
 حد شارب الخمر:المحاضرة الثانية عشر / 

 وفيو مسائل:

 .المسألة األولى: تعريف الخمر وحكمو وحكمة تحريمو:

 تعريف الخمر: -1

 الخمر لغة: كل ما َخاَمَر العقل، أي غطاه من أي مادة كان.

وشرعًا: كل ما أسكر سواء كان عصيرًا أو نقيعًا من العنب أو غيره، أو مطبوخًا أو 
مطبوخ. والسُّْكر: ىو اختالط العقل، والُمْسِكر: ىو الشراب الذي جعل صاحبو غير 

 سكران، والسكران: خالف الصاحي.

 حكمو: -2

حكم الخمر التحريم، وكذا سائر المسكرات، فكل مسكر خمر، فال يجوز شرب 
الخمر، سواء كان قمياًل أو كثيرًا، وشربو كبيرة من الكبائر، والخمر محرمة بالكتاب 
والسنة واإلجماع؛ لقولو تعالى: }َيا َأيَُّيا الَِّذيَن َآَمُنوا ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواأْلَْنَصاُب 

 [.09َواأْلَْزََلُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْيَطاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعمَُّكْم ُتْفِمُحوَن{ ]المائدة: 

 فاألمر باَلجتناب دليل عمى التحريم.

كل »ائشة رضي اهلل عنيا: أن رسول اهلل َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم قال: ولحديث ع
كل مسكر »وعن ابن عمر رضي اهلل عنيما مرفوعًا: «. شراب أسكر فيو حرام
واألحاديث في تحريميا، والتنفير منيا، كثيرة جدًا تبمغ «. خمر، وكل خمر حرام

 التواتر.

 وقد أجمعت األمة عمى تحريميا.



 الحكمة في تحريم الخمر: -3

لقد أنعم اهلل عز وجل عمى اإلنسان بنعم كثيرة، منيا نعمة العقل التي ميزه بيا عن 
سائر المخموقات، ولما كانت المسكرات من شأنيا أن تفقد اإلنسان نعمة العقل، 
وتثير الشحناء والبغضاء بين المؤمنين، وتصد عن الصالة، وعن ذكر اهلل، حرميا 

لخمر خطرىا عظيم، وشرىا جسيم، فيي مطية الشيطان التي يركبيا الشارع، فا
لإلضرار بالمسممين. قال اهلل تعالى: }ِإنََّما ُيِريُد الشَّْيَطاُن َأْن ُيوِقَع َبْيَنُكُم اْلَعَداَوَة 

اَلِة{  [.01]المائدة:  َواْلَبْغَضاَء ِفي اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر َوَيُصدَُّكْم َعْن ِذْكِر المَِّو َوَعِن الصَّ

 .المسألة الثانية: حد شارب الخمر، وشروطو، وبم يثبت؟

 حد شارب الخمر: -1

حد شارب الخمر الجمد، ومقداره: أربعون جمدة، ويجوز أن يبمغ ثمانين جمدة، وذلك 
راجع َلجتياد اإلمام، يفعل الزيادة عند الحاجة إلى ذلك، إذا أدمن الناس الخمر، ولم 

ن؛ لحديث عمي بن أبي طالب رضي اهلل عنو في قصة الوليد بن يرتدعوا باألربعي
جمد النبي َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، »عقبة: 

أن النبي َصمَّى المَُّو »، ولحديث أنس رضي اهلل عنو: «وكلٌّ سنٌَّة، وىذا أحب إليَّ 
 «.الخمر بالنعال والجريد أربعينَعَمْيِو َوَسمََّم كان يضرب في 

 شروط إقامة حد الخمر: يشترط إلقامة الحد عمى السكران شروط، وىي: -2

 أن يكون مسممًا، فال حدَّ عمى الكافر. -

 أن يكون بالغًا، فال حد عمى الصبي. -

 أن يكون عاقاًل، فال حد عمى المجنون، والمعتوه. -



والناسي وأمثالو. وىذه الشروط الثالثة يدل أن يكون مختارًا، فال حد عمى المكره  -
إن اهلل تجاوز ألمتي عن الخطأ والنسيان، وما »عمييا قولو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم: 

الحديث. وقد …« رفع القمم عن ثالثة»وقولو صمى اهلل عنو وسمم: «. استكرىوا عميو
 تقدما مرارًا.

 ى الجاىل.أن يكون عالمًا بالتحريم، فال حد عم -

 أن يعمم أن ىذا الشراب خمر، فإن شربو عمى أنو شراب آخر، فال حد عميو. -

 ما يثبت بو حد الخمر: -3

 يثبت حد الخمر بأحد أمرين:

 اإلقرار بالشرب، كأن يقر، ويعترف بأنو شرب الخمر مختارًا. -1

 البينة، وىي شيادة رجمين عدلين، مسممين عميو. -2


