
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

َي بيهي بيإييليَياءَ   ي َ َليحَلَة ُأْسح يثي َأنَّ َرُسوَل اهللَّي َصَّلَّ اهللَُّ َعَليحهي َوَسلََّم قال: ))ُأِتي َدي نح ََخحٍر َوَلَبٍن؛  َصحَّ ِفي اْلح
ي مي

 بيَقَدَحْيح

َبَن؛ َفَقاَل  ََم، ُثمَّ َأَخَذ اللَّ ُتَك(( َفنََظَر إيَليحهي َر َغَوتح ُأمَّ َمح َت اْلح طحَرةي، َوَلوح َأَخذح ي َهَداَك ليلحفي ذي ُد هلليَّي الَّ َمح يُل: اْلح ي
ْبح  جي

مَ  إيذح ُحرِّ ؛  بيهي َي  ي َليحَلَة ُأْسح َوَسلََّم  َتاَر النَّبييُّ َصَّلَّ اهللَُّ َعَليحهي  ُع َعََّل َوفحقي َما اخح ح َوُأبييَح الَوَثَبَت الَّشَّ ُر،  َمح لََّبُن، تي اْلح

ّي؛ ليَذا َقاَل  ٌر ديينيّي َوُدنحَيوي َ َبادي، َضح عي ٌر َعََّل الح ُم اهللَُّ َتَعاََل إيَلَّ َما فييهي ََضَ ي   َوََل ُُيَرِّ ُمُهََم  }:  َتَعاََل فييَها َوِفي اْلحَيحسي َوإيثح

ََم  هي عي نح َنفح
َْبُ مي بََقَرة:  ]{َأكح تي   [219الح ًسا، َوَأَمَر بياجح جح َها: ري اٍر، َقاَل َأُبو ُموَسى  َوَسَمَّ َ نح َأَضح

َا؛ َوَما َذاَك إيَلَّ ْليَا فييَها مي نَاِبي

َ اهللَُّ َعنحهُ 
يُّ َرِضي َعري َشح نح ُدوني اهللَّي َعزَّ َوَجلَّ : ))اْلح

َيَة مي اري هي السَّ ُت َهذي َر َأوح َعَبدح َمح بحُت اْلح  ((. َما ُأَباِلي ََشي

َ اهللَُّ 
َحاُب َرُسولي اهللَّي َصَّلَّ اهللَُّ َعَليحهي َوَسلََّم  : ))َعنحُهََم َقاَل   َوَعني ابحني َعبَّاٍس َرِضي ري َمَشى َأصح َمح يُم اْلح ري ْلََّا َنَزَل ََتح

كي  ح ًَل ليلَّشِّ دح ُر، َوُجعيَلتح عي َمح َمتي اْلح ٍض َفَقاُلوا: ُحرِّ ُضُهمح إيََل َبعح َلُه َتَعاََل و ،  َبعح َتنيُبوا  }:   َعاَدَلتح َقوح َس َفاجح جح الرِّ

َثاني  َوح َن اْلح َّج: ]{مي  . [30اْلح

َكََم   َتَعاََل؛  نََة اهللَّي  َلعح ََمًَل  عح
تي َواسح اًء  َ

َبيحًعا َوَشي ُمَتَعاطييَها  َتَحقَّ  َقاَل   ِفَواسح َقاَل:  َعنحُهََم  اهللَُّ   َ
ابحني ُعَمَر َرِضي  

يثي َحدي

َها َلعَ : )) َرُسوُل اهللَّي َصَّلَّ اهللَُّ َعَليحهي َوَسلَّمَ  َ
َتِصي َها َوُمعح َ

َِبَا َوَساقيَيَها َوَبائيَعَها َوُمبحَتاَعَها َوَعاِصي
َر َوَشاري َمح َن اهللَُّ اْلح

ُموَلَة إيَليحهي  َلَها َواْلحَحح  ((. َوَحامي

يٌّ َعنحُه؛ َكََم  
يََمني َمنحفي ي َِبَا َملحُعوٌن َفإينَّ َكََمَل اْلح

َنَّ َشاري اِني : ))اهللَُّ َعَليحهي َوَسلََّم َقاَل   َأنَّ النَّبييَّ َصَّلَّ جاء  َوْلي ِني الزَّ ََل َيزح

يَ  َْي  حي ُق  اري السَّ ُق  ي َيسح َوََل  ٌن،  مي ُمؤح َوُهَو  ُِبَا  َ َيَّشح َْي  حي َر  َمح اْلح ُب  َ َيَّشح َوََل  ٌن،  مي ُمؤح َوُهَو  ِني  َيزح َْي  َوُهَو  حي ُق  ي سح

نٌ  مي  ((. ُمؤح

ُدودَ  َِبَا َفَصََلُتُه َعَليحهي َمرح َبعيَْي َصَباًحا؛ ْليَا  َوَمنح ََشي َعَليحهي َوَسلَّمَ صح أنه  ٌة َأرح َر : )) قال  َصَّلَّ اهللَُّ  َمح َب اْلح َمنح ََشي

َصَباًحا َبعيَْي  َأرح َصََلٌة  َلُه  َبلح  ُتقح ح  ََل ٍظ  ((،  َفَسكيَر  َلفح ))َوِفي  َصََلٌة  :  َلُه  َبُل  َفُتقح تيي  ُأمَّ نح 
مي َرُجٌل  َر  َمح اْلح ُب  َ َيَّشح ََل 

َبعيْيَ   ((.  َصَباًحاَأرح

اهللَُّ َصَّلَّ  َقاَل  َكََم  َرةي  خي اْلح ِفي  نحَها  مي َرُم  ُُيح ُه  َفإينَّ َماَت؛  َحتَّى  َيا  نح الدُّ ِفي  َا  ِبي َُشح َعََّل  َأَِصَّ  َوَسلَّمَ َوَمنح  َعَليحهي    (( َمنح  : 

َرةي  خي َمَها ِفي اْلح نحَها ُحري ح َيُتبح مي َيا ُثمَّ ََل نح َر ِفي الدُّ َمح َب اْلح ُن ََخحرٍ : ))ِف روايةوَ ((.ََشي مي َنََّة ُمدح ُخُل اْلح  (( ََل َيدح



 

 

 

ََبائيثي َفَقاَل  َم ُأمَّ اْلح َها َصَّلَّ اهللَُّ َعَليحهي َوَسلَّ ََبائيثي : ))َوَسَمَّ ُر ُأمُّ اْلح َمح    .((اْلح

جلس أبو بكر الصديق وعمر بن اْلطاب وناس من أصحاب رسول اهلل صَّل اهلل عليه وسلم ورِض اهلل  

؛ فلم يكنح عنَدُهم فيها علٌم؛ فأرسلوا ابن  عنهم بعد وفاةي النبيي صَّل اهلل عليه وسلم؛ فذكروا أعظَم الكبائري

ُب   َُشح  : الكبائري أعظَم  أنَّ  ه:  فأخَْبَ يسأُلُه،  عنهم  اهلل  رِض  العاص  بن  عمرو  بحني  اهللي  عبدي  إَل  عمَر 

ري  ُهمح فأنحَكُروا ذلك، ووَثبُ .اْلَمح : أنَّ رسوَل  فأتاُهمح فأخَْبَ ُهمح هي، فأخَْبَ ُه ِف داري ٍرو مجيعًا؛ حتَّى أتوح وا إَل ابن َعمح

َر،   َب اْلمح َ ُه بَْي أنح َيَّشح َ نح ُمُلوكي َبنيي إْسائيَل َأَخَذ رجًَل فَخَّيَّ
أو اهللي صَّل اهلل عليه وسلم قال: ))إينَّ َمليكًا مي

، أو يأكَل َْلحَم خنزيٍر،   َ
ِني َب اْلمَر َل يقُتَل َنفسًا، أو َيزح ُه ْلا ََشي أو يقتُلوُه إن أبى، فاختاَر َأنح يَّشَب اْلمَر، وإينَّ

 أراُدوهح منه أي أنه قتل الغَلم وزنى وأكل ْلم اْلنزير((.
ٍ
ء   يمتنعح من ََشح

 .اً ، أو مشموما، أو مَّشوبا مطعوم سواء كان  خامر العقل، أي غطاه َخر أي  ومعنى

بكتاب    ةرم حمهي  و  ،بالَّشاب، بل هو كل ما أسكر وغطى العقل، واختل به التمييزاْلمر ليس حمصورًا  ف

 .ذلك  إمجاع اْلمة، َل خَلف ِفو، صَّل اهلل عليه وسلم ه سنة رسولو ، اهلل تعاَل

تعاَل  ٌس }:قال  جح ري ََلُم  َزح َواْلح َنحَصاُب  َواْلح  ُ
َواْلحَيحسي ُر  َمح اْلح إينَََّم  آَمنُوا  يَن  ذي الَّ َا  َأُّيُّ َتنيُبوُه   َيا  َفاجح يحَطاني  الشَّ َعَملي  نح 

مي

ليُحونَ  ُكمح عَ   َلَعلَُّكمح ُتفح ي َوَيُصدَّ ري َواْلحَيحسي َمح َضاَء ِفي اْلح َبغح َعَداَوَة َوالح َع َبيحنَُكُم الح
يحَطاُن َأنح ُيوقي يُد الشَّ ََم ُيري ري اهللَّي  إينَّ نح ذيكح

ََلةي َفَهلح َأنحُتمح ُمنحَتُهونَ  قد جتلت براعُة اْلسلوب القرآِن ِف َتريم اْلمر ِف هاتْي  و،  [91-90اْلائدة:  ]{َوَعني الصَّ

 :اْليتْي، من وجوه

ينَ }:  اْلية بالنداء صدر اهلل تعاَل  -1 ذي َا الَّ  . تنبيه أن حكًَم جيب تنفيذه ما بعدها و ، {َيا َأُّيُّ

ثم قرن سبحانه اْلمر مع اْليس واْلنصاب واْلزَلم، بل قدمها عليها ْلهنا مفتاح لكل َش كَم قال َرُسوُل   

َتاُح ُكلِّ ََشر : ))صَّل اهلل عليه وسلم اهللي فح َا مي َر، َفإيهنَّ َمح اُكمح َواْلح  ((. إييَّ

 : قال عنه  يزاد اْلق سبحانه اْلؤمن تنفَّيًا منها عندما جعلها من عمل الشيطان الذ-2

عيَّيي } َحابي السَّ نح َأصح
َبُه ليَيُكوُنوا مي زح

ُعو حي ََم َيدح ا إينَّ يُذوُه َعُدوًّ يحَطاَن َلُكمح َعُدوٌّ َفاَّتَّ  [.6فاطر: ]{إينَّ الشَّ

 . اْلمر سبيل من سبل الشيطان يوقع بسببها العداوة والبغضاءنبه أن -3

، ف أما صدها عن ذكر اهلل والصَلة، فظاهر، -4
ٍ
 .معاقرة اْلمر  همهواْلخمور ينسى كَل َشء

ليُحونَ } :فقال  اْلسلم َلجتناِبا: أن اهلل جعل اجتناِبا فَلحاً دعاو-5 َتنيُبوُه َلَعلَُّكمح ُتفح  .  {َفاجح



 

 

 

واْلبعاد عن رمحة اهلل؛    صَّل اهلل عليه وسلم منها أيَم َتذير؛ فمرة باللعن، وهو الطرد  كَم حذر الرسول-6

َلَها   : فقد َوَحامي َِبَا 
َوَشاري َها،  َ

َتِصي َوُمعح َها  َ
َعاِصي ًة  َ َعَّشح ري  َمح اْلح ِفي  وسلم  عليه  اهلل  صَّل  اهللَّي  َرُسوُل  َلَعَن 

اةُ  ََتَ ي ََلَا َواْلحُشح ََتي ، َوَساقيَيَها َوَبائيَعَها، َوآكيَل َثَمنيَها َواْلحُشح ُموَلُة إيَليحهي  .  َلهُ َواْلحَحح

َثََلَثٌة ََل  )) :ومرة بالتهديد بعدم دخول اْلنة، أو اْلنع من بعض نعيمها، قال النَّبييُّ صَّل اهلل عليه وسلم-7

ري  حح ٌق بيالسِّ ، َوُمَصدِّ مي حي ، َوَقاطيُع الرَّ ري َمح ُن اْلح مي َنََّة: ُمدح ُخُلوَن اْلح َر ِفي  : )) وبقوله،  ((َيدح َمح َب اْلح َيا ُثمَّ  َمنح ََشي نح الدُّ

َرةي  خي َمَها ِفي اْلح نحَها ُحري ح َيُتبح مي  ((.ََل

َقاَل صَّل اهلل عليه وسلم-8 بعقوبة خاصة،  بالتحريم والوعيد  َعََّل اهللي عز : )) ومرة  إينَّ  َحَراٌم،  كيٍر  ُمسح ُكلُّ 

ََبال نح طيينَةي اْلح
َيُه مي قي كيَر َأنح َيسح ُب اْلحُسح َ َنح َيَّشح

ًدا ْلي ؟ َقاَل قَ  .وجل َعهح ََبالي َعَرُق   : اُلوا: َيا َرُسوَل اهللي، َوَما طيينَُة اْلح

لي النَّاري  لي النَّاري  َأوح  ،َأهح  ((. ُعَصاَرُة َأهح

ما من أحٍد يَّشُِبا فتقبُل له صَلٌة أربعْي ليلًة،  : ))ومرة بعدم قبول العمل، بقوله صَّل اهلل عليه وسلم-9

متح ِبا عليه اْلنة؛ فإن مات ِف أربعْي ليلة ماَت ميتًة جاهليةً وَل يموُت وِف مثانته منها َشٌء، إَل ُح   ((. رِّ

 

 

 واْلمد هلل رب العاْلْي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


