
 

 الرحٌم الرحمن هللا بسم

 التحرٌر حزب أمٌر الرشتة أبو خلٌل بن عطاء الجلٌل العالم أجوبة سلسلة

 "فقهً" الفٌسبوك على صفحته رواد أسئلة على

 سؤال جواب

 فٌه الصالة تصح ال نجس كالونٌا علٌه الذي الثوب

  Tarek Ifaoui  إلى

 :السؤال

 وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 .خٌرا هللا جزاكم كحولٌة؟ بعطور المعطرة بالثٌاب لصالةا حكم ما

 
 :الجواب

 وبركاته، هللا ورحمة السالم وعلٌكم

 ذلك بٌنا وقد... نجسة وتكون الخمر معاملة شرعا   وتعامل خمرا   تعد ثٌلًٌاإل بالكحول المخلوطة العطور إن :أوالا 

 :فٌه وجاء م،ٕٗٔٓ/ٖٓ/ٕٗ الموافق هـٖ٘ٗٔ لىاألو جمادى من ٖٕ فً سؤال جواب منها متعددة أجوبة فً كله

 الوارد االسم كان فإن مٌثٌلً، وكحول إٌثٌلً كحول: نوعان فإنها الكحول، علوم فً المختصٌن من علمت كما)

 :الجواب فإلٌك اإلٌثٌلً هو "اإلٌثانول" السؤال فً

 النوع من هو الوقود وسبٌرتو ل،قات سام لكنه مسكر غٌر إنه لً قٌل وقد المٌثٌلً، ٌسمى صنف منه الكحول -ٔ

 فإن علٌه وبناء. أٌام خالل الوفاة إلى وٌؤدي العمى ٌسبب وشربه وغٌرها، الخشب نشارة من وٌؤخذ المٌثٌلً،

 قاعدة وفق كُسمّ  المٌثٌلً استعمال حٌث من إال والحرمة، النجاسة حٌث من الخمر حكم ٌأخذ وال خمرا ، لٌس المٌثٌلً

اِمِت، ْبنِ  ُعَباَدةَ  َعنْ  ماجه ابن أخرج فقد الضرر، ِ  َرُسولَ  أَن  » الصَّ  .«ِضَرارَ  َواَل  َضَررَ  اَل  أَن   َقَضى ،ملسو هيلع هللا ىلص ّللا 

رة، المسكرة المشروبات فً المستعمل وهو اإلٌثٌلً، ٌسمى صنف ومنه -ٕ رة، أو المتخمِّ  الطبًِّ والسبٌرتو المقطَّ

 وكمادة المواد، لبعض كحافظ   ٌستعمل فهو الصناعة فً ا  أٌض ٌستعمل اإلٌثٌلً الكحول أن كما النوع، هذا من هو

هنٌات، الَقلَوٌات لبعض وكُمذٌب للرطوبة، منشِّفة د، وكمقاوم والدُّ  للمواد وكمذٌب األدوٌة، لبعض وكمذٌب للتَّجمُّ

 :أقسام ثالثة االستعماالت وهذه. النِّجارة مواد بعض صناعة فً وٌدخل والروائح، كالكالونٌا الِعطرٌة

 الكحول ٌُفقد ال االستعمال وهذا المواد، بعض إلى كُمضاف أو فحسب، كمذٌب   الكحول فٌه ٌُستعمل قسم -أ

 وكمثال   مطلقا ، استعماله حرام القسم فهذا اإلسكار، ومن التركٌب من حاله على ٌظل وإنما خصائصه، وال ماهٌته

 حاله، على المسكر الكحول فٌها وظل خالطتها النجاسة نأل نجسة، وتظل استعمالها ٌحل ال فالكالونٌا الكالونٌا، علٌه

، مخلوطة مواد فهً  :الخشنً حدٌث ذلك على والدلٌل نجسة، والخمر بخمر 

، َعنِ  الدارقطنً أخرج ًِّ ا: قُْلتُ : َقالَ  اْلُخَشنِ ِ  َرُسولَ  ٌَ سَ  اْلُمْشِرِكٌنَ  ُنَخالِطُ  إِنَّا هللاَّ ٌْ ة   َواَل  قُُدور   لََنا َولَ ٌَ رُ غَ  آنِ تِِهْم، ٌْ ٌَ  آنِ

ُنوا»: َفَقالَ : َقالَ  َتغ  َها اس  ُتم   َما َعن  َتَطع  َحُضوَها َتِجُدوا لَم   َفإِن   اس  ُبُخوا ُثم   َطُهوُرَها ال َماءَ  َفإِن   بِال َماءِ  َفار   «ِفٌَها اط 

 غسلها، بعد وطهرت فٌها، الخمر بوضع نجسة كانت اآلنٌة تلك أن أي ،«َطُهوُرَها ال َماءَ  َفإِن  »: ٌقول ملسو هيلع هللا ىلص فالرسول

 عند الخشنً رواٌة فً جاء كما الخمر، فٌها ٌوضع التً اآلنٌة تلك عن السؤال وكان نجسة، الخمر أن على دلٌل وهذا

، َثْعلََبةَ  أَبًِ َعنْ  داود أبً ًِّ ِ  َرُسولَ  َسأَلَ  أَنَّهُ  اْلُخَشنِ  اْلِخْنِزٌرَ  قُُدوِرِهمُ  فًِ ْطُبُخونَ ٌَ  َوُهمْ  اْلِكَتابِ  أَْهلَ  ُنَجاِورُ  إِنَّا: َقالَ  ملسو هيلع هللا ىلص هللاَّ

ْشَرُبونَ  ٌَ تِِهمُ  فًِ َو ٌَ ُتم   إِن  »: ملسو هيلع هللا ىلص هللاَِّ  َرُسولُ  َفَقالَ  اْلَخْمَر، آِن َرَها َوَجد   ٌ َرُبوا، فٌَِها َفُكلُوا َغ َرَها َتِجُدوا لَم   َوإِن   َواش   ٌ  َغ

َحُضوَها َرُبوا َوُكلُوا بِال َماءِ  َفار   غسلها فٌجب فٌها، ٌوضعان التً اآلنٌة فتتنجس نجسان، مروالخ فالخنزٌر ،«َواش 

 .استعمالها قبل لتطهٌرها
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ل وقسم -ب ٌته وٌفقد ماهٌته، عن الكحول ٌتحوَّ  جدٌدة مادة األخرى المواد ومن منه وٌتشكل اإلسكار، فً خاصِّ

 كأي طاهرة وتكون لخمرا حكم تأخذ ال جدٌدة مادة وهذه سامة، غٌر ولكنها الكحول، مواصفات غٌر مواصفات لها

 .التحرٌم" دلٌل ٌرد لم ما اإلباحة األشٌاء فً "األصل قاعدة علٌها ٌطبق أخرى مادة

ل وقسم -ج ٌته وٌفقد ماهٌته، عن الكحول ٌتحوَّ  جدٌدة مادة األخرى المواد ومن منه وٌتشكل اإلسكار، فً خاصِّ

ة، ولكنها الكحول، مواصفات غٌر مواصفات لها  إللحاق أو لشربه حرام استعماله ولكن طاهر: الُسمّ  حكم وحكمها سامَّ

 .بغٌره أو بنفسه الضرر

 خاصٌة اإلٌثٌلً المزٌج ٌفقد هل بمعرفة ٌكون فٌه فالحكم أخرى مواد مع ُمزج إذا اإلٌثٌلً الكحول فإن وعلٌه -ٖ

 فإن والمختصٌن، الخبراء سبح مناط تحقٌق إلى تحتاج وهذه... سام غٌر أو ساما   المزٌج ٌكون وهل ال، أو اإلسكار

 خاصٌته ٌفقد لم المزٌج هذا فً اإلٌثٌلً أن على وٌدلُّ  الخمر حكم ٌأخذ فإنه ٌسكر المزٌج هذا أن عملٌا   أو علمٌا   ثبت

 السم، حكم وال الخمر، حكم ٌأخذ ال فإنه ساما   ولٌس ٌُسكر ٌعد لم المزٌج هذا أن عملٌا   أو علمٌا   ثبت إن أما وماهٌته،

 .السم حكم ٌأخذ وإنما الخمر، حكم ٌأخذ ال فإنه سام ولكنه ٌُسكر ٌعد لم المزٌج هذا أن عملٌا   أو علمٌا   بتث وإن

 عن ومسلم البخاري أخرجه فٌما ملسو هيلع هللا ىلص لقوله الخمر، حكم فتأخذ الكالونٌا مثل مسكرا   الناتج المزٌج كان فإذا وعلٌه

َكرَ  ب  َشَرا ُكل  »: قالت عنها، هللا رضً المؤمنٌن أم عائشة  َقالَ : َقالَ  ُعَمَر، اْبنِ  َعنِ  مسلم أخرجه فٌماو ،«َحَرام   َفُهوَ  أَس 

ِكر   ُكل  »: ملسو هيلع هللا ىلص هللاِ  َرُسولُ  ، ُمس  ر  ِكر   َوُكل   َخم  ِكر   ُكل  » عمر البن أخرى رواٌة وفً ،«...َحَرام   ُمس  ، ُمس  ر  ر   َوُكل   َخم   َخم 

 .«َحَرام  

 َرُسولُ  لََعنَ »: َقالَ  َمالِك   ْبنِ  أََنسِ  َعنْ  الترمذي أخرج فقد ُشِربت، إذا فقط ولٌس مواضع عشرة فً حرام والخمر

 ِ رِ  ِفً ملسو هيلع هللا ىلص ّللا  َتِصَرَها، َعاِصَرَها،: َعَشَرةا  الَخم  ُمولَةُ  َوَحاِملََها، َوَشاِرَبَها، َوُمع  ِه، َوالَمح   ٌ َها، إِلَ ٌَ  َوآِكلَ  َوَبائَِعَها، َوَساقِ

َتِري َثَمنَِها، َتَراةُ  َها،لَ  َوالُمش   .انتهى (.حرام العشرة هذه من واحد فأي ،«لَهُ  َوالُمش 

 كما والبدن الثوب طهارة الصالة صحة شروط ومن نجسة، هً مثال   كالكالونٌا كحول فٌها التً والعطور :ثانٌاا 

 :التالٌة األدلة فً

ُهوا»: قال ملسو هيلع هللا ىلص الرسول عن عباس ابن رواه ما: للصالة البدن طهارة الشتراط بالنسبة -ٔ لِ  ِمنَ  َتَنز  ةَ  َفإِن   ال َبو   َعام 

رِ  َعَذابِ  هُ  ال َقب  رَ  أَبِى َعنْ  الدارقطنً رواه وما حمٌد، ابن أخرجه ،«ِمن  ٌْ َثرُ » ملسو هيلع هللا ىلص هللاَِّ  َرُسولُ  َقالَ  َقالَ  ةَ ُهَر رِ  َعَذابِ  أَك   ال َقب 

لِ  فً  .«ال َبو 

اَبكَ ﴿: تعالى قوله: للصالة الثوب طهارة الشتراط بالنسبة -ٕ ٌَ ر   َوثِ  َعنْ  صحٌحه فً البخاري رواه وما ،﴾َفَطهِّ

ٌقِ  َبْكر   أَبًِ بِْنتِ  أَْسَماءَ  دِّ َها الصِّ ِ  َرُسولَ  اْمَرأَة   َسأَلَتْ  َقاَلتْ  أَنَّ ا َفَقاَلتْ  ملسو هيلع هللا ىلص هللاَّ ِ  َرُسولَ  ٌَ تَ  هللاَّ ٌْ  َثْوَبَها أََصابَ  إَِذا إِْحَداَنا أََرأَ

مُ  َضةِ  ِمنْ  الدَّ ٌْ ِ  َرُسولُ  َفَقالَ  َتْصَنعُ  فَ َكٌْ  اْلَح بَ  أََصابَ  إَِذا» :ملسو هيلع هللا ىلص هللاَّ َداُكن   َثو  مُ  إِح  َضةِ  ِمن   الد   ٌ هُ  ال َح هُ  ُثم   َفل َتق ُرص  َضح   لَِتن 

 .«فٌِهِ  لُِتَصلًِّ ُثم   بَِماء  

 .صحٌحة غٌر صالة هً البدن أو الثوب على كحول فٌها التً العطور وجود مع فالصالة وإذن -ٖ

 .وأحكم أعلم وهللا مسألةال هذه فً أراه ما هذا

 الرشتة أبو خلٌل بن عطاء أخوكم

 هـٕٗٗٔ األول ربٌع 1ٔ

 مٕٕٓٓ/ٔٔ/٘ٓ الموافق

 :الفٌسبوك على هللا( )حفظه األمٌر صفحة من الجواب رابط

https://web.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/photos/a.1705088409737176/278

4459325133407/ 
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