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 حد الخمر -3

 اسم لكل ما خامر العقل وغطاه من أي نوع من األشربة. الخمر : 

  .كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام 

وهو شـراب -عن البِتْعِ  ×عن عائشة رضي هللا عنها قالت: سئل رسول هللا 

 .(1)متفق عليه«. ُكلُّ َشَراٍب أَْسَكَر فَُهَو َحَرام  : »×فقال رسول هللا  -العسـل

 ة تحريم الخمر: حكم 

عو أو  عو أو بيعررا الخمرر أم الخبائر و ورحررم طعاايهرا برري كرور، كانرتو شرربا

عو أو أيَّ خدمة طؤدي إلى شربهاو وهي طغطي عقل شاربها  شراءو أو طصنيعا

فيتصررررص طصررررفاا طدرررر البررردل والررررودو والمرررال والولررردو والعرررر  

لره وألودده  والشرصو والفرد والمجتمعو وهي طزرد في ضغط الدمو وطسبب

 والميل إلى اإلجرام. ووالشلل ووالجنول والبله

والسرركر لررن، ونشررو، رغيررب معهررا العقررل الررني رحصررل برره التمييررزو فرر  رعلررم 

كرراحبه مررا رقررولو ومررن أجررل الررم حرمهررا اإلسرر م وشرررع عقوبررة رادعررة 

 لمتعاايها. 

ٹ ڤ  ٹ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ) قال هللا طعالى: -1

  .[91-90]المائد،/  (  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

ان»قَراَل:  ×عن أبري هرررر، رضري هللا عنره أَلَّ َرُسروَل هللا و -2 ي ــرـِ د رَْزنِري الزَّ

و َود ــــــِحي و َود رَْشَرُب الَخـْمَر ِحيَن رَْشَرُب َوُهَو ُمْؤِمن  َن رَْزنِي َوُهَو ُمْؤِمن 

و َود رَْنتَررـِهُب نُررـْهبَةع رَْرفَررُع النَّرراُف إلَْيررـِه فِيَهررا  رَْسررِرُ  ِحرريَن رَْسررِر ُ  َوُهررَو ُمررْؤِمن 

 .(2)متفق عليه«. ن  ــــــأَْبَصاَرُهـْم َوُهَو ُمْؤمِ 

                                                           

 (.2001( واللفظ لهو ومسلم برقم )5586و أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)

 (.57برقم ) ( واللفظ لهو ومسلم6772و أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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 :ثبوت حد الخمر 

 يثبت حد الخمر بأحد أمرين: 

 إقرار شاربها برنه شرب الخمر.  -1

 شهاد، شاهدرن عدلين.  -2

  :عقوبة شارب الخمر 

ع أل كثيررره رُسرركر فعليرره الحررد أربعررول إا -1 ا شرررب المسررلم الخمررر مخترراراع عالمررا

جلرررد،و ولممرررام أل ربلرررا بررره الثمرررانين طعزررررراع إل رأ  انهمرررا  النررراف فررري 

 الشراب.

َمْن شرب الخمر في المر، األولى ُجلد حد الخمرو فإل شرب ثانيرة ُجلردو فرإل  -2

أو قتلرره طعزرررراعا كرريانة شرررب ثالثررة ُجلرردو فررإل شرررب رابعررة فلممررام حبسرره 

ع للفساد.  للعبادو وردعا

َمْن شرب الخمر في الدنيا ولم رتب لم رشرربها فري ارخرر، وإل أُدخرل الجنرةو  -3

ود ردخل الجنة مدمن خمرو وَمرْن شرربها وسركر لرم طقبرل لره كر ، أربعرين 

عو وإل مرراا دخررل النررارو فررإل طراب طرراب هللا عليررهو وَمررْن كرررر شررربها  كرباحا

  روم القيامة من عصار، أهل النار.سقاه هللا

 فََسررَلَ  اْلريََمنِ  ِمرنْ  َوَجْيَشالُ  َجْيَشالَ  ِمنْ  قَِدمَ  َرُج ع  أَلَّ  جابر رضي هللا عنه: عن -1

 النَّبِريُّ  فَقَرالَ  واْلِمرْزرُ  لَهُ  رُقَالُ  النَُّر،ِ  ِمنْ  بِرَْرِضِهمْ  رَْشَربُونَهُ  َشَرابٍ  َعنْ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ 

 إِلَّ  وَحررَرام   ُمْسررِكرٍ  ُكررلُّ » :ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا َرُسررولُ  قَررالَ  .نَعَررمْ  :قَررالَ  «؟ُهرروَ  ِكر  أََوُمْسرر» :ملسو هيلع هللا ىلص

 «َخبَالِ ـاْلر ِاينَرةِ  ِمرنْ  رَْسرِقيَهُ  أَلْ  ُمْسِكرَ ـاْلر رَْشرَربُ  َمنْ ـلِ  َعْهدعا َوَجلَّ  َعزَّ  ٬ا ىـَعلَ 

 ُعَصراَر،ُ  أَوْ  والنَّرارِ  أَْهرلِ  َعرَر ُ » :قَرالَ  ؟اْلَخبَرالِ  ِاينَرةُ  َوَما! ٬ا َرُسولَ  رَا :قَالُوا

 .(1)رواه مسلم. «رِ النَّا أَْهلِ 

 فِري َخْمرَ ـاْلر َشرِربَ  َمنْ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا َرُسولَ  أَلَّ ما عن ابن عمر رضي هللا عنه -2

                                                           

 . (2002برقم ) مسلم أخرجه( 1)
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 .(1)متفق عليه .«ارِخَر،ِ  فِي ُحِرَمَهاو ِمْنَها رَتُبْ  لَمْ  ثُمَّ  الدُّْنيَا

 طحرررق أمكنرة الخمراررن بحسرب رجوز لممام التعزرر بكسر أوانري الخمرر و

ع وزاجراع عن شربها.   المصلحة فيما رراه رادعا

 :حكم المخدرات 

 : مواد طفسد الجسمو وطورث الخدر والفتور على الجسم والعقل.المخدرات

 .المخدراا داء عدال طسبب الشرور واألمرا و

 ورحررم طعاايهراو وطهرربهررا وطرورجهراو والتجرار، فيهرراو ولممرام عقوبرة َمررنْ 

ع  فعل الم بما رحقق المصلحة مرن قترلو أو جلردو أو سرجنو أو غرامرةا قطعرا

ع لألنفس واألموال واألعرا  والعقول.   لدابر الشر والفسادو وحفظا

 د أهل المخدرات: ح 

ار ــررـض كبـررـى بعـررـلمو أفتـررها المهررـررـمو وضـدراا العظيررـررـر المخـلخطرر

 رلي:  العلماء بما

 قتلا لعظيم ضرره وشره. مهرب المخدراا عقوبته ال -1

ج المخدراا بالبيعو والشراءو أو التصنيعو أو ادستيرادو أو اإلهداء فري  -2 ِ ُمَرو 

ع برالحبسو أو الجلردو أو المرالو أو بهرا كلهرا  المر، األولى رعرزر طعزررراع بليغرا

 .حسب رأي الحاكم

وإل طكرررر منرره الررم فيعررزر بمررا رقطررع شررره عررن األمررة حتررى ولررو كررال الررم 

 لا ألنه بفعله هنا من المفسدرن في األر . بالقت

  :حكم المفترات 

 : هي كل ما رورث الفتور في البدلو والخدر في األاراص.المفترات

المفتررراا طسرربب الفتررور والخرردر فرري البرردل كالرردخالو والجرررا و والقررااو و

ونحوها ممرا د رصرل إلرى حرد اإلسركارو ود رغيرب العقرلو وهري محرمرة د 
                                                           

 (.2003( واللفظ لهو ومسلم برقم )5575و أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 الصحيو والبدنيو والماليو والعقلي. الدرني و لدررهارجوز طعاايها 

  عقوبـة طعااـي المفتـراا عقوبـة طعزرررـة رقدرهـا الحاكـم حسب مرا رحقرق

 المصلحة.
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