ از آن جمله    ديگر از آنان بدون آن كه نقل اجماع كنند، فتوا به نجاست خمر داده             

 )7.(ها ابوبكر مسعود كاسانى، شيرازى صاحب المهذّب و غير اين
ترف بـه وجـود   يابيم كه خود آنان نيز مع اند، در مى با مراجعه به سخن فقيهانى كه ادعاى اجماع كرده : نقد دليل 

اند؛ مثالً سيدمرتضى كـه ادعـاى        اند لكن اعتنايى به مخالفت آنان نكرده       مخالف يا مخالفينى در ميان فقها بوده      
 .نمايد كند، افراد نادرى را كه اعتبارى به قول آنان نيست، استثنا مى نبود خالف در ميان مسلمين مى

و داود را   ) بـن انـس    اسـتاد مالـك   (قهاى معروفى چون ربيعة     و يا نَووى از فقيهان عامه، پس از ادعاى اجماع، ف          
بن سـعد و مزَنـى       قرطبى نيز در تفسير خود در ذيل آيه تحريم خمر، كسانى چون ربيعه، ليث             ) 8.(كند استثنا مى 

دانـد كـه خمـر را پـاك و نوشـيدن آن را حـرام        و بعضـى از متـأخرين را از جملـه فقهـايى مـى      ) فقيه شافعى (
 )9.(اند دانسته

توانـد دليـل اثبـات حكـم         ازرأى امام معصـوم مـى      لحاظ كاشف بودن   ها، اجماع از ديدگاه اماميه به      عالوه بر اين  
بن ابـى عقيـل از پيشـينيان و محقـق اردبيلـى از               چون شيخ صدوق و ابوعلى     و با وجود مخالفينى هم    . قرارگيرد

 .گردد متأخران، كاشف بودن اجماع مزبور دچار تزلزل مى
دارد كه تنها رواياتى را كه در نظر او مستند فتوا  اعالم مى» من ال يحضره الفقيه« در ابتداى كتاب شيخ صدوق

گاه در همين كتاب وقتى شرايط لباس نمازگزار را          آن) 10.(كند و دليل اثبات حكم است در كتاب مزبور نقل مى         
علـل  «و در كتاب    ) 11.(كند ز كرده اكتفا مى   كند تنها به روايتى كه نماز در لباس آلوده به خمر را تجوي             بيان مى 
 )12.(دارد نيز گويا حكم مزبور را مفروض گرفته و علت آن را از روايات بيان مى» الشرايع

ابتدا در باب حـدود  . بلى، در كتاب مقنع كه مجموعه فتاواى صدوق است، به صورت متعارض سخن گفته است   
 صحيح است، زيرا خداوند نوشـيدن آن را حـرام كـرده نـه نمـاز                 نماز در لباسى كه خمر به آن رسيده       : گويد مى

 )13.(گويد ولى در باب لباس نمازگزار خالف آن را مى. خواندن در لباس مزبور را
اگـر  ) 14.(»در نجاست خمر اختالف اسـت «: گويد وانگهى محقق حلّى به هنگام طرح مسئله در همان ابتدا مى       

 .كرد نين طرح نمىمسئله مورد اجماع بود، هرگز آن را چ
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در تمـامى ادلّـه ترديـد كـرده در نهايـت، نجاسـت خمـر را از بـاب احتيـاط در ديـن                         » معتبر«هم او در كتاب     
 )15.(پذيرد مى

توانـد دليـل اثبـات     هاى مربوطه در علم اصول ثابت شده كه اجماع در جايى مى  ها گذشته، در بحث    از همه اين  
در غير ايـن صـورت   . اند، معلوم و يا محتمل نباشد اع را به وجود آورده حكم قرار گيرد كه دليل فقيهانى كه اجم       

اين در حالى است كه در مسئله مورد بحث، دليل فقها بـر             . توان يك دليل مستقل به حساب آورد       اجماع را نمى  
ن يـك   تواند به عنـوا    بدين ترتيب، اجماع نمى   . باشد نجاست خمر به تصريح خود آنان، آيه قرآن و يا روايات مى           

 .دليل براثبات نجاست خمر به حساب آيد
 
 
 كتاب مجيد) ب

 سوره نحل، بعد آيـه  67ابتدا آيه . خداوند، حرام بودن خمر را به صورت تدريجى در ضمن آيات قرآن بيان نمود        
.  سوره مائده در زمينه نوشيدن خمر نازل شده اسـت          90آيه    سوره نساء و باالخره    43 سوره بقره، سپس آيه      219
پليد ) تيرهاى مخصوص تفأل  (و ازالم   ) بتان(اى مؤمنان شراب و قمار و انصاب        «: خوانيم آيه اخير چنين مى   در  

 )16.(»از آن پرهيز كنيد تا رستگار شويد. و عمل شيطانى است
مترادف با نجاست است و يا حداقل به        » رجس«كه واژه    اول اين : استدالل به آيه مزبور بر دو نكته استوار است        

 .باشد ى پليدى است كه شامل نجاست ظاهرى و شرعى مىمعنا
دوم آن كه اجتناب به معناى آن است كه در هر جانبى كه خمر بود ما در جانب ديگـر باشـيم و ايـن مسـتلزم                           

از سوى ديگر، ظاهر امر به انجـام كـارى، واجـب بـودن آن               . هاى آن است   دورى گزيدن از خمر به همه شكل      
 )17.(ب و پرهيز از خمر، نجس بودن اين مايع استو نتيجه وجوب اجتنا. است

در عـين حـال     .  سوره مائده براى اثبات نجاست خمر استدالل كرد        90توان به آيه     بدين ترتيب از دو طريق مى     
 :اين استدالل با چندين اشكال مواجه است

آن، موضوع يا مبتدا    را تفسير كرده كه عمل شيطانى است، پس بايد به تناسب            » رجس« در خود آيه، واژه      - 1
خمر و نوشيدن آن يك عمل شيطانى و پليد اسـت چنـان كـه پرسـتش                 » شُرب«باشد؛ مثالً   » عمل«نيز يك   

 .باشد است كه كار شيطانى مى) تيرهاى مخصوص تفأل(ها و به كارگيرى أزالم  بت
توان براى  عى نمىاگر پليدى داشته باشد، پليدى معنوى خواهد بود و نجاست اعتبارى شر» عمل«بديهى است 
 )18.(آن تصور كرد
سـاخته و   ... را به معناى نتيجه عمل شيطان بگيريم؛ يعنى خمـر و آالت قمـار و                » عمل شيطان «مگر اين كه    

ولى اين . تواند شامل ناپاكى ظاهرى و شرعى نيز باشد مى» رجس«در اين صورت . پرداخته دست شيطان است
 .ق آن استتوجيه، برخالف ظاهر آيه و دور از سيا
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در حالى كه اگـر آن      . بايد داراى معنايى باشد كه بر تمامى موارد مذكور در آيه منطبق شود            » رجس« كلمه   - 2
را به معناى نجاست شرعى بگيريم، قابل انطباق بر آالت قمار و انصاب و أزالم نيست چرا كه عين ايـن اشـيا                       

 .باشد قطعاً نجس نمى
ن در معناى قذارت و نجاست شرعى هم بـه كـار رود، معلـوم نيسـت در                  هم اكنو » رِجس« بر فرض، واژه     - 3

البته در برخى روايات، كلمه رجس در معناى نجاست شـرعى           . زمان نزول آيه، در آن معنا كاربردى داشته است        
ال تصـلّ فيـه فانّـه       «: و در مورد خمر گفته است     ) 19(»رجس نجس «:گويد به كار رفته؛ مثالً در مورد سگ مى       

كنـد و لـذا      ولى صرف استعمال با قرينه در يكى دو مورد، معناى حقيقى ايـن واژه را اثبـات نمـى                  ) 20(»رجس
 . اند استعمال اعم از حقيقت است گفته

هاى  در اين آيه از ويژگى    . اند استدالل كرده » انسان« سوره   21برخى از فقيهان عامه براى نجاست خمر به آيه          
اگر شراب دنيـا پـاك      : اند گفته» و سقاهم ربهم شراباً طهوراً    «: است ته شده نوشيدنى آخرت، پاك بودن آن دانس     

 )21.(بود، دليلى نداشت كه برمؤمنان منّت گذاشته و شراب آخرت را پاك اعالم كند
پاسخ به اين نيز روشن است، زيرا ممكن است طهارت معنوى، مقصود باشد؛ يعنى آن پليدى كـه شـراب دنيـا                      

رود طهارت به معناى پاكى از       به عالوه احتمال مى   . است، شراب آخرت چنين نيست     ودهداشته و عمل شيطان ب    
 )22.(به معناى پاك كننده درون آدمى باشد» طهور«اند  چنان كه برخى احتمال داده. نجاست عارضى باشد

 
 
 )دليل روايى(سنت ) ج

اى نجاسـت    ست كه هر يك به گونـه      ا  به دست ما رسيده    - عليهم السالم    -روايات فراوانى از طريق اهل بيت       
ولى از آن جا كه مبناى اين رساله بر اختصار است، تنها به نقل رواياتى كه از جهت داللت و                    . خمر را در بردارد   

يكـى ابـواب مربـوط بـه        : شـود  اين روايات معموالً در دو باب ذكـر مـى         . كنيم سند قابل استناد است، اكتفا مى     
در ابواب ديگر نيز كم و بيش احـاديثى در          ). اشربه محرّمه (هاى حرام     نوشيدنى نجاسات و دوم، ابواب مربوط به     

 .ها نيز اشاره خواهيم كرد شود كه به آن اين زمينه يافت مى
 - عليـه السـالم      -كند كه وى از امام صـادق          در يك روايت صحيحه، عبداللَّه بن سنان از پدرش نقل مى           - 1

نوشـد،   خورد و يا خمـر مـى       مى) مار ماهى (ه كسى كه گوشت جِرّى      چنين پرسيد كه شخصى لباس خويش را ب       
ال «:فرمايـد  تواند قبل از شست و شو در آن نماز بخواند؟ امام مى            گيرد، آيا مى   دهد و آن را باز پس مى       عاريه مى 

 ) 23.(»يصلّى فيه حتى يغسله
تواند  دليلى به جز نجاست آن نمى     ) كه مستفاد از ظاهر نهى است     (بديهى است جايز نبودن نماز در لباس مزبور         

ها با نمازگزار، مانع درستى نمـاز        داشته باشد؛ به عبارت ديگر اين مثل طال و يا حرير نيست كه همراه بودن آن               
نهايـت حكـم مـذكور در جـايى         . به ويژه كه خمر هم اكنون خشك شده و عين آن باقى نمانده است             . باشد مى

 او آلوده به خمر شده است و در صورت شك، اصل طهارت در آن جـارى                 است كه عاريه دهنده بداند كه لباس      
 .خواهد بود
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اى كه خمر و يا مسـكر ديگـرى        در خانه «: فرمايد  مى - عليه السالم    - در موثّقه عمار ساباطى، امام صادق        - 2
ه به خمر و يا مسـكر       و در لباسى كه آلود    . شوند اى وارد نمى   وجود دارد، نماز نخوان ، زيرا مالئكه در چنين خانه         
 )24(».ديگرى است، قبل از شست و شوى آن، نماز نخوان

و اين كه حكم اول . ظاهر نهى از نماز خواندن در لباس آلوده به خمر، چنان كه گفته شد، نجس بودن آن است      
 روايت،  چه گفتيم از   كراهت بيش نيست، ضررى به استفاده آن      ) اى كه خمر در آن وجود دارد       يعنى نماز درخانه  (

 .ندارد، چرا كه در آن، دو حكم جداگانه ذكر شده است
كند ولى به حدى نيسـت       اى دچار تزلزل مى    پذيريم كه اين دوگانگى، ظهور قوى اين روايت را تا اندازه           البته مى 

 .كه آن را از امكان استدالل ساقط كند
 درباره ظرفى كه قـبالً در آن شـراب بـوده            - عليه السالم    - در موثقه ديگر از عمار ساباطى از امام صادق           - 3
هرگاه شسته شود   «: فرمايد يا زيتون ريخت؟ امام مى    ) 25( توان اكنون در آن سركه يا آبكامه       پرسد كه آيا مى    مى

انـد   نوشـيده  اما درباره قدح يا ظرفى كه در آن خمر مى         . گويد در خصوص ابريق نيز همين را مى      » .ايرادى ندارد 
بلكه در پاسخ به اين سـؤال كـه آيـا آب ريخـتن بـه تنهـايى كفايـت                    » شويى مرتبه آن را مى   سه  «: فرمايد مى
ريخـتن آب بـه تنهـايى كـافى نيسـت مگـر آن كـه دسـت بكشـد و سـه بـار آن را                           «: كند كند، تأكيد مى   مى

 )26(».بشويد
بار آب ريخـتن را     به ويژه كه در قسمتى ازآن، چنـد       . در اين روايت، نجاست خمر به چند عبارت بيان شده است          

 .الزم دانسته است
نوشند، نهى شده  ها خمر مى  در صحيحه محمدبن مسلم، از استفاده از ظروف اهل ذمه و مجوس كه در آن    - 4

رسـاند كـه نوشـيدن       نوشند، مـى   ها خمر مى   هاى اهل ذمه به اين كه در آن        در اين جا توصيف ظرف    ) 27.(است
نجس بودن خمـر   بلكه علت اصلى. يدن خمر، موضوعيت داشته باشدو بعيد است كه نوش   . خمر علت حكم است   

 .باشد مى
نوشد و گوشـت     لباس را به كافر ذمى كه خمر مى       : شود كه  بن سنان از امام پرسيده مى       در صحيحه عبداللَّه   - 5

آن را  در آن نماز بخـوان و بـدين خـاطر           «: فرمايد حضرت مى . گرداند دهم و او باز مى     خورد عاريه مى   خوك مى 
 )28(»...ندارى  نشوى زيرا هنگامى كه تو آن را به عاريت دادى، پاك بود و اكنون يقين به نجاست آن

رساند نجاست خمر در ذهن مردم مسلمان معهود  رود، مى اين روايت كه از ادلّه اصل استصحاب نيز به شمار مى
 .اند كرده بوده و از خصوصيات آن سؤال مى

رساند كه خمـر   و اطالق آن مى. شده است ه حلبى، خمر به منزله چربى خوك دانسته    و سرانجام در صحيح    - 6
لكن در استدالل به ايـن روايـت ممكـن اسـت            ) 29.(در همه احكام حتى نجاست به منزله گوشت خوك است         

 اشكال شود كه در ابتداى آن، ابراز انزجار از داروى مخلوط به خمر است و اين كه خمر به منزله گوشت خـوك      
مگر اين كه بگوييم آن چه در صدر روايت آمـده، مقيـد اطـالق               . باشد است، تأكيدى بر همان تنفّر و انزجاز مى       

 .ذيل آن نيست



 23

: انـد  هاى ديگرى نيز براى اثبات نجاست خمر ارائه شده است؛ مثالً دانشمندان عامه گفتـه               شود دليل  متذكر مى 
چنان كه نجس بودن سگ و غذايى كـه از آن           . شود آن مى تر مردم از     حكم به نجاست خمر، باعث تنفّر بيش      «

 )30.(»خورد چنين حالتى را دارد
 .تواند دليل اثبات حكم قرار گيرد بديهى است قياس و استحسان بنابر مذهب اماميه نمى

 
 
 ها  داليل طهارت خمر و ارزيابى آن- 2

) اماميـه و اهـل سـنت      (و گـروه    پيش از اين گفتيم نظريه طهارت خمر بـا فـرض حرمـت آن، در ميـان هـر د                   
 .طرفدارانى دارد، هر چند تعداد آنان محدود است
از پيشـينيان و محقـق      ) 33( و جعفـى  ) 32( ، ابـن ابـى عقيـل      )31( از ميان اماميه، كسـانى چـون شـيخ صـدوق          

 .دانند و غير او از متأخران، نوشيدن خمر را حرام ولى آن را پاك مى) 34( اردبيلى
كند ما نيـز بـه دليـل رعايـت           چون تعدادشان، محدود است و از دليل روايى تجاوز نمى          ز هم داليل اين گروه ني   

 :كنيم اختصار تنها به رواياتى كه از لحاظ سند و داللت معتبرند اكتفا مى
توانم  مقدارى خمر به لباسم اصابت كرده است، آيا مى        : كند  در روايت حسن بن ابى سارة، از امام سؤال مى          - 1

چنـان كـه    ) 35(»ال بـأس، انّ الثـوب اليسـكر       «: دهـد   شست و شو در آن نماز بخوانم؟ امام پاسخ مـى           قبل از 
 نماز در لباسى را كه خمر بـه آن رسـيده بـدون نيـاز بـه شسـت و شـو تجـويز                    - عليه السالم    -بينيم امام    مى
 .تواند داشته باشد و اين دليلى جز طهارت خمر نمى. نمايد مى
2 -    بودم كـه شخصـى از حضـرت در خصـوص        - عليه السالم    -من نزد امام صادق     : كير آمده  در موثّقه ابن ب 

 )36(».اشكالى ندارد«: مسكر و نبيذ كه به لباس رسيده سؤال نمود، امام پاسخ داد
مقصود امام از اين جمله چيزى جز نماز خواندن در لباس مزبور نيست و همان طور كـه گفتـيم ايـن پاسـخ در                         

نهايت اين حديث اعم از خمر و ساير مشـروبات الكلـى            . كند لمان، طهارت خمر را تداعى مى     ذهن يك فرد مس   
 .گردد است و به اطالق خويش شامل آن نيز مى

 نقـل شـده،     - عليهمـا السـالم      - در روايت ديگرى كه به طرق معتبـر از دو امـام همـام، بـاقر و صـادق                     - 3
گردد، آيـا    ها آلوده به خمر و پيه خوك مى         كه در نزد بافندگان آن     كنيم هايى را خريدارى مى    ما لباس : اند پرسيده
خداوند خوردن . ايرادى ندارد«: گويند توانيم قبل از شست و شو در آن نماز بخوانيم؟ هر دو امام در پاسخ مى مى

 )37(».و نوشيدن آن را حرام كرده ولى پوشيدن و تماس با آن و نماز در آن را تحريم نكرده است
نيز پاك  ) پيه خوك (كه در كنار آن ، شحم خنزير         جز اين . لى در داللت اين حديث در خصوص خمر نيست        اشكا
 .سازد و اين، اعتبار روايت را تا حدودى متزلزل مى. شده و اين قطعاً مخالف با حكم واقعى است دانسته

4 -   نبيذ مسكر به لباسم رسيده، آيا      پرسد، خمر و      مى - عليه السالم    -بن رئاب، از امام صادق        در صحيحه على
صلِّ فيه االَّ أن تقذره فتغسـل  «: فرمايد كه قبالً بايد آن را بشويم؟ حضرت مى توانم در آن نماز بخوانم يا آن     مى

 )38.(» انّا حرّم شربها منه موضع األثر، انّ اللَّه تعالى
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 .كند جز پاك بودن خمر را تداعى نمىچنان كه ديديم تجويز نماز در چنين لباسى در ذهن فرد مسلمان چيزى 
 
 
 هاى حل تعارض ميان روايات  راه- 3

چه تاكنون گفتيم ثابت شد كه هريك از دو نظريه نجاست و يا طهارت خمر، دليل روايـى معتبـر دارد بـه               از آن 
 .تواند طهارت و يا نجاست آن را ثابت نمايد طورى كه هر دو دسته از روايات به خودى خود مى

 توان يافت؟ هايى براى تعارض مزبور مى  ببينيم چه راه حلاكنون
 
 
 جمع عرفى) الف
كند براين كه آب كشيدن چيزى كه آلوده به خمر شده از نظـر               دانيم روايات نجاست، به صراحت داللت مى       مى

از سـوى ديگـر روايـات       . كه خمر، عين نجس باشـد تنهـا ظهـور دارد           ولى در اين  . شارع مقدس، مطلوب است   
توان بدون نياز بـه شسـت و شـوى        ء آلوده به نجاست را مى      كند كه شى   هارت، به صراحت خويش داللت مى     ط

 .توان قبل از شست و شو نماز خواند آن، به كار گرفت؛ مثالً در لباسى كه بدان خمر رسيده مى
و اين راهى   . كنيم  مى اكنون بنابراين راه حل، از ظهور هر يك از دو دليل، به خاطر صراحت دليل ديگر، رفع يد                 

 )39.(كند است كه عرف در موارد مشابه اتخاذ مى
ها در نجس بودن خمر  نتيجه اين راه حل اين است كه روايات نجاست را بر استحباب حمل كرده و از ظهور آن

 .بنابراين راه حل، خمر پاك است ولى لباس آلوده به آن، بهتر است آب كشيده شود. داريم دست برمى
 
 
 :  نظريهنقد

در موردى است كه هرگاه دو روايت مزبور را به عرف ارائه كنيم، آنان بدون               ) حمل ظاهر برنص  (راه حل مزبور    
 .هيچ سرگردانى و تحير، از ظاهر يك روايت دست برداشته و بر نص روايت ديگر حمل كنند

در لباس آلوده به  : ام فرموده است  در يك طرف ام   . در حالى كه دو دسته روايت مورد بحث چنين حالتى را ندارد           
و يا آبى را كه بدان خمر رسيده، ولو يك قطره، بايـد همـه    . توان نماز خواند   خمر قبل از شست و شوى آن نمى       

گاه سه و يا هفت مرتبه شست و شو          و يا ظرف آلوده به خمر را بايد قبالً دست كشيد و آن            . آن را بيرون ريخت   
 )40.(داد

ها به صرف چند روايت كـه داللـت بـر            توان از مفاد آن    و نمى . ابل حمل براستحباب نيست   لسان اين روايات، ق   
 )41.(كند، دست برداشت جايز بودن نماز در لباس آلوده به خمر مى
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 اعراض مشهور از روايات طهارت ) ب
د كه اين روايات    ده اند، نشان مى   براساس اين راه حل، همين كه مشهور فقيهان از روايات طهارت، روبرگردانده           

باشد در واقع اين مورد از مصاديق تعارض حجت با غير حجت است  خللى در برداشته به خودى خود حجت نمى
 .و نه مصداق ترجيح حجت بر حجت ديگر

به عبارت ديگر، تعارض واقعى در جايى است كه هر دو روايت، تمامى شرايط الزم براى اعتبار و حجيـت را در                      
بريم كه روايات طهـارت، برخـى از شـرايط مزبـور را دارا               در اين جا از اعراض مشهور، پى مى       برداشته باشند و    

 .بدين ترتيب تنها بايد به روايات نجاست، عمل كرد. نبوده است
 
 

 :نقد نظريه
اى نيست كه احاديث طهارت را به كلى از درجه اعتبار            اين راه حل نيز درست نيست، زيرا اعراض فقها به اندازه          

. اند كسانى چون شيخ صدوق از پيشينيان و محقق اردبيلى از متأخران، به همين روايات عمل كرده. قط نمايدسا
. انـد  اند، دليل خود را بر ترجيح اين روايات ابراز داشـته           وانگهى مشهور نيز كه بر طبق روايات نجاست، فتوا داده         

و در چنين ) 43.(اند ها را بر تقيه حمل كرده گر آن و برخى دي  )42.(اند برخى سند روايات طهارت را ضعيف دانسته      
توان شهرت فوق را موجب ترجيح روايات نجاست دانست، چرا كه اجتهاد فقيه بـه خـودى خـود،                    شرايطى نمى 

 .تواند مستند حكم قرارگيرد براى فقيه ديگر نمى
 
 
 مخالف بودن روايات طهارت با كتاب مجيد) ج

گونـه روايـات از      در يك جا اصوالً صدور اين     :  كتاب مجيد، بر دو گونه است      روايات مربوط به مخالفت حديث با     
مطابق اين روايات، هر حديثى كه مخالف با كتاب خدا باشـد، معتبـر              ) 44.(سوى امامان معصوم نفى شده است     

يـر  خواه معارضى داشته باشد يا نداشته باشد؛ به عبارت ديگر، روايات مزبور در مقـام تميـز حجـت از غ                    . نيست
ها معتبرند هر كدام كه      در جاى ديگر از دو روايت كه هر دوى آن         . حجت است نه ترجيح حجت بر حجت ديگر       

 ) 45.(شود مضمون آن با كتاب مجيد موافق باشد، ترجيح يافته و بدان عمل مى
را  ... توان گفت روايات مربوط به طهارت خمر، مخالف كتاب مجيد است چرا كه قرآن، خمر و قمار و   اكنون مى 

 .و طهارت خمر با اين آيه تنافى دارد) 46( دانسته است» رِجس«
بدين ترتيب روايات فوق اصوالً حجت نيست و بر فرض حجت باشد، بايد روايات نجاست را در مقـام تعـارض،           

 .ترجيح داد
 
 

 : نقد نظريه
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ونه داللتى بر نجاسـت خمـر       گ اين راه حل نيز مطابق آن چه پيشتر ذكر شد، صحيح نيست، زيرا آيه مزبور هيچ               
 .نمايد نداشته تنها پليدى و حرمت آن را ثابت مى

البته درست است كه نجس بودن خمر با حرام بودن آن سازگارتر است، زيرا اگر شخص، شراب را عين نجاست 
وافق كتاب  ولى اين مقدار، كافى نيست تا بخواهيم روايات نجاست را م          . كند ترى از آن پيدا مى     بداند، تنفّر بيش  

 .مجيد و روايات طهارت را مخالف آن بدانيم
 
 
 )مرجح عالجى(وجود تقيه در روايات طهارت ) د

هـر چنـد    . اند تر فقيهان براى حل تعارض ميان دو دسته روايات مورد بحث، اين راه حل را در پيش گرفته                  بيش
اى از فقيهان عامه قائـل بـه طهـارت           هبرخى به دليل اين كه عد     . اند هاى گوناگون تبيين كرده    آن را به صورت   

و بعضى ديگر، روايات طهارت را با عمل سـالطين وقـت،           )47(اند، اند، روايات طهارت را حمل بر تقيه كرده        بوده
 )48.(اند ها را بر تقيه حمل كرده سازگار يافته و آن

 
 

 : نقد نظريه
ى بـر آن وارد نيسـت، زيـرا روايـات           رسد اين راه حل با توجيه نخست صحيح اسـت و هـيچ اشـكال               به نظر مى  

ها را بر تقيه حمل كرد، زيرا در برخـى از ايـن روايـات،       توان آن  نجاست، هر چند موافق با اكثر عامه است، نمى        
را قبل از شست و شو الزم دانسته و يا چندين بار ) دست كشيدن(تأكيد زيادى بر نجاست خمر شده؛ مثالً دلك 

 .در حالى كه فقيهان عامه، چنين نظرى ندارند. در تطهير آن واجب نموده استشستن ظرف آلوده به خمر را 
 عليهما  -از سوى ديگر، روايات طهارت خمر چنان كه ديديم عمدتاً از زبان امام صادق و برخى هم از امام باقر                     

ل بـه طهـارت     كه قائ » ربيعة الرأى « نقل شده است و در زمان اين دو بزرگوار، فقيهان معروفى چون              -السالم  
 .اند زيسته اند در مدينه مى خمر بوده

و بررسى تاريخ زنـدگى فقيهـان عامـه چـون           )49(اند مطالعه شرايط سختى كه امامان معصوم در آن قرار داشته         
وى از مشـهورترين    : انـد  در احوال ايـن شـخص گفتـه       . سازد به خوبى اين حقيقت را نمايان مى      » ربيعة الرأى «

هاى مدينه است كه ديگر عالمان گرد او جمع شده و معضالت خويش را نزد  ز مفتىعلماى شهرهاست و يكى ا
فرستد هر چند او آن      ابوالعباس سفّاح، خليفه عباسى براى وى پنج هزار درهم جايزه مى          . اند كرده وى مطرح مى  

 .ستها نشان دهنده جايگاه علمى و اجتماعى ربيعه در زمان خويش ا تمامى اين) 50.(پذيرد را نمى
و اين كه برخى از روايات طهارت از امام باقر صادر شده است، نيز منافاتى با آن چه گفتيم ندارد؛ زيرا ربيعـه در        

و هر چند سال والدت او در هـيچ يـك از            )  سال پيش از امام باقر عليه السالم       22يعنى  ( وفات يافته    136سال  
آيد كه اوالً از جـوانى مـورد توجـه فقهـاى             گى او برمى  هاى مربوطه نيامده است ولى از مطالعه تاريخ زند         كتاب

به تصريح ابن حجر، وى برخى از اصحاب پيامبر و اكابر           . عمرى طوالنى داشته است   : ثانياً) 51(عصر خود بوده،  



 27

 سال قبل از وفات امام باقر 21يعنى  ($ ه93مالك است كه در سال  بن تابعين را درك نموده و از شاگردان انس
وانگهى هيچ بعيد نيست كه ربيعه، نظر خويش مبنى بر طهـارت خمـر را از                .  وفات يافته است   -لسالم   عليه ا  -

 .استاد خود گرفته باشد
) 52(اى باشـد،  توانـد تقيـه   بدين ترتيب اين سخن كه روايت منقول از امام باقر در خصوص طهارت خمـر نمـى    

 به خاطر ترس از حكام و سـالطين كـه خمـر             -الم   عليه الس  -و اما توجيه تقيه به اين كه امام         . درست نيست 
رواياتى كـه مخـالف بـودن       : است به هيچ وجه درست نيست، زيرا اوالً        اند، حكم به طهارت آن كرده      نوشيده مى

شناسد، انصراف به روايات عامه يا نظر فقهى آنان دارد و نه به رويه عملىِ                مضمون حديث با عامه را مرجح مى      
 براى توجيه كارى كـه از نظـر         - عليه السالم    -رود كه امام     عالوه براين، احتمال نمى   ) 53.(انفساق و فجار آن   

سنت و حتى از نظر سالطين نيز خالف شرع است، فتوا به طهارت خمر دهد؛ به ويژه كه امام صـادق                      خود اهل 
 او تقيــه شــراب چيــزى اســت كــه در حرمــت آن نــه از ســلطان و نــه از غيــر«: دربــاره نبيــذ مســكر فرمــود

 )54(».كنيم نمى
 
 
 حكومت مكاتبه على بن مهزيار) ه

اند، تنها راه حل تعارض ميان  هاى پيشين ترديد كرده تر فقيهان متأخّر، پس از آن كه در هر يك از راه حل بيش
 )55.(اند روايات مربوط به طهارت و نجاست خمر را، مكاتبه على بن مهزيار دانسته

باشد  واقع شده كه موثّق نمى    » سهل بن زياد  «ها   است، در يكى از آن      دست ما رسيده   اين مكاتبه به سه سند به     
 ديدم كه   -عليه السالم   -درنامه عبداللَّه بن محمد به امام هادى        : گويد وى مى . اما سندهاى ديگر صحيح است    

در خصـوص  ) -ليهما السـالم   ع-امام باقر و امام صادق (فدايت گردم، زرارة از ابوجعفر و ابوعبداللَّه        : نوشته بود 
و » .نماز در آن اشكالى ندارد، زيرا تنها نوشيدن خمر حرام شده است«: كند كه  خمر كه به لباس رسيده نقل مى      

هر گاه به لباسـت خمـر يانبيـذ مسـت     «: كند كه فرموده است  نقل مى- عليه السالم -غير زرارة از ابو عبداللَّه   
دانى، تمامش را شست و      دانى، همان را بشوى و اگر موضع آن را نمى          ا مى چه محل اصابت ر    كننده رسيد، چنان  

 ».اى، آن را اعاده كن و اگر در آن لباس نماز خوانده. شو ده
 اماما، بفرما تا به كدام يك از اين دو حديث اخذ كنم؟

خُـذ  «: ا خواندم كـه    به خطّ خويش مرقوم فرموده بود و من آن ر          - عليه السالم    -امام  : گويد بن مهزيار مى   على
 )56(».؛ يعنى به قول امام صادق أخذ كن- عليه السالم-بقول أبى عبداللَّه 

از روايـات تعـارض اسـت و         درست است كه براساس قواعد فقهى ميان دو دسته        : اند در تبيين اين راه حل گفته     
با قطع نظر از مكاتبه مزبور      ها   ها مطابق قاعده طهارت بايد خمر را پاك دانست ولى همه اين            پس از تساقط آن   

رود، زيرا نويسـنده نامـه، هـر دو دسـته روايـت را بـه                 است و با توجه به اين حديث، تعارض به كلى از بين مى            
 .شناسد خواهد و امام نيز روايت مربوط به نجاست خمر را مرجج مى دارد و راه حل مى محضر امام عرضه مى
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اشاره بـه روايـت     » - عليه السالم    -عبداللَّه   خُذ بقول ابى  «ق در جمله    مقصود از قول امام صاد    : توضيح اين كه  
خُـذ  «دوم است كه تنها از امام صادق نقل شده است، زيرا روايت اول مشترك ميان دو امام است و اگر عبارت                      

بايست بـار    شامل روايت مشترك از دو امام نيز بشود، سؤال كننده در تحير باقى مانده و مى               » بقول ابى عبداللَّه  
 )57.(ديگر نيز از امام تفسير بخواهد

 
 

 : نقد نظريه
پـذير   بن مهزيار و حاكم بودن آن بر ساير رواياتى كه گذشت، به چنـد شـكل امكـان                  مقدم ساختن مكاتبه على   

 :است
توان گفت كه دليل حجيت خبر واحد بنابـه فـرض، هـيچ كـدام از دو روايـت را شـامل                        در يك توجيه مى    - 1

اما امام در پاسخ براى روايت منقول از امام صادق، جعل           . كنند دد، زيرا آن دو، تعارض كرده و تساقط مى        گر نمى
 .بخشد نمايد و بدان اعتبار مى حجيت مى

ها بـا ايـن كـه        بنابراين توجيه، مكاتبه مزبور به مثابه رواياتى است كه در باب تعارض وارد شده كه بر طبق آن                 
حجيت و ) آن كه موافق كتاب مجيد يا مخالف عامه است        (ها    ولى براى يكى از آن     مقتضاى قاعده تساقط است   

 .شود اعتبار قائل مى
البته روايات اخير كه به اخبار عالجيه معروف است ويژه مورد خاصى نيست و در تمامى مـوارد مشـابه اعمـال                      

 . مربوط به آن داردبن مهزيار اختصاص به مسئله نجاست خمر و روايات شود، اما مكاتبه على مى
جـا پـس از      رسد كه اين توجيه برخالف ظاهر روايت است، زيرا واضح است كه سؤال كننده در ايـن                 به نظر مى  

پرسد و امـام هـم        مى - عليه السالم    -طرح اختالف روايات در باب نجاست خمر، حكم واقعى مسئله را از امام              
كند و يـا از وجـود خللـى در روايـات طهـارت خمـر خبـر                   ىدر پاسخ او يا حكم واقعى مربوط به خمر را بيان م           

 . دهد مى
 در پاسخ به سؤالِ راوى، انتساب حديث طهارت خمر          - عليه السالم    - توجيه ديگر آن است كه امام هادى         - 2

آن چه به امام صادق مبنى بـر پـاك بـودن            : خواهد بگويد  كند؛ به عبارت ديگر مى     به امام صادق را تكذيب مى     
 .بت داده شده، دروغى بيش نيستخمر، نس

گردد كه مكاتبه را از حكومت بر ساير روايـات خـارج سـازد و آن را در عـداد                     اين برداشت از روايت، موجب مى     
ها قراردهد، زيرا حكومت به معناى تفسير مقصود واقعـى و تبيـين              روايات مربوط به نجاست خمر و در كنار آن        

بن مهزيار نگاه تكذيبى به روايـات طهـارت          ه بنابراين تفسير، مكاتبه على    در حالى ك  . مراد جدى از روايت است    
 .خمر خواهد داشت

، )58( ولى اين توجيه نيز به نظر ما ناتمام است، زيرا امام با ظرافت خاصى مقصود خويش را بيان داشـته اسـت                     
گويى امـام  . گيرد قرار مى» - السالم  عليه-قول ابى جعفر و ابى عبداللَّه       «در برابر   » قول ابى عبداللَّه  «تعبير به   



 29

پذيرد كه روايت ديگر نيز از دو امام صدور يافته است ولى بايد به روايتى كه تنهـا از امـام صـادق                        در پاسخ مى  
 .نقل شده عمل كند

تـا  . به روايـت زرارة عمـل كـن       : گفت به عبارت ديگر، اگر مقصود، تكذيب روايت طهارت بود بايد در پاسخ مى            
 .اند كه راويان در روايت مقابل، به دروغ، طهارت را به دو امام نسبت دادهبفهماند 

 توجيه سوم آن است كه اين مكاتبه، ناظر به دو دسته از روايات متعارض است و مقصود واقعى از هر يـك              - 3
 از امـام    كه امام در پاسخ به سؤال مطرح شـده، صـدور هـر دو روايـت را                 توضيح اين . نمايد از آن دو را بيان مى     

ها، روايت نجاست را به دليل وجود خلـل در روايـت مقابـل، تـرجيح                 پذيرد ولى در مقام عمل به آن       معصوم مى 
دو نقل متعارض از شما رسـيده بـه كـدامين اخـذ كـنم؟ و حضـرت                  : كه به امام بگويد    درست مثل آن  . دهد مى

 .عى صادر گشته استبه اين كالم من اخذ كن زيرا آن ديگرى در شرايط غير طبي: بفرمايد
و از آن چه گفتيم تفاوت اين مكاتبـه بـا روايـت مشـابهى از خيـران خـادم                    . به نظر ما اين توجيه صحيح است      

در اين روايت ابتدا از امام در خصوص نماز در لباسى كه آلوده به خمر و گوشت خوك شده،                   . گردد مشخص مى 
ره متفـاوت اسـت برخـى نمـاز را در چنـين لباسـى مجـاز             با كند كه روايات ما در اين      كند و اضافه مى    سؤال مى 

 - عليـه السـالم      -امـام   . دانـد  دارند، چرا كه تنها شرب خمر تحريم گرديده و برخى ديگر نمـاز را روا نمـى                 مى
 )59.(»ال تصلّ فيه فانّه رجس«: نويسد در پاسخ مى) برفرض صدور روايت(

ز در كنار روايـات نجاسـت و در برابـر دسـته ديگـر قـرار           بود، با  اين روايت بر فرض كه سند آن نيز صحيح مى         
گرفت، زيرا اعالم عدم جواز نماز در لباس مزبور، بيان حكم واقعى مربوط به خمر اسـت و هـيچ تفـاوتى بـا         مى

 .روايات پيشين ندارد
ده و از مـراد  تعارض ميان دو روايت را حل نمو    » خذ بقول ابى عبداللَّه   «ولى در مكاتبه مورد بحث، امام با جمله         
 .دارد جدى از هر يك از آن دو، پرده برمى

ترجيح روايات نجاست در پاسخ امام نيز ممكـن اسـت بـه             : توان گفت  و نكته آخر درباره با مكاتبه، اين كه نمى        
 .خاطر تقيه باشد و در نتيجه باز در كنار روايت پيشين مربوط به نجاست خمر قرار گيرد

سابق گفتيم روشن شد، زيرا عالوه بر آن كه هميشه اصـل در صـدور روايـت، عـدم     دليل اين امر از آن چه در     
تقيه است در خصوص روايات نجاست خمر، احتمال آن بسيار ضعيف است، زيرا در اين روايات تأكيد زيادى بر                   

م آن را   دانى، الزم است تما    گويد اگر موضع آلودگى به خمر را نمى        نجاست خمر شده؛ مثالً در همين مكاتبه مى       
چنين نبيذ مسكر را نيز نجس اعالم كرده در حالى كه بسيارى از اهل سـنت نـه تنهـا آن را پـاك                         هم. بشويى
دانند بلكه ابوحنيفه نوشيدن آن را تا جايى كه به مستى بالفعل منتهى نشود، حالل دانسته و وضوى با آن را         مى

. داننـد  ز آنان نيز مقدار كم از خمر را اصوالً پاك مى          بسيارى ا ) 60!(داند در مسافرت و به هنگام ضرورت روا مى       
و ) 61.(شناسد اى از آن را نجس دانسته و موجب نجاست ساير اشيا مى            در حالى كه روايات نجاست، حتى قطره      

اى چنـين    شـود كـه احاديـث تقيـه        اند، معلوم مى   با جست و جو و مطالعه رواياتى كه در شرايط تقيه صادر شده            
 .لسانى ندارد
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  وجود عام فوق در روايات نجاست-و 

بايست  اين راه حل از سوى شهيد صدر مطرح شده و مبتنى بر آن است كه پس از تساقط روايات متعارض، مى                    
 .قبل از رجوع به اصل عملى، در صورتى كه عام فوقى وجود داشته باشد، به آن رجوع كرد

بنـدى   است و طهارت خمر را از لحاظ درجه داللت دسته     در مسئله مورد بحث نيز وى ابتدا روايات مربوط به نج          
هـايى را كـه ظهـور در نجاسـت و يـا              يعنى رواياتى را كه صريح در حكم هستند، در يك گروه و آن            . نمايد مى

طهارت دارند در گروه ديگر و رواياتى را كه به اطالق خويش و به كمك مقدمات حكمت داللت برنجاست يـا                     
 .سازد ها را از يكديگر جدا مى وسيله آن  گروه سوم قرارداده و بدينكنند، در طهارت خمر مى

تقريباً صريح در   )62(»ال يجزيه حتى يدلُكَه بيده و يغسلَه ثالثَ مرّات        «: گويد به نظر ايشان، موثقه عمار كه مى      
 امر به شست و رواياتى كه تنها. داللت برنجاست است، چرا كه عرفاً حمل بر كراهت در مورد آن درست نيست          

 .ها وجود دارد و شو كرده است، ظاهر در نجاست است زيرا احتمال حمل بر تنزّه و كراهت در آن
به اطالق و به كمـك      ) انّه بمنزلة شحم الخنرير   : مثل اين كه گفته است    (و رواياتى كه در بردارنده تشبيه است        
 .تر است  از لحاظ درجه داللت ضعيفكه اين قسم از دو قسم اول. كند مقدمات حكمت داللت برنجاست مى

 عليه السالم -رساند نجس بودن خمر در ذهن سؤال كننده معهود بوده و امام  گروه چهارم رواياتى است كه مى
 .اوست امضاى  او را بر ذهنيت خويش باقى گذاشته است كه در اين موارد، سكوت امام نشانه-

. نمايد ها به صراحت عرفى داللت برحكم مى برخى از آن: ستاز سوى ديگر روايات طهارت خمر نيز چند قسم ا
 .نمود بن رئاب و حسن بن ابى سارة كه نماز در لباس آلوده به خمر را صريحاً تجويز مى مثل دو روايت على

بـن جعفـر در خصـوص آب         چون روايت على   هم. كنند و برخى نيز به اطالق خويش بر طهارت خمر داللت مى          
 )63.(خمر رسيده يا روايت ابن بكير درباره مطلق مسكربارانى كه بدان 

شخصـى  : كند  سؤال مى  - عليه السالم    -بن جعفر نقل شده بدين مضمون كه از امام           روايت ديگرى نيز از على    
آيـا  . گذرد كه در آن خمر پاشيده شده و زمين، آن را فرو برده اما رطوبت خمر هنـوز بـاقى اسـت                      بر مكانى مى  

خواند و  تواند مكان ديگرى را بيابد در جاى ديگر نماز مى اگر مى :  جا نماز بگذارد؟ حضرت فرمود     تواند در آن   مى
 )64.(خواند و ايرادى ندارد اگر جاى ديگرى نيست همان جا نماز مى

يكى اين كه امـام در صـورت نيـافتن مكـان            : داللت اين روايت بر طهارت خمر، به دو شكل امكان پذير است           
كند؛ خواه وقت نماز وسيع باشد يا نباشد و خواه امكان خشك كردن مكان از                 آن جا را تجويز مى     ديگر، نماز در  

 . بايست امام تفصيل دهد و اين نشان دهنده طهارت خمر است و االّ مى. رطوبت خمر باشد يا نباشد
. مكان مزبور نيسـت   در پايان روايت، تأكيد حكم قبلى يعنى تجويز نماز در           » البأس«شكل ديگر اين كه كلمه      

نماز در آن جا جايز است و پس از نماز نيز تطهيـر             : خواهد بگويد  بلكه نفى بأس به لحاظ بعد از نماز است و مى          
 )65.(آن الزم نيست

و با  . نمايد چون دو روايت اول، به اطالق بر طهارت خمر داللت مى           به هر حال، با تقريب اول، روايت مزبور هم        
 .كند تقلى در برابر دو گروه ديگر پيدا مىتقريب دوم، مرتبه مس
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سـپس اگـر   . كنند اكنون آن چه صريح در طهارت است با روايات صريح در نجاست، تعارض كرده و تساقط مى            
بن رئاب و    از على (بن جعفر به اطالق بر طهارت خمر داللت كند به ضميمه دو روايت ديگر                روايت اخير از على   

 .شود و نتيجه نجاست خمر است ظهور در نجاست دارند، تقييد مىتوسط رواياتى كه ) ابن بكير
با آن گروه از روايـات كـه ظهـور در           ) به تقريبى كه ذكر شد    (و اگر روايت مزبور، ظهور در طهارت داشته باشد          

كند  چنين آن چه به اطالق داللت بر طهارت مى         هم. كنند افتد و تساقط مى    نجاست خمر داشتند در تعارض مى     
آن گاه نوبـت بـه گـروه چهـارم از           . كنند اياتى كه به اطالق داللت برنجاست داشتند تعارض و تساقط مى          با رو 

ايـن  ) دهد نجاست خمر معهود در ذهن سؤال كننـده بـوده اسـت             رواياتى كه نشان مى   (رسد روايات نجاست مى  
ت خمـر را اثبـات      تـر اسـت و لـذا بـه مثابـه مرجـع فوقـانى بـوده نجاسـ                   گروه از لحاظ داللت از همه ضـعيف       

 )66.(نمايد مى
 
 

 : نقد نظريه
 :راه حل مزبور از دو جهت مواجه با اشكال است

درست است كه فقيهان در مورد تعارض دو خاص كه مضمون يكى از آن ها مطابق با عـام فـوق اسـت،                       : اوالً
 رجوع كرد، ولى بايد ديد كنند و به عام فوق بايد اند كه هر دو خاص براثر تعارض با يكديگر، تساقط مى      پذيرفته

دليل اين نكته چيست و چرا عام توان برابرى با خاص مقابل خود را ندارد و پس از تساقط آن ها، مرجـع قـرار                         
 گيرد؟ مى

شود و دو تبصره در  وقتى يك قانون به صورت عام وضع مى. بدون شك، دليل آن چيزى جز سيره عقال نيست
گيـرد، در نظـر عقـال، ايـن دو           وى قانونگذار مورد تصويب قرار مـى      يك مورد بخصوص به صورت متضاد از س       

كنند ولى عام كه به طور وسيع اين مـورد و سـاير مـوارد را تحـت پوشـش                     اند كه با يكديگر تعارض مى      تبصره
 .گيرد داشته است، طرف تعارض نبوده و مرجع قرار مى

توان سيره مزبور را به مورد بحث  اقعى باشد، مىحال اگر دليل اين امر، صرفاً كاشف بودن دليل مرجع از حكم و
بدين ترتيب كه هرگاه دو دليل كه از لحاظ درجه داللت و ميـزان ظهـور برابرنـد، بـا يكـديگر                      . نيز سرايت داد  

تعارض و تساقط كنند و در بين، دليل ديگرى كه ظهور آن ضعيف تر است وجود داشته باشد، آن دليل ضـعيف    
ولى معلوم نيست دليل سيره، تنها كاشفيت و ميزان ظهـور باشـد، بلكـه ممكـن           .  گيرد بايست مرجع قرار   تر مى 

توانـد در مـورد عـام و         بنابراين قاعده مزبور تنها مـى     . است دليل آن، عالوه بر كاشفيت، درجه شمول عام باشد         
متيقّن از آن اكتفـا     بايست به قدر     چرا كه سيره عقال، دليل لبى است و در صورت ترديد، مى           . خاص جريان يابد  

 )67.(شود
زيرا اگـر امضـاى سـكوتى ظهـور در     . گروه چهارمى كه براى روايات نجاست بيان شد، مورد اشكال است          : ثانياً

 .دادند ندارد نجاست داشته باشد، تفاوتى با ظهورهاى ديگر كه گروه دوم را تشكيل مى
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 گيرى نتيجه

ان روايات مربوط به خمر گفتيم، به دست آمد كه شش راه حـل  هاى تعارض مي از آن چه تاكنون درباره راه حل     
يكـى آن كـه     : رسـد  اشكال مى  در اين خصوص از سوى فقيهان اماميه مطرح گرديده كه دو راه حل به نظر بى               

هـا عمـل     توان به مضمون آن    چون تقيه صادر گرديده و نمى      روايات طهارت در شرايط و ظروف غير طبيعى هم        
 .كرد

ها حاكم   بن مهزيار بر آن    ر فرض كه تعارض مستقرّ ميان اين دو دسته از روايات باشد، مكاتبه على             كه ب  دوم اين 
 .رود مى هاازبين آن ميان اين صحيحه،تعارض بركت و به. كند بوده و مراد واقعى از هريك را بيان مى

: دارد ايشان شده چنين مرقوم مى    مرحوم آيةاللَّه گلپايگانى در پاسخ به سؤالى كه در زمينه الكل تخميرى از               . 1
. »اشكالى كه حقير در مايعات متقاطره دارم، در اين مورد نيز جارى است و حكم بـه طهـارت مشـكل اسـت                      «
 ).36، ص 1مجمع المسائل ، ج (
و المشهور نقالً و تحصيالً قديماً و حديثاً بيننا و بين غيرنا شهرة كادت تكون               « : 2، ص   6جواهر الكالم، ج     . 2
 .»ماعاً بل هى كذلك النجاسةاج
الخمر نجسة و كلّ شراب يسـكر كثيـره،         «): 145 ، ص    1سلسلة الينابيع الفقهيه، ج      (16الناصريات، مسئله    . 3

 .»الخالف بين المسلمين فى نجاسة الخمر االّ مايحكى عن شذّاذ ال اعتبار بقولهم
 .»عتدبهالخمر نجسة بالخالف ممن ي«: 488الجوامع الفقهية، ص  . 4
 .311 ، ص 1 ؛ مختلف الشيعة، ج64 ، ص 1؛ تذكرة الفقها، ج 178 ، ص 1ابن ادريس، السرائر، ج  . 5
 ، ص 1؛ ابـن عربـى مـالكى، احكـام القـرآن، ج            341، ص   10 جلدى، ج    12، دوره   )و الشرح الكبير  (المغنى   . 6

؛ مقصـود از اهـل علـم،        288 ، ص    6؛ تفسير قرطبى، ج     289 ، ص    4؛ ابن حجر عسقالنى، فتح البارى، ج        271
 .سنّت است فقهاى اهل

، ص  1؛ شـيرازى ، المهـذّب ، ج         66 ، ص    1؛ كاسانى، بدائع الصـنايع، ج       118 ، ص    1احياء علوم الدين، ج      . 7
259. 
الخمر نجسة عندنا و    «: 563 ، ص    2، ج   )به همراه فتح العزيز و تلخيص الحبير      (المجموع فى شرح المهذّب      . 8

حنيفة و سائر العلماء األ ماحكاه القاضى ابوالطيب و غيره عن ربيعة شيخ مالك و داود انّهما قاال                   و ابى عند مالك   
 .»هى طاهرة و ان كانت محرّمة

 .288، ص 6تفسير قرطبى، ج  . 9
 .3 ، ص 1من اليحضره الفقيه، ج  . 10
 .19، حديث 43؛ و ص )752 (3، رواية 160همان، ص  . 11
 .55، ص 2ع، ج علل الشراي . 12
اك ان تصـلّى   «:گويـد  ؛ و در باب مايصلّى فيه و ما اليصلّى مى        453 ، ص    5المقنع، ابواب حدود، باب      . 13 و ايـ

 .»فى ثوب اصابه خمر
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الثامن المسـكرات، و فـى تنجيسـها خـالف و           «: 44، ص   1شرايع االسالم، با تحقيق محمدعلى بقّال، ج         . 14
 .»االظهر النجاسة

 .117 ص المعتبر، . 15
يا أيها الذين آمنوا انّما الخمر و الميسر و األنصاب و االزالم رجس من عمـل الشـيطان فـاجتنبوه لعلّكـم                      « .16

 .304 ، ص 2كنزل العرفان، ج : ك. براى مطالعه جريان تحريم خمر ر. »تفلحون
 .288، ص 6؛ تفسير قرطبى، ج 117محقق حلّى، المعتبر، ص  . 17
 .370 ، ص 3يان، ج تفسير مجمع الب . 18
 .1، حديث 11، ابواب نجاسات، باب 2وسائل الشيعه، ج  .19
 .4، حديث 38همان ، باب  . 20
لو كانت طـاهرة لفـات االمتنـان بكـون شـراب            «: 77 ، ص    1محمد شربينى الخطيب، مغنى المحتاج، ج        . 21

 .»اآلخرة طهوراً
 .623، ص 10مجمع البيان، ج  . 22
تواند  ؛ حديث دوم همين باب نيز، مى      1055 ، ص    1، حديث   38 ، ابواب نجاسات، باب      2ج  وسائل الشيعة ،     . 23

 .كنيم دليل بر نجاست خمر قرار گيرد، ولى نقل آن را به بحث از راه حل تعارض ميان روايات موكول مى
 .»و ال تصلّ فى ثوب اصابه خمر أو مسكر حتى تغسله«: 1056، ص 7همان ، حديث  . 24
: ك. ر(انـد  آمده به معناى نان خورشى كه برخى آن را ترشيجات اشتها آور دانسـته             » ماء كامخ «يث  در حد  . 25

 ).26 ، ص 1لغت نامه دهخدا، ج 
 .1074 ، ص 1، حديث 51همان ، باب  . 26
 .1092 ، ص 2 ، حديث 72همان، باب  . 27
 . 1095، ص 1، حديث 74همان، باب  . 28
. نقل اين چند روايت به عنوان نمونه بود: 276 ، ص 4، حديث 20رّمه ، باب  ابواب اشربه مح17همان، ج  . 29

هاى فقهى مطرح شده است كه به دليل اشكاالتى كه در استدالل به هر يـك             واالّ روايات ديگرى نيز در كتاب     
رف هـا و اشـكاالت وارده، صـ        رسيد و به دليل خوددارى از طوالنى شدن بحـث،از نقـل آن             ها به نظر مى    از آن 
، 30؛ و باب    8 ،   5 ،   4 ،   3، روايت   38 ، ابواب نجاسات، باب      2وسائل، ج   : ها روايات زيراست   از جمله آن  . نظرشد
، 62؛ ابواب اطعمه محرّمه، باب      3، حديث   37؛ و باب    1، حديث   18، ابواب اشربه محرّمه، باب      17؛ و ج    7حديث  
شهيد صدر، بحوث فـى شـرح العـروة    : ك. ربوط رهاى روايى م تر در زمينه بحث ؛ و براى مطالعه بيش   4حديث  

 . به بعد328 ، ص 3الوثقى، ج 
 .564 ، ص 2نَووى، المجموع ، ج  . 30
 .43 ، ص 1من اليحضره الفقيه، ج  . 31
وى از  . شـود  گفتـه مـى   » حسـن «عقيل العمانى است كه گاهى به اختصـار          بن ابى  نام او حسن بن عيسى     . 32

 ،  2روضـات الجنـات ، ج       .(گوينـد  مى» قديمين«كه در لسان فقها به او و ابن جنيد          فقيهان پيشين اماميه است     
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شهيد اول، الدروس الشـرعيه،     : ك. ر. فتواى ايشان درباره خمر در بسيارى از كتب فقهى آمده است            ) 260ص  
 .310 ، ص 1؛ عالّمه حلّى ، مختلف الشيعه، ج 117؛ محقق حلّى، المعتبر ، ص 124 ، ص 1ج 
 .124 ص 1شهيد اول ، الدورس الشرعيه، ج : به نقل از  . 33
 .309 ص 1مجمع الفائدة ، ج  . 34
زيـرا  . ؛ سند اين روايت، معتبـر اسـت       1057، ص   10، حديث   38، ابواب نجاسات، باب     2وسائل الشيعة، ج     . 35

ز كتاب وسـائل،    بلى، در نسخه موجود ا    . است راوى آن ، حسن بن ابى سارةاست كه نجاشى وى را توثيق كرده            
جز اين كه در رجال كامل الزيارات آمـده و ابـن ابـى              . حسين آمده كه اگر درست باشد، وى توثيق خاص ندارد         

ولـى از   . شـود  اما هيچ كدام از اين دو طريق به نظر ما، توثيق محسوب نمى            . كند عمير نيز از او حديث نقل مى      
ن، چنان كه مرحوم خوئى نيز ايـن روايـت را تنهـا در              لحاظ طبقات روات، نام اين راوى، حسن است و نه حسي          

 ).279، ص 4معجم رجال الحديث، ج . (آورده است» حسن بن ابى سارة«ذيل 
 .1057، ص 11همان، روايت  . 36
) ع(و ابوالصباح و ابوسعيد و حسن نّبال از امام صـادق          ) ع(؛ اين حديث را بكُير از امام باقر       13همان، روايت    . 37

 .اند نقل كرده
 :چنين به روايات ذيل نيز مراجعه شود ؛ هم1058، ص 14همان ، روايت  . 38

؛ هـر يـك از ايـن        7، روايـة    30؛ ب   2، روايـة    39؛ باب   12، رواية   38، ابواب نجاسات، باب     3وسائل الشيعه، ج    
راى مطالعـه   ب. روايات، اشكال سندى و يا داللى در برداشت و از نقل آن به دليل رعايت اختصار، خوددارى شد                 

 . به بعد337، ص 3شهيد صدر، بحوث فى شرح العروةالوثقى ، ج : ك.تر ر بيش
 .92 ، ص 1؛ آيةاللَّه خوئى، تنقيح العروة ، ج 338 ، ص 1آيةاللَّه حكيم، مستمسك العروة، ج  . 39
 .متن روايت مزبور، پيش از اين به هنگام استدالل بر نظريه نجاست خمر، گذشت . 40
 .348للَّه خوئى،همان؛ شهيد صدر، بحوث فى شرح العروة ، ص آيةا . 41
 .313 ، ص 1عالّمه حلّى، مختلف الشيعه، ج  . 42
 .661، ذيل حديث 190 ، ص 1؛ استبصار ، ج 280 ، ص 1شيخ طوسى، تهذيب، ج  . 43
وافـق كتـاب    كلّ حديث ال ي   «: 15 و   14،  12 از ابواب صفات قاضى، حديث       9، باب   18وسائل الشيعه ، ج      . 44

 .»ما جاءكم يخالف كتاب اللَّه فلم أقله«و » اللَّه فهو زخرف
 .84، ص 29همان، حديث  . 45
 .90آيه ) 5(مائده . 46
 .179 ، ص 1؛ ابن ادريس، سرائر، ج 280، ص 1شيخ طوسى، تهذيب، ج  . 47
 .91 ، ص 2؛ تنقيح العروة ، ج 10، ص 6جواهر الكالم، ج  . 48
أبى اللَّه االَّ أن يعبد سرّاً، اما و اللَّه لئن فعلتم ذلك انّه لخيرلـى ولكـم،                 ... «: 80، ص   18 ج   وسائل الشيعه،  . 49

 .»أبى اللَّه عز و جلّ لنا فى دينه االَّ التقية



 35

؛ ابن حجر عسقالنى، تهذيب التهـذيب، ج        123، ص   9يوسف المزى، تهذيب الكمال فى اسماء الرجال، ج          . 50
الفتوى بالمدينة و كان يجلس اليه وجوه الناس بالمدينة و كان يحصى فى مجلسـه               كان صاحب   «: 223، ص   3

گيـر و بـدون موقعيـت اجتمـاعى معرفـى            تعجب از مرحوم صدر است كه وى را فقيهى گوشـه          . »أربعون معتماً 
 .كند مى
 .در اين زمينه داستانى خواندنى در كتاب تهذيب الكمال آمده، به آدرس پيشين رجوع شود . 51
علتـى كـه در روايـات بـراى         : كنـد  ؛ ايشان اضافه مـى    350، ص   3شهيد صدر، بحوث فى شرح العروة، ج         . 52

با تقيه سازگار نيست زيرا لسـان تقيـه   » انّ اللَّه انّما حرّم شربها ال الصالة فيها«: گويد طهارت خمر آمده كه مى   
 مزبور دقيقاً سخنى است كه به فقهـاى         اين نيز درست نيست، زيرا علت     . معموالً لسان اجمال و اضطراب است     

سنت  در اين خصوص به مأخذهاى پيشين از اهل. اند چون ربيعه و مزَنى، نسبت داده مخالف با نجاست خمر، هم
 .مراجعه شود

، ابواب صفات قاضـى،     18وسائل، ج   » فأعرِضوهما على اخبار العامة   «:در معتبره عبدالرحمان الحجاج آمده       . 53
ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب و السنّة و خالَف          «: فرمايد ؛ و در مقبوله عمربن حنظله مى      29يث   ، حد  9باب  
 .»... فيؤخذ به -العامة 
 .5 و 3 و 1، حديث 22، ابواب اشربه محرّمه، باب 17وسائل الشيعه ، ج  . 54
هـا دليـل بـر آن را همـين          شيخ حسن فرزند شهيد ثانى در كتاب منتقى الجمان در باب نجاست خمـر، تن               . 55

 ).86 ، ص 1منتقى الجمان، ج .(است، زيرا فقط همين يك حديث را نقل كرده است روايت دانسته
 .1055، ص 2، حديث 38 ، ابواب نجاسات، باب 2وسائل الشيعه، ج  . 56
 .93 ، ص 2آية اللَّه خوئى، تنقيح العروة ، ج  . 57
ام بايد دقت عرفى مبذول داشت، هر چند دقت عقلى و خارج از فهم              در فهم معناى روايات و استنباط احك       . 58

 ، ص   18وسائل الشـيعه، ج     (» انتم أفقه الناس اذا عرفتم معانى كالمنا      «: كشاند عرف نيز انسان را به بيراهه مى      
84.( 
 .1055، ص 4، روايت 38، ابواب نجاسات، باب 2وسائل الشيعه، ج  . 59
 .16 ص 2،ج كاسانى، بدائع الصنايع  . 60
 .339 ، ص 1آيةاللَّه حكيم، مستمسك العروة، ج  . 61
 .هاى پيشين گذشت آيد در بحث آدرس اين روايت و ساير رواياتى كه در پى مى . 62
، 38 ، ابـواب نجاسـات ، بـاب          2؛ و ج    108، ص   2، حـديث    6 ، ابواب ماء مطلق، باب       1وسائل الشيعه، ج     . 63

 .11حديث 
إن أصاب مكاناً غيره فليصلّ فيه، و إن لـم يصـب فليصـلّ و               «: 7، حديث   30اسات، باب   همان، ابواب نج   . 64

 .»البأس
به بحثهاى شهيد   . هاى ديگر نيز امكان پذيراست     استدالل به اين روايت، براى اثبات طهارت خمر به گونه          . 65

 ).343 ، ص 3بحوث فى شرح العروة، ج (باره مراجعه شود صدر دراين



 36

 .354 ص پيشين ، . 66
ال يجـب صـالة   «: و دليل ديگـرى بگويـد  » يجب صالة الجمعة«: شاهد بر مطلب اينكه اگر دليلى بگويد       . 67

بينـد در حـالى     عرف، دليل اول و سوم را با دليل دوم متعارض مى          » صلّ الجمعة «: و دليل سوم بگويد   » الجمعة
بايسـت مرجـع     تر است مـى     اول ضعيف  كه مطابق نظريه شهيد صدر دليل سوم كه ظهور آن در وجوب از دليل             

 .قرار گيرد
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  نجاست ساير مشروبات الكلى-گفتار دوم 
 

هاى گذشته، حرام    صادق بود، بر طبق بحث    » خمر«ترديدى نيست كه اگر بر يك مايع مست كننده عرفاً، لفظ            
شـود، آيـا آن نيـز تمـامى      برآن اطالق نمى» خمر«فظ  اكنون اگر مايعى سكر آور است ولى ل       . باشد و نجس مى  

آورد، حرام است و نوشـيدن       اى از آن، هر چند فعالً مستى به بار نمى          احكام خمر را دارد؟ مثالً آيا نوشيدن قطره       
 آن مجازات اسالمى در پى خواهد داشت؟

 از سـوى ديگـر در       در ميان مذاهب اهل سنت، اختالف شديدى بين مذهب حنفى از يك سو و سـاير مـذاهب                 
تنها بر شرابى كه از تخمير انگور       » خمر«مكتب حنفى معتقد است لفظ      . خورد خصوص اين مسئله به چشم مى     

سـاير مشـروبات    . اختصاص به شراب انگـورى دارد     ) 1(در نتيجه آيه تحريم خمر،    . شود به دست آيد، اطالق مى    
 ) 2.(باشند  نيز وجود دارد، حرام مىها در آن) كنندگى مست(سكرآور به اين دليل كه علت تحريم 

گيـرد چـرا كـه اوالً در         سنت، معتقدند آيه تحريم خمر همه انواع شراب را در برمـى            هاى فقهى اهل   بقيه مكتب 
در عـين حـال     . آمـد  كننده موجود در مدينه، از خرما به دست مى         تر مشروبات مست   زمان نزول آيه مزبور، بيش    

رواياتى از رسول گرامى نقل شـده  : و ثانياً. ها ريختند هاى خود را در كوچه شرابمسلمانان باشنيدن آيه تحريم،  
در روايات ديگرى تصريح شده كه خمر از پنج چيز گرفتـه      : ثالثاً. »اى خمر است   كننده هر مست «كه   مبنى براين 

ر خواهـد  شـامل تمـامى نوشـيدنيهاى سـكرآو    » خمر«بنابراين لفظ . گندم، جو، كشمش، خرما و عسل : شود مى
 )3.(بود

هايى كه از سوى فقيهان حنفى ابراز شده و نقد داليل طرفين در اين رساله چندان مفيد نيست، زيـرا             نقل پاسخ 
گيرد كه نوشيدن مشروبات سكرآور به غير از خمر، مـادامى كـه ايجـاد                حنفى از استدالل خود چنين نتيجه مى      

هـا را بـا آب    تـوان آن  چنـين مـى   هـم . ازاتى در پى نداردگونه مج حالت مستى در فرد نكند، حالل است، و هيچ    
 .گاه نوشيد مخلوط كرد تا از حالت مست كنندگى بيرون آيد و آن

اما در مذهب اماميه، نوشيدن حتى يك قطره از هر نوع مشروب سكرآور، حـرام و مسـتوجب مجـازات هشـتاد                      
دليل اين امر،   . دهد آب، حكم مزبور را تغيير نمى     و مخلوط كردن آن با      ) ماأسكر كثيره فقليله حرام   (تازيانه است   

خواه آيه تحريم را شامل همه مشروبات سكرآور        ) 4.( است - عليهم السالم    -وجود روايات فراوانى از اهل بيت       
 .بدانيم و يا آن را اختصاص به شراب انگورى دهيم

الزم بـه   . غير از خمـر اسـت     دهد، نجاست ساير مسكرات      آن چه موضوع بحث ما در مبحث دوم را تشكيل مى          
ولى محور بحث )5( ذكر است كه در كالم برخى از فقها، مسكر به دو قسم نوشيدنى و غير نوشيدنى تقسيم شده

بحـث از   . جا، مايع مسكرى است كه نوشيدن آن متعارف بوده و به منظـور شـرب، سـاخته شـده اسـت                     در اين 
 .كنيم تقسيم را به فصل آينده موكول مىنجاست مسكر غير متعارف الشرب و اصوالً درستى اين 

داد، نجاسـت    گونه كه نجاست خمر مبناى بحث از نجاست و يا طهارت الكل را تشكيل مـى                به هر حال، همان   
شود و لفـظ     ساير مشروبات الكلى نيز چنين حالتى را دارد، زيرا الكل صنعتى هر چند از طريق تخمير تهيه نمى                 
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به ويژه هنگامى كـه     . بر آن اطالق شود   » مسكِر«حتمال اين هست كه لفظ      بر آن صادق نيست، ولى ا     » خمر«
تر از هفتـاد يـا شصـت برسـد، ايـن             الكل مزبور با مايع ديگرى چون آب مخلوط شده و درجه الكلى آن به كم              

بايسـت   بـدين لحـاظ مـى     . كننده و سكرآور خواهد بـود      ، زيرا قطعاً چنين مايعى، مست     )6(تر است،  احتمال قوى 
 .ست ساير مسكرات را نيز مورد بررسى قرار دهيمنجا

آب (هاى سكرآور، تحت عناوين خاصى، چون نبيذ، فقّاع، عصـير عنبـى              شايان ذكر است كه برخى از نوشيدنى      
در روايات آمده و به دنبال آن، مباحث مفصلى از سوى فقها            ) انگور پس از جوشيدن و قبل از تبخير دو ثلث آن          

جـا كـه     امـا از آن   . تواند گفتارى از رساله را به خود اختصـاص دهـد           ى كه هر يك مى    مطرح شده است به طور    
موضوع اصلى بحث در اين نوشتار، حكم مربوط به الكل است و طرح همه اين مباحث، تأثيرى در آن ندارد، از                     

 .دهيم هاى استداللى فقه ارجاع مى ها، خوددارى نموده و خواننده را به كتاب ورود به اين بحث
ابتدا ادلّه نجاست مسكر مايع را بيان نموده و با نقـد آن هـا               : شود مطالب اين گفتار نيز در چند قسمت ارائه مى        

و در پايان   . آن گاه نجس بودن مسكر جامد را مطرح كرد        . كنيم راههاى حل تعارض ميان روايات را بررسى مى       
 .بحثى تطبيقى در زمينه مواد مخدر خواهيم داشت

 
 
 ها   نجاست مسكر مايع و نقد آن ادلّه- 1
 

توان آن هـا را در سـه دليـل اجمـاع،             براى اثبات نجاست مسكِر مايع به داليل گوناگونى استدالل شده كه مى           
 :دهيم ها را مورد ارزيابى قرار مى ذيالً هر يك از آن. كتاب مجيد و سنت ، خالصه كرد

 
 
 اجماع) الف

، نجـس بـودن شـراب    »ناصـريات «سيدمرتضى در كتـاب  . ده استهاى گوناگون مطرح ش   اين دليل به صورت   
مسكر را تابع حرمت نوشيدن آن دانسته است؛ يعنى هر كس انواع مختلف شراب را حرام دانسته، آن را نجـس                     

دانند كه نوشيدن مقدار كم از آن را تـا جـايى كـه مسـتى نيـاورد، حـالل                     داند و تنها كسانى آن را پاك مى        مى
 ) 7.(شمارند مى

بـه نظـر وى هـر       . اين در واقع ادعاى اجماع مركّب است كه صاحب جواهر آن را به گونه ديگرى مطرح سازد                
داند و هر فقيهـى كـه قائـل بـه            فقيهى كه خمر را نجس دانسته، ساير مشروبات مست كننده را نيز نجس مى             

 ) 8.(باشد طهارت آن شده مابقى مسكرات نيز از نظر او پاك مى
اند؛ يعنى حتى كسانى چون شيخ صدوق و ابوعلى بن ابـى عقيـل                به اجماع تقديرى تعبير كرده     برخى نيز از آن   

و ) 9.(دانسـتند  شدند، ساير مسكرات را نيـز نجـس مـى          اند، اگر قائل به نجاست خمر مى       كه خمر را پاك دانسته    
 )10.(بت استكند كه در نزد اماميه حكم خمر براى بقيه مسكرات نيز ثا باالخره شيخ طوسى ادعا مى
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اى با وجود مخـالفينى چـون        چنان كه در مبحث پيشين مالحظه شد، تحصيل اجماع در چنين مسئله           : نقد دليل 
به عالوه اجماع مركب به صورتى كه       . ، محقق اردبيلى و ديگران، ممكن نيست      )11( عقيل شيخ صدوق، ابن ابى   

دانسـت، بقيـه     رت خمـر، اگـر آن را نجـس مـى          بيان شد حجيتى ندارد، زيرا هيچ معلوم نيست كه قائل به طها           
معلوم و يا محتمل است و در       » مسكِر«وانگهى دليل فقيهان بر نجاست      . نمود مسكرات را هم نجس اعالم مى     

 ).اجماع مدركى. (تواند كاشف از رأى امام معصوم باشد چنين وضعيتى، اجماع نمى
 
 
 كتاب مجيد) ب

كننـد، بـه     نجاست و حرمت مسكرات به آيه تحريم خمر استدالل مـى          سنت براى اثبات     بسيارى از فقيهان اهل   
خواه از انگور گرفته شود يـا از        . كننده صادق است   اين ادعا كه لفظ خمر از نظر لغوى بر تمامى مشروبات مست           

 .غير آن
ظ گويند خمر از نظر لغوى به معناى شراب انگورى است ولى شرع انور در اين خصوص معناى لف                  برخى نيز مى  

به هر حـال بـه نظـر        ). حقيقت شرعيه (را گسترش بخشيده و آن را در معناى همه مشروبات به كار برده است               
 .كننده را شامل است در آيه تحريم، تمامى مايعات مست» خمر«آنان لفظ 

 
 

 : نقد دليل
ز كه بـراى نجاسـت      بلكه رواياتى ني  ) 90مائده،  (بديهى است اگر اين ادعا درست باشد، نه تنها آيه تحريم خمر             

تواند دليل برنجاست همه مسكرات باشد؛ چنان كه برخى از فقهـاى اماميـه    خمر مورد استدالل قرار گرفت، مى   
 )12.(اند براى نجاست مشروبات سكرآور به همين شيوه استدالل كرده

 
 مسـكِرات و  برخى، خمـر را بـه معنـاى مطلـق        : به هر حال در ميان اهل لغت، در اين زمينه اختالف نظر است            

برخـى بـه   : گذارى آن نيز اختالف نظراست چنان كه در دليل نام. اند اى نيز به معناى شراب انگورى دانسته  عده
اند، چرا كـه خمـر بـه         دنبال روايات وارده در اين باب، دليل آن را پوشيده شدن عقل براثر نوشيدن خمر دانسته               

كند كه علت ناميدن خمـر آن اسـت كـه مـاده              ى نقل مى  ولى جوهرى از ابن اعراب    . معناى ستر و پوشش است    
 )13.(نهند تا به حالت تخمير در آيد اصلى را به كنارى مى
توان اطمينان پيدا كرد كه در زمان صدور آيه، واژه خمر، به معناى مطلـق                هاى لغت نمى   با اين وصف، از كتاب    

تر به معناى شـراب انگـورى        خمر بيش هر چند هم اكنون لفظ      . مسكرات يا خصوص شراب انگورى بوده است      
 .رود به كار مى

وانگهى در مبحث قبل ديديم كه داللت آيه تحريم خمر بر نجاست آن ثابـت نيسـت و باسـياق آن سـازگارى                       
 .ندارد
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 روايات) ج

هـا را در چنـد گـروه دسـته           توان آن  به روايات گوناگونى براى نجاست مشروبات سكرآور استدالل شده كه مى          
 :ردبندى ك

توان گفت از نظر شرع، خمر به معنـاى          بنابراين مى ) 14(»كلُّ مسكِر خمرٌ  «:  در برخى از روايات آمده است      - 1
اى تمامى احكام خمر از جمله نجاست را خواهد          هر مسكرى است كه عقل را بپوشاند و هر شراب مست كننده           

از عصاره انگور، كشـمش، عسـل،       : شود  مى چنان كه در روايات ديگرى آمده كه خمر از پنج چيز گرفته           . داشت
 )15.(نمايد و بدين ترتيب، هر دليلى كه نجاست خمر را ثابت كند، نجاست مسكر را نيز اثبات مى. جو و خرما

 
 

 : نقد دليل
» خمـر «صرف اين كه در چند روايت لفـظ         «: گويد در پاسخ به اين دليل مى     » معالم«شيخ حسن صاحب كتاب     
بلكـه ممكـن اسـت در ايـن     . تواند ثابت كند كه خمر، حقيقت در اين معناست     شده نمى  بر مطلق مسكر اطالق   

 )16.(»مورد خاص، استعمال آن از باب اشتراك لفظى و يا مجاز بوده باشد
چه حقيقت لغويه و چه حقيقـت       (در روايات فوق نه از باب حقيقت است         » خمر«رسد استعمال كلمه     به نظر مى  

چه عاقبت خمـر را دارد،       هر آن «راك لفظى و يا استعمال مجازى، بلكه با اين جمله كه            و نه از باب اشت    ) شرعيه
اند، اختصاص بـه شـراب انگـورى نـدارد و            ها گفته  خواهد بفهماند حكم تحريم، چنان كه حنفى       مى» خمر است 

 )17.(گردد شامل همه انواع مشروبات سكرآور مى
پس بايد ديد آيا    . وايات، مسكِر، به منزله خمر دانسته شده است       به عبارت ديگر، بيش از اين نيست كه در اين ر          

اين روايات، اطالق داشته و مسكِر را در تمامى اوصاف، به منزله خمر دانسته است يا تنهـا حرمـت نوشـيدن را               
 گويد؟ مى

مده و سـپس    ها ابتدا سخن از تحريم خمر آ       در برخى از آن   : واقعيت اين است كه روايات مزبور بر دو گونه است         
. اى بر وجه تشبيه باشد تواند قرينه در اين روايات، سخن از تحريم خمر مى. هر مسكرى، خمر دانسته شده است

اما در برخى ديگر از روايات، چنـان كـه          ) 18.(و از اين جهت احراز اطالق در اين روايات با مشكل مواجه است            
و ) 19.(شـود  گرفته مـى  ) برحسب اختالف روايات  (ه چيز   اشاره شد، تصريح شده كه خمر از پنج و يا شش و يا نُ             

 .كرد دهد كه خمر اختصاص به شراب انگورى نداشته و هر گونه مشروب سكرآور را شامل مى اين نشان مى
داده و گفته اسـت، شـارع مقـدس در    » حدائق«اول احتمالى كه صاحب   : در اين روايات، سه احتمال وجود دارد      

 كه واژه خمر را در معناى اعم وضع كرده هر چند پـيش از اسـالم فقـط بـه معنـاى                       كند اين روايات اعالم مى   
 )20.(رفته است شراب انگورى به كار مى



 41

جا نوعى استعمال مجازى است، چنان كه كاربرد لفظ اسد بـه             احتمال دوم آن است كه كاربرد لفظ خمر در اين         
 .باشد معناى مرد شجاع، مجاز مى
چون خمـر     مزبور نوعى تشبيه و تنزيل را در بردارد؛ بدين معنا كه همه مسكرات هم              احتمال ديگر اين كه كالم    

توان به اطالق سخن ، تمسك كرد، زيرا تشبيه، نوعى دليل لفظى اسـت            بديهى است در صورت اخير مى     . است
مـر  چـون خ   مسكِر از هر جهت هـم     : توان گفت  و مقدمات حكمت نسبت به آن تمام است؛ به عبارت ديگر، مى           

ولى در صورت دوم معلـوم نيسـت آن         ) هم از جهت حرمت كه بارزترين اثر است و هم از جهت نجاست            (است  
 .باشد چه مجوز اين استعمال شده تنها حرمت نوشيدن خمر است يا اعم از حرمت و نجاست مى

 و از ميـان دو      .به هر حال، از ميان اين احتماالت، احتمال اول، بعيد است، زيرا اصل، عدم وضـع جديـد اسـت                   
. رسد لفظ خمر در همان معناى عرفى خود يعنى شراب انگورى، به كار برده شده است احتمال ديگر، به نظر مى

ولى امام با توجه به انحرافى كه در برخى از مكاتب عامه وجود داشته است، بطالن نظر آنان را با ايـن سـخن                        
 .ه اين كه مستقيماً تشبيه و تنزيل باشدو به اصطالح مجاز در اسناد است ن. نمايد اعالم مى

و ايـن بـه نـوعى،    . يابـد  و با اين توجيه است كه كالم امام كه سخنى بليغ و فصيح است، درخشش الزم را مى         
الطـواف  «تنزيل و تشبيه است منتها نه تشبيه صريح بلكه به صورت ادعاى توسعه موضوع، چنان كه در جمله                   

. چون طهارت را براى طواف نيز اثبات نمايد كند تا احكام نماز هم  ر طواف مى  ادعاى صدق نماز ب   »بالبيت صالة   
 )21.(توان به اطالق جمله تمسك كرد و با اين توجيه مى

از آن جملـه    . آمده و آن را نجس اعالم كرده اسـت        » مسكِر«ها عنوان     دسته ديگر رواياتى است كه در آن       - 2
چنان كه در بحث    ) 22(»فى ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى تغسله        ال تصلّ   «: گويد موثقه عمار است كه مى    

نجاست خمر گفته شد، نهى از نماز خواندن در لباس آلوده به مسكر، نشان دهنده نجس بودن آن است اما اين                     
اذا «: گويـد  در آن جا مـى    . بن مهزيار كلمه مسكر آمده به معناى نجاست هر مسكرى نيست           كه در مكاتبه على   

يكى نبيذ حـالل كـه      : در آن زمان نبيذ بر دو گونه بوده است        » بك خمر أو نبيذ يعنى المسكر فاغسله      أصاب ثو 
. گرفته است  اند ولى در آن تخميرى صورت نمى       ريخته براى شيرين شدن آب در آن قدرى خرما يا كشمش مى          

در . يار پايينى داشته اسـت    شده ولى درجه الكلى بس     گونه ديگر، نبيذ حرام بوده كه ماده قندى در آن تخمير مى           
البته ممكـن   . دهد كند و نجاست را اختصاص به نبيذ مسكر مى         اين حديث، امام مقصود خود از نبيذ را بيان مى         

ولـى تنقـيح منـاط و القـاى         ) 23.(است بگوييم نبيذ خصوصيتى نداشته و هر مسكرى مشمول اين سخن است           
 .  بودخواهد و االّ قياس مطرود خواهد خصوصيت، دليل مى

بـه امـام   : گويـد  روايت ديگرى كه براى اثبات نجاست مسكِر بدان استدالل شده از عمربن حنظله است كه مى            
 .ريزند فرمايى درباره ظرفى از مسكر كه برآن آن قدر آب مى چه مى: صادق عرضه داشتم

ب االّ اهريـق ذلـك        «: رود؟ فرمـود  اش از بين مى    تا حالت مست كنندگى    ه، و ال قطـرة قطـرت فـى حـ ال واللـَّ
حنظله از سـوى فقهـاى اماميـه، دليـل           از لحاظ اعتبار سند، هر چند پذيرفتن يك روايت از عمربن          ) 24(»الحب

ته كه اطمينـان بـه صـدور آن        موثق بودن وى نيست، زيرا چه بسا خصوص اين حديث، قرائن خاصى در برداش             
و روايت معتبرى كه داللت بر وثاقت اين شخص باشد در دسـت نيسـت ولـى برخـى معتقدنـد وى      . بوده است 
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ه بـن مسـكان و                       تعداد معتنابهى روايت دارد كه در ابواب گوناگون پراكنده است و بزرگانى چون زرارة و عبداللـَّ
و اين خود نشـان دهنـده شـهرت وى در زمـان خـويش               . كنند ها از وى روايت مى     صفوان بن يحيى و غير اين     

 . باشد مى
افتد و در ميـان روات       ها مى  از سوى ديگرى بديهى است وقتى شخص مشهور باشد، نكات منفى او بر سر زبان              

اند خـود    پس همين كه راويان اخبار و عالمان رجالى، نكته منفى درباره او نگفته            . شود و اصحاب ائمه بر مال مى     
 )25.(باشد انه حسن ظاهر وى و كاشف از وثاقت او مىنش

به هر حال، برفرض كه سند روايت را بپذيريم، داللت آن برنجاست، قابل پذيرش نيست، زيـرا سـؤال راوى از                     
آن قدر با آب مخلوط شود تا حالـت         ) غير از خمر  (كننده   نظريه مكتب حنفى است كه معتقداست اگر مايع مست        

ت آن را نفـى        رود، نوشيدن آن حالل است و امام با توجه به سوگندى كه ياد مى             سكرآور آن از بين ب     كند، حليـ
و بدين ترتيب ممكن است دستور به دور ريختن آن نيز، به خاطر حرمـت نوشـيدن چنـين مـايعى و                      . نمايد مى
 .فايده بودن استهالك آن در آب زياد باشد بى
 
 
 هاى حل تعارض ميان روايات  راه- 2
 

نمايد؛ از آن جملـه      بر رواياتى چون موثقه عمار، احاديثى نيز وجود دارد كه داللت بر پاك بودن مسكر مى               در برا 
و » مسـكر «من در محضر امام صادق بودم كه شخصى از وى در خصـوص              : گويد موثقه ابن بكير است كه مى     

 .»البأس«: حضرتش پاسخ داد. نبيذ پرسش نمود
) جواز نماز در لباس آلـوده بـه خمـر         (ارة، امام صادق براى بيان علت حكم        چنين در معتبره حسن بن ابى س       هم

چنان كه در   . شود چون خمر شامل مى    و اين دليل ساير مسكرات را هم      » .لباس كه مست كننده نيست    «: فرمود
بن رئاب علت حكم مزبور اين دانسته شده كه خداوند، تنها نوشيدن آن را حرام كـرده و نـه نمـاز     صحيحه على 

 )26.(خواندن در لباس مزبور را
بدين ترتيب ميان اين دو دسته از روايات تعارض وجود دارد چنان كه در خصوص خمر نيز اين تعارض به چشم 

 .خورد مى
. هـا نيسـت   راه حل اين تعارض نيز همان است كه در بحث از نجاست خمر بيان شد و ديگر نيازى به تكرار آن    

  راه حلى كه ما پذيرفتيم در اين جا نيز قابل اعمال است؟جز اين كه بايد ببينيم آيا دو
بن مهزيار در اين جا كاربردى ندارد، زيرا بر فرض كه حكومت آن را بـر سـاير                   از دو راه حل مزبور، مكاتبه على      

ار                روايات بپذيريم اين گونه نيست كه براى تمامى روايات مربوط به نجاست، جعل حجيت نمايد تـا موثقـه عمـ
بلكه طبق آن چه گفتيم، تنها روايت منقول از امام صادق را در برابر .  تعارض و تساقط، دوباره زنده گرددپس از

و . نمايـد  روايت مشترك از دو امام، به خاطر وجود مرجحى كه بر ما پوشيده است، معتبر و قابل اخذ اعالم مـى                    



 43

و تسرى حكم از آن دو به مطلق مسكِر، دليل          در اين روايت غير از خمر و نبيذ مسكر، چيز ديگرى وجود ندارد              
 .طلبد كه در دست نيست ديگرى مى

بن سعد   و اما راه حل تقيه، در اين جا بهتر از مسئله خمر قابل اعمال است، زيرا نه تنها كسانى چون ربيعه، ليث                     
ى، ساير مسكرات را    باشند، بلكه حنف   ها قائل به طهارت خمر و مسكر مى        و غير اين  ) از اصحاب شافعى  (و مزنى   

شـود كـه     بلكه از برخى روايات معلوم مى     ) 27.(داند مادام كه به حد مست كنندگى نرسد، پاك و قابل شرب مى           
 عليه السـالم    -العابدين   چون احاديثى كه از امام زين      هم. (پيش از زمان ابوحنيفه نيز اين نظر، رواج داشته است         

 )28).(آيد  نقل شده كه خمر از نُه چيز به دست مى-
 
 

 گيرى نتيجه
چـون خمـر، نجـس       هـاى الكلـى و سـكرآور، هـم         آيد كه تمامى نوشيدنى    از آن چه تاكنون گفتيم به دست مى       

هـا   ها با آب و از بين بردن حالت اسكار نيز موجب پاك شدن و حـالل گشـتن آن   باشند و مخلوط كردن آن    مى
 .گردد نمى

در ) چون موثقه ابن بكير    هم(و ديگر ترجيح روايات نجاست      » سةالخمر من خم  «دليل اين نظر نيز يكى روايات       
 )29.(اكثر مذاهب اهل سنت نيز با اين نظر موافقند. مقام تعارض است

 
 
  نجاست مسكر جامد- 3
 

خواهيم ببينـيم اگـر ايـن     اكنون مى. باشد در بحث پيشين ديديم كه مسكر مايع، به طور كلى حرام و نجس مى         
آيا نجاست آن باقى اسـت يـا از بـين           ) مثالً به نقطه انجماد رسيده و يخ بزند       ( جامد گردد    مايع به طور عارضى،   

 رود؟ مى
چنين اگر ماده سكرآور از ابتدا جامد است، هر چند ممكن است با آب مخلوط شده و به حالت مايع در آيـد،                        هم

 باشد؟ اى نيز حرام و نجس مى آيا چنين ماده
 :دهيم ت ادامه مىبدين ترتيب بحث را در دو قسم

 
 
 مسكر جامد بالعرض) الف

بنابراين اگر مـاده مسـكرى، در اصـل مـايع     . نمايند فقيهان عموماً موضوع نجاست را مقيد به مايع باألصاله مى     
 .بوده، نجس است هر چند بعداً تبديل به جامد گرديده باشد
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باشد و دليلى بر پاك شدن  ، ثابت مىدليل اين امر نيز واضح است، زيرا نجاست مسكرى كه در اصل مايع است      
 )30.(آن براثر انجماد نداريم

اند كه انجماد مايعى     براين نكته تصريح كرده   » ذكرى«و شهيد در كتاب     » منتهى«و  » تذكره«عالّمه در كتاب    
 )31.(كند كه سكرآور است، تغييرى در حكم آن ايجاد نمى

وقتى مايع مسكر به حالت جامد در آمد، ديگر بـر آن            : دگوي ولى صاحب جواهر در اين مسئله مخالفت كرده مى        
از سوى . توان به اطالق دليل نجاست خمر يا مسكِر، استدالل كرد از اين رو نمى. مسكر و يا خمر صادق نيست

چرا كه موضوع حكم تغيير كرده و مفهوم خمـر بـر ايـن مـاده صـادق                  . ديگر اصل استصحاب نيز جريان ندارد     
 )32.(باشد  بقاى موضوع از اركان استصحاب مىدر حالى كه. نيست

br<            به نظر ما خشك شدن و انجماد خمر و مسكر )  بامكان ندارد، زيرا مسكر عمدتاً از دو ماده        ) به صورت ر
شـود و آن چـه       تر است، براثر تبخير زودتـر بخـار مـى          الكل و آب تركيب يافته و چون نقطه جوش الكل پايين          

 )33.(تماند چيزى جز آب نيس مى
 114(پذير است و الكل چنان كه در فصل مقدماتى مالحظه شد،در دمـاى         و اما انجماد آن به صورت يخ امكان       

كند و با يد آن را  رسد اين انجماد تغييرى در حكم ايجاد نمى اما به نظر مى. شود گراد منجمد مى درجه سانتى) -
 .نيز نجس دانست

را كه در شـبهات حكميـه، جريـان استصـحاب بـا اشـكال مواجـه                 و اين نه به خاطر اصل استصحاب است، چ        
شود و   بلكه به خاطر اين است كه از ديدگاه عرف، يخ زدگى حالتى است كه بر يك ماده عارض مى                  ) 34(است،

زند باز نام ميوه بر آن صادق است؛ مثل ايـن كـه              دهد؛ مثالً ميوه كه در زمستان يخ مى        ماهيت آن را تغيير نمى    
 .كند ولى نام وماهيت عرفى آن تغيير نمى. سيب زمينى براثر هواى بسيار سرد، يخ زده است: گويند مى

 )35.(رسد با عروض حالت انجماد بتوان به اطالق دليل نجاست تمسك كرد بدين ترتيب به نظر مى
 
 
 مسكر جامد باالصالة) ب

بنـابراين مسـكرى كـه از ابتـدا         . انندد را موضوع نجاست مى   » مسكر مايع باالصاله  «چنان كه ديديم اكثر فقها      
انـد مالزمـه     فقيهان عامه نيـز تصـريح كـرده       . جامد است، پاك خواهدبود هر چند حرمت آن جاى ترديد نيست          

بلكه از شافعيه نقل شده كه حد       . حرمت و نجاست تنها در مسكر مايع است و مسكر جامد چنين حالتى را ندارد              
 )36.(مسكر اختصاص به مسكر مايع دارد

پاك بودن مسكر جامد از لحاظ حكمى جاى بحث ندارد، زيرا اجماع فقيهان عامه و خاصه برآن اسـت و بـرآن                      
شـود،   نيز شامل آن نمى   » مسكر«دليل نجاست   . صادق نيست تا ادلّه نجاست خمر شامل آن گردد        » خمر«لفظ  

ار كـه      كنـد    قطعاً بر مسكر جامـد صـدق نمـى        » الخمر من خمسة  «زيرا به نظر ما روايات       و روايـت موثقـه عمـ
نيز مخصوص مسكر مايع است، زيرا در ايـن         » ال تصلّ فى ثوب قدأصابه خمر أو مسكر حتى تغسله         «: گفت مى
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و ) باشد بدون آنكه در لباس، رطوبت مسريه فرض شده       (روايت، مجرد اصابت مسكرموجب نجاست دانسته شده        
 )37.(اين تنها در صورت مايع بودن مسكر قابل تصوراست

هـاى   مثـالى را كـه در كتـاب       . است» مسكر جامد «آن چه در اين جا جاى ترديداست، بحث موضوعى و تصور            
توانـد   هـا نمـى    در حـالى كـه ايـن نمونـه        . هاست كنند، بنگ و حشيش و مانند اين       فقهى عامه و خاصه ذكر مى     

 .مصداق مسكر قرار گيرد
مواد مخدر است، ولى مـاده اصـلى خمـر و بقيـه     چون بنگ و حشيش تحقيقاً جزء     درست است كه خمر نيز هم     
از لحاظ آثار نيز    . باشد است و ماده اصلى مواد مزبور كوكائين مى       ) C2H5OH(مشروبات مست كننده، الكل     

الكل چنان كه در فصل نخست ديديم مسـتقيماً بـر مراكـز عـالى مغـز اثـر                   . بنگ و حشيش با الكل فرق دارد      
هاى گونـاگون بـدن، از بـين         ، بصرى و باالخره مركز حفظ تعادل بر دستگاه        گذاشته كنترل مراكز تكلّم، سمعى    

بينـد و در نهايـت،    شنود، تصـاوير واهـى مـى    كند، صداهاى موهوم مى رود، لذاست كه شخص پرچانگى مى  مى
در حالى كه موادى چـون بنـگ و حشـيش، حالـت اسـكار               ) 38.(دهد توازن اعمال فيزيكى خود را از دست مى       

از ايـن روسـت كـه تخـدير         . نمايد هاى بدن را تضعيف مى     ون تأثير مستقيم بر مغز، برخى از دستگاه       نداشته، بد 
 .دار ممكن است ولى اين امر توسط مواد الكلى امكان ندارد موضعى به وسيله مواد كوكائين

واهند بود  اگر بنگ و حشيش، مسكر نباشند، به عنوان مخدر بودن حرام نخ           . نتيجه اين اختالف نيز روشن است     
 )39.(بلكه تحت عناوين ديگرى چون ضرر كلى براى جسم و فساد اجتماع يا تبذير، حرام خواهند بود

 
 
  بحث تطبيقى در زمينه مواد مخدر-ج 

برخى چون ابن تيميه، حشيش را حـرام  : اند فقيهان عامه، در برخورد با مسئله مواد مخدر به دو گونه عمل كرده     
ب مجازات تا حد شارب خمر دانسته است ابـن قـيم نيـز حشـيش را داخـل در عنـوان                      و خورنده آن را مستوج    

 .كند حكم خمر را بر آن نيز جارى بدانيم و بر فرض خمر نباشد، قياس صريح اقتضا مى. اند دانسته» خمر«
از باب  اند و حرمت آن يا       برخى ديگر چون حافظ ابن حجر، حشيش را غير مسكر و از جمله مواد مخدره دانسته               

 )40.(باشد قياس و يا از باب مصالح مرسله و سد ذرايع مى
تـرى از آن، زيـرا       داند اما نه در حد خمر بلكه در درجه پايين          ابن عابدين نيز بنگ ، حشيش و افيون را حرام مى          

 )41.(شود ها تنها تعزير مى ها را حالل بشمرد، كافر نيست و خورنده آن كسى كه آن
 .9 ، آيه) 5(مائده  . 1
خمر آب انگورى است كه غليان كرده  : گويد ابوحنيفه مى 322ابوبكر الجصاص، احكام القرآن، جزء اول، ص         . 2

را الزم  ) قـذف زبـد   (ولى فقيهان ديگر حنفـى چـون شـيبانى قيـد اخيـر            . و به جوش آمده و درده انداخته است       
 .448، ص 6؛ و ج 37، ص 4حاشيه ابن عابدين، ج : ك.ر. دانند نمى
؛ شـيرازى،   324 ؛ مقـدمات ابـن رشـد، ص       9، ص   5عبدالرحمن جزيرى، الفقـه علـى المـذاهب االربعـه، ج             . 3

 .326، ص 10؛ ابن قدامة، المغنى و الشرح الكبير، ج 369، ص 3المحذّب، ج 
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 .17 و 15، ابواب اشرابه محرّمه، باب 17وسائل الشيعة ، ج  . 4
 .98 ، ص2آيةاللَّه خوئى، تنقيح العروة، ج  . 5
 .125آيةاللَّه مكارم شيرازى، رساله توضيح المسائل ، مساله  . 6
فاما الشراب الّذى يسكر كثيره فكلّ من قال انّـه محـرّم الشـرب              «: 145 ، ص    1سلسلة الينابيع الفقهيه، ج      . 7

الواضحة علـى  ذهب الى انّه نجس كالخمر، و انّما يذهب الى طهارته من ذهب الى اباحة شربه و قد دلّت االدلّة          
 .»تحريم كلّ شراب أسكر كثيره فوجب ان يكون نجساً، النّه الخالف فى انّ نجاسته تابعة لتحريم شربه

 .4، ص 6جواهر الكالم، ج  . 8
 .96، ص 2آيةاللَّه خوئى، تنقيح العروة، ج  . 9
 .»و كلّ مسكر عندنا حكمه حكم الخمر«: 36 ، ص 1المبسوط، ج  . 10
من اصاب توبـه أوجسـده خمـر أو         «:هاى زير را به ابن ابى عقيل نسبت داده است          ، عبارت در كتاب حدائق   .11

و از جعفـى نيـز موافقـت بـا          » مسكر لم يكن عليه غسلهما، النّ اللَّه تعالى انّما حرّمهما تعبداً ال ألنّهما نجسان             
 ميان متأخرين نيز صاحب     در). 99 ، ص    5شيخ يوسف بحرانى، حدائق الناضره، ج       .(كند همين نظريه را نقل مى    

 .با نظريه طهارت خمر و مسكر موافقند) صاحب ذخيره(مدارك و سبزوارى 
واال نبذة المسكرة عندنا فى التنجيس كالخمر النّ المسكر خمر فيتنادله          « : 117محقق حلّى، المعتبر، ص      . 12

 .»حكم الخمر
 در اين كتاب اقوال پيشينيان اهل لغت به         ؛208، ص   11؛ زبيدى، تاج العروس، ج      159مفردات راغب، ص     . 13

 .211، ص 4 ؛ لسان العرب، ج255المعجم الوسيط، ص : ك.و نيز ر. تفصيل آمد
 ، و بـاب  2 و 1، حديث 19؛ و باب  222، ص   5 ، حديث    1، ابواب اشربه محرّمه، باب      17وسائل الشيعه، ج     . 14
 .260، ص 5، حديث 15
 .52، ص 1؛ فاضل مقداد، كنزالغرفان، ج 112، ص 5ره، ج شيخ يوسف بحرانى، حدائق الناض . 15
 .به نقل از كتاب حدائق الناضره، همان جا . 16
را بر خمر عطف گرفته كه خود نشـانه دو  » مسكر«شاهد اين مطلب آن است كه در برخى روايات ، كلمه     . 17

. تـر ر   براى مطالعه بيش  » 7ديث  ، از ابواب نجاسات، ح    38وسائل الشيعه، باب    «گانگى ميان خمر و مسكر است       
 .363 ، ص 3شهيد صدر، بحوث فى شرح العروة الوثقى، ج : ك
 .به عبارت فنى ، وجود ما يصلح للقرينية در كالم، مانع از انعقاد مقدمات حكمت و ثبوت اطالق است . 18
 .370 ، ص 3لقرآن ، ج ؛ مجمع البيان فى تفسير ا1، ابواب اشرابه محرّمه ، باب 17وسائل الشيعة ، ج  . 19
پيش از نزول آيه تحريم فقط بـه معنـاى          » خمر«؛ به نظر او لفظ      116 و   114، ص   5الحدائق الناضره، ج     . 20

گر چه ائمه نيز گاهى اين لفظ را به . شراب انگورى بوده و بعد از آن حقيقت شرعيه در معناى اعم گرديده است
الفقـه علـى    .( انـد  قه اهل سنت نيز برخى قائل بـه حقيقـت شـرعيه           در ف . اند برده همان معناى عرفى به كار مى     

 ).15 ، ص 5المذاهب االربعة، ج 



 47

كنند كه در اين گونه موارد، اطالق در ناحيه موضوع است نـه در ناحيـه محمـول؛ مـثالً                     برخى اشكال مى   . 21
سـت كـه طـواف تمـامى        اما اين گونـه ني    . حكم نماز را دارد   ) چه واجب چه مستحب   (هر طوافى   : توان گفت  مى

در بحث ما نيز هر مسكرى حكم خمر را دارد ولى اين گونه نيست كه مسكر، تمامى                 . احكام نماز را داشته باشد    
گيـرى از هـر دو    رسد كـه در ايـن مـوارد، اطـالق     ولى به نظر مى. را دارا باشد ) از حرمت و نجاست   (احكام خمر 

 ) 332 ، ص 3رح العروة، ج بحوث فى ش: ك. ر. (ممكن است) موضوع و محمول(جهت
اشكال ديگر نيـز ممكـن اسـت مطـرح شـود، و آن ايـن كـه در روايـات مـورد بحـث، تنهـا تعـداد معينـى از                               

و حال چگونه از اين تعداد خـاص        ... ازتخميركشمش،خرما، عسل و     حاصل است؛مثالًشراب غيرخمرآمده مشروبات
 .كنيم مى سكرآورتعدى به ساير مشروبات

زيرا اوالً از اين كه در روايات، عددهاى مختلفـى آمـده، مـثالً در يكـى از                  . شكال نيز روشن است   پاسخ از اين ا   
و . يابيم كه تعداد خاصى مطرح نيست      ها، پنج چيز ذكر شده و در ديگرى شش تا و در سومى نُه عدد، در مى                 آن

ى كـه شـراب حاصـل از تخميـر     هر فقيه: و ثانياً. هر نوع شراب حاصل از تخمير مواد قندى، حكم خمر را دارد     
را كه مذكور در روايات است، در حكم خمر دانسته، بقيه مشروبات الكلـى را نيـز مشـمول                   ... كشمش، عسل و    
هاى مذكور  شراب. داند هاى ديگر غير از خمر را نجس نمى     و برعكس هر فقيهى كه شراب     . داند همان حكم مى  

 ).ل به فصلعدم قو. (داند در اين روايات را نيز نجس نمى
اى كه خمر يـا   ؛ قبالً گذشت نهى تنزيهى از نماز در خانه7، حديث 38وسائل الشيعة ، ابواب نجاست، باب   . 22

مسكر در آن وجود دارد به لحاظ اين كه يك جمله جداگانه است، منافاتى با تحريمى بودن نهى در جملـه دوم                      
 . نماز نيز به دليل نجاست لباس استندارد، بلكه اين تحريم به معناى بطالن نماز و بطالن

 .357، ص 3شهيد صدر، بحوث فى شرح العروة ، ج  . 23
 .272، ص 1، حديث 18، ابواب اشربه محرّمه، باب 17وسائل الشيعة ، ج  .24
اين مسلك از شيخنا االستاذ حاج ميرزا جواد تبريزى است كه به وسيله آن بسيارى از رواتى را كه توثيـق       . 25

چون ساير توثيقات عامه نبوده بستگى  رسد كه اين معيار كلى هم ولى به نظر مى. شناسد دارند معتبر مىخاصى ن
: ك. در اين زمينه نيز ر    . (به اطمينان شخصى فقيه دارد كه از مجموع قرائن، بتواند وثاقت وى را به دست آورد               

 ).27، ص 13معجم رجال الحديث، ج 
 .14 و 10، 11، روايات 38نجاسات، باب ، ابواب 2وسائل الشيعة، ج  . 26
 .38 ، ص 7وحبة الزحيلى، التفسيرالمنير، ج  . 27
عالوه بر آن از شخص رسول گرامى نيز به همـين مضـمون نقـل               . آدرس اين روايت پيش از اين گذشت       . 28

 ).4، حديث 1، ابواب اشربه محرّمه، باب 17وسائل الشيعه ، ج . (شده است
قال اهل المدينـة و سـاير الحجـازيين و          «: 19، ص   5رى، الفقه على المذاهب االربعة، ج       عبدالرحمن جزي  . 29

ابن خرم، المحلـى،  : ك. ؛ و نيز ر»كلّ مسكرٍ خمر و حكمه حكم ما اتّخذ من العنب و تصيرنجسة   : اهل الحديث 
 .176، ص 6ج 
 .101 ، ص 2آيةاللَّه خوئى، تنقيح العروة، ج  . 30
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 .14؛ ذكرى، ص 222، ص 3؛ منتهى المطالب، ج 65 ، ص 1 تذكرة الفقهاء، ج . 31
؛ استدالل مـذكور در خصـوص عنـوان مسكراسـت و در مـورد فقّـاع و نبيـذ                    12، ص   6جواهر الكالم، ج     . 32
هر چند با عروض انجماد نيز، فقّاع و نبيذ صادق است ولى ادله نجاسـت، منصـرف بـه فـرد متعـارف                : گويد مى
 .گردد بيذى كه جامد شده نمىو شامل فقّاع يا ن. است
 .رسد اند، از لحاظ موضوعى درست به نظر نمى بنابراين آن چه در تنقيح العروة فرموده . 33
به نظر برخى از محققين، استصحاب بقاى مجعول در شبهات حكميه با استصـحاب عـدم جعـل تعـارض                     . 34
 ).231 ، ص 3آيةاللَّه خوئى ، مصباح االصول، ج : ك. ر. (دارد
 .367، ص 3شهيد صدر، بحوث فى شرح العروة الوثقى، ج : ك. ر. براى ديدن نظر مخالف  . 35
 .42، ص 4ابن عابدين، حاشيه رد المختار، ج  . 36
؛ و بـراى    102، ص   2؛ آيةاللَّه خوئى، تنقـيح العـروة، ج         368، ص   3شهيد صدر، بحوث فى شرح العروة، ج         .37

 .11 ، ص 6، ج جواهر الكالم: ك.ديدن نظر مخالف ر
؛ دكتر اردوبادى، بررسى الكل از نظر فقـه اسـالمى، ص            133، ص   1دكتر ابوالحسن شيخ، شيمى آلى، ج        . 38
34. 
 .367، ص 3شهيد صدر، بحوث فى شرح العروة، ج  . 39
 .27 و 26، ص 5عبدالرحمن جزيرى، الفقه على المذاهب االربعة ، ج  . 40
 .42، ص 4ار ، ج ابن عابدين، حاشيه رد المخت . 41
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 الكل و كاربردهاى آن از نظر شرع : فصل دوم
 

ها را  در مباحث پيشين، مسئله نجاست خمر و ساير مشروبات الكلى را مورد بررسى قرار داديم و نجس بودن آن
 در خصـوص    از لحاظ موضوعى نيز در فصـل مقـدماتى شـناخت كـافى            . از طريق ادلّه فقهى به اثبات رسانديم      

اكنون سخن در حكم شرعى الكل از لحاظ نجاست         . ماهيت الكل، چگونگى تهيه و موارد كاربرد آن پيدا كرديم         
الكل خود موضوع هيچ دليل شرعى نيست و به اين عنوان در آيه يا روايتى نيامده است چـه      . و يا طهارت است   

د نداشته تا حكم ويژه آن از ناحيه شارع مقدس          اين كه ماده مزبور در صدر اسالم يعنى زمان تشريع احكام وجو           
هـاى مسـت     اما به لحاظ اين كه الكل ماده اصلى و مؤثر در همه مايعات و نوشـيدنى               . به طور صريح بيان شود    
 .تواند موضوع نجاست و حرمت قرار گيرد دهد، مى كننده را تشكيل مى

دق است؟ و برفرض كـه عنـوان مزبـور بـر آن قابـل               بنابراين بايد ديد آيا عنوان خمر يا مسكِر بر الكل نيز صا           
توانـد شـامل آن نيـز باشـد؟ بـدين ترتيـب،        انطباق باشد، آيا داليلى كه بر نجاست خمر يا مسكر ابراز شده مى    

 . مسئله نجاست الكل هم از لحاظ موضوعى و هم از لحاظ حكمى قابل بررسى است
در گفتار اول، نجس بـودن الكـل صـنعتى و الكـل     : شود مىبه هر حال، مباحث اين فصل نيز در دو گفتار ارائه      

در گفتار دوم نيز كاربردهاى الكل را از نظـر شـرعى مـورد              . كنيم تخميرى را در دو قسمت جداگانه بررسى مى       
 .مطالعه قرار خواهيم داد

 
 

 ها  بررسى فقهى انواع الكل-گفتار نخست 
 

يكى الكلى كه از طريق     : شوند ه دو دسته كلى تقسيم مى     ها ب  چنان كه در فصل مقدماتى توضيح داده شد الكل        
و چون هر   . شود آيد و ديگر الكلى كه از تقطير بخارات شراب، حاصل مى           صنايع نفت و پتروشيمى به دست مى      
 :دهيم ها را در دو قسمت مورد بررسى و كاوش فقهى قرار مى يك از اين دو مباحث جداگانه دارد آن

 
 
 صنعتى بررسى فقهى الكل - 1

واقعيت اين است كه الكل صنعتى از لحاظ ماهيت شيميايى هيچ تفاوتى با الكل تخميرى نداشته هر دو از نوع                    
منتها با اين تفاوت كه بر الكـل صـنعتى قطعـاً     . باشند  مى C2H5OHالكل يك ظرفيتى نوع اول به فرمول        

ر بخار خمر به دست آمده، احتمـال        در حالى كه الكل تخميرى از آن جهت كه از تقطي          . لفظ خمر صادق نيست   
 .رود كه عنوان خمر بر آن صادق باشد آن مى

 : پردازيم بنابراين ادلّه نجاست خمر را در اين بحث كنار گذاشته به ساير داليل در اين زمينه مى
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 مسكر نبودن الكل صنعتى) الف

اى  ور فقيهان هر مايع مست كننـده      در گفتار دوم از فصل پيشين نجاست مسكِر را بررسى كرديم و ديديم مشه             
 تواند مصداقى از مايع مسكِر باالصالة باشد؟  حال آيا الكل صنعتى مى. دانند را نجس مى
دانست هر چند ماده آن، عامل اصلى و مـؤثر در      » مسكر«توان مصداق    رسد كه الكل صنعتى را نمى      به نظر مى  

چـون   ه به الكل صنعتى مـواد سـمى و بدبوكننـده هـم            و اين نه به خاطر آن است ك       . مايعات مست كننده است   
اند بلكه بدين خاطر است كه غلظت الكل به قدرى باالست كه برفرض كه مواد افزودنى هـم در                    متانول افزوده 

و لـذا عرفـاً بـه ايـن مـاده، مسـكِر اطـالق               . آن نباشد، باز هم نوشيدن آن به هر مقدار، باعث مسموميت است           
 ) 1.(شود نمى
 
 
 انصراف ادلّه نجاست) ب 

مسكِر بودن الكل صنعتى را پذيرفتـه و آن را مسـلّم            ) ره(فقيه نامى مرحوم نائينى و به دنبال وى محقّق خوئى         
 .اند هاى ديگر استدالل كرده و براى اثبات طهارت آن به راه) 2(اند گرفته

انصراف دارد؛ دليل اين انصراف نيز      به نظر آنان، ادله نجاست خمر و ساير مشروبات الكلى از مثل الكل صنعتى               
اوالً الكل صنعتى در صدر اسالم كه زمان تشريع احكام است، وجود نداشته تا ادلّه نجاست شامل              : دو چيز است  

مايع مست كننده كـه  (روايات مزبور ويژه مشروبات سكرآور است و شامل مسكِر غير مشروب          : و ثانياً . آن گردد 
 )3.(گردد ىنم) نوشيدن آن متعارف نيست

 
 

 : نقد دليل
به طور كلى نجس اعالم گرديده و بـه عبـارت           » مسكِر«اين استدالل قابل مناقشه است، زيرا اگر بپذيريم كه          

فنى، نجاست خمر و مسكر به صورت قضيه حقيقيه جعل شده است، صِرف عدم وجود يك مصـداق در زمـان                     
 )4.(صدور روايت، دليل انصراف نيست

اند، اين نيز قابـل ترديـد        دانسته) مسكر متعارف الشرب  (يات نجاست را ويژه مشروبات سكرآور       و اما اين كه روا    
عنوان مسكر را موضـوع     » ال تصلّ فى ثوب قدأصابه خمر أو مسكر       «: گويد است؛ زيرا ظاهر موثقه عمار كه مى      

بلكه تحقيقات  )5.(نيستنجاست قرارداده و اگر علت نجاست، اسكار باشد، فرقى ميان نوشيدنى و غير نوشيدنى               
جداگردد، هيچ  ) مثل متانول (دهد كه اگر الكل صنعتى نيز به طور خالص تهيه شود و يا مواد سمى آن                نشان مى 

تفاوتى با بقيه مشروبات الكلى ندارد جز اين كه درجه الكلى آن باالست و بايد با آب مخلوط شود تا قابل شرب             
 )6.(گردد
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هاى الكلى، مواد سمى و بدبوكننـده بيفزاينـد در حـالى كـه               به خمر يا نوشيدنى   ماند كه    اين درست مثل آن مى    
 .دهد ها را تغيير نمى بدون شك افزودن اين مواد نجاست آن

 
 
 تعارض روايات و رجوع به قاعده طهارت) ج

كنـد در   دليل نجاست، چنان كه در مباحث گذشته مالحظه شد، با رواياتى كه داللـت بـر طهـارت مسـكر مـى            
بن مهزيار بود كه بر      عارض است و اگر دليل نجاست را در خصوص خمر مقدم داشتيم، يا به لحاظ مكاتبه على                ت

هر دو دسته از روايات حكومت داشت و يا به دليل مرجح عالجى كه براسـاس آن، روايـات طهـارت را از ايـن                       
 .گذاشت جهت كه موافق عامه بود كنار مى
ر غير متعارف وجود ندارد، زيرا مكاتبـه مزبـور، روايـت نجاسـت را كـه در                  اما اين مرجحات ، در خصوص مسك      

خصوص خمر و نبيذ مسكر وارد است، اعتبار بخشيده و فتواى عامه يـا عمـل آنـان در خصـوص مسـكر غيـر                         
 .متعارف معلوم نيست تا روايت مخالف با عامه ترجيح داده شود

مسكِر شامل الكل صنعتى نيـز باشـد، ايـن روايـات بـا              بدين ترتيب اگر به فرض، روايات نجاست و يا طهارت           
كنند و در نتيجه براساس قاعده طهارت بايد آن     يكديگر تعارض كرده و چون مرجحى در بين نيست تساقط مى          

 .را پاك دانست
 
 

 : نقد دليل
ت در  كند كه پس از اعمال مرجح عالجى و ترجيح روايات نجاسـ            شهيد صدر براستدالل فوق چنين اشكال مى      

اسـت در تمـامى مـدلول خـود از           ها قرار گرفته   خصوص خمر و يا مطلق مسكر، روايات طهارت كه در برابر آن           
 .شود حجيت و اعتبار ساقط مى

توان در خصوص مسكر متعارف، يك طرف تعارض را ترجيح داد و در مورد مسـكر غيـر متعـارف                     بنابراين نمى 
روايت طهارت به دليل توافق باعمل عامه از اعتبار افتاد، نسـبت بـه              ها را در تعارض باقى گذاشت، بلكه اگر          آن

 )7.(مسكر غير متعارف نيز قابل شمول نخواهد بود
روايـت  ) موافقت بـا عامـه    (ممكن است كسى در مقام دفع اشكال مزبور چنين بگويد كه اعمال مرجح عالجى               

 روايات را به مقدارى كه موافق با عمل عامه است از اندازد بلكه تنها اين طهارت را در تمام مدلول از اعتبار نمى
اى است كه در باب تعارض به صـورت عمـوم مـن وجـه همـه فقهـا آن را                      و اين قاعده  . كند حجيت ساقط مى  

اند؛ به عبارت ديگر اگر دو دليل در مصداق الف و ب با يكديگر تعارض كنند و عمل عامـه در مصـداق                        پذيرفته
داق ب با دليل ديگر موافق باشد، در هر يك از دو مصداق، به مقتضاى مرجح مزبـور      الف با يك دليل و در مص      

 .دهيم هر چند نتيجه آن دو فتواى مخالف باشد فتوا مى
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دانيم كه مسكر غير متعارف، در زمان صدور روايات وجـود نداشـته و بعـدها                 زيرا مى . اين اشكال صحيح نيست   
بلى، اگر دو روايت متعارض در خصوص       . باشد هارت بدان موهون مى   و لذا اختصاصى روايات ط    . پديدآمده است 

باره معلـوم نيسـت و تعـارض بـدون مـرجح       توانستيم بگوييم عمل عامه دراين رسيد، مى مسكر غير متعارف مى 
اما واقع اين است كه دليل طهارت و يا نجاست مسكر، يك دليل بيش نيست و بنابراين،                 . ماند عالجى باقى مى  

از حجيـت افتـاد،     ) كه مسكر متعارف است   (ل طهارت يراثر اعمال مرجح عالجى در اكثر مدلول خويش           اگر دلي 
 .باشد ابقاء آن در خصوص مسكر غير متعارف، مستهجن مى
وارد ساخته و آن اين كه اگر پـذيرفتيم كـه مسـكر       ) ره(به هر حال، اشكال ديگرى شهيد صدر بر محقق خوئى         

اختصـاص بـه خمـر نـدارد و در سـاير            ) تقيـه (ايت متعارض است، مرجح عالجى      غير متعارف، خود مورد دو رو     
 به خاطر تقيه از مخالفين، خمر را پاك دانسته بايد بقيه - عليه السالم -مسكرات نيز جارى است، زيرا اگر امام 

ـ                      ه نجاسـت   مسكرات را نيز پاك اعالم كند، چون بديهى است كه حال غير خمر از خمر بدتر نيست و لذا فتوا ب
 .هر مسكرى، فتوا به نجاست خمر نيز هست

اى كه موجب شده روايات طهارت خمر را بر تقيـه حمـل كنـيم، همـان نكتـه موجـب                      نتيجه اين كه هر نكته    
 )8.(شود كه روايات طهارت مطلق مسكر را نيز محمول بر تقيه بدانيم مى

ل شهيد صدر و برفرض اسـتقرار تعـارض         شود و آن اين كه صرف نظر از اشكا         در اين جا يك سؤال مطرح مى      
سنت در خصوص مسكر غير متعارف، مشخص شد، و مثالً فتوا به طهارت              روايات، اگر فتواى فقيهان فعلىِ اهل     
 ها، ترجيح داد؟ توان روايات نجاست را به دليل مخالف بودن مضمون آن چنين مسكرى دادند، آيا باز هم مى

 در صدور فتواى    - عليه السالم    -ف با عامه از اين جهت است كه امام          ممكن است بگوييم ترجيح روايت مخال     
بديهى است تقيه . كرده است كرده و جان خويش و شيعيان خود را بدين وسيله حفظ مى ها تقيه مى موافق با آن

 .امام از علماى ده قرن بعد، متصور نيست
ه مخـالف بـودن مضـمون يكـى از دو حـديث             شـود كـ    توان گفت از برخى روايات استفاده مى       اما در مقابل مى   

 .متعارض به خودى خود از موجبات ترجيح شمرده شده است هر چند جهت صدور روايت مشخص نباشد
همين است؛ يعنى به مخالف بودن مضمون يك حديث         ) 9(»فانّ الرشد فى خالفهم   «چنان كه مستفاد از جمله      

ما خالف العامة ففيه    «: حنظله چنين آمده است    بوله عمربن بلى، در مق  . بخشد با فتواى عامه، جنبه موضوعيت مى     
كه در اين جا هدايت در راه يابى به واقع را در خبر مخالف با عامه قـرارداده و نـه در مخالفـت بـا                      ) 10(»الرشاد
تـر بـه خـاطر جهـت      ها، و بين اين دو تفاوت است، زيرا در اين صورت ترجيح روايت مخالف با عامه، بـيش                 آن

 . واهد بودصدور خ
 
 

 گيرى نتيجه
دانند نه ساير مشروبات الكلى،      از آن چه گفتيم به دست آمد كسانى چون شهيد صدر كه فقط خمر را نجس مى                
و . بر آن صادق نيسـت    » خمر«به نظر آنان الكل صنعتى پاك است، زيرا بر فرض كه مسكر باشد، قطعاً عنوان                
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اطر اجماع تقديرى و انعقاد شهرت فتوايى بنابر احتياط الزم كسانى چون محقق خوئى كه بقيه مسكرات را به خ
باز الكل صنعتى پاك است چرا كه اجماع تقـديرى و شـهرت فتـوايى بـر نجاسـت الكـل                     ) 11(دانند، نجس مى 

 .صنعتى وجود ندارد
و بر فرض كه صدق عنوان مسكر موجب نجاست باشد و هر مست كننده روانى را نجس بدانيم، الكل صـنعتى          

 .اين جهت كه به تنهايى مسموم كننده است و نه مست كننده، پاك خواهد بوداز 
 
 
 نگاهى به فتواى فقيهان درباره الكل صنعتى) د

در پايان اين بحث مناسب است نظرى به فتاواى فقيهان معاصر در خصوص الكل صنعتى بيفكنيم و به مقايسه 
 .نظريات گوناگون در اين زمينه بپردازيم

الكل صـنعتى كـه بـراى رنـگ كـردن در و ميـز و                «: گويند  رساله توضيح المسائل مى    112ر مسأله   د) ره(امام  
انـد   برند، اگر انسان نداند از چيزى كه مست كننده و روان است درسـت كـرده                ها به كار مى    صندلى و مانند اين   

 ».باشد پاك مى
در اين جا صورت شك در موضوع بيان شـده          هاى ديگر نيز عبارتى شبيه به اين عبارت دارند،           بسيارى از رساله  

شود بلكـه    معلوم شد كه الكل صنعتى از مايع مست كننده تهيه نمى          ) فصل مقدماتى (ولى با توضيحات گذشته     
در اسـتفتائات   . باشـد  آيد، بنابراين پاك مى    هاى نفتى است به دست مى      از گازهاى اتيلن و استيلن كه از فرآورده       

 .»الكل صنعتى پاك است مگر آن كه يقين به نجاست آن پيدا شود«: آمده) 261سؤال (امام نيز 
اگـر انسـان ندانـد خـودش بـه          ... الكل صنعتى   «: اما در توضيح المسائل مرحوم آيةاللَّه خوئى چنين آمده است         

 )12(».باشد تنهايى مست كننده است پاك مى
معيار نجاست قرار گرفته » مسكِر«ق عنوان بينيم كه در اين جا منشأ تهيه الكل مورد توجه نيست، بلكه صد مى
 )13.(است

هاى ديگرى را براى حكـم       هاى فقهى ديديم كه ايشان مسكر بودن الكل صنعتى را مسلّم گرفته و راه              در بحث 
 .دهد كه عنوان مسكر بر الكل صنعتى صادق نباشد به طهارت آن برگزيده است ولى در اين جا احتمال مى

هـاى صـنعتى ترديـد       دارد كه آيا اين فقيه بزرگوار، در صدق عنوان مسكر برتمـام الكـل             منتها اين سؤال وجود     
يا اين كه مقصود ايشان شبهه موضوعيه اسـت؛ يعنـى           . كند را بيان مى  » شبهه مفهوميه «كند و به اصطالح      مى

نـه مسـت    )  درجه 96در حد   (يكى الكلى كه به خاطر غلظت زيادآن        : كند الكل صنعتى را به دو قسم تقسيم مى       
چنين الكلى پـاك    . مگر آن كه با آب مخلوط شود و درجه الكلى آن پايين آيد            ). كننده بلكه مسموم كننده است    

 .است، زيرا به تنهايى مست كننده نيست
قسم ديگر الكلى است كه به خاطر غلظت كم الكل، به تنهايى مست كننده است هر چند خاصـيت اسـكار آن                      

و به نظر ايشان، اگر انسان بداند كه الكـل صـنعتى از             . اند كننده باشد كه بدان افزوده    مغلوب مواد سمى و بد بو       
 .باشد قسم اخير است، نجس مى
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هاى عمليه حكم شبهه مفهوميه مستقيماً بـه عـامى القـا             تر است، زيرا معموالً در رساله      توجيه دوم به نظر قوى    
ف مراجعه كنـد و ببينـد كـه آيـا بـه الكـل صـنعتى بـا                   شود؛ به عبارت ديگر اين فقيه است كه بايد به عر           نمى

 )14.(شود يا خير اطالق مى» مست كننده«خصوصيات مزبور، عنوان 
 
 
  بررسى فقهى الكل تخميرى- 2

و ديديم كه ماده اوليه در اين جـا         . درباره طرز تهيه الكل تخميرى در فصل مقدماتى، توضيحات كافى ارائه شد           
سپس شراب را   . آيد ها، شراب به دست مى     باشد كه با تخمير آن     مى... ر، كشمش و    چون انگو  مواد قند دارى هم   

تر از آب است، زودتر تبخير شده و به  و چون دماى جوش الكل پايين    . دهند در ظروف خاصى ريخته حرارت مى     
 است هـدايت    هايى كه در مجاورت هواى سرد قرار گرفته        گاه بخارات الكل را به لوله      آن. آيد حالت گازى در مى   

و باالخره قطرات الكل از مجراى لولـه بـه ظـرف دوم هـدايت      . كنند تا تقطير شود و به حالت ميعان در آيد          مى
 .گردد شود و بدين ترتيب ذرات الكل از شراب جدا مى مى

 اكنون ببينيم الكل مزبور از لحاظ فقهى چه حكمى دارد؟
هاى مربوط به الكل صنعتى تفـاوت دارد، زيـرا           با بحث بديهى است كه مباحث فقهى مربوط به الكل تخميرى          

شد كه اصوالً گاز، قابليت حكـم بـه نجاسـت را نـدارد بلكـه تنهـا                   الكل صنعتى از گاز اتيلن و استيلن تهيه مى        
تر است، زيرا ماده اوليـه الكـل         ولى مشكل در اين جا بيش     . مشكل الكل صنعتى، صدق عنوان مسكِر برآن بود       

دهد و در فصل دوم ايـن نوشـتار مالحظـه كـرديم كـه                ر و يا ساير مشروبات الكلى تشكيل مى       تخميرى را خم  
 .اند ها را نجس دانسته مشهور فقيهان آن

هاى عمليه بررسى خواهيم كرد و خواهيم ديـد كـه بسـيارى از      در پايان همين بحث فتواى فقيهان را در رساله        
 .اند ب، ماده تشكيل دهنده آن است، نجس دانستهآنان، الكل تخميرى را از اين جهت كه جوهر شرا

هاى مختلف براى حكم به طهارت الكل ارائه شده است در بحث قبل به سه راه حل اشاره                   به هر حال، راه حل    
در مـورد الكـل     ) مسكرنبودن الكل، انصراف ادلّه نجاست از الكل و رجـوع بـه قاعـده طهـارت               (آن سه   . كرديم

شود راه حل استحاله است كـه    ولى راه حل ديگرى كه فقط در اين جا مطرح مى           .تخميرى نيز قابل طرح است    
 :پردازيم ذيالً به بررسى و نقد آن مى

 
 
 استحاله خمر به الكل ) الف
ترين راه حلى كه در زمينه الكل تخميرى و به منظور اثبات طهارت آن ارائه شده، استحاله شراب به الكل                     مهم
 .است
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شمرده شده و مقصود از آن تبدل يك جسم بـه           ) مطهرات(ها   هاى فقهى از پاك كننده     كتاباصوالً استحاله در    
هر چنـد از    ) 15.(جسم ديگر است كه با جسم اول در ماهيت عرفى و به اصطالح در صورت نوعيه مباين باشد                 

 .نظر عقلى و دانش روز، ميان آن دو تغايرى نباشد
ء فرق دارد؛ مـثالً وقتـى پنبـه تبـديل بـه لبـاس                 در اوصاف شخصىِ شى    بايد توجه داشت كه استحاله با تغيير      

گيـرد، زيـرا عـرف، ايـن مـوارد را            شود، در هيچ يك استحاله صـورت نمـى         شود يا گندم، آرد و آرد، نان مى        مى
 .بيند دگرگونى در حقيقت و صورت نوعى نمى

شـود، عرفـاً تغييـر ماهيـت       به نمك مى   افتد و پس از مدتى تبديل      زار مى  اى در يك نمك    ولى وقتى سگ مرده   
 )16.(كند شود، حقيقت آن از نظر عرفى تغيير مى دهد و يا هنگامى كه خمر تبديل به سركه مى مى

رود؛ مـثالً   علت اين كه استحاله از مطهرات شمرده شده آن است كه در اين موارد، موضوع نجاست از بين مـى       
موضوع حكم به نجاست است، با از بـين         » خمر«شود و چون تنها      مى» سركه«تبديل به عنوان    » خمر«عنوان  

 .رود حكم به نجاست نيز از بين مى» خمر«رفتن عنوان 
در اشياى متـنجس نيـز هـر چنـد          . ها پر واضح است    اين مسئله در عين نجس مثل خون، بول، منى و غير اين           

ده، عنـوان لبـاس موضـوع نجاسـت         مثالً در لباسى كه نجس شـ      (ها موضوع حكم به نجاست نيست        عنوان آن 
تا با از بين رفتن عنوان، حكم هم از ميان برود ولى به هر حال با استحاله، موضوع جديدى پيدا شده و                      ) نيست

 )17.(ء جديد بخواهد نجس باشد، از نظر عرفى يك حكم جديد براى موضوع ديگر است اگر اين شيى
چـون محقّـق    ه تبخير خمر به الكل است، برخى از فقها، همآن چه در اين جا قابل مطالعه و بررسى است مسئل  

چـون قطـرات     اين مسئله را با مسئله تبخير بول مقايسه كرده و الكل حاصل از تقطيـر خمـر را هـم                   ) ره(خوئى
 .اند حاصل از تقطير بخاربول دانسته

ه را به خـاطر اسـتحاله پـاك    توان مايع به دست آمد   اكنون ببينيم آيا اصوالً تبخير و تقطير، استحاله است و مى          
 دانست؟ و بر فرض كه تبخير نوعى استحاله باشد، آيا قياس الكل تخميرى با تبخير بول صحيح است يا نه؟

و آن اين كه در ذهن عرف معهود است كه هوا و مواد گازى شكل اصـوالً قابـل                   . يك نكته جاى ترديد نيست    
دارد بـه ايـن ارتكـاز        ه مالقات را موجب نجاست اعالم مى      اى ك  حكم به نجاست نيست و در نتيجه اطالق ادلّه        

بخار نيز از اين قاعده بيرون نيست و لذا حتى اگر استحاله را از مطهرات نـدانيم بـاز بايـد                   . شود عرفى تقييد مى  
 .و اين ارتباطى با موضوع استحاله ندارد) 18( بخار را چه از آب متنجس متصاعد شود و چه از بول، پاك بدانيم

 .اما پس از آن كه بخار، تقطير شده و به حالت مايع در آمد، بايد ميان موارد گوناگون فرق گذاشت
در صورتى كه بخار از آب متنجس، متصاعد شود آيا عرف، آب به دست آمده را چيز جديد غيـر از آب                 ) 1-الف  

ثر حرارت فاصله افتاده و دوبـاره       بيند يا اين كه اين همان آب اول است كه ميان اجزاى آن برا              متنجس اول مى  
درست مثل اين كه يك فنر را باز كـرده و           . براثر سرد شدن، فاصله از ميان رفته و به حالت اوليه بازگشته است            

 .رها كنيم تا به حالت اوليه باز گردد
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ا آب تـازه    و عـرف آن ر    . كند ولى معيار، چنان كه گفتيم، نظر عرفى اسـت          البته دانش روز نظر دوم را تأييد مى       
اى بـه خـود    بلى، اگر روزى عرف به دنبال كشف واقعيات علمى، تغيير كند، آن گاه مسئله، شكل تـازه               . بيند مى
 .گيرد مى

به هر حال آن چه مسلّم است اين است كه اصل استصحاب نجاست در اين موارد، جارى نيست، زيرا با تبخير،                     
 .از ميعان، شك در پيدايش نجاست جديد استرود و شك در نجاست پس  حكم به نجاست از بين مى

در صورتى كه بخار از بول متصاعد شود و سپس به حالت مايع درآيد، اين مايع از ديدگاه عرف، ديگر                    ) 2-الف  
اين . هاى آب براثر حرارت از بول جدا شده وپس از تقطير به صورت مايع درآمده است                بول نيست بلكه مولكول   
ز اجزاى بول بود ولى با تبخير، عنوانِ عين نجاسـت زايـل شـده و بنـابراين اگـر آب                   آب قبالً نجس بود چون ا     

بديهى است در اين جا نيز جايى براى استصحاب         . جديد نجس باشد، يك حكم جديد براى موضوع جديد است         
 .باشد چه در ناحيه حكم و چه در ناحيه موضوع نمى

ات الكلى، متصاعد شود و بـه حالـت مـايع در آيـد، مشـكل                در صورتى كه بخار از خمر يا بقيه مشروب        ) 3-الف  
ت خمـر بـه آن اسـت، متصـاعد                        . تر است  بيش زيرا چنان كه قبالً توضيح داده شد، در اين جا الكل كـه خمريـ
 .شود و لذا قياس اين دو به يكديگر بى اشكال نيست هاى آب از آن جدا مى شود برخالف بول كه مولكول مى

و در مرتبه اول و يا دوم پس از         . شود ل تقطير به ترتيبى كه بيان شد، چند بار تكرار مى          شايان ذكر است كه عم    
بديهى است كه اين مـورد از بحـث خـارج           . گويند مى» عرق«تقطير، غلظت الكلى در حد اسكار است و به آن           

امـا وقتـى    . باشـد  است، چرا كه بر مايع به دست آمده عنوان خمر يا مسكرصادق است و بدون ترديد نجس مى                 
 درجه رسيد در اين صورت است كه امكان نوشـيدن آن  90چندبار اين عمل تكرار شد و غلظت الكلى به حدود      

 .گذارد شود آثار مسموميت از خود برجاى مى به تنهايى وجود ندارد و به هر مقدار كه نوشيده
نيم بر مايع بـه دسـت آمـده پـس از        دا در واقع اين مورد بر فرض شك، از موارد شبهه مفهوميه است، زيرا نمى             

آيا عنوان خمر و مسكر صادق است يا ايـن كـه در ايـن جـا     ) است  درجه96كه غلظت الكلى آن در حد   (تقطير  
 .استحاله صورت گرفته و عنوان نجس زايل گشته است و مايع به دست آمده عنوان ديگرى دارد

يست، چرا كه با تبخير خمر، حكم سـابق از بـين            واضح است كه در اين جا نيز امكان اجراى اصل استصحاب ن           
 .رفته و اركان استصحاب از ميان رفته است

اى صـورت    است و در اين جا هـيچ گونـه اسـتحاله          » خمر«مرحوم شهيد صدر معتقد است مايع به دست آمده          
ز خمـر مر  «رود تا جوهر شراب يـا        گيرد بلكه درجه الكلى براثر عمل تقطير باال و باالتر مى           نمى بـه دسـت    » كـَّ
 )19.(آيد مى

به دست آمد، عرف به اين نكته كه        ) 96در حد   (ولى واقعيت اين است كه وقتى براثر تقطير مكرّر، الكل خالص            
بلكـه از  . نگـرد  مايع به دست آمده، جوهر شراب است و از الكل كه عنصر مؤثر خمر است، تشكيل يافتـه نمـى                   

و لذا اگر بخواهـد     ) عالمت صحت سلب  (وان گفت كه خمر نيست      ت اى جديد است و مى     ديدگاه عرف، اين ماده   
بـدين ترتيـب در الكـل تخميـرى، اسـتحاله صـورت             . نجس باشد، حكم جديد براى موضوع جديد خواهد بـود         

 )20.(تواند صحيح باشد به تقطير بول مى) ره(گيرد و از اين جهت قياس محقّق خوئى مى
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ه خمر، سم بيفزايند، كامالً فـرق دارد، زيـرا در مـورد اخيـر، عنـوان                 بايد توجه داشت كه اين جا با موردى كه ب         
خمر است كه مسموم گشته است ولى در مسئله مورد بحـث براثـر              : گويد شود بلكه عرف مى    نجاست زايل نمى  

كه عامل اصلى نجاسـت بـود از        » خمر«و عنوان   . شود تقطير مكرّر شراب، خاصيت اسكار تبديل به سميت مى        
 .در استحاله عين نجس نيز همين مقدار كافى است. ودر ميان مى

 عليـه  -توان اين مطلب را استفاده كرد؛ مثالً در موثقه عبيدبن زرارة امـام صـادق           بلكه از روايات خاصه نيز مى     
 )21(»اذا تحول عن اسم الخمر فال بأس به«: گويد  درباره انقالب خمر به سركه مى-السالم 

ايت يك مالك كلى به دست داده شده و سركه خصوصيتى ندارد، بنـابراين اگـر بـا                  بديهى است كه در اين رو     
شود هر چند نـام      اى به دست آيد كه ديگر به آن خمر نگويند، پاك مى            افزودن يك ماده شيميايى به خمر، ماده      

 )22.(آن سركه نباشد
يـك معيـار كلـى اسـت و         ايـن نيـز     ) 23(»اذا ذهب سكره فالبـأس    «: بن جعفر نيز آمده است     در صحيحه على  

توان گفت، آن قدر درجه الكلى باالست كـه ديگـر بـه              و در الكل مى   . اختصاص به انقالب خمر به سركه ندارد      
 .شود كننده نيست و لذا عنوان مسكر بر آن اطالق نمى تنهايى مست
رديد كنـيم بـاز   كنيم كه برفرض در اطالق عنوان خمر بر الكل خالص به دست آمده از تقطير خمر، ت    اضافه مى 

 .بايد براساس قواعد فقهى آن را پاك دانست
دانيم آيا مفهوم عرفى خمر بر الكـل       به عبارت ديگر ترديد در اين جا به صورت شبهه مفهوميه است؛ يعنى نمى             

و هيچ گونه اصل عملى كه بتواند محدوده آن را مشخص           . به دست آمده از تقطير صادق است يا صادق نيست         
اما استصحاب در موضوع خارجى جريان ندارد به اين دليل كه خصوصيات خـارجى              . جا وجود ندارد  كند، در اين    

 مثالً، و پس از تقطير مكرّر بـه         12اين مايع قبالً خمر بوده با درجه الكلى در حدود           . از هر جهت مشخص است    
يان استصحاب در   و اما عدم جر   .  رسيده است، پس شكى در موضوع خارجى نيست تا استصحاب شود           96درجه  

اى از فقهـا، اصـوالً       عالوه براين به نظر عده    . ناحيه حكم، به اين دليل است كه اتّحاد موضوع احراز نشده است           
 )24.(جريان استصحاب در شبهات حكميه با مشكل مواجه است

ـ                   اكنون يك سؤال مطرح مى     ا دو  شود و آن اين كه اگر الكل تخميرى را پاك دانستيم، چنان چه پس از يـك ي
بار تقطير ترديد كنيم كه آيا خاصيت اسكار آن براثر غلظت زياد تبديل به مسموم كنندگى شده و عنـوان خمـر                 

 كنندگى دارد، حكم چيست؟ زايل گشته است يا هنوز حالت مست
به طور كلى در شبهات موضوعيه استحاله، استصحاب جارى است؛ مثالً اگر سگ مردارى در نمكـزار افتـاده و                    

كند كه آن را در حالت اوليه و عين           مدتى در استحاله آن به نمك ترديد كنيم، اصل استصحاب اقتضا مى            بعد از 
توان گفـت كـه      توان اين اصل را جارى كرد و مى        حال آيا در مسئله مورد بحث نيز مى       ) 25.(نجس فرض كنيم  

زيـرا  .  مسـئله منفـى اسـت      هنوز در حالت خمر و مست كنندگى باقى بوده، تبديل به الكل نگشته است؟ پاسخ              
پس مايع به دسـت     . صادق نيست » خمر«رود و بر بخار      چنان كه گفتيم با تبخير، حكم به نجاست از ميان مى          

از ايـن رو، نـه استصـحاب خمريـت و نـه             . آمده در نتيجه عمل تقطير، از ديدگاه عرف، وجـود جديـدى اسـت             
 .باشد استصحاب نجاست هيچ كدام جارى نمى
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  فتواى فقيهان درباره الكل تخميرى نگاهى به) ب

الكـل  «گوينـد،    اند، زيرا مى   هاى عمليه خود، الكل حاصل از تقطير خمر را نجس دانسته           تر مراجع در رساله    بيش
بديهى است كـه  » .باشد اند پاك مى  صنعتى اگر انسان نداند از چيزى كه مست كننده و روان است درست كرده             

كننده روان   مطابق مفهوم مخالف اين جمله، هر نوع الكلى اگر بدانيم از مست           الكل صنعتى خصوصيتى ندارد و      
 )26.(ها باشد خواه در صنايع كاربرد داشته باشد يا در امور پزشكى يا غير اين درست شده است، نجس مى

كنـد    مى مرحوم آيةاللَّه گلپايگانى از آن جا كه در استحاله بودن تبخير و تقطير مايعات نجس و متنجس اشكال                 
: دارد ايشان در پاسخ به سؤالى در اين زمينه مرقوم مى         . داند الكل مورد بحث را نيز بنابر احتياط الزم، نجس مى         

 )27(».اشكالى كه حقير در مايعات متقاطره دارم در اين مورد نيز جارى است و حكم به طهارت مشكل است«
داند بدون آن كه     مسكر مايع باالصاله و نجس مى     مرحوم سيدمحسن حكيم الكل را به طور مطلق، از مصاديق           

ميان اقسام الكل فرق بگذارد، ولى شهيد صدر در حاشيه خويش تنها شراب انگورى و الكلى را كه از آن تهيـه                      
 )28.(شود، نجس دانسته است

 )29.(باشد كند كه تمامى اقسام الكل پاك مى مرحوم آيةاللَّه خوئى نيز تصريح مى
 
 
 بحث تطبيقى) ج

موضوع الكل به لحاظ اين كه موضوع تقريباً جديدى است و كاربرد آن در طيف وسيع تنها در چند دهـه اخيـر                       
 .است هاى فقهى و مبسوط اهل سنت نيز مستقيماً مطرح نگرديده آغاز گرديده لذا در كتاب

ريض بـه وسـيله     هاى گوناگون به ويژه مداوا كردن مـ        ولى از مباحثى كه فقيهان معروف اهل سنت به مناسبت         
آيـد كـه الكـل       توان حكم الكل را به دست آورد؛ مثالً از سـخنان ابـن عابـدين برمـى                 اند، مى  خمر مطرح كرده  

 .تخميرى به نظر او نجس است
آن . وى ابتدا مايع حاصل از تقطير آب متنجس را پاك و آب به دست آمده از تقطير بول را نجس دانسته است                     

تقطير خمر عين خمر است، زيرا همان خمر بوده كه به شكل بخار متصاعد شـده                عرق حاصل از    «:گويد گاه مى 
 .»و اگر بخواهيم آن را پاك بدانيم بايد تقطير بول را نيز مطهر بدانيم كه هيچ كس قائل به آن نيست. است

شـود و    آيد كه عرق شـامل الكـل خـالص نيـز مـى             از ذيل اين سخن و قياس الكل به تقطير بول به دست مى            
 )30.(باشد بنابراين نجس مى

 
 

 گيرى نتيجه
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هاى گذشته به دست آمد كه اصوالً تبخير از موارد استحاله است و پس از تقطير بخار، از ديدگاه عـرف                 از بحث 
و در اين نكته، تفاوتى ميان آب متنجس، بول و خمـر وجـود              . مايع به دست آمده چيزى غير از مايع اوليه است         

 .ندارد
كـه  » مسـكر «و  » خمر«ر عمل تقطير آن قدر تكرار شود تا الكل خالص به دست آيد، عنوان               از سوى ديگر اگ   

 .گردد علت اصلى نجاست در مايع اوليه بود، زايل مى
بر الكل خالص ترديد كنيم، باز به مقتضاى قواعد فقهى بايد آن را پاك              » خمر«و برفرض كه در اطالق عنوان       

انـد، طهـارت     هاى عمليه بيـان كـرده      معاصر كه مسئله الكل را در رساله      نظر مشهور ميان فقيهان     ) 31.(دانست
و . انـد  اى از مراجع، قسـم اخيـر را نيـز پـاك دانسـته      هر چند عده. الكل صنعتى و نجاست الكل تخميرى است    

 آيد الكل تخميرى   ها برمى  ولى از سخنان آن   . اند باالخره فقيهان اهل سنت مسئله الكل را صريحاً مطرح نگرده         
 .باشد به نظر آنان نجس مى

گيرد، ظاهر آن اين است كه بايد بالفعـل و بـدون             تر، وقتى يك عنوان موضوع حكم قرار مى        به عبارت فنى   . 1
هيچ قيدى آن عنوان صادق باشد تا حكم مزبور بار شود چنانكه فقهاى ما به خوبى اين نكته را در بحث از تغير 

؛ تنقيح العـروة،    9 عروة الوثقى، كتاب طهارت، فصلٌ فى المياه، مسأله       : ك.ر(اند تقديرى در آب مطلق تبيين كرده     
كند، مسكر بالفعل اسـت نـه مـايعى     اى كه مايع مسكر را نجس اعالم مى در اينجا نيز ظاهر ادلّه) 89، ص 1ج  

ان و در واقـع عنـو     . كه هم اكنون مسموم كننده است ولى اگر با آب مخلوط شده تبديل به مسكر خواهـد شـد                  
 .باشد در اين ادلّه موضوعيت داشته و عنوان مشير به ماده اصلىِ مسكرات كه الكل است نمى» مسكر«
اند ولى در سطور آينده خواهيم  آن چه در اينجا آمده براساس بحثهاى استداللى است كه ايشان مطرح كرده . 2

 .برالكل خالص صادق نيست» مسكر«آيد كه عنوان  ديد كه از عبارت توضيح المسائل آيةاللَّه خوئى برمى
 .98، ص 3آيةاللَّه خوئى، تنقيح العروة، ج  . 3
ها به قراردادهـاى     را از عقود غير متعارفه كه از آن       » اوفوا بالعقود «مرحوم نائينى در بحث معامالت نيز، آيه         . 4
اب آن نيـز همـين نكتـه    و جـو ) 79 ، ص 1منية الطالب، ج  : ك. ر. (شود، منصرف دانسته است    نام تعبير مى   بى

است؛ يعنى مفاد آيه، جعل حكم به صورت كلى و به اصطالح قضيه حقيقيه است و نبود يك مصداق جديـد در       
 .گردد زمان نزول آيه موجب عدم شمول آن نمى

 .358، ص 3شهيد صدر، بحوث فى شرح العروة ، ج : ك.تر ر براى مطالعه بيش . 5
هاى با طعم    هاى تقلّبى به همين شيوه و با افزودن اسانس          هم اكنون شراب   به گفته برخى از اساتيد شيمى،      . 6

 .شود ميوه، تهيه مى
 .359 ، ص 3شهيد صدر، بحوث فى شرح العروة، ج  . 7
 .همان . 8
 .1 و 19، حديث 9، ابواب صفات قاضى، باب 18وسائل الشيعه ، ج  . 9
 .همان  . 10
 .101 ، ص 2آيةاللَّه خوئى، تنقيح العروة، ج  . 11
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 .113مسأله ) 1370چاپ هفتم ، چاپخانه محمدعلى علمى ، (توضيح المسائل  . 12
هم ايشان در پاسخ به سؤالى كه در خصوص الكل صنعتى كه از تركيب شـيميايى در صـنعت نفـت، بـه                        . 13

غايـة فليسـت    الكحول الّتى لم يعهد منها االسـكار و ال تسـتعمل لهـذه ال             «: دارند آيد چنين مرقوم مى    دست مى 
 ).55 و 54صراط النجاة فى اجوبة االستفتاءات، با حاشيه آيةاللَّه تبريزى، سؤال (» نجسة
ه مكـارم شـيرازى آمـده اسـت                    شبيه مسـئله   . 14  125ايشـان در مسـئله      . اى كـه ذكـر شـد در رسـاله آيةاللـَّ
 هرگاه آن را رقيـق كننـد و     هايى كه ذاتاً قابل شرب نيست يا جنبه سمى دارد نجس نيست ولى             الكل«:گويد مى

 ».مشروب و مسكر باشد، نوشيدنش حرام است و احتياطاً حكم نجس دارد
ظاهراً نظر ايشان از الكلى كه ذاتاً قابل شرب نيست، الكل اتيليك است كه در صنعت مورد اسـتفاده اسـت نـه                       

 . آب مخلوط گردد، زيرا الكل چوب، مشروب و مسكر نيست هر چند كه با)يا الكل متيليك(الكل چوب 
 .169، ص 3عروة الوثقى، بحث مطهرات ، مطهر چهارم؛ تنقيح العروة، ج  . 15
چون تبديل جسم سگ به نمك، نه تنها از لحاظ عرفى بلكه از لحاظ علمـى                 تبديل خمر به سركه نيز هم      . 16

اى بـه نـام      يل بـه مـاده    زيرا ماده مؤثر خمر، الكل است كه پس از انقـالب، تبـد            . نيز دگرگونى در ماهيت است    
هاى فقهى انقـالب خمـر بـه         در برخى از كتاب   . شود كه ماهيت شيميايى آن با الكل فرق دارد         اسيداستيك مى 

آن چه مهم است اين است ) 181و 168 ، 3تنقيح العروة، ج . (اند سركه را از نظر علمى، خارج از استحاله دانسته
 .باشد كه ديدگاه علمى، معيار استحاله نمى

. ر. انـد  و لذا تفصيلى را كه فاضل هندى ميان عين نجس و شيئ متنجس گذاشته، فقيهان ديگر نپذيرفته                 . 17
 .؛ تنقيح العروة، همان جا57 ، ص 1كشف اللثام، ج : ك
 .140 ، ص 1شهيد صدر، بحوث فى شرح العروة، ج  . 18
 .362، ص 3بحوث فى شرح العروة، ج  . 19
؛ ايشان، مسكر بودن الكل را مسلّم گرفته و در صـدق عنـوان خمـر اشـكال                  101 ص   ،2تنقيح العروة، ج     . 20
در غير اين صـورت     . توان گفت حتى عنوان مسكر نيز از نظر عرفى برآن صادق نيست            در حالى كه مى   . كند مى

يشان حتى  ها به دست آيد، به نظر ا       زمينى و مانند اين    اگر الكل، از تخمير موادى چون نيشكر، چغندر قند، سيب         
 .قبل از تقطير نيز لفظ خمر بر آن صادق نيست

 .5، حديث 31، ابواب اشربه محرّمه، باب 17وسائل الشيعه، ج  . 21
 .186، ص 3آيةاللَّه خوئى، تنقيح العروة، ج  . 22
 .9وسائل الشيعه، همان جا، حديث  . 23
 .177، ص 3تنقيح العروة ، ج : ك. تر ر براى توضيح بيش . 24
 .175 ، ص 3آيةاللَّه خوئى، تنقيح العروة، ج  . 25
استفاده اين حكم از عبارت فوق مبتنى بر آن است كه جمله شرطيه مفهوم داشـته باشـد، اثبـات مفهـوم                       . 26

فقيـه گـاهى بـه بيـان        . مخالف براى فتواى فقيهان كه نوعى اِخبار از حكم شرعى است با مشكل مواجه است              
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بنابراين بر فرض كه عبارت مزبـور، مفهـوم         . كند و بى اشكال است اكتفا مى     حكم آن صورت مسئله كه واضح       
 .اما ممكن است احتياط كند. دهد توان گفت در صورت مخالف، فتوا به طهارت نمى داشته باشد، تنها مى

هـاى   ؛ بايد دانست كه در سؤالى كه از ايشان پرسـيده شـده تمـامى الكـل                36 ، ص    1مجمع المسائل، ج     . 27
كـه در    هـاى صـنعتى چنـان      تر الكل  بلكه بيش .  از نوع الكل تخميرى دانسته شده كه اين درست نيست          صنعتى

 .شود مبحث دوم همين فصل خواهيم ديد، از طريق صنعت پتروشيمى و بدون استفاده از خمر توليد مى
 .149، ص 1سيدمحسن حكيم، منهاج الصالحين با تعليقات سيدمحمدباقر صدر، ج  . 28
هاى فتوايى  ؛ آيةاللَّه سيستانى و آيةاللَّه ميرزا جواد آقا تبريزى نيز در كتاب109، ص 1هاج الصالحين، ج    من . 29

 .اند خويش همين نظر را پذيرفته
و على كلّ حال فال ضرورة الى استحصال العـرق الصـاعد   «؛ 38، ص 4ابن عابدين، حاشيه رد المختار، ج      . 30

ال يطهر بذلك و االّ لزم طهارة البول و نحوه اذا استقطر فى اناء و ال يقول بـه                   من نفس الخمر النجسة العين و       
 .تر در اين زمينه در پايان كتاب خواهد آمد بحث بيش» .عاقل
 
ظرفى كه قطرات الكل پس از آخـرين تقطيـر بـدان هـدايت              : يك نكته را بايد توجه داشت و آن اين كه          . 31
 اگر قطرات الكل در همان ظرفـى كـه در دفعـات قبـل عـرق خمـر در آن                     واال. شود بايد از قبل پاك باشد      مى
ريخته هدايت شود، نجس خواهد بود؛ به عبارت ديگر اين جا با مسئله انقالب خمر به سركه تفاوت دارد، در               مى

ولى اين جا روايـت خاصـى       . كرد كه با تبدل خمر به سركه، ظرف نيز پاك شود           آن جا روايات خاصه اقتضا مى     
 .جود نداردو
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  كاربردهاى الكل از نظر شرع-گفتار دوم 
 

در فصل مقدماتى، با موارد گوناگون كاربرد الكل آشنا شديم و ديديم كه الكـل در مـوارد بسـيارى چـون امـور                  
 .شود سازى و غير اين ها به كار گرفته مى سازى، چرم پزشكى، صنايع دارويى، صنايع آرايشى، رنگ

هـا از الكـل    ف شرعى افراد را در برخورد با اين گونه كاالها كه در فرايند توليد آن  ين مبحث برآنيم تا تكلى    در ا 
 .استفاده شده است، مورد بررسى قرار دهيم

چنـين مصـرف آن را از        و هـم  ) به ويژه الكل تخميرى   (ولى قبل از همه الزم است اصوالً توليد و فروش الكل            
، چرا كه خواهيم ديد هرگونه تالشى جهت تهيه و توزيـع مشـروبات الكلـى از نظـر                   لحاظ شرعى مطالعه كنيم   

 .باشد شرعى ممنوع مى
در قسمت نخسـت، توليـد، فـروش و مصـرف           : كنيم بدين منظور مطالب اين گفتار را در دو قسمت خالصه مى          

استفاده شده از ديـدگاه     ها از الكل     الكل و در قسمت دوم، توليد، فروش و مصرف كاالهايى را كه در ساخت آن              
 .سنت بررسى خواهيم كرد در پايان نيز حكم الكل را در فقه اهل. دهيم فقهى مورد مطالعه قرار مى

 
 
  توليد، فروش و مصرف الكل از نظر شرع- 1
 
 
 
 توليد و خريد و فروش خمر جهت ساخت الكل) الف
هاى فساد از سطح جامعه، نه تنهـا نوشـيدن           گذار اسالمى به منظور حفظ سالمت اجتماع و بركندن ريشه          قانون

ها را حرام و مستوجب مجازات دانسـته         مشروبات الكلى بلكه هرگونه تالش جهت تهيه، توزيع و يا نوشيدن آن           
فتوا به حرام بودن اين اعمال نه بدان خاطر است كه مقدمه حرام، حرام اسـت بلكـه حتـى اگـر حرمـت                        . است

كار كنيم باز بايد اين اعمال را حرام دانست چرا كـه روايـات فراوانـى دربـاره                  مقدمه مزبور را از لحاظ شرعى ان      
 .ممنوعيت شرعى آن ها وارد شده است

و يا در چند    ) 1).(ثمنُ الخمر سحت  (مثالً در روايات زيادى چنين آمده كه پول حاصل از فروش خمر حرام است             
شراب و توليـد كننـده      ) ص(اسالم  كه پيامبر گرامى    آمده - عليهما السالم    -حديث، از جمله معتبره زيدبن على       

آن، فروشنده و خريدار آن، ساقى و نوشنده آن، بـاربر و تحويـل گيرنـده آن را مـورد لعـن و نفـرين قـرار داده                            
شود و پس از توليد نيـز بـرآن          الكل صنعتى از آن جا كه در فرايند توليد آن هرگز از خمر استفاده نمى              ) 2.(است
در فصـل  . ق نيست، طبعاً از موضوع اين روايات خارج است، ولى الكل تخميرى چنين نيسـت           صاد» خمر«لفظ  

 .شود اول اين رساله ديديم كه الكل تخميرى از خمر و ساير مشروبات الكلى گرفته مى
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اكنون آيا توليد يا خريد و فروش خمر جهت تهيه الكل مشمول روايـات فـوق اسـت؟ و آيـا سـازنده شـراب و                          
 باشند؟ خرد، مشمول لعن و نفرين پيامبر مى  كه آن را جهت ساخت و سنتز الكل مىاى كارخانه

ها، چنين   از مجموع روايات وارده در اين باب و به قرينه ذكر ساقى و شارب در برخى از آن                 : در پاسخ بايد گفت   
شـروبات  آيد كه هدف از تحريم اين گونـه اعمـال، جلـوگيرى از مفاسـدى اسـت كـه در اثـر نوشـيدن م                         برمى
نيز به مناسبت حكم و     ) ثمن الخمر سحت  (حتى روايات مربوط به تحريم پول خمر      . آيد كننده به وجود مى    مست

در غيـر ايـن     . هـاى حـرام اسـت      موضوع در موردى است كه هدف از خريد و فروش خمر، نوشيدن و اسـتفاده              
در حـالى كـه     . آن نيز حرام اسـت    صورت، بايد قائل شويم كه تهيه خمر جهت توليد سركه و يا خريد و فروش                

 .رسد احتمال آن از نظر فقهى بعيد به نظر مى
بنابراين اگر خريد و فروش خمر، در جهت حالل و به منظور اصالح حال مردم باشـد، مشـمول روايـات مزبـور        

ايـن  شاهد بر مطلب اين كه در ساير روايات، تهيه و خريد و فروش خمر براى توليـد سـركه از                     ) 3.(نخواهد بود 
 .جهت كه اراده فساد در آن نيست، به طور صريح، حالل شمرده شده است

كار بودم و او براى باز پرداخـت         از شخصى طلب  :  مى پرسد  - عليه السالم    -مثالً جميل بن دراج از امام صادق        
ن خمر  ظاهر روايت اين است كه گرفت     ). 4(»آن را بگير و سركه بساز     «:حضرت فرمود . دين خود به من خمر داد     

به عنوان وفاى به دين و موجب سقوط تعهد بوده است و مديون، خمر را به منظور پرداخت بدهى خـويش داده   
 )5.(است

: تواند خمر را جهت تهيـه سـركه نگـه بـدارد، فرمـود              بصير، در پاسخ به اين سؤال كه آيا مى         و در صحيحه ابى   
 )6(»يس إرادتك الفسادالبأس بذلك، انّما ارادتك ان يتحول الخمر خّالً و ل«

رساند كه خريد و فروش شراب و توليد آن، به منظور            روايات ديگرى نيز بدين مضمون وجود دارد و همگى مى         
 )7.(منفعت حالل چون تهيه سركه، اشكال شرعى ندارد

چنـان كـه توليـد و خريـد و          . بدين ترتيب توليد، خريد و فروش خمر جهت ساخت الكل، تحريم شرعى نـدارد             
اى  مضافاً به اين كه به نظر عده. هاى حالل، هيچ گونه حرمت ندارد ش الكل تخميرى نيز به منظور استفادهفرو

بر آن صادق نيست تـا مشـمول روايـات مـورد      » خمر«باشد، اصوالً     مى 96الكل تخميرى كه در درجه خلوص       
 .بحث قرار گيرد

 
 
 استفاده از الكل در ضد عفونى كردن پوست) ب

 يدن الكل به ويژه الكل تخميرى به پوست از نظر شرعى چه حكمى دارد؟اصوالً مال
حال ) 8.(است اى كه در ساخت آن از خمر استفاده شده، پليد و به منزله مردار دانسته شده                در يك روايت، سرمه   

كـه  اى   چون اسـتفاده از سـرمه      آيا ماليدن الكل به پوست بدن به منظور ضد عفونى كردن زخم و مانند آن، هم               
 خمر با آن عجين شده حرام است؟
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اى كه در آن خمر وجود دارد، با نوشيدن خمـر بيگانـه              كشيدن سرمه «: گويد شهيد صدر در باره روايت فوق مى      
بنابراين به فرض اين كه كشيدن سرمه مزبور      . كند نيست، زيرا با سرمه كشيدن، مسكر به درون بدن رسوخ مى          

بديهى است  . را حرام دانست  ) هر چند حالل  (توان هر نوع استفاده از خمر        بر چشم حرام باشد، براساس آن نمى      
 )9(».اگر مسكرى در رنگ كارى و جالدادن به چوب، به كار رود، مشمول روايت فوق نيست

از آن جـا كـه      : خواهـد بگويـد    مى» هو خبيثٌ بمنزلة الميته   « در جمله    - عليه السالم    -رسد كه امام     به نظر مى  
و بـه عبـارت ديگـر استشـفا از          . يابـد  وى دارد، داروى مخلوط به شراب نيز همان پليدى را مـى           خمر، خُبث معن  

چنـان كـه   . اى كه خداوند آن را حرام و پيامبر آن را لعن و نفرين فرموده است، كارى پست و بيهوده است               ماده
عرفـاً بـيش از كراهـت       » خبيـث «به بيان ديگر، از لفظ      ) 10.(خوردن گوشت مردار طبعاً مورد نفرت آدمى است       

زيرا اين گونه نيست كه هر نوع انتفاع از ميته حـرام            . و تشبيه به ميته نيز دليل حرمت نيست       . شود استفاده نمى 
 .باشد

بـه مفهـوم    » فان كان مضـطرّاً فليكتحـل بـه       «: گويد ممكن است اشكال شود كه جمله اخير در روايت كه مى          
 نبايد از سرمه عجين با خمر استفاده كند و اين مساوق با حرمت              رساند كه اگر شخص اضطرار ندارد      مخالف مى 
ولى واقعيت اين است كه جمله مزبور نيز با آن چه گفتيم تنافى ندارد، زيـرا جملـه اخيـر، بـه وسـيله                        . آن است 

 .آيد شود از آن به دست نمى بر جمله قبل تفريع شده و بيش از آن چه از جمله اول فهميده مى» فاء«
بـدين ترتيـب    . اى از فقها، الكل، اصوالً خمر نيست تا مشمول اين گونه روايـات باشـد               اين از نظر عده   عالوه بر 

 .ها حرمت شرعى ندارد استفاده از الكل تخميرى در ضد عفونى كردن زخم و مانند اين
 
 
 ها استنشاق بخارات الكل در آزمايشگاه) ج

اكنـون  . گردد شود و در فضا پراكنده مى      ر حرارت، بخار مى   هاى شيمى، مقدارى از الكل براث      گاهى در آزمايشگاه  
 :استشمام اين بخارات از نظر شرعى چگونه است؟ اين مسئله از لحاظ حرمت و نجاست قابل بررسى است

اما از لحاظ نجاست، به نظر برخى از فقيهان، وقتى شراب يا هر مايع نجس ديگر تبديل به بخار شود، موضـوع               
و در ارتكاز . و به نظر برخى ديگر، بخار، از جنس گاز است) 11.(دهد  اصطالح استحاله رخ مىكند و به تغيير مى

 )12.(عرف مسلمانان، اصوالً گاز قابليت حكم به نجاست ندارد
و . توان نجس دانست   نمى) هر چند از نوع الكل تخميرى باشد و آن را نجس بدانيم           (به هر تقدير، بخار الكل را       

هيچ نوع مستى عارض شـخص      ) هر چند زياد باشد   (ت از آن جا كه بر استشمام بخارات مزبور          اما از لحاظ حرم   
توان آن را حرام دانست، ولى اگر استنشاق بخارات الكل موجب مستى شود، بايـد ديـد آيـا تنهـا                      شود، نمى  نمى

 شرب مسكر حرام است يا اسكار و مستى به هر شكلى به وجود آيد، ممنوعيت شرعى دارد؟
كند؛ مثالً در روايت علّى بن يقطين آمده كه خداوند خمر را نه به خاطر نام                 سى روايات، نظر دوم را تأييد مى      برر

دهد و عاقبـت آن را دارد،        پس هر آن چه عمل خمر را انجام مى        . آن بلكه به خاطر عاقبت آن حرام كرده است        
 )13.(خمر است
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چـون نوشـيدن خمـر، حـرام خواهـد           موجب مستى باشد، هـم    چه   بنابراين، استنشاق بخارات خمر يا الكل چنان      
 )14.(بود
 
 
 مخلوط كردن الكل با آب) د

اعـم از صـنعتى و   ( درجـه را  96مسئله ديگرى كه در اين جا قابل مطالعه است اين است كه اگر الكل خـالص         
ـ  به ميزانى با آب مخلوط كرديم كه از حالت مسموم كنندگى در آمد و حالـت مسـت                 ) تخميرى ده بـه خـود     كنن

باشد؟ با توضيحاتى كه گذشت حرام بودن اين مايع، مسلّم است            گرفت، آيا مايع به دست آمده شرعاً نجس مى        
اما از لحاظ نجاست، فقيهانى چون محقّق . گردد شامل آن مى» كلُّ مسكرٍ حرام«: گويد و اطالق رواياتى كه مى

 .اند اند، اين مسئله را مطرح نكرده انستهكه همه گونه الكل حتى الكل تخميرى را پاك د) ره(خوئى
دانند، ولى در صورتى كه با مخلوط شدن در آب، حالت مشـروب و               برخى نيز با آن كه الكل صنعتى را پاك مى         

 )15.(اند مسكر به خود بگيرد، بنابر احتياط، آن را نجس دانسته
اگر بعد از مخلوط شدن الكل تخميرى بر        بايست تفصيل داد، زيرا      رسد كه در مسئله مى     به هر حال، به نظر مى     

 )16.(صادق باشد بدون شك مشمول روايات نجاست خمر خواهد بود» خمر«مايع به دست آمده عنوان 
» الخمر مـن خمسـة  «و در صورتى كه الكل صنعتى با آب مخلوط شود، چنان چه دليل نجاست مسكر، روايات   

گردد، زيرا بر فـرض كـه ايـن روايـات            به دست آمده نمى   باشد، اين روايات شامل مسكرى كه از الكل صنعتى          
هـاى   شراب به دست آمده از كشمش، عسل، خرما و جو را به منزله شراب انگورى بداند، تنها نجاست مشروب                  

شود و بر فرض كه از مورد اين روايات، الغـاء خصوصـيت كنـيم، حرمـت و نجاسـت شـرابهاى                       مزبور ثابت مى  
در حـالى كـه الكـل       . گـردد  شود ثابـت مـى     چون سيب زمينى و چغندر قند گرفته مى       متعارف كه از مواد قنددار      

 .شود صنعتى اصوالً از مواد قنددار گرفته نمى
و اگر دليل نجاست مسكر، رواياتى چون موثقه عمار باشد كه از نماز خواندن در لباس آلـوده بـه مسـكر نهـى                        

ح عالجى را بـه تقريبـى كـه در فصـل اول گذشـت،               كند، اين روايات هر چند معارض داشت ولى اگر مرج          مى
شود كه روايات نجاست پس از تعارض با روايات طهارت مسكر     توان گفت مرجح عالجى باعث مى      بپذيريم، مى 

توان براى اثبات نجاست هر مسكرى، به اطـالق ايـن روايـات اسـتدالل                و لذا مى  . و تساقط، حياتى دوباره يابد    
 .طريقى نامرسوم به دست آيدهر چند آن مسكر از . كرد

بنابراين الكل صنعتى چنان چه براثر مخلوط شدن با آب به حالت اسكار در آيـد، عـالوه بـر حرمـت نوشـيدن،                       
 .اجتناب از آن نيز الزم خواهد بود

 
 
  استفاده از الكل در فرايند توليد كاال- 2
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 )توليد، فروش و مصرف(

و چـون برخـى از      . رود ت در ساخت و سنتز بسيارى از كاالها به كار مى          از آن جا كه الكل بهترين حلّال آلى اس        
كند، لذا بايد ديد توليد و فروش يا         باشد و عنوان خمر بر آن صدق مى        اى از فقها نجس مى     انواع آن به نظر عده    

ن چـو  بديهى است در اين جا انواع گونـاگون كـاال هـم           . مصرف اين گونه كاالها از نظر شرعى چه حكمى دارد         
گيرد ولى قبل از ورود به اصل بحث الزم است دو مقدمه را              ها مورد بحث قرار مى     ها و غير اين    داروها و نوشابه  
 :يادآور شويم

بنابراين نظر كه الكل صنعتى پاك و الكل تخميرى نجس است، چنان چه الكلى در بيرون موجـود اسـت و در                      
 . نوع الكل پاك دانستتوان آن را از نوع آن ترديد كنيم، از نظر شرعى مى

همين طور اگر شك كنيم كه آيا در جريان توليد يك كاالى معين، از الكل نجس اسـتفاده شـده يـا نـه ، بـاز                           
 .توان آن را پاك دانست مى

در واقع، . شود تعبير مى» شبهه موضوعيه خارجيه«در همه اين موارد، ترديد در مصداق خارجى است و از آن به      
دهـد تـا    در اين جا به منظور تسهيل در گردش زندگى روزمره مردم، به پيروان خود اجازه مى   دين مبين اسالم،    

 .ء مشكوك گذارند فرض را بر پاك بودن يا حالل بودن شى
كنـد   از لحاظ فقهى نيز، حكم به طهارت يا حليت در اين گونه موارد، يا به خاطر استصحاب است كه ثابت مـى                     

و يا براساس قاعده طهارت يا قاعده حليت ، در فرضـى كـه              . جس به كار نرفته است    در مواد اوليه كاال، الكل ن     
 .استصحاب جارى نباشد

به دست آمده است، در شبهات موضوعيه، چيزى را كـه معلـوم             ) 17(براساس اين دو قاعده كه از روايات معتبر       
تـوان   ل است يا حرام، مـى توان آن را پاك دانست و چيزى كه معلوم نيست حال          نيست پاك است يا نجس، مى     

در اجراى اين قواعد نيز، كندوكاو درباره واقعيت امر الزم نيست، بلكه حتى در صورت امكان      . حالل قلمداد كرد  
 .ء مشكوك را پاك يا حالل شمرد توان شى تحقيق نيز مى

يار ديگران گذاشت ء نجس را در اخت توان شى  نكته ديگرى كه در اين جا الزم به ذكر است اين است كه آيا مى              
 و يا بدون اعالم نجاست آن، به فروش رسانيد؟ 

اى است كه پاك بودن شرط الزم آن اسـت،           برخى از فقيهان برآنند كه اگر مورد مصرف كاالى نجس به گونه           
هـا   ها و آشاميدنى   توان بدون اعالم نجاست، آن را در اختيار ديگرى گذاشت و يا به فروش رسانيد؛ خوردنى                نمى
ء نجس حرام است، سبب خوردن  همان گونه كه خوردن يا نوشيدن شى    «: اند كه  لذا فتوا داده  . اين قبيل است  از  

 )18.(باشد يا نوشيدن ديگرى شدن نيز حرام مى
ء در جايى است كه طهارت واقعـى شـرط الزم آن             گاهى كاربرد شى  . گذارند برخى نيز ميان دو مورد تفاوت مى      

و زمانى نيز مورد اسـتفاده آن طـورى اسـت كـه طهـارت               . يدن از آن قبيل است    است چنان كه خوردن و آشام     
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لذا اگر پس از نماز بفهمـد       . باشد؛ مثالً طهارت لباس يا بدن در نماز اين گونه است           ظاهرى نيز در آن كافى مى     
 .لباس يا بدن او نجس بوده، اعاده نماز الزم نيست
چـرا كـه    . جس حتى بدون اعالم نجاسـت آن، اشـكالى نـدارد          در قسم اخير، در اختيار ديگرى گذاشتن لباس ن        

هـيچ كمبـودى از نمازهـاى       ) داند لباس يا بدن او نجس است       كه نمى (مطابق ادله شرعى، نماز شخص جاهل       
 )19.(ندارد) شود كه در لباس يا بدن پاك خوانده مى(ديگر 

كننده كاال، در نوع الكلـى كـه در فراينـد           اگر توليد كننده، فروشنده يا مصرف       : گوييم پس از اين دو مقدمه مى     
بنابراين نظر كه الكل صنعتى، پاك و الكـل تخميـرى، نجـس             (شود، ترديد داشته باشند      توليد به كار گرفته مى    

چنان كه اگر فروشنده يا مصرف كننده كااليى در اصل اين           . توانند الكل را از نوع الكل پاك بدانند        مى) باشد مى
ه اگر بدانند كـه      امإ؛ه. تواند كاال را پاك بداند     وليد آن به كار رفته ترديد داشته باشد، نيز مى         كه الكل در جريان ت    

در توليد كاالى خاصى، الكل به كار رفته و الكل مزبور نيز از نوع الكل تخميرى است مسئله در اقسام مختلف                     
 :باشد كاال به شرح زير قابل بررسى مى

 
 
 ها نوشابه) الف

ايـن الكـل اگـر از       . شود ها از مقدار كمى الكل استفاده مى       ريع در حل شدن مواد اوليه در نوشابه       گاهى براى تس  
كنـد و امـا از لحـاظ         دانند و بنابراين نوشابه را نجـس نمـى         نوع الكل صنعتى است، مشهور فقها آن را پاك مى         

گيرد به طورى كه اگـر       ار مى حرمت آن، اگر مقدار الكل آن قدر كم است كه كامالً مغلوب اثرات محيط خود قر               
آيد، در اين صورت شـبهه حـرام    به مقدار زياد هم نوشيده شود، هيچ گونه حالت اسكار در شخص به وجود نمى   

 .رود بودن آن نيز از بين مى
و اگر الكل مزبور از نوع الكل تخميرى باشد كه از شراب به دست آمده، در صورتى كه آن را پـاك بـدانيم آن                         

الكل صنعتى است؛ يعنى اگر نوشيدن مقدار زياد آن نيز حالت مستى نياورد، پـاك و حـالل اسـت                    چون   نيز هم 
بلكـه اگـر عنـوان      . آورد، خوردن مقدار كم آن نيز، حرام است        ولى اگر نوشيدن آن ولو به مقدار زياد، مستى مى         

 ) 20.(خمر يا مسكر بر آن صادق باشد، بايد آن را نجس دانست
حالت اسـكار  ) هر چند به مقدار زياد(اى كه در آن از ماده الكل استفاده شده و نوشيدن آن    ابهبنابراين توليد نوش  

و در حرمت آن تفاوتى ميان      . باشد چنان كه خريد و فروش و مصرف آن نيز حرام مى          . آورد، حرام است   پديد مى 
آورد، توليد، خريـد و   ور، مستى مى  بنابراين اگر به فرض، نوشيدن ده ليوان از نوشابه مزب         . مقدار كم و زياد نيست    

كلّ مسكر «باشد، زيرا در احاديث معتبر آمده كه  تر از آن نيز حرام مى فروش و يا نوشيدن حتى يك ليوان و كم
اى حرام است و آن چه كه مقدار زياد آن مسـت   يعنى هر مست كننده   ) 21(»حرام و ما أسكر كثيره فقليله حرام      

 .باشد ام مىكند، مقدار كم آن نيز حر مى
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بر طبق قاعده » كند، مقدار كم آن نيز حرام است   آن چه مقدار زياد آن مست مى      « : گويد بلكه اين جمله كه مى    
بايست مقدار كم آن را نيز حرام بدانيم، زيرا بر مقدار كـم نيـز ، عنـوان     است؛ يعنى اگر جمله اخير هم نبود، مى      

 .باشد مسكر صادق مى
بر شرب خمر، حريص بودند و ترك عادت براى آنان مشكل افتاده بود، بـه منظـور                 در صدر اسالم، كسانى كه      

فرار از حكم الهى تحريم خمر در آيه نود سوره مائده، به اين توجيه دست زدند كه اگر مقدار كم از خمر نوشيده            
ننده نباشد، ايـن    شود و يا قبل از نوشيدن با مقدارى آب مخلوط شود تا درجه الكلى پايين آيد و بالفعل مست ك                   

اند به طورى كه حالل بودن اين نوع نوشـابه           عالمان مكتب حنفى نيز به حالل بودن آن فتوا داده         . حرام نيست 
 .شود يكى از مشخصات مكتب حنفى شمرده مى

كلّ مسكر حـرام و مـا أسـكر         «بلكه اين جمله را كه      . اند امامان معصوم در قبال اين فتوا به شدت برخورد كرده         
آب «: اند كـه   و در برخى روايات چنين علت آورده      ) 22.(اند از رسول گرامى اسالم نقل كرده     »  فقليله حرام  كثيره
 )23.(»تواند حرام را حالل كند نمى

و كسـانى هـم كـه الكـل         . باشـد  اكنون ممكن است گفته شود اگر الكل صنعتى نجس نيست، ولى حـرام مـى              
اى كـه در سـاخت آن از         اند و و از سوى ديگر نوشابه       ترديد نكرده اند در حرام بودن آن       تخميرى را پاك دانسته   

آب «بنابراين اطالق اين جمله كه . الكل صنعتى يا الكل تخميرى استفاده شده چيزى جز خلط آن با آب نيست
اج         (كه در دو روايت     » كند حرام را حالل نمى    آمـده  ) صحيحه معاويةبن وهب و صحيحه عبدالرحمن بـن الحجـ

 .گردد هر چند نوشيدن آن ولو به مقدار زياد موجب مستى نباشد به مورد بحث نيز مىشامل نوشا
جواب اين است كه نوشيدن الكل صنعتى به عنوان اولى حرام نيست، بلكه حرمت نوشيدن آن به خاطر سميت                   

 بنـابر   چنان كه الكل تخميـرى نيـز      . گردد آورد و يا موجب خودكشى مى      آن است كه ضرر كلى بر بدن وارد مى        
دانند، چنين حالتى را دارد؛ يعنى حرمت آن به عنوان ثـانوى اسـت، بـرخالف                 نظريه كسانى كه آن را خمر نمى      
 .خمر كه به عنوان اولى حرام است

در دو روايت مزبور، به قرينه صدور روايت، حرام به عنوان اولـى اسـت و لـذا                  » حرام«از سوى ديگر، مقصود از      
 حالت مسموم كنندگى دارد، با آب يا ماده ديگرى مخلوط شود و حالت سميت آن به                 اگر مايعى غير از الكل كه     

 .گردد و مشمول روايات فوق نخواهد بود كلى از بين برود، حرمت نوشيدن آن نيز زايل مى
 
 
 داروها) ب

ويـى و   هـاى دار   چون تنطورها يا شربت    در فصل اول اين رساله ديديم كه در ساخت و سنتز برخى از داروها هم              
اين الكل، مطابق تحقيقى كـه از  . شود ها از الكل به عنوان حلّال شيميايى استفاده مى نيز در تهيه روكش قرص    

هر چنـد اسـتفاده از      . دانشكده داروسازى به عمل آمد، ممكن است الكل صنعتى خالص يا الكل تخميرى باشد             
 .الكل تخميرى، به لحاظ مواد اوليه آن، ترجيح دارد

 :يكى از لحاظ نجاست و دوم از لحاظ حرمت:  در دو قسمت استاكنون بحث
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 : حكم مسئله از لحاظ نجاست) 1 -ب 

ء بـه صـورت شـبهه موضـوعيه باشـد،       در مقدمه اين بحث متذكر شديم كه هر كجا ترديد در نجس بودن شى   
كه آيا الكل صـنعتى و      (دى  بنابراين اگر توليد كننده و داروسازى در نوع الكل كاربر         . توان آن را پاك دانست     مى

 .ء پاك رفتار كند چون شى تواند با آن هم ترديد داشته باشد، مى) پاك است يا الكل تخميرى و نجس
توانـد حكـم بـه       مصرف كننده نيز اگر در وجود الكل در داروى مصرفى خود و يا نوع آن ترديد داشته باشد مى                  

 .طهارت آن نمايد
ده مشخص باشد و مثالً معلوم باشد كه الكل از نوع تخميرى است، در اين جـا                 اما اگر نوع الكل به كار برده ش       

نيز چنان چه نظريه محقق خوئى را بپذيريم، الكل تخميرى پاك و از اين جهت هيچ فرقـى بـا الكـل صـنعتى                   
 .نخواهد داشت

ى است، پاك بودن چه معلوم باشد كه الكل كاربردى، از نوع تخمير        اما بنابرنظريه نجاست الكل تخميرى، چنان     
و لذا . كند شود، زيرا الكل به مجرّد رسيدن به مايع، آن را نجس مى تنطور يا شربت دارويى، با مشكل مواجه مى 

در فقـه  . اگر پس از انحالل در مايع، ماهيت آن نيز عرفاً تغيير كند، نجاست آن به حال خود باقى خواهـد مانـد        
هـر چنـد   . كنـد  با مايع ديگرى مخلوط شود آن مايع را نجس مـى نيز اين مسئله مطرح شده است كه اگر خمر          

پس از تركيب ، طبيعت خمر و اسكار آن برطرف شود يا حتى محلول به دست آمده از تركيـب خمـر بـا مـاده                          
 )24.(ديگر، عنوان ثالثى به خود بگيرد

ن باشد، در مايع متنجس دليل اين امر نيز واضح است، زيرا برفرض كه تغيير عنوان در خمر موجب پاك بودن آ
عنوان آن است پس هرگـاه       نجس ، تغيير عنوان موجب استحاله نيست؛ به عبارت ديگر، موضوع نجاست درعين           

ولى در متنجس، عنوان آن موضوع نجاست نيست بلكه موضـوع           . بندد عنوان زايل شد، نجاست نيز رخت برمى      
 . ق استاست كه با تغيير عنوان نيز بر آن صاد» ء شى«نجاست، 

و اگر در انقالب خمر به سركه، ظرف آن را برخالف قواعد پاك دانستيم و گفتيم ظرفى كه در آن شراب تبديل 
ه       به سركه شده است، پس از تبدل به سركه پاك مى           اى بـود كـه در خصـوص         شود، اين به دليل روايات خاصـ

ى در دست نيست، بلكه روايـات متعـددى در          هاى دارويى، چنين روايات    موضوع وارد شده بود، اما در مثل شربت       
 .گيرد هاى بعدى مورد بررسى قرار مى خصوص حرمت داروى مخلوط به خمر رسيده كه در بحث

 
 
 : بررسى مسئله از لحاظ حرمت نوشيدن) 2 -ب 

اگر در بحث قبل، به اين نتيجه رسيديم كه شربت دارويى به اين دليل كه الكل تخميرى در ساخت آن به كار                      
باشـد، بلكـه     توان گفت نوشيدن آن به اين دليل كه نجس است، حـرام مـى              جا نيز مى   فته نجس است، در اين    ر
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توليد و فروش آن نيز اشكال شرعى دارد، زيرا پاك بودن، شرط واقعـى بـراى خـوردن غـذا يـا نوشـيدن هـر                          
 .ر ديگران گذاشتتوان غذا يا نوشيدنى نجس را در اختيا لذا بدون اعالم نجاست، نمى. نوشيدنى است

اما اگر اين نظريه را كه الكل اعم از تخميرى يا صنعتى پاك است، پذيرفتيم، به هر حال حرام بـودن نوشـيدن               
توان شربت دارويى را كه ماده حرام در آن به كار رفته، مـورد اسـتفاده                 اكنون آيا مى  . ها مسلّم و قطعى است     آن

 قرار داد؟
مسـتى  ) ولو به مقـدار زيـاد     (ويى كه در آن الكل به كار رفته، در اثر نوشيدن            اگر شربت دار  : در پاسخ بايد گفت   

زيرا آن چه زيـاد آن  .برآن صادق بوده و نوشيدن حتى يك قاشق از آن نيز حرام است            » مسكر«آورد، عنوان    مى
 ).ما أسكر كثيره فقليله حرام(آورد، مقدار كم آن نيز حرام است  مستى مى

گيـرد كـه      آمده، الكل براثر انحالل در دارو آن چنان مغلوب اثرات محـيط قـرار مـى                ولى بنابر تحقيق به عمل    
شود به طورى كه نوشيدن مقدار زياد دارو نيز آثار مستى را كه در فصـل                 خاصيت اوليه به كلى از آن گرفته مى       
ها نقـش حلّـال را در       به ويژه كه مقدار الكل كار بردى، بسيار كم بوده تن          . مقدماتى كتاب گفته شد در پى ندارد      

 .نمايد محلول ايفا مى
كـلُّ  «برآن صادق نيسـت تـا مشـمول ادلّـه           » مسكر«يا  » خمر«بدين ترتيب تنطور يا شربت دارويى ، عنوان         

اختالل مراكز تكلّم، سمعى، بصـرى، و كنتـرل    (و نوشيدن مقدار زياد آن نيز آثار مستى         . قرارگيرد» مسكرٍ حرام 
در فقـه نيـز ايـن       . شامل آن باشـد   » ما أسكر كثيره فقليله حرام    «پى ندارد تا روايات     را در   ) اعمال فيزيكى مغز  

مسئله مطرح شده كه اگر مسكر جامد باالصالة در اثر واكنش شيميايى، حالت اسكار خود را از دست دهد، حرام    
 )25.(بودن آن نيز از ميان خواهد رفت

آورد يا نه، ترديد داشته باشيم  شيدن مقدار زياد آن، مستى مىبلكه حتى اگر در اين كه آيا شربت دارويى براثر نو
توان آن را حرام دانست، زيرا الكل قبل از حل شدن در محلول، تنها مسموم كننـده بـود و پـس از                        باز هم نمى  

 .انحالل قطعاً حالت سميت خود را از دست داده ولى معلوم نيست حالت اسكار به خود گرفته باشد
ايعى كه الكل به عنوان حلّال در آن به كار رفته، حالت سابقه اسـكار نداشـته اسـت تـا اكنـون                  چنان كه خود م   
 .استصحاب شود

صادق باشد ممكن است اصل استصحاب جـارى        » مسكر«عنوان  ) اعم از صنعتى و تخميرى    (بلى، اگر بر الكل     
الف آن است و عرف ميان مسكر       ولى واقعيت برخ  .) گر چه اشكال تغيير موضوع در اين جا نيز وجود دارد          (شود  

 .مسكر بالفعل نيست» مسكر بالعالج«گذارد و  و سم تفاوت مى
 
 
 : روايات تحريم مداوا به خمر) 3 -ب 

ها يا تنطورهاى دارويـى   آيد كه آيا روايات تحريم مداوا به خمر و مسكر شامل شربت    اكنون اين سؤال پيش مى    
 نيست؟
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و در صـحيحه حلبـى از       . اسـت  ء حرام، شفا قرار نداده     ده كه خداوند در شى    كه در روايات متعددى آم     توضيح اين 
خـواهم بـدان     به خدا قسم نمى   ! نه«: دهد پرسد، حضرت پاسخ مى    امام درباره دارويى كه با خمر عجين شده مى        
 )26(»...ماند چون پيه يا گوشت خوك مى بنگرم، چگونه با آن مداوا كنم در حالى كه هم

هـاى دارويـى و ماننـد آن نيسـت، زيـرا             شود كه روايات مزبور شامل شربت      گذشت معلوم مى  از توضيحاتى كه    
در حـالى كـه در صـحيحه عمـربن          . شربت دارويى، مسكر نيست تا حرام باشد و روايات مزبور شامل آن گردد            

 را نوشيدن نبيذ    كند و داروى آن    شخصى براى معالجه بيمارى بواسير از نبيذ استفاده مى        : پرسد اذينه، از امام مى   
 )27(»ء مما حرّم دواءاً و ال شفاءاً انّ اللَّه عز وجلّ لم يجعل فى شى«: گويد امام در پاسخ مى. داند مسكر مى

، روايـات مربـوط بـه       )اند چنان كه برخى الكل تخميرى را همان خمر دانسته        (بلى، اگر الكل مصداق خمر باشد       
 .گردد داروى عجين شده با خمر شامل آن مى
شود و اال ديگران كـه       است تنها از كلمات شهيد صدر استفاده مى       » خمر«ولى اين كه الكل تخميرى، مصداق       

است حكم به نجاسـت     »مسكر مايع «دانند نه به خاطر اين كه خمر است بلكه به اين خاطر كه               آن را نجس مى   
انّه مسـكرٌ مـايع و كـلّ مسـكر          و اما نجاسة عرق الخمر فمن جهة        «: كند صاحب عروه تصريح مى   . اند آن كرده 
 .اند اند هيچ ايرادى بر اين سخن نگرفته و كسانى كه بر عروة حاشيه نوشته) 28(»نجس

و از سوى ديگر    ) 29(شامل آن شود  » دواء عجِنَ بالخمر  «بنابراين، الكل تخميرى، خمر نيست تا اطالق روايات         
 . خمر به ساير مسكرات، حكم را تسرِّى دهيمتمامى مالك حكم در دست ما نيست تا تنقيح مناط نموده از

تنها ) 30.(باشد هاى دارويى با شروطى كه گذشت، حرام نمى        بنابراين، توليد، فروش و مصرف تنطورها يا شربت       
هاى دارويى را به اين دليل كه الكـل تخميـرى در آن    و آن اين كه اگر مصرف شربت     . ماند يك سؤال باقى مى   

ها به كودكان از لحاظ شرعى چـه         حرام دانستيم آيا دادن اين شربت     ) افراد بالغ (ساالن  به كار رفته براى بزرگ      
 حكمى دارد؟

هاى سكرآور با ساير اشياى  و آن اين كه خمر و نوشيدنى. دهيم قبل از پاسخ به اين سؤال يك نكته را تذكّر مى
ت كه شارع مقدس به هيچ وجه       چون قتل نفس، از كارهاى ناپسندى اس       نجس تفاوت دارد، زيرا شرب خمر هم      

نوشـد،   كننده را مى   و از اين روست كه اگر ببينيم شخصى از روى جهل، مايع مست            . راضى به تحقق آن نيست    
مگر اين كه شخص سبب خـوردن       . در حالى كه غذاى نجس شده چنين حكمى را ندارد         . بايد وى را آگاه كنيم    
ن نوشاندن شراب به اطفال حرام است هر چند آنـان از            چني هم). كه توضيح آن قبالً گذشت    (غذاى نجس شود    

 )31.(بلكه خوراندن غذاى نجس نيز به آنان حرام نيست. نظر شرعى، مكلف نبوده
اكنون اگر ثابت شود شربت دارويى كه در جريان تهيه آن از الكل استفاده شده، مسكراست هر چند كه مسـتى                     

و مشـمول  . ن صورت دادن اين دارو به كودكان نيز حـرام اسـت    دراثر نوشيدن مقدار زياد آن حاصل شود، در اي        
 )32.(داند رواياتى است كه نوشاندن خمر و مسكر را به اطفال موجب عذاب اخروى مى

چنـان كـه تحقيـق بـه        (ولى اگر شربت دارويى ولو مقدار زياد آن مسكر نبوده و عنوان خمر برآن صادق نباشد                 
نها مشكل اين دارو نجاست آن به دليل تركيب با الكـل تخميـرى باشـد،    و ت) كند عمل آمده همين را ثابت مى    



 72

دادن اين دارو به اطفال، اشكال شرعى ندارد، زيرا خورانيدن غذا يا نوشيدنى نجس شده به اطفال از اين جهت                    
 .فى ندارند، ممنوعيت شرعى ندارد كه آنان تكلى

 
 
  بحث تطبيقى- 3
 

اى را در فقـه عامـه تحـت عنـوان            نظور مداواى بيماران، مبحث ويـژه     موضوع به كارگيرى چيزهاى حرام به م      
انـد،   است و معموالً اولين بحثى را كه در ايـن بـاب مطـرح كـرده                به خود اختصاص داده   » تداوى به محرّمات  «

 )33.(مسئله تداوى به خمر است
ا كـاربرد الكـل در امـور      هـ  هاى مستقلّى در ايـن زمينـه نگاشـته و در آن            سنت نيز كتاب   دانشمندان معاصر اهل  

ولى تـا جـايى كـه بررسـى شـد تمـامى آنـان               . اند پزشكى را از لحاظ موضوعى و فقهى مورد بررسى قرار داده          
و لذا برخى از آنان بـا بـه كـارگيرى الكـل در         . كند صدق مى » مسكر«يا  » خمر«اند كه بر الكل عنوان       پذيرفته

هـاى   خى نيز از طريق اثبات ضرورت در استفاده از الكل يـا راه  بر. اند فرايند داروسازى به شدت مخالفت ورزيده     
 .اند آيد، روآورده ديگر به تفصيلى كه در پى مى

دراسةٌ عن الكحـول و مكافحـة اسـتعماله فـى الصـيدلة و صـناعة                «دكتر احمد ابوالوفاء در كتابى تحت عنوان        
هـاى   بلكه راه. هاى دارويى نيست در فرآورده هيچ ضرورتى به استفاده از الكل       «: گويد مى) 10 تا   7ص  (» الدواء

الكل يا به عنوان حالّل و يا به عنوان نگه دارنده و يا به منظور  . معالجه به وسيله داروهاى حالل نيز وجود دارد       
هـاى شـرعى را      هـاى ظنّـى اسـت و ضـرورت         و علوم بشـرى دانـش     . شود تغيير طعم و ذائقه به كار گرفته مى       

 .»ى ثابت كردتوان با امور ظنّ نمى
اگر الكـل بـه     «: گويد پس از نقد سخنان فوق مى     ) استاد فقه در دانشگاه االزهر    (دكتر عبدالفتاح محمود ادريس     

عنوان حالّل در جريان ساخت دارو مورد نياز بوده و مواد مباح جـايگزين مناسـبى بـراى آن نباشـد، سـاخت و                        
شيخ محمود شلتوت و ) 34.(»اين خصوص كافى استو ظنّ حاصل از قول اصل خبره در . تناول آن جايز است  

 )35.(اند شيخ محمد ابوزهره نيز همين راه را در پيش گرفته و با دو شرط مذكور، آن را جايز شمرده
البته اين طريق ويژه دارو     . اند استفاده از الكل در داروها را تجويز كنند         ولى برخى ديگر از راه استهالك خواسته      

 .ها نيز جريان دارد چون نوشابه شابه همنيست و در موارد م
اگر ضرورت ايجـاب كنـد خـوردن        : گويد دكتر عبدالكريم زيدان با پذيرفتن اين نكته كه الكل مسكر است، مى           

گيـرد و الكـل      و در غير حال ضرورت نيز چون در دارو استحاله صـورت مـى             . چنين داروهايى شرعاً مجاز است    
 )36.(»گردد بر آن صادق نيست، پاك مى» مسكر«داده و ديگر عنوان هاى اوليه خويش را از دست  ويژگى
هـا   چيزهاى ناپاك كه خداوند آن    «: گويد وى مى . آورد براى مدعاى خويش از فتاواى ابن تيميه شاهد مى         ايشان

ها هرگـاه در آب يـا مـايع ديگـرى قـرار گرفتـه و         چون ميته، خون، گوشت خوك و مانند اين        را حرام كرده هم   
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خمر . ها پراكنده و مضمحل شود، ديگر ميته يا خون يا گوشت خوكى نيست تا خوردن آن حرام باشد                  اى آن اجز
 )37(».نيز اگر در مايع مستهلك شود و عين آن زايل گردد، نوشنده آن شارب الخمر نيست

و يا شربت دارويـى     نيز اگر الكل در نوشابه      » التداوى بالمحرّمات «به نظر دكتر محمد على البار، نويسنده كتاب         
چنان مستهلك شود كه حتى نوشيدن مقدار زياد آن نيز سكرآور نباشـد، اسـتفاده از آن ايـراد شـرعى نخواهـد                       

 . داشت، چرا كه علت تحريم خمر، اسكار است و در اين موارد اسكار منتفى است
ر و ادكلـن، از نظـر       كند كه به كارگيرى الكل براى ماليدن برروى پوسـت يـا در عطـ               چنين تصريح مى   وى هم 
 )38.(سنت اشكال شرعى ندارد تر فقيهان معاصر اهل بيش
 
 

 : نقد داليل
هـاى   در حالى كـه در بحـث  . اند بينيم هيچ يك از نويسندگان فوق ميان اقسام الكل فرق نگذاشته          چنان كه مى  

اصل از تقطيـر    ح(و برفرض كه الكل تخميرى      . گذشته ديديم ميان الكل صنعتى و الكل تخميرى تفاوت است         
به خودى خود مصـداق     ) شود كه از طريق صنعت پتروشيمى تهيه مى      (را عين نجس بدانيم، الكل صنعتى       ) خمر

 .باشد خمر يا مسكر نمى
به عالوه، اگر الكل را به اين دليل كه مصداق خمر يا مسكراست نجس دانستيم، تركيب آن در دارو يا نوشـابه                      

 .سازد وتوضيح آن قبالً گذشت رو يا نوشابه را نيز نجس مىكند كه دا نه تنها آن را پاك نمى
اشـكال  ) 39(بلى، اگر خمر و مسكر را پاك دانستيم، چنان كه از هيئت افتاى دانشگاه االزهر نقل شـده اسـت،                   
 .حرمت آن با استهالك به صورتى كه شرب مقدار زياد هم مست كننده نباشد، برطرف خواهد شد

 ... و 2 و1، حديث 5ابواب ما يكتسب به ، باب ، 12وسائل الشيعه، ج  . 1
لَعنَ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله الخمر و عاصرها و معتصرها و بايعها و              «؛  ... و   3، حديث   55همان ، باب     .2

 .»مشتريها و ساقيها و آكل ثمنها و شاربها و حاملها و المحمولة اليه
و معنى حرمة االكتساب حرمـة النقـل و االنتقـال بقصـد ترتّـب       «؛23، سطر 3شيخ انصارى، مكاسب، ص   . 3

الن ظاهر ادلّة تحريم بيع مثل الخمر منصرف الى مالو اَراد ترتيب اآلثار المحرّمة، امـا لـو قصـد                    ... االثرالمحرّم
 .»االثر المحلّل فال دليل على تحريم المعاملة الّامن حيث التشريع

 .11 و 6، حديث 31اشربه محرّمه، باب ، ابواب 17وسائل الشيعه، ج  . 4
 اين بـوده    - عليه السالم    -بنابراين، توجيه شيخ انصارى مبنى بر اين كه اخذ مجانى بوده و يا مقصود امام                 . 5

گاه سركه را به عنوان وفاى به دين بردارد، خـالف   كه خمر را بگيرد و براى صاحب آن تبديل به سركه كند آن            
 .ظاهر روايت است

 .11 و 6، حديث 31، ابواب اشربه محرّمه، باب 17وسائل الشيعه، ج  . 6
 1؛ آيةاللَّه خـوئى، مصـباح الفقاهـة، ج          27امام خمينى، المكاسب المحرّمه، ص      : ك. تر ر  براى مطالعه بيش   . 7
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 .5، حديث 21، ابواب اشربه محرّمه، باب 17وسائل الشيعه، ج  . 8
 .336 ص  ،4بحوث فى شرح العروة، ج  . 9
و ال «. چون تشبيه غيبت به خوردن گوشت مردار انسان است كه در قرآن كريم آمده اسـت  اين تشبيه هم   . 10

 ).12آيه ) 49(حجرات (» يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم ان يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه
 .101 ، ص 2آيةاللَّه خوئى، تنقيح العروة، ج  . 11
 .140 ، ص 1شرح العروة، ج شهيد صدر، بحوث فى  . 12
 .2 و 1، حديث 19، ابواب اشربه محرّمه، باب 17وسائل الشيعه، ج  . 13
در حالى كـه  . كند ها هدايت مى   رسد، زيرا استنشاق، بخار را به ريه       از نظر علمى اين فرض بعيد به نظر مى         . 14

شود و در    تگاه گوارش جذب بدن مى    در فصل اول اين كتاب ديديم كه الكل موجود در خمر عمدتاً از طريق دس              
و كار دستگاه تنفس، تبـادل اكسـيژن بـا گـاز كربنيـك             . آورد هاى مختلف مغز تأثير گذاشته و مستى مى        بخش

 .باشد موجود در خون مى
هايى كه ذاتاً قابل شرب نيست يا جنبه سـمى           الكل«: 125توضيح المسائل، آيةاللَّه مكارم شيرازى، مسأله        . 15

ولى هرگاه آن را رقيق كنند و مشروب و مسكر باشد نوشيدنش حرام است و احتياطاً حكـم                  . س نيست دارد، نج 
 .»نجس را دارد

 .بحث نجاست خمر در فصل اول اين كتاب به طور مفصل مورد مطالعه قرار گرفت . 16
ار     -م   عليه السال  -؛ امام صادق    5 و   4، حديث   37 ، ابواب نجاسات، باب      2وسائل الشيعه، ج     . 17 در موثقه عمـ 

و در بـاره    » كلّ شي نظيف حتى تعلم أنّه قذر، فاذا علمت فقد قذر، و مـالم تعلـم فلـيس عليـك                   «:چنين فرمود 
وسـائل  (» ...كلّ شي هو لك حالل حتى تعلم انّه حرام بعينه فتدعـه مـن قبـل نفسـك                   «: قاعده حليت فرمود  

 ).4، حديث 4، ابواب مايكتسب به، باب 12الشيعه ، ج 
 .32، مسأله 92 ، ص 1عروة الوثقى، ج  . 18
 ، ص   2آيةاللَّه خوئى، تنقـيح العـروة، ج        : ك. به حواشى عروة الوثقى در مسأله پيشين مراجعه شود؛ ونيز ر           . 19
 .342، ص 4؛ شهيد صدر، بحوث فى شرح العروة ، ج 332
 :شود به همراه پاسخ ايشان نقل مىسؤالى از محضر مرحوم آيةاللَّه خوئى در اين زمينه شده كه عيناً  . 20

يوجد فى بعض انواع العصير جزء بسيط من الكحول و هذه الكحول مستخرجة أو مصـنوعة مـن نفـس                    : سؤال  
 ذلك العصير ، فهل هذا العصير طاهراٌم ال؟ و هل يجوز شربه أم ال؟

ور فطاهر ال بـأس بـه ، و ان   اذا كان المراد من الكحول ما هو مثل االسبرتو المستخرج من غير الخم «: الجواب
و در سـؤال    ) 1090صراط النجـاة ، سـؤال       (» كان مستخرجاً من الخمور فنجس و حرام ان صدق عليه المسكر          

 .»اذا علم اسكارها فهى خمر محرّمة«: فرمايد  در پاسخ به سؤال مشابهى مى1089
 . د به بع1، حديث 17، ابواب اشربه محرّمه، باب 17وسائل الشيعه، ج  . 21
 .12 ، 9 ، 8 ، 2وسائل الشيعه، همان جا، حديث  . 22
 .7 ، 1همان ، حديث  . 23
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؛ در همه اين موارد، خمر يـا الكـل   186 ، ص 3؛ تنقيح العروة ، ج 2، مسأله  134 ، ص    1عروة الوثقى ، ج      . 24
 .اه كردشود ولى اين را نبايد با مسئله انقالب خمر به سركه اشتب تخميرى در محلول، مستهلك مى

؛ قبالً متذكر شديم اين كه بـراى مسـكر جامـد باالصـالة بـه                191 ، ص    3آيةاللَّه خوئى، تنقيح العروة، ج       . 25
 .چون ساير مواد افيونى، آثار مستى در پى ندارد و بنگ هم. زنند درست نيست مثال مى» بنگ«
 .4 و 1، روايت 20، ابواب اشربه محرّمه، باب 17وسائل الشيعه ، ج  . 26
 .همان  . 27
 .7، مسأله 136 ، ص 1عروة الوثقى، ج  . 28
و آن اين كه در روايـت زكريـابن آدم آمـده كـه آب               . شود از اين جا پاسخ به اشكال ديگرى نيز معلوم مى          . 29

ولـى چنـان كـه      ) 286، ص   17وسائل الشـيعه ، ج      (گوشتى را كه در آن يك قطره خمر ريخته بايد دور ريخت           
 .باشد تا مشمول اين گونه روايات قرار گيرد بلكه مسكر بالفعل نيز نمى. اق خمر نيستگفتيم، الكل مصد

: گويـد  مرحوم آيةاللَّه خوئى در پاسخ به سؤالى كه درباره داروهاى مورد بحث از ايشـان شـده چنـين مـى                     . 30
 فى اجوبة االسـتفتاءات،     صراط النجاة (» .الكحول المستهلكة فى االدوية صناعياً الحكم لها و ال يحرم تناولها          «

 ).1091سؤال 
 .33 و 32، مسأله 93 ، ص 1عروة الوثقى ، ج  . 31
 .245، ص 10، ابواب اشربه محرّمه، باب 17وسائل الشيعه، ج  . 32
الخطيـب  : ك.براى مطالعه تفصيلى آراء فقيهان عامه ر      . كشد نقل اقوال گوناگون در اين زمينه به درازا مى         . 33

، ص  14؛ سرخى، المبسوط، ج     215، ص   4 ؛ ابن عابدين، رد المختار، ج     188، ص   4 المحتاج، ج    الشربينى، مغنى 
ى،     567، ص   21؛ ابن تيميه، مجموع الفتاوى، ج       605،  308، ص   8؛ ابن قدامه، المغنى، ج      21 ؛ ابن حزم، المحلـَّ
 .176، ص 1ج 
 .85دكتر عبدالفتاح محمود ادريس، حكم التداوى بالمحرّمات، ص  . 34
؛ شيخ محمد ابوزهره، الجريمة و العقوبة فى الفقه االسـالمى، ص            381شيخ محمود شلتوت، الفتاوى، ص       . 35
169. 
 .175دكتر عبدالكريم زيدان، مجموعة بحوثٍ فقهية، ص  . 36
 .20 ، ص 1ابن تيمية ، الفتاوى، ج  . 37
 .27 و 20دكتر محمد على البار، التداوى بالمحرّمات، جده، ص  . 38
 .25البار ، همان، ص  دكتر محمد على: به نقل از . 39
 
 
 
     



 76
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