
  است؟ حالل واقعا الشعير ماء آيا

 هستند الكل بدون آبجوها اين چون و باشد الكل داراي كه است حرام و نجس آبجويي آن كه است اين رايج
  .است حالل آنها نوشيدن پس

 ديرباز از كه جايي آن از و. آبجو شود مي آن فارسي ترجمه كه است معروفي نوشيدني »ماءالشعير«: تبيان 
 اين اكنون اند بوده آن رعايت به مقيد مسلمانان و بوده اسالمي احكام از آن نوشيدن حرمت نيز و نجاست
 نيز شود مي توليد كشور از خارج يا و داخل در امروز كه آبجوهايي همان يا ماءالشعير كه آيد مي پيش سوال
 اين و آبجو آن بين فرقي چه پس نه؛ اگر شوند؟ مي وارد يا و توليد چرا دارند اگر دارند؟ را حكم همان

  دارد؟ وجود موجود آبجوهاي

 آبجوها اين چون و باشد الكل داراي كه است حرام و نجس آبجويي آن كه است اين رايج و مشهور پاسخ
  .است حالل آنها نوشيدن پس هستند الكل بدون

 فتواي مانند فقهي نظرات و فتاوا برخي به وقتي اما است؛ قبولي قابل و خوب جواب امر، ابتداي در جواب اين
 مي تكرار سوال آن دوباره و داده دست از را خودش كارايي پاسخ اين رسيم؛ مي گلپايگاني صافي اهللا آيت
 را جو اگر«: فرمايند مي ايشان نه؟ يا بنوشيم را آن است جايز نه؟ يا هستند پاك آبجوها اين باالخره كه شود
 آنچه اما و ندارد اشكالي بجوشانند گفتند مي الشعير ماء آن به و دادند مي دستور اطباء سابق در كه طريقي به
  ».است حرام گويند مي جو آب آن به و شود مي گرفته جو از

 مساله حل به ديگري راه از بايد و باشد ما براي روشني پاسخ تواند نمي مشهور جواب آن كه بينيد مي
  .برسيم جواب به و پرداخته

 يا و حليت در اي كننده تعيين نقش ماءالشعير تهيه روش شود مي مشاهده ايشان فتواي در كه همانگونه
 با بعد و شويم آشنا آن تهيه طرز با ابتدا بايد قطعي پاسخ يك به رسيدن براي بنابراين دارد؛ آن حرمت
 پر نوشيدن اين نوشيدن ببينيم تا برويم موجود فتاواي سراغ به ايم كرده كسب بررسي اين از كه اي نتيجه

  نه؟ يا است جايز مشتري

 به مالت از الكلي مايع آن ابتدا دنياست در ماءالشعير تهيه شيوه ترين مرسوم كه)زدايي الكل( روش اين در
 به. كنند مي پيدا دست الكل بدون محصولي به و كرده جدا را آن الكل تقطير روش به بعد و آيد مي دست
 گذارند مي روش اين به را خود بناي هستند محصول دو هر دنبال به كه خارجي هاي كارخانه رسد مي نظر
  كنند مي بازار روانه الكل بدون آبجو و كرده زدايي الكل خواهند مي كه مقداري به و



  ماءالشعير تهيه هاي روش

  :كنيم مي بيان را روشها اين خالصه زير در كه آيد دست به است ممكن روش سه به ماءالشعير

  ):قديم طب( سنتي روش

. بود خواهد آبجو ماند مي باقي آنچه مخلوط اين كردن صاف بعد و شده جوشانده آب در جو روش اين در
 و ريخته آب ليتر نيم و يك در را كنده پوست جوي كيلو نيم و يك: نويسد مي خود سايت در دكترروازاده

 مواد بگذاريد و برداشته حرارت روي از ا آنر سپس. بماند باقي آب ليوان دو تا بجوشد ماليم شعله با بگذاريد
  .شود مي ناميده رقيق الشعير ماء آن باالي رقيق سرخ آب. شود نشين ته آن

  :صنعتي روش

 و جوانه گرفتن از پس كه است زده جوانه جو همان مالت. كنند مي مالت به تبديل را جو ابتدا روش اين در
 آن به كه كنند مي تهيه اي مايه مالت، اين از فرايندي طي سپس. گيرد مي قرار استفاده مورد كردن خشك
 است فعالي بسيار مخمر داراي آبجو زيرا است الكلي فرآيند اين در آمده دست به مايع. شود مي گفته آبجو
  .بود خواهد حرام هم آن خوردن و نجس بنابراين كند مي توليد الكل مساعد محيط در كه

 روشهايي از كنند پيدا دست الكل بدون محصولي به بتوانند آنكه براي براي خارجي و داخلي شركتهاي
  .كند مي ما به شاياني كمك بحث اين در آنها دانستن كه كنند مي استفاده

  الشعير ماء

  )زدايي الكل( كشور از خارج در الكل بدون ماءالشعير تهيه طرز

 به مالت از الكلي مايع آن ابتدا دنياست در ماءالشعير تهيه شيوه ترين مرسوم كه)زدايي الكل( روش اين در
 به. كنند مي پيدا دست الكل بدون محصولي به و كرده جدا را آن الكل تقطير روش به بعد و آيد مي دست
 گذارند مي روش اين به را خود بناي هستند محصول دو هر دنبال به كه خارجي هاي كارخانه رسد مي نظر
  .كنند مي بازار روانه الكل بدون آبجو و كرده زدايي الكل خواهند مي كه مقداري به و

  )تخميرمحدود يا تخمير حذف( كشور داخل در الكل بدون ماءالشعير تهيه طرز

 آمده دست به مايع اينكه از قبل تهيه فرايند در شود مي اعمال ايران در كه)  تخميرمحدود( روش اين در
  .كنند جلوگيري آن شدن الكلي از تا دهند مي حرارتي شك آن به شود الكلي



 چيلر به شد افزوده آن به شكر و رازك عصاره آنكه از بعد مالت پخت از آمده بدست مايع فرآيند، اين در
 مايع شدن الكي از جلوگيري براي قدم اولين شوك اين. شود مي داده حرارتي شوك آنجا در و شده منتقل
 شده ايجاد حرارتي شوك. كند مي توليد الكل مساعد محيط در كه است وحشي مخمر داراي جو آب. است
  .برود بين از و نكرده تحمل را دما اختالف اين وحشي مخمر كه شود مي باعث

 مالت پايه بر نوشيدني يك واقع در و نيست آبجو اصال شود، مي مصرف كشورمان در كه رايجي ماءالشعير
  گوييم مي ماءالشعير آن به بگذاريم محصول اين براي ديگري اسم ايم نتوانسته ايران در ما چون اما است؛

 دستگاه وارد سپس شده، برابر دو آب با آن حجم و رفته سردخانه به مرحله اين در آمده بدست شربت
  .آيد مي دست به الشعير ماء نام به شفافي مايع بخش اين در. شود مي فيلتراسيون

 با گفتگو در كشور تغذيه تحقيقات انستيتو علمي عضوهيات غذايي، صنايع متخصص وندي سهراب دكتر
 كشورهاي. ماست كشور در كنوني رايج روش ماءالشعير، توليد فرايند از تخمير حذف: است گفته مهر حكيم

 تخمير عمليات هستند، مطلع ما هاي خوراكي بودن الكل بدون قوانين از چون ايران به ماءالشعير صادركننده
 در درصد نيم از بيشتر الكل شرايطي، هيچ تحت كه دهند مي انجام اي گونه به را محصوالتشان در

  .نشود توليد ماءالشعيرشان

 پاسخ به تا كرد خواهيم سعي آنها بندي جمع با و دهيم مي قرار موجود فتاواي كنار در اطالعات اين اكنون
  :كنيم پيدا دست ماءالشعير درباره روشني

  ايم كرده تقليد غرب نويسندگان از

  :گلپايگاني صافي اهللا آيت حضرت از سوال

  است؟ حالل شود، مي فروخته مسلمين بازار در كه الشعيري ماء آيا

 اشكالي بجوشانند گفتند مي الشعير  ماء آن به و دادند مي دستور اطباء سابق در كه طريقي به را جو اگر: پاسخ
  .است حرام گويند مي جو آب آن به و شود مي گرفته جو از آنچه اما و ندارد

  :شيرازي مكارم اهللا آيت حضرت از سوال

 قابل و آمده قرآن در تحريم روشن و مستقل حكم) كند ضايع را عقل كه چيز آن( مستي و خمر مورد در
 يك در كه هايي ماءالشعير مثال براي. نداريم تحريمي شود، بدن وارد الكل كه اين مورد در اما است قبول
 تغيير و تعادلي بي و كند نمي ضايع را عقل و آورد نمي مستي وجه هيچ به دارند الكل درصد 8 تا 5 ليتر



 نيز شود نمي تلقي آن به خمر حكم كه هم نوشيدني نوع اين مصرف آيا. كند نمي ايجاد انسان در حالت
  است؟ حرام

  

 طبيعي طور به كه مادامي ولي باشد موجود است ممكن غذايي مواد از بسياري در كم طور به الكل: پاسخ
 بر موضوع اين اثبات و شود نمي جاري آن بر تحريم حكم نگردد اثبات آن زيان يا و نباشد كننده مست
  .است غذايي كارشناسان ي عهده

  :سيستاني اهللا آيت حضرت از سواالتي

  ؟ است حالل است موجود بازار در كه الشعير ماء آيا. 1

  .است حالل: پاسخ

  ؟ است چگونه جو آب و خارجى هاى نوشابه نوشيدن. 2

 خوردن و است شده مخلوط آن با نجس چيز يك شود معلوم اينكه مگر ندارد مانعى نوشابه از استفاده: پاسخ
  .است حرام جو آب

 آور سكر و دارد فراوري نقش كه رفته كار به الكل كمي مقدار شيريني مثل غذايي مواد از بعضي در. 3
  ؟ كرد استفاده توان مي آيا نيست

  . است جايز: پاسخ

  بحث نتيجه

 مالت پايه بر نوشيدني يك واقع در و نيست آبجو اصال شود، مي مصرف كشورمان در كه رايجي ماءالشعير. 1
  .گوييم مي ماءالشعير آن به بگذاريم محصول اين براي ديگري اسم ايم نتوانسته ايران در ما چون اما است؛

 ضرري نيست آور سكر چون شود؛ مي ايجاد آن توليد فرآيند در محدود تخمير اثر در كه درصدي نيم الكل
  است جايز آنها نوشيدن بنابراين زند؛ نمي ها ماءالشعير نوع اين حليت به

 با دهد نمي رخ زدايي الكل و الكل توليد آن فرآيند در چون شود مي توليد داخل در كه الشعيري ماء. 2
  .است جايز آن نوشيدن و است متفاوت خارجي شده زدايي الكل يا دار الكل آبجوي



 نيست آور سكر چون شود؛ مي ايجاد آن توليد فرآيند در محدود تخمير اثر در كه درصدي نيم الكل. 3
  .است جايز آنها نوشيدن بنابراين زند؛ نمي ها ماءالشعير نوع اين حليت به ضرري

  

  :هستند نوع دو الكل بدون خارجي الشعيرهاي ماء كه داشت توجه بايد. 4

 يك تقطير، با چون و است شده زدايي الكل بعد و شده الكي و تخمير كامال توليد، فرآيند در كه نوعي. الف
  .بود نخواهد جايز نوع اين نوشيدن بنابراين شود نمي پاك نجس، مايع

 الكلي با و تخمير كمي به تنها نهايت در و نشده الكلي و نشده تخمير كامال توليد فرآيند در كه نوعي. ب
 خواهد جايز نوع اين نوشيدن كرديم نقل كه فتاوايي براساس كه است شده توليد و فرآوري درصد پنج حدود

  .بود

 غير شود مي توليد مايع خود درون در فرآوري حين در كه تخميري الكل درصد 5 اين داشت توجه بايد. 5
  .شود مي مستي باعث آن نوشيدن كه است نجسي و خالص الكل آن از

 به را آن از اي قطره اگر و است حرام آن خوردن و نجس بود، كننده مست مايعي اگر: است اين اسالم قانون
 مي حرام را خوردنش و كرده نجس را آن تمام كنند اضافه ماءالشعير يا و نوشابه مثل حالل؛ نوشيدني يك
 الكل هم كمي صد در خود درون در اگر حتي است پاك نبود آور مستي آن، زياد يا كم نوشيدن اگر اما كند؛
 و »نيست كننده مست و كند مي توليد الكل كمي خود از كه مايعي« بين بايد بنابراين باشد؛ كرده توليد

 باعث كه كند مي توليد الكل قدري به خود از كه مايعي يا شده اضافه كننده مست الكل آن به كه مايعي«
 و است نجس دوم دسته حالل؛ خوردنش و است پاك اول دسته شد؛ قائل اساسي فرق ؛»شود مي مستي

  . حرام خوردنش


