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 یدي القراءبني 

تضمن املكتبة املظهریة بأن مجیع املنشورات التي تنرش باسم معايل 

 تشتمل عىل ملفوظاتهفإهنا  ،خرت رمحه اهللأالشیخ العارف باهلل احلكیم حممد 

منا، فال نضمن صحة نسبته إلیه  خطي نرش بغري إذنیوخطبه ومواعظه، وأي كتاب 

ـ ما أمكن ـ، كام أنه یتم  جهدنا يف إخراج الكتب بصورة متقنة لكام أننا ال نأ ألبتة.

إخراج الكتاب بصورة هنائیة بعد املراجعة والتدقیق التام، ویرشف عىل هذا 

 العمل العظیم: جمموعة من العلامء واملدققني املشهود هلم باخلري.

أثناء لكننا نرجوا من اإلخوة القراء: أن یعلمونا باألخطاء إذا وجدوا ذلك 

 القراءة، كي نستدرك علیها يف الطبعات القادمة.
 أبو سلامن                                         

 (فید معايل الشیخ)                                            

 املرشف العام لدار النرش اإلمدادیة األرشفیة
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 منهج التعريب

 والصالة والسالم عىل سید املرسلني،احلمد هلل رب العاملني، 

 وعىل ٓاله وصحبه أمجعني، وبعد:

التي  فقد قمنا برتمجة هذا الكتاب وتعریبِه عىل ضوءاملنشورات

تنرشها املكتبة املظهریة من مؤلفات شیخ مشاخينا: سامحة 

 الشیخ احلكیم حممد أخرت رمحه اهلل تعاىل، وحاولنا يف ذلك:

 الشیخ، وعدم اخلروج عنه إال لرضورة.د بمفهوم كالم یأوال:التقی

 و ختریج األحادیث واآلثار.املتاحة،املصادرمنالكالمثانیا:توثیق

ثالثا: اختیار اللغة األقرب إىل مفهوم العامة، مع مراعاة عدم 

 اخلروج من الفصحى إىل اللغة العامیة.

 ][، ال بد منها لتوضیح رابعا: وضعنا إضافات بني املعكوفتني

 كالم الشیخ، وتیسري الفهم.

ونحمد اهلل عىل أن وفَّقنا هلذا العمل اجللیل، إنه ويل ذلك والقادر 

 علیه، وصىل اهلل عىل سیدنا حممد، وعىل ٓاله وصحبه أمجعني.
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 كلمة املرتب

 نحمده ونصيل عىل رسوله الكریم...

یقول هذا املرتب احلقري الفقري إىل اهلل تعاىل... لقد جاء 

ی الشیخ عبد الغني الفوفوري رمحه اهلل تعاىل أحد املوظفني معالإىل 

وقال: یسألني بعض زمالئي يف العمل، ویقولون:  احلكومیني،

بشأن اخلمر يف القرٓان الكریم،  "احلرام"بام أنه مل َتِرْد كلمة 

 فلامذا حيّرمها العلامء؟ 

وإجابًة عىل هذا السؤال ألقى الشیخ حمارضة ُمطّولة، بنّي 

أدلًة من القرٓان الكریم عىل حرمة اخلمر، ثم قال يل: بام أن هذا فیها 

اخلطاب يف احلقیقة نعمة عظیمة من اهلل سبحانه وتعاىل، 

لذلك یلیق بنا أن نطبعه وُنعّممه بني الناس، لِیَّطلَِع علیه أولئك 

 الكریم.اإلخوة الذین ال یزالون جيهلون أدلة حرمة اخلمر من القرٓان 

ُقمنا بإعداد املسوّدة، فأخذها ذلك السائل  وإذعانًا ألمره

املوظف احلكومي، ووعد بأنه سوف یقوم بطباعتها ونرشها 

بني الناس، واحتفظ هبا ملدة سنتني يف بیته، لكنه مل یتمكن من 

طباعتها، لِعائق ال یعلمه أحد إال اهلل. ورغم إحلاح بعض 

هیَّأ اإلخوة املخلصني لطباعتها ونرشها فإن الظروف مل َتتَ 
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ومن ُسنّة اهلل تعاىل أنه إذا أراد شیئًا، هیّأ له من األسباب  هلام،

 الغیبیة ما جتعله أمرًا واقعا ومتحّققا.

كنُت  هـ ۱۳۸۲من شهر رمضان املبارك عام  26باألمس يف 

يف كراتيش،  "برنس رود"بُِرفقِة بعض من زمالئي من شارع  أمر  

إذ اثنني من أصدقائه كانا یتحدثان حول اخلمر، وقاال: ال نجد 

عىل قلبي، يف القرٓان شیئا یدل عىل حرمة اخلمر. فكان بمثابة رضبة مؤملة 

تأخري طباعة والتهاون يف وَشعرُت باخلجل والندم عىل الكسل 

،  عُت مع معالی الشیخ الفولفوري مع تلك املشاعرهذه الرسالة، ثم اجتم

كالمهام بمثابة رضبة وذكرُت له ما سمعُت من الرجلني، وقلُت له: كان 

موجعة عىل قلبي، وانتابني القلق واالضطراب حوله، ومن األفضل 

 أن نطبع حمارضتكم بدون أي تضییع للوقت، ثم نوّزعها عىل الناس

ع هؤالء املغفلني من املسلمني عىل أمل أن یؤدى ذلك إىل اطال 

الذین لدهيم شكوك حول حرمة اخلمر، ویتوبوا إىل اهلل تعاىل. أو 

،  اخلمرعىل األقل ال یرشبوهنا إال بعد معرفتهم احلكم الرشعي بشأن 

 فیصبحوا عىل بصريٍة من أمرهم.

وفائدة ذلك أهنم عىل األقل حيافظون عىل إیامهنم، وال 
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 ، ألن صالح العقیدة یؤّدي إىل عدم خلودهمیموتون عىل سوء العقیدة

 لفرتة. يف العذاب الدائم. إذ ُیرجى هلم املغفرة بعد دخوهلم النار 

ولیس الغرض من هذه املحارضة دفعهم إىل التحّمس 

املزید من اخلمر، بل الغرض منها صیانة أولئك الذین لرشب 

احلراَم حالالً عنادًا وكفرًا، وقد اتفق أهل العلم يف باب یزعمون 

الكبرية، وعلیه العقیدة عىل أن كل من زعم احلراَم حراماً ثم أتاه، فقد ارتكب 

التوبة. أما من زعم احلراَم حالالً ثم أتاه فقد كفر باهلل تعاىل، لسوء 

 عقیدته، وارتكابه خمالفًة حلكم ربايّن. إیامنه و

 لفولفوري رمحه اهلل تعاىل: یبدو أن وقت طباعةاالشیخ فقال معالی 

هذه الرسالة قد حان، وأن اهلل سبحانه هُيیّئ األسباب من الغیب كلام 

أراد شیئا. وأضاف: أرجو إدراج هذه القصة ضمن الكتاب، التي كانت السبب 

 األقرب إىل طباعة الرسالة، وأسأل اهلل تعاىل أن جيعل نفعها عاّماً وتاماً.

 ملرتبا

 حممد أخرت عفا اهلل عنه

 اجلمعة هـ ۱۳۸۲ رمضان  ۲7
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل خاتم األنبیاء 

واملرسلني، وعىل ٓاله وصحبه أمجعني، ومن تبعهم بإحسان 

 الدین.إىل یوم 

 من القرآن الكريم الخمر حرمةأدلة 
 الكریم.أما بعدنحمده ونصيل عىل رسوله 

 فأعوذ باهلل من الشیطن الرجیم

 بسم اهلل الرمحن الرحـیم

بِْْيٌ  وَّ  } يِِْسِ قُل فِيْهِمَٔا إِثٌْم كَٔ ِن اخلَْٔمرِ ؤَ المَٔ لُونَٔكَٔ عَٔ يْس َٔ
نَٔافُِع  لِلنَّاِس   ُ مِن  َو ِاثُمُھمَامَٔ َبَٔ فِعِھمَااكَٔ

َ 
 (1){ ن

مقارنة  منافع اخلمر أقلأشار اهلل تعاىل يف هذه اآلیة الكریمة إىل أن 

بمضارها، ألن النفع ٓايّن وقتّي، والرضر لیس له حّد،إذ بضیاع العقل 

املخلوقات یضیع رشف اإلنسانیة، وكان اإلنسان قد ُلّقب بأرشف 

 بإرادته. بناًء عىل عقله، ویعني رشب اخلمر التخيّل عن ِعرضه ورشفه 
_________________ 

 )۲19(( البقرة: 1)
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أحد من  كانت هذه أول ٓایة نزلت يف اخلمر، وهنا إذا اّدعى

علامء الغرب أن منافع اخلمر أكثر من مضارها فالیسعنا إال أن 

باجلهل وعدم االطالع عىل الواقع واحلقیقة، إذ ال مناسبة بني نصفه 

  اخلالق واملخلوق. فقد قال اهلل سبحانه وتعاىل:علم 

ِ  مِ لْ عِ الْ  نَٔ مِ  ُأْوتِْيُتمْ  امَٔ ؤَ }  (2) { َقلْيلا  ّل إ

 فقد قال عزَّ ِمن قائٍل: أما عن علمه جّل وعال،

{ 
َٔ
ََٔ لَٔ أ لَٔقَٔ  نْ مَٔ  مُ لَٔ عْ    (3) {خَٔ

نرى علامء الغرب لیل هنار یصدعون بصحة استكشاٍف 

علمٍي لدهيم الیوَم، ثم َیّطلعون غدًا عىل ضده وبطالنه، فُیعلنون 

خطأه عىل َمرأى وَمسَمع العامل، لكن عىل عكس ذلك لن جتد 

 یقول سبحانه:هذا اليشء يف علم اهلل تعاىل، حیث 

ِ  نْ لَٔ ؤَ }
ِ  دَٔ تَٔ ْ دِ بْ تَٔ  اّلٰلِ  ةِ نَّ سُ ل  (4) {لا ي

_________________ 
 )85(االرساء:  (2)

 )۱۴( امللک:(3)

 ) ۶۲( :حزاباال( 4)
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یكفي ملؤمن يف باب احلذر من اخلمر أن یقول الرب 

ِ مَٔ هِ يْ فِ }:سبحانه ،إذ االثم سواء أكان كبريًا أم صغريا {ْْيٌ بِ كَٔ  مٌ ثْ ا إ

الغرض منه معصیة اهلل تعاىل، وكل معصیة ُتفيض إىل سخط 

 الرب، وشأن املؤمن الكامل هو ما وصفه اهلل تعاىل بقوله: 

 (5){اانا ؤَ ضْ رِ ؤَ  اّلٰلِ  نَٔ مِ  لا ضْ فَٔ  نَٔ وْ غُ تَٔ بْ ئَ }
والقرٓان ال ینكر النفع القلیل للخمر، لكنه یؤّكُد عىل 

الكبري. وهذا أحد أدلة صدق اإلسالم، إذ اإلسالم ال رضره 

ینكر احلقائق واملشاهدات، ألن إنكارها دلیل البطالن.ثم 

 أنزل اهلل تعاىل بشأن اخلمر اآلیات التالیة:

 ئَ }
َٔ
ِهَٔ َ  ا أ ِ وْ نُ آمَٔ  نَٔ َْ ا اَّلَّ ْ ؤَ  رُ مْ ا اخْلَٔ مَٔ نَّ ا إ  ؤَ  ِِسُ يْ مَٔ ال

َٔ
ْ اْل  اُب صَٔ ن

 ؤَ 
َٔ
ِ تَٔ اجْ فَٔ  انِ طَٔ يْ الشَّ  لِ مَٔ عَٔ  نَٔ مِ  ٌس جْ رِ  مُ لَٔ زْ اْل  مْ كُ لَّ عَٔ لَٔ  هُ وْ بُ ن
ِ  .نَٔ وْ حُ لِ فْ تُ    انُ طَٔ يْ الشَّ  دُ يْ رِ ا يُ مَٔ نَّ إ

َٔ
 ةَٔ اؤَ دَٔ عَٔ الْ  مُ كُ نَٔ يْ بَٔ  عَٔ قِ وْ يُ  نَّ أ

 ؤَ  رِ مْ اخْلَٔ  ِفْ  اءَٔ ضَٔ غْ اْلَٔ ؤَ 
ْ  نْ عَٔ ؤَ  اّلٰلِ  لِ يْ بِ سَٔ  نْ عَٔ  مْ كُ دَّ ُص ئَ ؤَ  ِِسِ يْ مَٔ ال

_________________ 
 )۲۹(الفتح: (5)



   

 

10 

  لْ هَٔ فَٔ  ةِ لَٔ الصَّ 
َٔ
 (ٍ 6) {نَٔ وْ هُ تَٔ نْ مُ  مْ تُ نْ أ

 دلت اآلیتان عىل األمور التالیة:

فیهام حتذیر من اتباع املرشكني، وأن اخلمر  (  ۱

واملیرس واألنصاب واألزالم كلها رجس من عمل الشیطان. 

 وقّدم اخلمر عىل الثالثة لإلشارة إىل شناعتها.

نتوقف مع اآلیة الكریم وقفة تأمل، لندرك أن اهلل سبحانه 

وتعاىل ذكر اخلمر مع األنصاب واألصنام، لإلشارة إىل قبحها 

وشناعتها، وأهنا أقرب يشء إىل الكفر، ألن اخلمر متنع من 

اإلیامن، الصالة التي هي من أعظم شعائر اإلسالم وأهم عالمات 

 وُتبعد عن اإلیامن وُتقّرب من الكفر والرشك.

 ء قذر،أطلق عىل اخلمر كلمة الرجس، أي أن اخلمر يش (  ۲

ميلء بالقذارة. الحظوا العالج النفيس الرائع الذي أشار اهلل تعاىل إلیه، ثم 

املعاين النفوس من بعد التأكید عىل الكراهة الطبیعیة للخمر غرس يف 

وبرصاحة ما ُُتیّئهم لالستامع واإلذعان ملزید من أرضار اخلمر. 

 .یصعب عىل املرء االستقصاء بحكمة وبالغة القرٓان العظیم
_________________ 

 )۱۹(: ہملائدا (6)
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والتدبر... فیه دعوة إىل التأمل  {انِ طَٔ يْ الشَّ  لِ مَٔ عَٔ نْ مِ }وقوله: (۳

ثم نسعى  ،^ٍوبرسولهبأننا نّدعي اإلیامن، أي نقول إننا نؤمن باهلل 

إىل استحالل يشء من عمل الشیطان، كأّن بني قولنا وفعلنا 

ثم  تعارضاً، نّدعي السمع والطاعة، ونعمل بام فیه معصیة وخمالفة.

أشار إىل أن  {انِ طَٔ يْ الشَّ  لِ مَٔ عَٔ  نْ مِ }وتعاىل بقولهإن اهلل سبحانه 

مطرودا من رمحة اهلل بسبب عصیانه ألمر اهلل الشیطان ملّا صار 

تعاىل، فإن اخلمر أیضًا َتَتحىلَّ هبذه اخلاصیة اخلبیثة، إذ اخلمر 

تغرس يف نفوس شاربیها غریزة التمرد والعصیان، ويف النهایة 

 مثل الشیطان مطرودًا َجّراء تكرار العصیان والطغیان.یصبحون 

ِ تَٔ اجْ فَٔ }:وقوله  (۴ أي ابتعدوا عنه، بصیغة األمر،  {هُ وْ بُ ن

الدالة عىل وجوب االبتعاد عن رشب اخلمر. وهل یمكن هنا 

ألحد أن یستنبط جواز رشب القلیل من اخلمر التي ال ُتسكر؟ 

كام یقول بعض اجلهلة من العوام، وأّي لفظ یدل علیه؟ وهل 

 جيوز ألحد أن یعمل برأیه يف مقابلة الوحي اإلهلي؟

أّكد عىل أن السعادة ال  {نَٔ وْ حُ لِ فْ تُ  مْ كُ لَّ عَٔ لَٔ }وبقوله:    (5

تتحقق بدون االبتعاد عن اخلمر، ولألسف الشدید نبحث الیوم 

 عن السعادة والنجاح يف اخلمر.
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انتبهوا أهيا اإلخوة املسلمون... ال یمكن حتقیق السعادة 

والنجاح بدون تأسیس جمتمع إسالمي. أسأل اهلل تعاىل أن 

ورمحته حاكم الدولة اإلسالمیة باكستان لیقيض عىل یوفق بفضله 

 املوجودة يف بالدنا.اخلاّمرات 

  انُ طَٔ يْ الشَّ  دُ يْ رِ ا يُ مَٔ نَّ إِ }وبقوله:   (6
َٔ
 ةَٔ اؤَ دَٔ عَٔ الْ  مُ كُ نَٔ يْ بَٔ  عَٔ قِ وْ يُ  نَّ أ

 ؤَ  رِ مْ اخْلَٔ  ِفْ  اءَٔ ضَٔ غْ اْلَٔ ؤَ 
ْ أّكد عىل أن الشیطان یوقع العداوة  {ِِسِ يْ مَٔ ال

والبغضاء باخلمر واملیرس، وقد أمجع عقالء العامل قاطبة عىل 

أنه ال یمكن حتقیق الرقي واالزدهار يف أمة من البرش بدون 

حتقیق وحدة الكلمة ووحدة الصف، ومن هنا جيب أن نطرق 

عواطفنا رؤوسنا لبعض الوقت ونُعمل عقولنا وأفكارنا، ثم نوقظ 

جداننا، لنعلم أننا كیف ندعي إخالصنا وتفانینا لألمة مع أن وو

القرٓان یؤكد عىل أن اخلمر ُأّم املشاكل اخلالفیة، ال نكاد نتعب 

من الدعوة إىل الوحدة ومَلِّ الشمل، لكن اليشء الذي حَيُْوُل 

بني الوحدة  ویمنع من حتقیقها ال زلنا نسعى إىل استحالله، 

نترشة يف أرجاء البالد. اللهم أرنا وهو اخلمر واخلاّمرات امل

 احلق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطال وارزقنا اجتنابه.

 {ةِ لَٔ الصَّ  نْ عَٔ ؤَ  اّلٰلِ  لِ يْ بِ سَٔ  نْ عَٔ  مْ كُ دَّ ُص ئَ ؤَ }:وبقوله   (  7



        

 

13 

 أشار إىل أن الشیطان باخلمر یمنعكم عن ذكر اهلل وعن الصالة.

الحظوا إىل أي يشء یدعوكم القرٓان، هل !أهيا املسلمون

حُتبون أن ُتغَفلوا عن ذكر اهلل، ومُتنعوا من الصالة؟ ال أحد من 

املسلمني حيب ذلك. فلامذا نحب اخلمر ونرشهبا؟ وملاذا ال 

اخلاّمرات. هذا إن دل عىل يشء فإنه یدل عىل أن حبنا نمنع انتشار 

یكون، وإال  وللصالة لیس باملستوى الذي جيب أنهلل تعاىل 

 من الصعب أن ال نتخىل عن يشء یمعنا عن ذكر اهلل وعن الصالة.

  لْ هَٔ فَٔ }وبقوله:      (۸
َٔ
یدعو إىل التخيّل عن  {نَٔ وْ هُ تَٔ نْ مُ  مْ تُ نْ أ

اخلمر. الحظوا هذه الكلامت كیف هي تغرس الكراهیة من 

اخلمر يف النفوس لُتبعدها عنها، ال یستخدم مثل هذه الكلامت 

اللطیفة إال ذلك األستاذ املشفق والوالد الرحیم الذي ُینَبُِّه 

أوالده عىل العادة السیئة بكلمة نابعة من القلب، ثم یقول بعد 

عن كل هذه املضار: فهل أنتم تنتهون اآلن؟ لعلك إخبارهم 

وعیَت اآلن. وكذلك اهلل سبحانه وتعاىل ملّا أْطَلَع عباَده عىل 

 أرضار اخلمر هذه: 

 أن اخلمر يشء قذر یندرج يف مقدمة األنصاب واألزالم واملیرس. (۱

 (أنه نجس. ۲
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 (وأنه عمل شیطاين. ۳

 أمر باالبتعاد عن اخلمر. (۴

 أن السعادة ال تتحقق بدون االقتالع عن اخلمر. وأّكد عىل (5

  وأن الشیطان باخلمر یسعى إىل أن یوقع بینكم العداوة والبغضاء. (6

ُكم عن ذكر اهلل وعن  (7 وأن الشیطان باخلمر یسعى إىل َصدِّ

 لْ هَٔ فَٔ } ن كل هذه املضار الثامنیة سأهلم:الصالة. وبعد اإلخبار ع
 
َٔ
 أي انتهوا عنه، واتركوه. {؟نَٔ وْ هُ تَٔ نْ مُ  مْ تُ نْ أ

ومن هنا وجب عىل كل مسلم أن یدرك أن هذه اآلیات تدل عىل 

باالنتهاء  حرمة اخلمر أم عىل أهنا حالل؟ وهل رأیتم أحدًا یؤمر

وقد  واالبتعاد عن يشء حُمَّلل؟ هل حتسبون أن يف كالم اهلل تعارضا؟

 أخرج الرتمذي أن الصحابة ملا سمعوا قوله تعاىل: 

  لْ هَٔ فَٔ }
َٔ
 (7){نَٔ وْ هُ تَٔ نْ مُ  مْ تُ نْ أ

قالوا: انتهینا انتهینا. وعند البخاري أهنم أفرغوا ما كان 

لدهيم من اخلمر يف األزقة واجلرارات. وأن األواين التي 
_________________ 

 )۱۹(: ہملائدا (7)
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عن وضع الرحیق فیها،  ^ كانوا یضعون اخلمر فیها هناهم

 حتى یكرهوا اخلمر عن كل قلوهبم. 

احلرام يف القرٓان یقول بعض األغبیاء : ال توجد كلمة 

 :الكریم مع اخلمر، ألنه بعد جميء كلامت

 رجس  (۱

 من عمل الشیطان  (۲

 إثم كبري(  ۳

 إنام اخلمر واملیرس واألنصاب...(  ۴        

 ذكرها يف مقدمة القائمة التي ورد فیها ذكر األصنام. ثم بكلمة

  فاجتنبوه  (5 

 احلرام كلمة بحث فلیس اخلمر، عن هَنَى األمر بصیغة

 كتاب عىل وحتاُیالً  نفسیًا، وعناداً  شیطانیا، عمالً  إال ذلك بعد

اهیة املانعة كافیة لزجر الن الزاجرة الكلامت هذه مثل. تعاىل اهلل

 الطبائع السلیمة والعقول الرشیدة.

یومًا كنُت جالسًا َأقرُأ القرٓان الكریم حتى ألَقى اهلل تعاىل 
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مر. وقد أسمعُت ذلك يف قلبي كلمة احلرام يف حرمة اخل

بعض أهل العلم، فاستحسنوه. وهذا االستدالل هو قوله تعاىل 

 يف سورة األعراف: 

ِ  لْ قُ }  نَٔ طَٔ ا بَٔ مَٔ ا ؤَ هَٔ نْ مِ  رَٔ هَٔ ا ظَٔ مَٔ  شَٔ احِ ؤَ فَٔ الْ  ِِبَّ رَٔ  مَٔ رَّ ا حَٔ مَٔ نَّ إ
ِ  ْغَٔ اْلَٔ ؤَ  مَٔ ثْ اْلِ ؤَ   (8){قِّ اْلَٔ  ْْيِ غَٔ ب

 مصطلح املنطقینينسّمي املقدمة األوىل الصغرى يف ! تأملوا

    أما املقدمة الثانیة فهي يف اآلیة الثانیة، وهي قوله تعاىل:
ِ مَٔ هِ يْ فِ  }  { ْْيٌ بِ كَٔ  مٌ ثْ ا إ

وهي الكربى يف مصطلح املنطقیني، وعند ضم بعضهام 

املنطق.ما للبعض ینتج: اخلمر حّرم ريب، وفق الشكل األول من 

سبحانه  ذكرنا أعاله یمكن فهمه بطریقة أخرى، وهي أن اهلل

 أي بقوله:  {ِِبَّ رَٔ  مَٔ رَّ حَٔ }حراما بقوله { مَٔ ثْ اْلِ } وتعاىل جعل

 نَٔ طَٔ ا بَٔ مَٔ ا ؤَ هَٔ نْ مِ  رَٔ هَٔ ا ظَٔ مَٔ  شَٔ احِ ؤَ فَٔ الْ  ِِبَّ رَٔ  مَٔ رَّ ا حَٔ مَٔ نَّ إِ  لْ قُ }
ِ  ْغَٔ اْلَٔ ؤَ  مَٔ ثْ اْلِ ؤَ   (9){قِّ اْلَٔ  ْْيِ غَٔ ب

_________________ 
 ۳۳: اعراف  (8)

 ۳۳: اعراف  (9)
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 ويف ٓایة أخرى أثبت االثم الكبري يف اخلمر بقوله:

ِ مَٔ هِ يْ فِ  }  { ْْيٌ بِ كَٔ  مٌ ثْ ا إ
فلاّم حّرم اهلل تعاىل االثم، فام من يشء یوجد فیه إثم كبري 

إال وصار حراما، رصاحًة بحیث ال غموض فیه.ثم إن التنوین 

للتعظیم، وفیه إشارة إىل حجم وشناعة اخلمر  {اثٌم كبْيٌ }يف 

 مقارنة ببقیة الذنوب.

فلیست وملّا ثبتت حرمة اخلمر الشدیدة باآلیة املذكورة، 

التأویالت النفسیة واحلیل والتدابري املحّللة إال معصیة كبرية، 

وفیه سوء األدب مع اهلل تعاىل بحیث خيشى علیه الكفر، فقد 

ثبت يف باب العقیدة أن إنكار النصوص القرٓانیة یوجب الكفر. 

ومثل ذلك يف موضعنا هذا إیراد التأویالت الستحالل اخلمر 

ٓانیة، ومن هنا ثبتت حرمة رشب لیس إال ردًا للنصوص القر

 اخلمر، وتعاطیها، واملساعدة فیه، والبیع والرشاء. نسأل اهلل أن

 حيمینا نحن املسلمني مجیعا، وأن یرینا احلق حقا ویرزقنا اتباعه.

 أهيااإلخوة املسلمون... إن الذین یسعون الیوم إىل استحالل
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قد ^د اخلمر، فإن علیهم أن یعلموا أن نبي اهلل ورسوله حمم

  أخرب قبل ألف وثالثامئة ومخسني سنة بذلك بقوله:

تِي من َلیكوَننَّ ))  واحلریَر،  احِلَر  َیستِحل ون أقواٌم، أمَّ

 (10) ((واخلمَر واملعازَف 

نسأل اهلل تعاىل أن حيمینا من نشوة قهر اخلمر، وأن یعطینا 

 علام صحیحا.

 أربعة أعمال تقّربكم من اهلل سبحانه وتعالى

 الشیخ توجیهات شیخ العرب والعجم العارف باهلل معالیمن 

یعمل هبا، هناك أربعة أعامل من  احلكیم حممد أخرت أكرمه اهلل وأعانه

ال یرحتل من دار الفناء إىل دار اآلخرة إال وهو ويل من أولیاء 

اهلل تعاىل، فمن یعمل هبذه األعامل ویقهر نفسه يف سبیلها، 

 ه، ویصبح ولیا من أولیاء اهلل تعاىل:یسهل علیه العمل بالدین كل
_________________ 

 )۱۹(: ہملائدا (10)
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إذا كانت أقل  أن ال يأخذ شيئا من اللحيةأوال: 

 من قبضة

َعِن اْبِن صحیحه:فیام أخرجه البخاري يف  ^ملا قال النبي 

 :^ ُعَمَر ريض اهلل عنه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

َواِرَب )) كنَِي، َأْحُفوا الشَّ  َوَأْوُفوا اللَِّحى.َخالُِفوا املرُْْشِ

 (11) (( أَخَذهأو اعتمَر قبَض عىل حلیتِه، فام فضَل  حجَّ وكان ابُن عمَر إذا 

 :̂ ويف حدیث ٓاخر أخرجه البخاري يف صحیحه قال النبي       

 (12)((ُفوا اللَِّحىْح َأهْنُِكوا الَشَواِرب َوأَ ))

ومن هنا ثبت أن املحافظة عىل قبضة من اللحیة واجبة، 

وجوب صالة الوتر، وصالة عید الفطر، وعید األضحى، مثل 

 أمجع علیه األئمة األربعة، مل خيتلف فیه أحد منهم.

 قال العالمة الشامي رمحه اهلل:

اّما أخذ اللحیة وهي ما دون القبضة كام یفعله بعض »
_________________ 

  ( باب تقلیم االظفار5913) 2/875صحیح  البخاری: (11)

 ( باب اعفاء اللٰحی 5914) 2/875صحیح  البخاری:  (12)
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) «املغاربة، وخمنّثة الرجال فلم ُیبحه أحد
13) 

تعاىل  رمحه اهللمعايل الشیخ أرشف عيل التهانوي وقال 

 "هبشتي زیور"يف كتابه الشهري باألردو

حلق اللحیة أو األخذ منها إذا كانت أقل من قبضة حرام، »

ثم إن كلمة اللحیة مأخوذة من الُلحى، لذلك جيب أن تكون 

طوهلا قبضة من حتت الذقن، وعن یمني وشامل الوجه قبضة، 

ت الذقن أي القبضة من األطراف الثالثة، والبعض یرتكون حت

قبضة، أما عن الیمني والشامل فیقطعون، انتبهوا جیدًا..ال جيوز 

قبضة.  األطراف الثالثة إذا كانت أقل منأخذ يشء من اللحیة من 

فإن نقصت من أحد األطراف مقدار حبة من ُبّر أو شعري فهو 

) «حرام ومعصیة كبرية
14) 

 رفع اإلزارثانيا: 

إلزار أو الرسوال أو حيرم عىل الرجال تغطیة الكعبني من ا

فیام أخرجه  ^البنطلون أو اجلبة ومعصیة كبرية. فقد قال النبي 
_________________ 

  بريوت،دارالفكر ،باب مایفسدالصوم وماالیفسد،  2/418الدراملختار: (13)

 ۱۱۵/ ۱۱هبشتي زیور (14)
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 اإلمام البخاري رمحه اهلل تعاىل:

َما َأْسَفَل ِمَن ((َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصوعن أيب هریرة  قال، عن النَّبيِّ 

 (15) ))اْلَكْعَبنْيِ ِمَن اإِلزار يِف النَّار

كبرية للرجال، ألن من هنا عرفنا أنه سرت الكعبني معصیة 

 الوعید بالنار لیس إال يف الكبائر.

 غّض البصرثالثا: 

يف هذا األمر نرى تساهال كبريا يف یومنا هذا، ال یعتربه 

الناس معصیة، مع أن اهلل سبحانه وتعاىل أمر بغض البرص يف 

 القرٓان الكریم بقوله: 

ِ  لْ قُ } ََٔ ْي نِ ؤمِ مُ لْ ل  وا مِ ض  غُ  
َٔ
ْ ن أ  (16){مهِ ارِ صَٔ ب

أي ال تنظروا إىل البنات والنساء الاليت لسن حمارَم لكم، 

نبتت وال إىل األوالد الذین مل تَنبُت هلم اللحیة إذا نَبَت منهم شنب، أو 

هلم اللحیة والشنب، لكن متیل النفس إلیهم، فال تنظروا إلیهم. 
_________________ 

 ، النار فی فھوباب مااسفل من الكعبني  ،( 5806) 2/861صحیح البخاری:  (15)

  30:النور (16)
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ُذ هبا النفس لذًة  فباختصار ما من وجه من الوجوه التي َتَتَلذَّ

 النظر إلیه، إال وحيرم النظر إلیه. حمرمًة عند

وعنایة بأمهیة وقایة البرص فإن اهلل سبحانه وتعاىل هنى 

 النساء عنه يف ألفاظ مستقلة، فقال تعاىل: 

 مِ  نَٔ ضْ ضُ غْ ََٔ }
َٔ
ْ ن أ  (17) {نَّ هِ ارِ صَٔ ب

ومل یأمرهن بلفظ مستقل يف الصالة والزكاة والصوم، بل 

احلدیث عن  ورد يفالرجال، والنساء تبع هلم فیها.خاطب 

  النبي ^ أنه قال:

 (18)املَنْطُِق(( اللَِّسانِ  َوِزَنا النََّظُر، الَعنْيِ  ))ِزَنا

َد عىل النظر املحرم والزاين أن حيُلم  لیس بإمكان من َتَعوَّ

  بوالیة اهلل تعاىل، حتى یتوب منه. وهناك حدیث يف مشكاة املصابیح:

 اهلل رسول أن بلغني»روي عن احلسن البرصي أنه قال: 

« إَِلیهِ  َواملَْنُْظْورَ  النَّاظَِر  اهللُ : َلَعَن قال ^
(19)

 
_________________ 

 3۱ :النور  (17)

 .(، كتاب االستئذان، باب زنا اجلوارح دون الفرج6243صحیح البخاري ) (18)

(، مجاع أبواب الرتغیب يف النكاح، باب ما جاء يف 13566السنن الكربى، للبیهقي ) (19)
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لیحذر أولئك الذین خيافون من دعاء الصاحلني علیهم، 

من أن یدعو علیهم إمام األنبیاء وسید املتقني، إذ الصالح ال 

حيصل إال بفضل طاعته. وإن وقع النظر عىل مجیل فعلیه أن 

علیه للحظة. ففي ضوء اآلیة القرٓانیة  حيّوله إىل غريه، وال یرتكه

واألحادیث النبویة املباركة ُیلّقب صاحب النظر املحّرم 

 بألقاب ثالثة: وهي

 أنه عىص اهلل ورسوله. (   ۱

 أنه زاين العني.   (۲

 وأنه ملعون.(  ۳

 صيانة القلبرابعا: 

برص  جيب صیانة القلب إىل جانب صیانة العني، والبعض یصون

عینه وال یصون برص قلبه، فیتصور الُصَور املحرمة يف القلب 

 تعاىل:ویتلّذذ لذة حمرمة، وعلیه أن یعلم أن ذلك أیضاً حرام، لقوله 

ْوُر  }
ُ
د
ِف الص ُ

ْ
خ
ُ
ْعُیِن َومَا ت

َ ْ
 اْل
َ
ۃ
َ
ئِن
ٓ
ا
َ
ُم خ
َ
 (20){ یَْعل

_________________________________ 
 .الرجل ینظر إىل عورة الرجل واملرأة

 ۱۹ :ؤمنامل (20)
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لیس من العیب أن تأيت إىل قلبك ذكریات األیام املاضیة 

تعاىل عىل اخلاطئة، لكن العیب يف جلبها إلیه عن عمد، الیؤاخذ اهلل 

ما خيطر يف القلب من املعايص بدون عمد، لكن االشتغال هبا 

ر املعايص السابقة  والتلّذذ بعد ورودها عىل القلب، وكذلك َتذك 

اجلمیالت احلسناوات، هبا، والتخطیط للمعايص املستقبلیة، وتصور 

سخط الرب. نسأل اهلل احلامیة والوقایة  كلها حمرمة، تدعو

 منها، التي بربكتها یمكن االجتناب عن املعايص كلها.
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للتوفيق لألعمال التي أسلفنا ذكرها 
 اقرأوا التسبيحات التالية

هناك أربعة من األوراد واألذكار التي تزّودكم بالقوة 

املحارم، والنشاط املطلوبة لالبتعاد عام هنى اهلل تعاىل عنه من 

 ویتیرس االجتناب عن املعايص عند تقویة الروح، وهي:

 أن یقرأ كلمة : ال إله إال اهلل... مائة مرة.   (۱

 أن یقول : اهلل اهلل.. مائة مرة.(  ۲

 أن یستغفر اهلل تعاىل مائة مرة.(  ۳

 مائة مرة. ^ أن یصيل عىل النبي(   ۴

 

۹۹۹ 
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 19 إذا كانت أقل من قبضة أن ال یأخذ شیئا من اللحیةأوال: 

 20.......................................... رفع اإلزارثانیا: 

 21........................................ غّض البرصثالثا: 

 23...................................... لبصیانة القرابعا: 

 25 .... للتوفیق لألعامل التي أسلفنا ذكرها اقرأوا التسبیحات التالیة

 

 

 

 

 






