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السؤال

اإلجابــة

سؤالى عن الفانيليا السائلة و هى أغلب المستخدم فى بالد الغرب،حيث يتم وضع الكحول

بصورته المسكرة على نبات الفانيليا و هى نوع من البقول حتى يتم استخراج سائل

الفانيليا المستخدم فى تنكيه ما يقرب من 95% من الحلوى فى هذه البالد. أنا أعيش فى

الواليات المتحدة و هيئة األغذية فى هذا البلد قررت أن الفانيليا تحتوى على من2% إلى %3

كحول (على األكثر) و كافة الحلوى المخبوزة تخرج 0% كحول بعد الخبز. مقدار الفانيليا

المستخدم فى أى وصفة طهى ضئيل جدا يستحيل معه حدوث السكر. أضعف المسكرات

فى هذه البالد هى البيرة حيث تحتوى على 6% كحول. بالنسبة للحلوى المثلجة ايس كريم

فقد تحتوى على نسبة ضئيلة من الفانيليا المصنوعة بالكحول و أغلب الظن أنهم

يستخدمون النكهات الصناعية الرتفاع تكلفة الفانيليا الطبيعية المصنوعة من الكحول.

هناك نوع واحد من الفانيليا هو قطعا مسكر و بذلك هو حرام حيث يحتوى على 35% كحول

و هو بيور فانيليا إكستراكت و ينص القانون على المصنع أن يكتب اسم هذه المادة على

الغالف. جميع المعلومات السابق ذكرها حصلت عليها عن طريق البحث على

االنترنت.برجاء إجابة السؤال عما إذا كان أكل هذه الحلوى مخبوزة أو مثلجة حرام أم حالل

فى ضوء المعلومات السابق ذكرها. وإن كانت حراما فهل يمكن أن أمنع طفال صغيرا من

95% من الحلوى التى يراها بالسوق؟

 
جزاكم الله خيرا و بارك لكم

 :الحمد لله والصالة والسالم على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد

فإذا كان استعمال الكحول في إعداد هذه الحلوى أمرا مشكوكا فيه وليس متيقنا فيجوز

تناول هذه الحلوى وال إشكال في هذا ألن األصل عدم دخول الكحول المحكوم بنجاسته

فيها، وأما إذا حصل اليقين الجازم باستعمال الكحول في إعدادها فما كان يسكر من هذه

الحلوى لو أكل بكميات كثيرة فال شك في تحريمه وأنه يسمى خمرا ألن ما أسكر كثيره
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فقليله حرام. وأما ما كان ال يسكر تناول القدر الكثير منه فقد رجح بعض أهل العلم أنه ال

حرج في تناوله وإن اشتمل على شيء يسير من الكحول ما دام هذا الكحول مستهلكا

بحيث ال يؤثر في اإلسكار وممن رجح ذلك العالمة ابن عثيمين رحمه الله، يقول الشيخ

رحمه الله: وقوله: «كل شراب» هذا على سبيل األغلبية، أن يكون الخمر مشروباً، وإال فقد

ً من جهة أخرى بحيث يبل به العجين، يكون مأكوالً، فيعجن، ويؤكل، وقد يكون معجونا

ويؤكل ـ أي: يُعَْجن العجين بماء خمر ـ فيأكله اإلنسان لقيمات، فيحصل السكر، ولهذا

األحسن أن نقول: «كل ما أسكر كثيُرهُ» كما جاء في الحديث، سواء كان شراباً، أو معجوناً،

أو مطحوناً، فكل ما أسكر فإنه حرام. وإذا أسكر كثيره فظاهر أنه حرام؛ وأما القليل

فحرام بدليل الحديث؛ وألنه ذريعة إلى ُشرب الكثير المسكر، فلهذا منع الشرع منه. ويجب

أن نعرف الفرق بين أن نقول: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» ، وبين أن نقول: «ما كان

مسكراً وخلط بغيره فهو حرام»، ألن ما أسكر كثيره بمعنى هذا الشراب بعينه، إن أكثرت

منه سكرت، وإن أقللت لم تسكر، فيكون القليل حراماً؛ ألنه ذريعة. وأما خلط الخمر بغيره

على وجه ال يظهر فيه أثره، فإن هذا ال يؤثر، فهو كما لو وقعت نجاسة بماء فلم تغيره. ففي

هذه الحال ال يكون الماء نجساً؛ فإذا عََجن عجيناً بخمر فإنه يكون حراماً، وهذا بشرط أن

يسكر، ومعلوم أنك إذا عجنت العجين بخمر فإنه سوف يؤثر عليه بال شك، أما إذا لم يؤثر،

ً قليالً يتضاءل ويذهب أثره فال عبرة به. انتهى. وفي المسألة خالف لكننا أي: يكون خلطا

.نرى أن ما اختاره الشيخ أرفق بكم وال حرج عليكم في أن تأخذوا بهذا القول

.والله أعلم


