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s]cp-¶m-fpw Hm-Whpw I-gnªp. ]-Xn-hpt]m-se a-e-bm-fn-IÄ Ip-Sn-̈ pXoÀ-̄  a-Zy-̄ n-sâ 
I-W-¡p-IÄ ]pd-̄ ph¶p. {]-Xo-£-I-Ä sX-än-bnÃ, A-Xv ]-g-bIm-e sd-t¡mÀUp-I-sf-
sbÃmw Xn-cp-̄ n-sb-gp-Xn-bn-cn-¡p-¶p.  
a-Zy-]m-\-s¯bpw a-b¡p-a-cp-¶n-s\bpw Ip-dn-̈ p-Å NÀ-̈ -IÄ X-s¶ C-¶v H-cp X-am-i-bm-
bn am-dn-bn-cn-¡p-¶p. F-¶mÂ, a-äp sX-äp-I-sf-t¸m-se C§-s\ \n-Êm-c-am-bn Im-tW-

−XmtWm a-Zy]m-\w?  

 
رســـــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســـــلم أن أبــــا بكــــر الصــــديق ، وعمـــــر بــــن الخطــــاب رضــــي اهللا عنهمـــــا ، وناســــا مــــن أصــــحاب 

جلســــوا بعـــــد وفــــاة رســـــول اهللا صــــلى اهللا عليـــــه وســــلم فـــــذكروا أعظــــم الكبـــــائر فلــــم يكـــــن عنــــدهم فيهـــــا علــــم ينتهـــــون إليـــــه 
ـــــأخبرتهم  ـــــأتيتهم ف ـــــك فـــــأخبرني أن أعظـــــم الكبـــــائر شـــــرب الخمـــــر ف ـــــن عمـــــرو ، أســـــأله عـــــن ذل فأرســـــلوني إلـــــى عبـــــد اهللا ب

ــــه جميعــــا حتــــ ــــوا إلي ــــه وســــلم قــــال : فــــأنكروا ذلــــك ووثب إن ملكــــا « ى أتــــوه فــــي داره فــــأخبرهم أن رســــول اهللا صــــلى اهللا علي
ــين أن يشـــــرب الخمـــــر أو يقتـــــل نفســـــا أو يزنـــــي أو يأكـــــل لحـــــم الخنزيـــــر أو  ـــي إســـــرائيل أخـــــذ رجـــــال فخيـــــره بـــ مـــــن ملـــــوك بنــ

ــــع مــــن شــــيء أرادوه منــــه  ــــم يمتن اهللا صــــلى اهللا  وأن رســــول» يقتلــــوه إن أبــــى  فاختــــار أن يشــــرب الخمــــر وأنــــه لمــــا شــــربها ل
ـــا مجيبـــا :  ـــه صـــالة أربعـــين ليلـــة وال يمـــوت وفـــي مثانتـــه منهـــا شـــيء « عليـــه وســـلم قـــال لن مـــا مـــن أحـــد يشـــربها فيقبـــل اهللا ل

 (حاكم) »إال حرمت عليه بها الجنة ، فإن مات في أربعين ليلة مات ميتة جاهلية 
 
A-_vv-ZpÃm-ln-_v-\p Awdv (d) H-cn-¡Â ]-d-ªp. 

ـــن أن أســــــكر ، وألن أســـــرق أحـــــب إلـــــي مـــــن أن أســــــكر ، ألن عـــــن عبـــــداهللا بـــــن ع  مـــــرو قــــــال : ألن أزنـــــي أحـــــب إلـــــي مــ
  .السكران يأتي عليه ساعة ال يعرف فيها ربه

 
C-¶v k-aq-l-̄ nÂ c-−p cq-]-̄ n-ep-Å a-Zy-]m³-am-cm-Wp-ÅXv. H¶v, a-Zy-̄ n-\v A-Sn-a-s¸-
«hÀ. C-hÀ ]-d-bp-¶-Xv, D-t]-£n-¡-W-sa-¶v B-{K-l-ap-s−-¦nepw X-§Ä-¡-Xn-\v I-gn-bp-
¶n-sÃ-¶mWv. F-¶mÂ, a-Zy]m-\w \n-§Ä A-h-km-\n-̧ n-¡p-¶ntÃ (am-C-Z 91) F-¶ 
JpÀB-sâ tNm-Zy¯n-t\m-Sv F-§-s\-bm-Wv kz-lm_-̄ v {]-Xn-I-cn¨-Xv F-¶v \mw A-dn-b-
Ww. 

ُتْم منتَـُهوَن }ولقد لبى الصحابة    األمر فقالوا : " انتهينا يا رب؛ انتهينا يا رب "هذا  -رضي اهللا عنهم  -{ فَـَهْل َأنـْ
 

A-\kv (d) ]-d-bp-¶p: 

ـــٍذ اْلَفِضـــيَخ فَـــَأَمَر َرُســـوُل اللـــِه َصـــلى ـــُرُهْم يـَْوَمِئ ـــي َطْلَحـــَة وََكـــاَن َخْم ـــلَم ُمَناِديًـــا  ُكْنـــُت َســـاِقَي اْلَقـــْوِم ِفـــي َمْنـــِزِل َأِب اللـــُه َعَلْيـــِه َوَس
تُـَهـــــا َفَجـــــَرْت ِفـــــي ِســـــَكِك يـَُنـــــاِدي َأَال ِإن ا َهـــــا َفَخَرْجـــــُت فَـَهَرقـْ ْلَخْمـــــَر قَـــــْد ُحرَمـــــْت قَـــــاَل فَـَقـــــاَل لِـــــي َأبُـــــو طَْلَحـــــَة اْخـــــُرْج َفَأْهرِقـْ
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ــــةِ  ــــة   اْلَمِديَن ــــا (بخــــاري)   و فــــي رواي ــــى مهــــراٍس لن ــــى هــــذه الجــــرار فاكســــرها، فقمــــت إل ــــا أنــــس إل ــــو طلحــــة: قــــم ي فقــــال أب
  فضربته بأسفله حتى تكسر.

 
C-h-scm-s¡ t\c-s¯ hnhn-[ e-l-cn-h-kv-Xp-¡-fpsS A-Sn-a-Ifm-bn-cp¶p. ap³-]v A-hÀ ]m-

Sn-bn-«p-−v: 
  تروي عظامي في الممات عروقها      إذا مت فادفني إلى جنب كرمة 

 أخاف إذا ما مت أال أذوقها              وال تدفنني بالفالة فإنني 
 
c-−m-a-t¯-Xv, Nn-e {]-tXy-I km-l-N-cy-§Ä h-cp-t¼mÄ (hn-hm-lw, DÃm-k bm-{XIÄ, B-tLm-j-
§Ä..) aZyw tk-hn-¡p-¶-h-cmWv. 
C-Xv A-́ -Ên-sâ A-S-bm-f-am-bn Im-Wp-¶-h-cm-Wv ]-e-cpw. F-¶mÂ, a-Zy-tk-h-bnÂ F-́ v 

A-́ km-WpÅ-Xv? Camw _-Iv-cn ]-d-bp¶-Xv \-áam-b k-Xy-a-tÃ? 
ـــــون ويصـــــير واعلـــــم: أن فـــــي شـــــربها عشـــــر خصـــــال  ـــــي الـــــدنيا: أولهـــــا إذا شـــــربها يصـــــير بمنزلـــــة المجن مذمومـــــة تقـــــع لـــــه ف

مضــــحكة للصـــــبيان ومـــــذموما عنـــــد العقـــــالء، وإلـــــى هـــــذا أشـــــار ابـــــن الـــــوردي بقولـــــه: واهجـــــر الخمـــــرة إن كنـــــت فتـــــى كيـــــف 
  يسعى في جنون من عقل ؟ ثانيها: أنها مذهبة للعقل متلفة للمال.

  الخوان واالصدقاء.ثالثها: أن شربها سبب للعداوة بين ا
  رابعها: أن شربها

  يمنع من ذكر اهللا ومن الصالة.
  وخامسها: أن شربها يحمل على الزنا وعلى طالق امرأته وهو ال يدري.

  سادسها: أنها مفتاك كل شر.
  سابعها أن شربها يؤذي الحفظة الكرام بالرائحة الكريهة.

م يضـــرب فـــي الـــدنيا ضـــرب فـــي اآلخـــرة بســـياط مـــن نـــار علـــى ثامنهـــا: أن شـــاربها أوجـــب علـــى نفســـه أربعـــين جلـــدة، فـــإن لـــ
  رؤوس االشهاد والناس ينظرون إليه واآلباء واالصدقاء.

  تاسعها: أنه أغلق باب السماء على نفسه فال ترفع حسناته وال دعاؤه أربعين يوما.
  (اعانة)  عاشرها: أنه مخاطر بنفسه النه يخاف عليه أن ينزع االيمان منه عند موته

 
{]-hm-N-I³ a-Zy-s¯ hn-fn¨-Xv D-½pÂ J-_mC-kv F-¶mWv. 

A-Yhm, hnhn-[ sX-äp-I-fp-sS am-Xmhv. C¶-s¯ sIm-e-I-fnÂ 84%, ssI-t¿-ä-§fnÂ 83%, 

I-hÀ-̈ -I-fnÂ 74%, _-emÂ-kw-K-§-fnÂ 69% aZyw sIm-−mWv. A-hn-Sp-¶v ]-dª-Xp 
t]m-se 
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  (دار قطني)  على أّمه وعّمته وخالته الخمر أّم الخبائث، وأكبر الكبائر، من شربها وقع
 
tem-I N-cn-{X-̄ n-se {]-[m-\-s¸-« 21 \m-K-cn-I-X-IfnÂ 19 Dw X-IÀ¶-Xv a-Zy-¯n-sâbpw a-b-¡p-a-cp-
¶n-sâbpw A-an-Xam-b D-]-tbm-Kw Im-c-W-am-bn-cp-¶p F-¶v BÀWÄUv tSm-b³-_n X-sâ tem-I N-
cn-{X {K-Ù-̄ nÂ ]-d-bp-¶p.  
C-kvv-em-an-I ho-£-W{]-Im-cw H-cp hn-izm-kn¡v H-cn-¡epw aZyw tk-hn-¡m³ I-gn-bnÃ. 

  َعْن َأِبي ُهَريـَْرَة َرِضَي اللُه َعْنُه َقالَ 
ـــْؤِمٌن َوَال َيْشـــَرُب اْلَخْمـــ ـــي ِحـــيَن يـَْزنِـــي َوُهـــَو ُم ـــِه َوَســـلَم َال يـَْزنِـــي الزاِن ـــي َصـــلى اللـــُه َعَلْي ـــْؤِمٌن َوَال َر ِحـــيَقـــاَل النِب َن َيْشـــَرُب َوُهـــَو ُم

  (بخاري) ِهبُـَها َوُهَو ُمْؤِمنٌ َيْسِرُق ِحيَن َيْسِرُق َوُهَو ُمْؤِمٌن َوَال يـَْنَتِهُب نـُْهَبًة يـَْرَفُع الناُس ِإلَْيِه ِفيَها َأْبَصاَرُهْم ِحيَن يـَْنتَ 
 
{]-hm-N-I³ ]-Tn-̧ n-¡p-¶p: 

موضـــــع   االيمـــــان: أنشـــــدك بـــــاهللا أن ال تدخلـــــه علـــــي فـــــإني ال أســـــتقر أنـــــا وهـــــو فـــــيإذا تنـــــاول العبـــــد كـــــأس الخمـــــر نـــــاداه 
واحـــد، فـــإن شـــربه يفـــر منـــه مفـــرة لـــم يعـــد إليـــه أربعـــين صـــباحا، فـــإن تـــاب تـــاب اهللا عليـــه وســـلب مـــن عقلـــه شـــيئا ال يــــرده 

  (اعانة الطالبين) عليه إلى يوم القيامة.
 

a-Zy-]m³-am-sc A-hn-izm-kn-I-tfm-Sm-Wv {]-hm-N-I³ D-]-an-̈ n-«p-Å-Xv. 
  َعْن َأِبي ُهَريـَْرَة َقالَ 

  (ابن ماجة)  َقاَل َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم ُمْدِمُن اْلَخْمِر َكَعاِبِد َوَثنٍ 
  

  عبد الرزاق عن ابن أبي يحيى عن ابن المنكدر قال :
صـــباحا كـــان كالمشـــرك بـــاهللا حتـــى يمســـي ، وكـــذلك إن شـــربها قـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم : مـــن شـــرب الخمـــر 

لـــيال حتـــى يصـــبح ، ومـــن شـــربها حتـــى يســـكر لـــم يقبـــل اهللا لـــه صـــالة أربعـــين صـــباحا ، ومـــن مـــات وفـــي عروقـــه منهـــا شـــئ ، 
  (مسند عبد الرزاق)  مات ميتة جاهلية

 

A-Xp sIm-−v A-_q aq-kÂ A-iv-Acn (d) ]-d-bm-dp-−m-bn-cp-¶p: 

ـــــالي شـــــربت قـــــدح خمـــــر أو عبـــــدت هـــــذه الســـــارية مـــــن دون اهللا، عـــــن أبـــــي موســـــى  األشـــــعري أنـــــه قـــــال: واهللا مـــــا كنـــــت أُب
  سمعت رسول اهللا (ص) يقول: ال يزال المؤمن في فسحٍة من دينه ما لم يشرب خمرًا أو يهرق دمًا.

 
Camw A-lvv-aZn (d)sâ A-̀ n-{]m-bw C-§-s\-bmWv: 

 من مات مدمن خمر. عن أحمد رواية: أنه ال يصّلي اإلمام علي
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C-hn-sS ap-Zv-an³ F-¶-Xn-\v F¶pw Ip-Sn-¡p-¶-h³ F-s¶m¶pw AÀ-Y-anÃ. C-Xn-s\¸-än 
tNm-Zn-¡-s¸-«-t¸mÄ C_v-\pÂ ap-_m-dIv (d)]-d-ªp: 

ــــه إذا ان  ــــين ســــنة ومــــن رأيــــه أن ــــى ثالث ــــارك ، ســــئل عــــن المــــدمن ، فقــــال : الــــذي يشــــربها اليــــوم ثــــم ال يشــــربها إل ــــن المب اب
  أن يشربهوجده 

 
a-Zy-]m-\-̄ n-sâ Nn-e {]-Xym-Lm-X-§Ä t\m-¡p-I. 
1, Zp³-bm-hnÂ sh-̈ v a-Zy-]n-̈ mÂ \m-sf kzÀKo-b a-[p \p-I-cm³ `m-Ky-ap-−m-hnÃ. 

مــــن شــــرب الخمــــر فــــي الــــدنيا ولــــم « البيهقــــي فــــي الشــــعب عــــن ابــــن عمــــر قــــال : قــــال رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم 
الحــــاكم وصــــححه عــــن أبــــي هريــــرة . أن رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه     »إن ُأدخــــل الجنــــة يتــــب ، لــــم يشــــربها فــــي اآلخــــرة و 

مـــن لـــبس الحريـــر فـــي الـــدنيا لـــم يلبســـه فـــي اآلخـــرة ، ومـــن شـــرب الخمـــر فـــي الـــدنيا لـــم يشـــربه فـــي اآلخـــرة ، « وســـلم قـــال 
ـــم يشـــرب بهـــا فـــي اآلخـــرة ، ثـــم قـــال : لبـــاس أهـــل الجنـــة ،  ـــذهب والفضـــة ل ـــة ، ومـــن شـــرب فـــي آنيـــة ال وشـــراب أهـــل الجن

  َعْن نَاِفٍع َعْن اْبِن ُعَمَر قَالَ       »وآنية أهل الجنة 
ـــْن َشـــِرَب اْلَخْمـــرَ  ـــٌر وَُكـــل ُمْســـِكٍر َحـــَراٌم َوَم ـــلَم ُكـــل ُمْســـِكٍر َخْم ـــِه َوَس ـــاَل َرُســـوُل اللـــِه َصـــلى اللـــُه َعَلْي ـــَو َق ـــاَت َوُه َيا َفَم نـْ ـــي الـــد  ِف

  (مسلم)  ْب َلْم َيْشَربـَْها ِفي اْآلِخَرةِ يُْدِمنـَُها َلْم يـَتُ 

 

C-\n C-hn-sS \mw A-Xv H-gn-hm-¡n-bmÂ \m-sf \-ap-¡v A-Xv Ip-Sn-¡mw. 

ــــون، فســــألت عــــنهم؟  -فــــي المنــــام  -رَأى النبــــي  ليلــــة مناًمــــا طــــويالً، وفــــي آخــــره: رأيــــت ثالثــــة نفــــر يشــــربون خمــــرة، ويتغّن
هللا بـــــن رواحـــــة، فمـــــال إلـــــيهم فســـــّلم علـــــيهم. وذلـــــك بعـــــد أن استشـــــهدوا فقـــــالوا: هـــــؤالء: زيـــــد بـــــن حارثـــــة وجعفـــــر وعبـــــد ا

 .بمؤتة

 

2, a-Zy-]m-\n-bp-sS \n-kv-Im-chpw a-äp kÂ-IÀ-a-§fpw kzo-I-cn-¡-s¸-Sp-I-bnÃ. 

  َعْبُد اللِه ْبُن ُعَمرَ 
ـــَر لَـــْم  يـَْقبَـــْل اللـــُه لَـــُه َصـــَالًة َأْربَِعـــيَن َصـــَباًحا فَـــِإْن تَـــاَب تَـــاَب اللـــُه قَـــاَل َرُســـوُل اللـــِه َصـــلى اللـــُه َعَلْيـــِه َوَســـلَم َمـــْن َشـــِرَب اْلَخْم

 لَـــْم يـَْقَبـــْل اللـــُه َلـــُه َصـــَالًة َأْرَبِعـــيَن َعَلْيـــِه َفـــِإْن َعـــاَد لَـــْم يـَْقَبـــْل اللـــُه َلـــُه َصـــَالًة َأْربَِعـــيَن َصـــَباًحا َفـــِإْن َتـــاَب تَـــاَب اللـــُه َعَلْيـــِه َفـــِإْن َعـــادَ 
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ـــُه َصـــَالًة َأْرَبِعـــيَن َصـــَباًحا َفـــَصـــبَ  ـــْل اللـــُه َل ـــْم يـَْقَب ـــَة َل ـــاَد الراِبَع ـــِه َفـــِإْن َع ـــاَب اللـــُه َعَلْي ـــاَب َت ـــِإْن َت ـــِه اًحا َف ـــْب اللـــُه َعَلْي ـــْم يـَُت ـــاَب َل ِإْن َت
  (سنن الترمذي)  َقاَل نـَْهٌر ِمْن َصِديِد َأْهِل النارِ  َوَسَقاُه ِمْن نـَْهِر اْلَخَباِل ِقيَل يَا َأبَا َعْبِد الرْحَمِن َوَما نـَْهُر اْلَخَبالِ 

ــــه وســــلم قــــال  ــــن عبــــد اهللا عــــن النبــــي صــــلى اهللا علي ــــة ال تقبــــل لهــــم صــــالة وال يرفــــع لهــــم إلــــى الســــماء « عــــن جــــابر ب ثالث
ــع فيضــــع يــــده فــــي أيــــديهم ، والمــــرأة الســــاخط عليهــــا زوجهــــا حتــــى يرضــــى ،  عمــــل : العبــــد اآلبــــق مــــن مواليــــه حتــــى يرجــ

  (البيهقي) »والسكران حتى يصحو 

 

3, kzÀ-¤w \n-jn-²-am-Ipw 

ـــُن ُعَمـــرَ  ـــُد اللـــِه ْب ـــْيِهْم  َعْب ـــاَلى َعَل َع ـــاَرَك َوتـَ ـــْد َحـــرَم اللـــُه تـََب ـــٌة َق ـــاَل َثَالَث ـــِه َوَســـلَم َق ـــْدِمُن َأن َرُســـوَل اللـــِه َصـــلى اللـــُه َعَلْي اْلَجنـــَة ُم
 َوالـــد ـــاق ـــِر َواْلَع ـــثَ اْلَخْم ـــِه اْلُخْب ـــر ِفـــي َأْهِل ـــس قـــال : قـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا (احمـــد)         يوُث الـــِذي يُِق البيهقـــي عـــن أن

  »إن اهللا تبارك وتعالى بنى الفردوس بيده ، وحظره على كل مشرك وكل مدمن الخمر سكير « عليه وسلم 
 

4, \m-sf D-bnÀ-s¯-gp-t¶Â-̧ n-¡-s¸-Sp-¶Xpw AÃm-lp-hn-s\ Im-Wp-¶Xpw a-̄ v ]n-Sn-̈ -h-
\m-bn-«m-bn-cn-¡pw. 

يلقـــــى اهللا شـــــارب الخمـــــر يـــــوم القيامـــــة وهـــــو ســـــكران ، فيقـــــول : « عـــــن الحســـــن . أن النبـــــي صـــــلى اهللا عليـــــه وســـــلم قـــــال 
ــــى النــــار  ــــم أحرمهــــا عليــــك؟ فيقــــول : بلــــى . فيــــؤمر بــــه إل (مســــند  »ويلــــك ، مــــا شــــربت ؟! فيقــــول : الخمــــر . قــــال : أو ل

  عبد الرزاق)
 
5, sse-e-̄ pÂ J-Zvdv, _-dmA-̄ v cm-hv t]m-ep-Å km-l-N-cy-§-fnÂ AÃm-lp s]m-dp-̄ p sIm-Sp-
¡nÃ. 
 
6, FÃm-än-ep-ap]-cn AÃm-lp A-̄ -c-¡mÀ-¡v \-¶m-hm³ A-hk-cw \Â-InÃ. 

ـــان قـــال : قـــال لـــي رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  إذا حلفـــت علـــى معصـــية فـــدعها واقـــذف ضـــغائن الجاهليـــة « عـــن ثوب
 (حاكم) »قدمك ، وإياك وشرب الخمر فإن اهللا لم يقدس شاربها تحت 
 

\m-ep L-«-§-fm-bm-W-tÃm C-kvvemw aZyw \n-tcm-[n-̈ -Xv. (\-lv-ev 67þ _-J-d 219þ \n-km-Av 
43þ am-C-Z 91). C-Xn-se A-h-km-\ L-«-̄ nÂ A-h-X-cn-̈  B-b¯v aZyw F-{X B-]-Xv-I-c-

am-sW-¶v ]Tn-̧ n-¡p¶p. Cu B-b-̄ n-s\¸-än C-amw k-a-Jvi-cn ]-d-bp-¶p: 
  تحريم الخمر والميسر بوجه من التأكيد . -سبحانه  -أكد 

  منها : تصدير الجملة بإنما .
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  صلى اهللا عليه وسلم " شارب الخمر كعابد الوثن " . -ومنها : قرنهما بعبادة األصنام ، ومنه قوله 
ـــــه جعلهمـــــا رجســـــا كمـــــا قـــــال  ـــــه جعلهمـــــا مـــــن عمـــــل تعـــــالى {  -ومنهـــــا : أن ـــــان } ومنهـــــا : أن ـــــَن األوث ـــــرجس ِم ـــــاجتنبوا ال ف

  الشيطان ، والشيطان ، ال يأتي منه إال الشر البحت .
  ومنها : أنه أمر باالجتناب وظاهر األمر للوجوب .

  ومنها : أنه جعل االجتناب من الفالح ، وإذا كان االجتناب فالحاً ، كان االرتكاب خيبة وخسراناً .
ومـــا يؤديـــان إليـــه مـــن الصـــد عـــن ذكـــر  -وهـــو وقـــوع التعـــادي والتبـــاغض  -ه ذكـــر مـــا ينـــتج منهمـــا مـــن الوبـــال ومنهـــا : أنـــ

  اهللا وعن مراعاة أوقات الصالة .
ــــُتْم منتَـُهــــوَن } فهــــو مــــن أبلبــــغ مــــا ينهــــى بــــه ، كأنــــه قيــــل : قــــد تلــــى علــــيكم مــــا فيهمــــا مــــن أنــــواع  ومنهــــا : قولــــه { فَـَهــــْل َأنـْ

ــــع فهــــل  ــــم الصــــوارف والموان ــــم توعظــــوا ول ــــه ، كــــأن ل ــــتم علي ــــى مــــا كن ــــاقون عل ــــتم ب ــــتم مــــع هــــذه الصــــوارف منتهــــون أم أن أن
  تزجروا .

 
a-Zyw D-]-tbm-Kn-¡-cp-Xv F-¶v am-{XaÃ, A-̄ -c-¡m-sc am-än \n-dp-̄ p-I-bpw sN-¿-W-sa-¶m-
Wv C-kvv-eman-I ho-£-Ww. 

ه أن يــــزوج إذا خطــــب وال يشــــفع إذا شــــفع وال مــــن شــــرب الخمــــر بعــــد أن حرمهــــا اهللا علــــى لســــانى فلــــيس لــــقــــال صــــلعم : 
ــــأجره وال يحلــــف  ــــتمن أمانــــة فأكلهــــا أو اســــتأكلها فلــــيس لصــــاحبها أن ي ــــؤتمن علــــى أمانــــة فــــإن ائ يصــــدق إذا حــــدث وال ي

روى اآلجــــّري  بإســــناده عــــن عبــــد اهللا بــــن عمــــرو قــــال: "ال تســــّلموا علــــى َشــــَربة (كنــــز العمــــال, جــــامع االحاديــــث)     عليــــه
ـــــاه، الخمـــــر، وال تعـــــ ـــــل شـــــّقه، ُمزرقـــــة عين ـــــوم القيامـــــة مائ ـــــأتي ي ودوا مرضـــــاهم، وال تشـــــهدوا جنـــــائزهم. إن شـــــارب الخمـــــر ي

    يندلع لسانه على صدره، يسيل لعابه على بطنه، يتقّذره كل من رآه"
 

Camw Aen (d) ]-d-bp-¶p, A-h-tcm-Sv kemw ]-d-b-cpXv. _mÀ d-tÌm-dâp-I-fnÂ \n-¶v 
`£-Ww I-gn-¡p-¶ io-ew D-t]-£n-¡pIbpw th-Ww. 

مــــن كـــان يـــؤمن بـــاهللا واليـــوم اآلخــــر فـــال يـــدخل حليلتـــه الحمــــام ، « عـــن جـــابر عـــن رســـول اهللا صــــلى اهللا عليـــه وســـلم قـــال 
ـــاهللا واليـــوم اآلخـــر فـــال يـــدخل الحمـــام إال بمئـــزر ، ومـــن كـــان يـــؤمن بـــاهللا واليـــوم اآلخـــر فـــال يجلـــس علـــى  ومـــن كـــان يـــؤمن ب

  (البيهقي) »مائدة يدار عليها الخمر 

 

aZyw I-gn-̈ n-sÃ-¦nepw ku-lr-Z-̄ n-sâ t]-cnÂ aZyw hn-f-¼p-¶ k-Z-Êp-I-fn-epw \n-im-]mÀ-
«n-I-fnepw ]-s¦-Sp¡p-I F¶-Xv C-¶v kmÀ-h-{Xn-I-am-W-tÃm. ]p-ecp-thm-fw \-S-¡p-¶ \n-
im-¢-_p-I-sf¸-än C-kvv-emw ]Tn-̧ n-¡p-¶p. 
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ـــس قـــال : قـــال ر  ـــه وســـلم أخـــرج ابـــن أبـــي الـــدنيا عـــن أن ليبيـــتن رجـــال علـــى أكـــل وشـــرب وعـــزف « ســـول اهللا صـــلى اهللا علي
 »، يصبحون على أرائكهم ممسوخين قردة وخنازير 

 
C-hn-sS H-cp tNmZyw hf-sc {]-k-à-amWv. C-¶v \n-ch-[n cq-]-`m-h-§-fn-ep-f-f a-Zy-ap-−-tÃm. C-

kvvemw \n-jn-²-am-¡p-¶ a-Zy-ta-Xm-Wv?   

C-kvv-eman-I ho-£-W-̄ nÂ a-Zy-sa-¶mÂ "a-̄ p-−m-¡p-¶ FÃm h-kv-Xp-¡-fpw" F-¶m-Wv.  
{]-hm-N-I-sâ \m-«nÂ C-Xv As©®-am-bn-cp¶p.  

ـــزل تحـــريم الخمـــر وهـــي  ـــه قـــد ن ـــن عمـــر قـــال : خطـــب عمـــر علـــى منبـــر رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم فقـــال : إن عـــن اب
  التمر والحنطة والشعير والعسل والخمر ما خامر العقل "خمسة أشياء : " العنب و 

 

A-tXm-sSm-̧ w a-äp \m-Sp-I-fnÂ a-Zy-am-bn D-]-tbm-Kn-¡p¶-h-tbbpw A-hn-Sp-¶v \n-jn-²-

am¡n. D-Zm: 

  َعْن َأِبي ُموَسى اْألَْشَعِري َرِضَي اللُه َعْنهُ 
ـــالَ  ـــا فَـَق ـــْن َأْشـــرَِبٍة ُتْصـــَنُع ِبَه ـــَيَمِن َفَســـأََلُه َع ـــى اْل ـــِه َوَســـلَم بـََعثَـــُه ِإَل ـــي َصـــلى اللـــُه َعَلْي ـــْزُر فَـُقْلـــُت  َأن النِب ـــاَل اْلِبْتـــُع َواْلِم ـــَي َق ـــا ِه َوَم

ــــعِ َمــــا اْلِبْتــــُع َقــــاَل نَِبيــــُذ اْلَعَســــِل ِألَبِــــي بـُــــْرَدَة  ُمْســــِكٍر َحــــَرامٌ َواْلِمــــْزُر نَِبيــــُذ الش بـَْيــــِر َعــــْن (بخــــاري)      يِر فَـَقــــاَل ُكــــلَعــــْن َأِبــــي الز
ـــِه َوَســـلَم َعـــْن َشـــرَ    َجـــاِبرٍ  ـــي َصـــلى اللـــُه َعَلْي ـــَيَمِن َفَســـَأَل النِب ـــِدَم ِمـــْن َجْيَشـــاَن َوَجْيَشـــاُن ِمـــْن اْل اٍب َيْشـــَربُوَنُه ِبَأْرِضـــِهْم َأن َرُجـــًال َق

ـــْن الـــذرَةِ  ـــاَل َرُســـوُل اللـــ ِم ـــْم َق ـــاَل نـََع ـــِه َوَســـلَم َأَو ُمْســـِكٌر ُهـــَو َق ـــي َصـــلى اللـــُه َعَلْي ـــاَل النِب ـــُه اْلِمـــْزُر فَـَق ـــاُل َل ـــِه يـَُق ِه َصـــلى اللـــُه َعَلْي
ـــًدا ِلَمـــْن َيْشـــَرُب اْلُمْســـِكرَ  ـــى اللـــِه َعـــز َوَجـــل َعْه ـــالُوا يَـــا َرُســـوَل  َوَســـلَم ُكـــل ُمْســـِكٍر َحـــَراٌم ِإن َعَل ـــاِل َق ـــِة اْلَخَب َأْن َيْســـِقَيُه ِمـــْن ِطيَن

  (مسلم) اللِه َوَما ِطيَنُة اْلَخَباِل َقاَل َعَرُق َأْهِل الناِر َأْو ُعَصارَُة َأْهِل النارِ 
 
AXp-sIm−v, C-¶v {]-Nm-c-̄ n-ep-Å kÀ-Æhn-[ a-Zyhpw \n-jn-²-amWv. hocyw Ip-dª 
ssh³, jmw-s]-bn³ ap-X-em-b-h I-gn-¡m-sa-¶v Nn-eÀ a-\-Ên-em-¡n-bn-«p−v. ]-änÃ, Im-c-

Ww : 
ــتْ  ــْن َعاِئَشــَة َقاَل ــْلُء اْلَكــف  َع ــَرُق ِمْنــُه َفِم ــاَل َرُســوُل اللــِه َصــلى اللــُه َعَلْيــِه َوَســلَم ُكــل ُمْســِكٍر َحــَراٌم َمــا َأْســَكَر اْلَف    ِمْنــُه َحــَرامٌ َق

 ترمذي
 

C-̄ -c-¡m-sc A-hnS-¶v ZoÀ-L-ZÀi-\w sN-¿p-¶-Xv t\m-¡p-I: 
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 َالَء فَـَقاَل َحدْحَمِن ْبُن َغْنٍم فَـَتَذاَكْرنَا الطَنا َعْبُد الر   ثَِني َأبُو َماِلٍك اْألَْشَعِري َعْن َماِلِك ْبِن َأِبي َمْرَيَم َقاَل َدَخَل َعَليـْ
  (ابو داود)  َعَلْيِه َوَسلَم يـَُقوُل َلَيْشَرَبن نَاٌس ِمْن ُأمِتي اْلَخْمَر ُيَسمونـََها ِبَغْيِر اْسِمَهاَأنُه َسِمَع َرُسوَل اللِه َصلى اللُه 

 

C\n, a-̄ p-−m-¡p-¶-h ]m-\o-b-a-sÃ-¶v I-cp-Xp-I. A-hbpw l-dm-amWv. C-_v-\pÂ J¿nw 

]-d-bp-¶p: 

ـــْدُخُل  ـــِر فَـَي ـــِع اْلَخْم ـــْدُخُل ِفيـــِه َعِصـــيُر َفَأّمـــا َتْحـــرِيُم بـَْي َي ـــا َكـــاَن َأْو َجاِمـــًدا َعِصـــيًرا َأْو َمْطُبوًخـــا فـَ ـــِع ُكـــّل ُمْســـِكٍر َمائًِع ـــِه َتْحـــرِيُم بـَْي ِفي
َقْلـــــِب اّلِتـــــي ُتَحـــــّرُك اْلِفْســــِق َوالْ  اْلِعنَــــِب َوَخْمـــــُر الّزبِيـــــِب َوالّتْمــــِر َوالـــــّذرَِة َوالّشـــــِعيِر َواْلَعَســـــِل َواْلِحْنطَــــِة َوالّلْقَمـــــُة اْلَمْلُعونَـــــُة لُْقَمـــــةُ 

ــــُه َعَلْيــــِه َوَســــّلمَ  ــــِه َصــــّلى الّل ــــَنّص َرُســــوِل الّل ــــِإّن َهــــَذا ُكّلــــُه َخْمــــٌر ِب ــــاِكِن َف  الّصــــِحيِح الّصــــِريِح اْلَقْلــــَب الّســــاِكَن إَلــــى َأْخَبــــِث اْألََم
ــــهُ  ــــُه قَـْوُل ــــِه إْذ َصــــّح َعْن ــــي َمْتِن ــــاَل ِف ــــَنِدِه َوَال إْجَم ــــي َس ــــَن ِف ــــِذي َال َمْطَع ــــُه   اّل ــــْن َأْصــــَحاِبِه َرِضــــَي الّل ــــٌر َوَصــــّح َع ــــّل ُمْســــِكٍر َخْم ُك

ُهْم اّلِذيَن ُهْم َأْعَلُم اْألُّمِة ِبِخَطاِبِه َوُمَراِدِه َأّن اْلَخْمَر َما َخاَمَر اْلَعْقلَ   (زاد المعاد)  َعنـْ

C-¶v amÀ-¡-änÂ kpe-̀ tam AÃm-̄ tXm B-b I-©m-hv, {_u¬ jpKÀ, lm³kv, ]m³-]-cm-Kv, Kp-
Uv-I.... FÃmw \n-jn-²-am-sW-¶v C-XnÂ \n-¶v hy-à-amWv. 
{]-hm-NI³ (kz) C-Æn-j-b-̄ nÂ Im-Wn-̈  kq£v-aX t\m-¡p-I. 

ــــاَل : َعِلْمــــُت َأن َرُســــوَل اللــــِه  ــــَرَة َق ــــه وســــلم-َعــــْن َأِبــــى ُهَريـْ ــــى   -صــــلى اهللا علي ــــُت ِفْطــــَرُه ِبَنِبيــــٍذ َصــــنَـْعُتُه ِف ْن َكــــاَن َيُصــــوُم فَـَتَحيـ
َقــاَل ُدبــ ــِنش فـَ ــِإَذا ُهــَو َي ــِه َف ــُه ِب ْيُت ــْوِم اآلِخــِر :« اٍء ثُــم َأتـَ ــْؤِمُن بِاللــِه َواْليَـ ــْن َال يـُ ــِإن َهــَذا َشــَراُب َم    ».اْضــِرْب ِبَهــَذا اْلَحــاِئَط َف

 (ابو داود نسائ)
 

Cu l-Zo-kn-sâ sh-fn-̈ -̄ nÂ C-¶v \mw D-]-tbm-Kn-¡m-dpÅ tIm-f-I-fp-sS Im-cy-̄ n-ep-
Å kq£v-aX F-́ msW-¶v \mw Du-ln-̈ v t\m-¡p-I. a-Zy-hpw I-©mhpw D-]-tbm-Kn-¡m-
¯ ]-ecpw C-¶v lm³kpw ]m³-]-cmKpw D-]-tbm-Kn-¡m-dp−v. NneÀ, C-Xv I-̈ h-Sw \-S-
¯p-Ibpw sN-¿p¶p. H¶pw A-\p-h-Z-\o-b-aÃ. 

  َعْن اْبِن َعباٍس َقالَ 
 ــــِه َصــــلــــرََأْيــــُت َرُســــوَل اللــــَماِء َفَضــــِحَك فـََقــــاَل َلَعــــَن الل ــــى الس ــــَع َبَصــــَرُه ِإَل ــــِه َوَســــلَم َجاِلًســــا ِعْنــــَد الــــرْكِن َقــــاَل فَـَرَف ُه ى اللــــُه َعَلْي

 ـــَه ِإَذا َحـــرالل ـــوا َأْثَمانـََهـــا َوِإن ـــا َوَأَكُل ـــُحوَم فَـَباُعوَه ـــْيِهْم الش ـــا ِإن اللـــَه َحـــرَم َعَل ـــوَد َثَالًث ـــْوٍم َأْكـــَل َشـــْيٍء َحـــرَم َعلَـــْيِهْم اْليَـُه ـــى قـَ َم َعَل
  َعْن اْبِن َوْعَلَة اْلِمْصِري (ابو داود)      َثَمَنهُ 
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ـــُن َعبـــاٍس َأْهـــَدى رَُجـــٌل ِلَرُســـوِل ال َقـــاَل اْب ـــِب فـَ ـــْن اْلِعَن ـــا يـُْعَصـــُر ِم ـــاٍس َعمـــَن َعب ـــَد اللـــِه ْب ـــِه َوَســـلَم لـــِه َصـــلى اللـــُه َعلَ َأنـــُه َســـَأَل َعْب ْي
ـــِه َوَســـلَم َأَمـــا َعِلْمـــَت َأن اللـــَه َحرَمَهـــا َقـــالَ  ـــِه فَـَقـــاَل  رَاِويَـــَة َخْمـــٍر فَـَقـــاَل َلـــُه َرُســـوُل اللـــِه َصـــلى اللـــُه َعَلْي َال َفَســـارُه رَُجـــٌل ِإَلـــى َجْنِب

ـــاَل َأَمرْ  ـــاَرْرَتُه فَـَق ـــَم َس ـــلَم ِب ـــِه َوَس ـــُه َصـــلى اللـــُه َعَلْي ـــِه َوَســـلَم ِإن الـــِذي َحـــرَم َل ـــُه َرُســـوُل اللـــِه َصـــلى اللـــُه َعَلْي ـــاَل َل َق ـــا فـَ ـــُه َأْن يَِبيَعَه ُت
ْيِن َحتـــى َذَهـــَب َمـــا ِفيِهَمـــا َعَهـــا فَـَفـــَتَح الرُجـــُل اْلَمـــَزاَدتـَ عـــن ابـــن عبـــاس قـــال : بلـــغ عمـــر بـــن (موطـــا مالـــك)    ُشـــْربـََها َحـــرَم بـَيـْ

اع خمــــرا ، فقــــال : قاتـــل اهللا فالنــــا بــــاع الخمــــر ، أمــــا علـــم أن رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم قــــال الخطـــاب أن رجــــال بــــ
    أخرجه البخاري ، ومسلم» قاتل اهللا اليهود ، حرمت عليهم الشحوم فجملوها  فباعوها : « 

 

a-Zyhpw a-b-¡p-a-cp¶pw am{XÃ C-Xp-am-bn _-Ô-s¸-« kÀ-Æ-hy-h-lm-c-§fpw C-kvvemw \n-
jn-²-am-¡n-b-Xm-Wv. 

  ولُ َعْن َأِبي َعْلَقَمَة َمْوَالُهْم َوَعْبِد الرْحَمِن ْبِن َعْبِد اللِه اْلَغاِفِقي َأنـُهَما َسِمَعا اْبَن ُعَمَر يـَقُ 
ـــــِه َوَســـــلَم َلَعـــــَن اللـــــُه اْلَخْمـــــَر َوَشـــــارِبـََها َوَســـــ َها َوبَائَِعَهـــــا َوُمْبَتاَعَهـــــا َوَعاِصـــــَرَها َوُمْعَتِصـــــَرَها َقـــــاَل َرُســـــوُل اللـــــِه َصـــــلى اللـــــُه َعَلْي اِقيـَ

  (ابو دود)   َوَحاِمَلَها َواْلَمْحُموَلَة ِإَلْيهِ 

 

c-−p Im-cy-§Ä Iq-Sn ]-cm-aÀ-in-¡s«. H¶v, Nn-e ITn-\-I-camb tPm-en-IÄ sN-¿m³ th-
−n el-cn D-]-tbm-Kn-¡p-I. a-säm-¶v Nn-In-ÕmÀ-Yw D-]-tbm-Kn-¡p-I, Chbp-sS hn-[n-sb-
´mWv? {]-hm-N-I³ ]Tn-̧ n-¡p-¶p. 

َلٍم اْلِحْمَيِري َقالَ    َعْن َديـْ
ُقْلـــُت يَـــا َرُســـوَل اللـــِه ِإنـــا بِـــَأْرٍض بَـــارَِدٍة نـَُعـــاِلُج فِ  يَهـــا َعَمـــًال َشـــِديًدا َوِإنـــا نـَتِخـــُذ َســـَأْلُت َرُســـوَل اللـــِه َصـــلى اللـــُه َعَلْيـــِه َوَســـلَم فـَ

ـــْرِد ِبَالِدنَـــا قَـــاَل َهـــْل ُيْســـِكُر قـُْلـــُت نـََعـــْم قَـــاَل فَـــاْجَتِنُبوهُ َشـــَرابًا ِمـــْن َهـــَذا  َقـــوى بِـــِه َعَلـــى َأْعَمالِنَـــا َوَعلَـــى بـَ قَـــاَل قـُْلـــُت  اْلَقْمـــِح نـَتـَ
ـــــاتُِلوُهمْ  ـــــوُه فَـَق رُُك ـــــْم يـَتـْ ـــــِإْن َل ـــــاَل َف ـــــِه َق ـــــُر تَارِِكي ـــــِإن النـــــاَس َغيـْ ـــــو داود)     َف ـــــي مســـــلم عـــــن « أخـــــرج الحـــــاكم وصـــــححه (اب أب

الخــــوالني . أنــــه حــــج ، فــــدخل علــــى عائشــــة ، فجعلــــت تســــأله عــــن الشــــام وعــــن بردهــــا ، فجعــــل يخبرهــــا فقالــــت : كيــــف 
ـــت : صـــدق اهللا وبلـــغ النبـــي  ـــه الطـــال . قال ـــا أم المـــؤمنين ، إنهـــم يشـــربون شـــراباً لهـــم يقـــال ل تصـــبرون علـــى بردهـــا؟ قـــال : ي

  أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها إن ناساً من » صلى اهللا عليه وسلم ، سمعته يقول 
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ـــاَل ِإنَمـــا أَ ... َعَها فَـَق ـــرَِه َأْن َيْصـــنـَ ـــاُه َأْو َك َه ـــْن اْلَخْمـــِر فَـنـَ ـــلَم َع ـــِه َوَس ـــي َصـــلى اللـــُه َعَلْي ـــَأَل النِب َقـــاَل ِإنـــُه لَـــْيَس َس ْصـــنَـُعَها ِللـــدَواِء فـَ
قــــال :  والنبيـــذ يهــــدرســــلمة ، أنهـــا انتبــــذت  فجـــاء رســــول اهللا صــــلى اهللا عليـــه وســــلم عــــن أم (مســـلم)     بِـــَدَواٍء َوَلِكنــــُه َداءٌ 

إن اهللا لـــــم يجعـــــل فـــــي « قلـــــت : فالنـــــة اشـــــتكت فوصــــف لهـــــا ، قالـــــت : فدفعـــــه برجلـــــه فكســــره وقـــــال : » مــــا هـــــذا ؟ « 
 (ابن ابي الدنيا) »حرام شفاء 

 

Np-cp-¡-̄ n-Â a-Zy-̄ n-sâ-bpw el-cnh-kv-Xp-¡-fp-sSbpw Im-cy-̄ nÂ C-\n-sb-¦nepw \mw 
H-cp ]p-\Àhn-Nn-́ -\-̄ n-\v X-¿m-dm-hp-I. X-¿m-dm-Im-̄ -hÀ-¡v \-_n (kz) \Â-Ip-¶ Xm-
¡o-Xv \mw a-d-¶p t]m-h-cp-Xv. 

عــــن الــــديلمي ، قــــال : وفــــدت علــــى رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم فقلــــت : يــــا رســــول اهللا ، إنــــا نصــــنع طعامــــا وشــــرابا 
قـــال : فلمـــا كـــان عنـــد تـــوديعي لـــه ذكـــرت لـــه » حـــرام « قلـــت : نعـــم قـــال : » هـــل يســـكر ؟ : « فنطعمـــه بنـــي عمنـــا قـــال 

  »فمن لم يصبر عنه فاضربوا عنقه « قلت : يا رسول اهللا ، إنهم لن يصبروا عنه ، قال : 

ــــي موســــى مرفوًعــــا: (مــــن مــــات مــــدمن خمــــر، ســــقاه اهللا مــــن نهــــر الغوطــــة،  ــــان" عــــن أب ــــن حب وفــــي "المســــند" و"صــــحيح اب
 .ل: وما نهر الغوطة؟ قال: نهر يجري من فروج المومسات، يؤذي أهل النار ريح فروجهنّ قي

({i-²n-¡pI: hn-j-b-̄ n-sâ Kuc-hw a-\-Ên-em-¡n ct−m aqt¶m B-gv-N-I-Ä sIm-−v ]-d-bp-¶-Xm-bn-cn¡pw \-
¶mhpI) 
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