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مسکرات موضوع احکام متعددي در فقه اسالمي مي باشد و با مطرح شدن مصاديق جديد و پر کاربرد از     چكیده:
باشد.   مي  آنها ضروري  احکام  به  توجه جدي  دارند  را  اسکار  اين  موادي که در ذات خود خاصيت  شناخت موضوع 

اينکه   بر مصاديق جديد است. بررسي  انواع مسکرات و مصاديق آن ها و تطبيق  به معرفت کامل از ماهيت  نياز  احکام 
خمر در اصطالح قرآن و روايات بر چه نوشيدني هاي صدق مي کند و شناخت انواع الکل ها و شيوه توليد آن ها مقدمه 

بر آ بتوان احکام شرعي را  تا  از شراب اي است  بر غير  اثبات صدق عنوان خمر  امکان  به نظر مي رسد  بار کرد.  ن ها 
نوشيدني هاي مست  از  ها  يا استخراج آن  به شيوه صنعتي  توليد آن ها  ها  الکل  باشد. و در مورد  نداشته  انگور وجود 

اماميه به اين نتيجه رهنمون    بررسي نجاست خمر و مسکرات از ديدگاهکننده احکام متفاوتي را بتواند بر آن ها بار کند.  
مي سازد که با وجود شهرت بسيار زياد نجاست خمر و مسکرات نزد فقهاي متأخر و معاصر، تسليم به اين حکم بسيار  

طهارت خمر و مسکرات را  مشکل مي باشد و تعارض جدي روايات و حکومت قواعدي مثل اصالة الطهارة، قول به   
ظر مذاهب اهل سنت نيز استدالل به آيه قرآن داراي اشکاالت روشني است که قول به  دور از ذهن نمي نماياند و از ن

بررسي حکم خريد و فروش خمر و ديگر مسکرات از نظر مذاهب خمسه به اين نتيجه مي طهارت را تقويت مي کند.  
کرات اگر منفعت رساند که به نظر مي رسد ادله روشني براي حرمت فروش خمر مطرح مي باشد و در مورد ديگر مس

حاللي مورد اعتنائي براي آنها تصور نشود نمي توان حکم به جواز خريد و فروش کرد لذا در مورد الکل ها با توجه به  
 منافع حالل فراوان قول به جواز خريد و فروش تقويت مي شود. 


