
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

َب اْْلَْمَر ََلْ َيْقَبِل اهللهُ َلُه َصاَلًة َأْرَبِعنَي  : ))َقاَل َعْبُد اهللهِ ْبُن ُعَمَر :َقاَل َرُسوُل اهللهِ صىل اهلل عليه وسلم   َمْن ََشِ

َيْقَبِل   ، َفإِْن َتاَب َتاَب اهللهُ َعَلْيهِ   ،َصَباًحا  َفإِْن   ،َفإِْن َتاَب َتاَب اهللهُ َعَلْيهِ   ، اهللهُ َلُه َصاَلًة َأْرَبِعنَي َصَباًحاَفإِْن َعاَد ََلْ 

ابَِعَة ََلْ َيْقَبِل اهللهُ َلُه َصاَلًة َأْرَبعِ  ،َفإِْن َتاَب َتاَب اهللهُ َعَلْيهِ   ، َعاَد ََلْ َيْقَبِل اهللهُ َلُه َصاَلًة َأْرَبِعنَي َصَباًحا نَي  َفإِْن َعاَد الره

ْْحَِن َوَما ََنُْر اْْلََبالِ  : ِقيَل  .َفإِْن َتاَب ََلْ َيُتِب اهللهُ َعَلْيِه َوَسَقاُه ِمْن ََنِْر اْْلََبالِ  ،َصَباًحا  ََنٌْر ِمْن   : َقاَل   ؟َيا َأَبا َعْبِد الره

 ((. َصِديِد َأْهِل النهارِ 

ا َعىَل  )):  ويف رواية  َكاَن َحقًّ َعاَد  َوَما  َوإِْن  َرُسوَل اهللهِ،  َيا  َقاُلوا:  اْلِقَياَمِة.  َيْوَم  اْْلََباِل  َرَدَغِة  ِمْن  َيْسِقَيُه  َأْن  اهللهِ 

       . (َرَدَغُة اْْلََباِل؟ َقاَل: ُعَصاَرُة َأْهِل النهاِر(

بالعقل وميزه  تعال كّرم اهلل   ا به   اإلنسان  يمّيز  فبالعقل  العقل َشع احلد حلفظه،  إلنسان بني  ، ولعظم شأن 

عقل َل يكن بينه وبني البهائم  ال عن اإلنسان اهلل يف مصاحله الدينّية والدنيوّية، فإذا أزال  اْلري والرّش، ويسعى

 . أصبح أضّل منهاوفارق، 

من    ليكون  يسعى  السوي  بيده؛  ال واإلنسان  عقله  ُيذهب  أن  ال  أنعقالء  التائهني   إال  إالّ    أبى   بعض 

لألسف نحن  واملخّدرات، و  أزالوا عقوََلم بأيدهيم بتعاطيهم اْلمور واملسكرات ، فالبهيميةاالنحطاط إل  

أبواب الفتن، وابيحت فيه املحرمات، كام َل تكن فتحت من قبل؛   افتحت عىل الناس فيه   ويف بالد  يف زمن

من املعلوم أن َشب اْلمر كبريٌة من كبائر الذنوب، وقد و  ومن هذه املحرمات التي انترشت َشب اْلمر، 

لعن اهلل مرتكبها، وكل من أعان عليها، كام يف حديث عبد اهلل بن عمر بن اْلطاب أن النبي صىل اهلل عليه   

قال: هَ )) وسلم  َوَعاِِصَ َوُمْبَتاَعَها،  َوَبائَِعَها،  َوَساِقَيَها،  َوَشاِرََبَا،  اْْلَْمَر،  اهللهُ  َوَحاِمَلَها،  َلَعَن  َها،  َوُمْعَتِِصَ ا، 

 ((. َواملَْْحُموَلَة إَِلْيهِ 

  : تعال  اهلل  قول  نزل  َعَمِل }وملا  ِمْن  ِرْجٌس  َواألَْزالُم  َواألَنَصاُب  َواملَْْيِِسُ  اْْلَْمُر  اَم  إِنه آَمنُوا  ِذيَن  اله َا  َأهيه َيا 

ْيَطاِن َفاْجَتنُِبوُه َلَعلهُكْم ُتْفلُِحونَ   َمَشى َأْصَحاُب َرُسوِل اهللِ صىل اهلل عليه وسلم َبْعُضُهْم إَِل   ائدة: []امل {الشه

 



 

 

 

َمِت    َبْعض    كِ اْْلَْمُر،  َوَقاُلوا: ُحرِّ ْ ْبِح لأِْلَْنَصاِب  َوُجِعَلْت ِعْداًل لِلرشِّ ُه َقَرََنَا َوَعَدََلَا بِالذه ((، َيْعنِي َواهللهُ َأْعَلُم َأنه

كٌ   . َوَذلَِك َِشْ

ال جعل  كل َشوقد  إل  منه  ُيدَخل  الذي  الباب  فهي  واآلثام؛  للرشور  مفتاَحا  اْلمر  احلكيم  وإثم    شارع 

َا ِمْفَتاُح ُكلِّ ََشر )) وخطيئة؛ لذا قال صىل اهلل عليه وسلم:  قال املناوي رْحه اهلل: جعلها    ، ((اْجَتنُِبوا اْْلَْمَر َفإَِنه

 .واحلرص مفتاح البخل النفاق،الكذب مفتاح كام اهلل مفتاَح كل إثم  

وسلم:   عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  قال  قال:  عنهام  اهلل  ريض  عباس  ابن  عن  الطرباين  ُأمه  ))روى  اْْلَْمُر 

اْلَكَبائِرِ  َوَأْكرَبُ   عنهام  قال: جلس أبو بكر الصديق وعمر بن  وعن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل  (،(اْلَفَواِحِش 

اهلل رسول  أصحاب  من  وناس  وسلم    اْلطاب  عليه  اهلل  اهلل صىل  رسول  وفاة  بعد  وسلم   عليه  اهلل  صىل 

اهلل   العاص ريض  بن  بن عمرو  اهلل  إل عبد  فأرسلوين  فيها علم،  فلم يكن عندهم  الكبائر،  أعظم  فذكروا 

ووثبوا إليه   ظم الكبائر َشب اْلمر، فأتيتهم فأخربهتم، فأنكروا ذلكعنهام أسأله عن ذلك، فأخربين أن أع

إن ملكا من بني إرسائيل أخذ رجال فخريه بني  ))مجيعا، فأخربهم أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال:  

مر، أن يرشب اْلمر، أو يقتل صبيا، أو يزين، أو يأكل حلم اْلنزير، أو يقتلوه إن أبى، فاختار أنه يرشب اْل

ما من أحد :   وأنه ملا َشب َل يمتنع من يشء أرادوه منه، وأن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال لنا حينئذ 

ليلة أربعني  له صالة  فتقبل  يف   يرشَبا  مات  وإن  اجلنة   عليه  إال حرمت  منها يشء  مثانته  ويف  يموت  وال 

 .   ((مات ميتة جاهلية  األربعني

  : وغريه  النسائي  َيُقوُل:عن  ويف سنن  َعنُْه  اهللهُ  َريِضَ  ُعْثاَمَن  َسِمْعُت  َقاَل  َأبِيِه  َعْن  احْلَاِرِث  ْبِن  ْْحَِن  الره   َعْبِد 

ِرَج  )) َأْن ُُيْ ياَمُن َوإِْدَماُن اْْلَْمِر إِاله َلُيوِشُك  َتِمُع اإْلِ َا َواهللهِ اَل ََيْ ا َصاِحَبهُ َفاْجَتنُِبوا اْْلَْمَر َفإَِنه ولو َل    ،(( َأَحُدُُهَ

يرد يف وعيد َشب اْلمر إال هذا لكان كافيًا، فكيف ترىض يا من تؤمن باهلل واليوم اآلخر أن يرتفع عنك  

وهو   يرشَبا  حني  اْلمر  يرشب  ))وال  للخمر،  َشبك  بسبب  اإليامن  وصف  عنك  يزول  وأن  اإليامن 

نزع اهلل منه اإليامن كام ُيلع مؤمن((، قال أبو هريرة ريض اهلل تعال عنه مرفوعا: ))من زنى أو َشب اْلمر  

 اإلنسان القميص من رأسه((. 

 َعِن النهبِيِّ صىل اهلل عليه وسلم 
ِ
ْرَداء ،  الَ  ))  َقاَل:  وَعْن َأبِى الده ُمْدِمُن ِوالَ  ُمْؤِمٌن بِِسْحر  ،َوالَ  َيْدُخُل اجْلَنهَة َعاقٌّ

 ، ٌب بَِقَدر  ََخْر   ((.  َوالَ ُمَكذِّ



 

 

ال يغري حقيقتها وحكمها؛ فقد جعل النبي صىل    وتغري اسمها،  كثرية هذا وقد ظهرت للخمور أسامء          

ر  ََخٌْر، َوُكله ََخْر  َحَراٌم() : اهلل عليه وسلم قاعدة عامة تعرفنا اْلمر بقوله
  َكثرُِيُه،)َما َأْسَكَر  (، و ))ُكله ُمْسكِ

َحَراٌم( و (، َفَقلِيُلُه  عليه  اهلل  الزمان وبني صىل  آخر  من عالمات  أن  الساعة،  سلم  بعض   وأَشاط  يغري  أن 

الناس اسم اْلمر ليستحلوا َشَبا؛ فيجمعوا بني كبريتني : بني َشب اْلمر، والتحايل عىل حمارم اهلل ،كام 

؛   هيود  َقاَل ف فعلت  َمْرَيَم  َأبِى  ْبِن  َمالِِك  ْبُن     :َعْن  ْْحَِن  الره َعْبُد  َعَلْينَا  من  َدَخَل  نوع  الطِّاَلَء  َفَتَذاَكْرَنا  َغنْم  

َبنه  ُه َسِمَع َرُسوَل اهللهِ صىل اهلل عليه وسلم َيُقوُل:)َلَيرْشَ  األَْشَعِريه َأنه
َثنِي َأُبو َمالِك   َناٌس ِمْن  الرشاب َفَقاَل َحده

وََنَا بَِغرْيِ اْسِمَها( وعند ابن ماجه ى اْْلَْمَر ُيَسمه
تِ تِي  اَل َتذْ ))  : ُأمه َب َطائَِفٌة ِمْن ُأمه اُم َحتهى َترْشَ َياِِل َواأْلَيه َهُب الله

بَِغرْيِ اْسِمَها   اْْلَْمرَ  وََنَا  ؛ فتسمية الربا فوائد ال َيعله حالالً ، وعىل هذا سار الصحابة الكرام ؛ فقد  ((ُيَسمه

اسمها باسم غري  اْلمر  اهلل عنه من َشب  ا. جلد عمر ريض  النبي صىل  بني  أن َشب  كام  عليه وسلم  هلل 

اْلمر من أول ما يستحله الناس يف آخر الزمان ؛ فَعْن َعائَِشَة ريض اهلل عنها َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اهللِ صىل اهلل  

َ اهللُ ,َوَقْد َبنيه ْساَلِم اإْلَناُء، َفِقيَل: َكْيَف َيا َرُسوَل اهللِ  َل َما ُيْكَفُأ يِف اإْلِ ؟، َفَقاَل   عليه وسلم: )إِنه َأوه َ فِيَها َما َبنيه

َفَيْسَتِحلهوََنَا( اْسِمَها  بَِغرْيِ  وََنَا  ُيَسمه  : وسلم  عليه  اهلل  اهللِ صىل  الدارمي  َرُسوُل  :  . رواه  اجْلَُوْيِرَيِة  أبو  وقال 

ٌد صىل    َفَقاَل:  -َشاب مسكر-َسَأْلُت اْبَن َعبهاس  ريض اهلل عنهام َعْن اْلَباَذِق   اهلل عليه وسلم اْلَباَذَق َسَبَق حُمَمه

الرشاب- النوع من  قبل ظهور هذا  َحَرامٌ -أي مات  َفُهَو  َأْسَكَر  الطهيُِّب   .َفاَم  احْلاََلُل  اُب:  َ َبْعَد  ،  الرشه َوَلْيَس 

 ((. احْلاََلِل الطهيِِّب إاِله احْلََراُم اْْلَبِيُث 

أربعني  صالًة  فاعله  من  يقبل  ال  اهلل  أن  الفعل،  هذا  ِعَظم  يف ومن  به  مِصحا  جاء  كام  يتب،  َل  ما  يومًا،   

يرتك   أنه  أو   ، أَنا غري صحيحة  الصالة  قبول  عدم  معنى  وليس   ، اْلطبة  هذه  به  الذي صدرت  احلديث 

الصالة ، بل املعنى أنه ال يثاب عليها ، فتكون فائدته من الصالة أنه يربئ ذمته ، وال يعاقب عىل تركها ،  

ابن منده  يثاب عىل صالته أربعني يومًا عقوبة لرشبه    ،  ال تقبل له صالة  :  وله  ق:  قال أبو عبد اهلل  أي : ال 

اْلمر ، كام قالوا يف املتكلم يوم اجلمعة واإلمام ُيطب إنه يصيل اجلمعة وال مجعة له ، يعنون أنه ال يعطى  

 . ثواب اجلمعة عقوبة لذنبه

: فإن اهلل     يتب، أما من تاب وأناب إل اهلل،وهذه العقوبة عىل شارب اْلمر، إنام هي ملن َل وقال النووي 

 . يتوب عليه ويتقبل منه أعامله

 واحلمد هلل رب العاملني 


