
 م الخمرمراحل تحري
 تعريف الخمر:

 أواًل : من حيث المغة :
وكل شيء غطى شيئًا فقد خمره  -والخمر مأخوذة من خمر إذا ستر ، ومنو خمار المرأة ألنو يستر وجييا 

. ومنو خمروا آنيتكم ، فالخمر تخمر العقل ، أي : تغطيو وتستره . . فمما كانت الخمر تستر العقل وتغطيو 
سميت الخمر خمرا؛ ألنيا تركت حتى أدركت كما يقال : قد اختمر خمرًا ألنيا  سميت بذلك ، وقيل إنما

 تخالط العقل من المخامرة وىي المخالطة.
 ثانيًا : من حيث االصطالح :

ىو كل شراب مغط لمعقل سواء كان عصيرًا أو نقيعًا مطبوخًا كان أو نيئا فيو خمر وكل شيء غطيتو فقد 
 خمرتو.

وبات تحتوي عمى كميات متفاوتة من الكحول، وعمى حسب تركيز الكحول تختمف والخمر ما ىي إال مشر 
 مسمياتيا. والكحول ىو الذي يسبب جميع اآلثار الضارة تنتج من شرب الخمر.

والكحول مركب كيميائي لو صفات وخصائص معينة فيو مكون من ذرات من الكربون وذرات من 
 [C-H….OH( . فيكون رمزه ىكذا ]OHل )الييدروجين وتنتيي بمجموعة من الييدر وكسي

( الذي وفد قيس بن عاصم المنقريوممن اشتيروا بتحريم الخمر عمى أنفسيم في جاىميتيم قبل إسالميم )
عمى رسول اهلل )صمى اهلل عميو وآلو وسمم( في وفد بني تميم فأسمم وقال عنو رسول اهلل )صمى اهلل عميو 

ما روى في سبب تحريمو الخمر في جاىميتو أن تاجر خمر في الجاىمية وآلو وسمم(: ىذا سيد أىل الوبر، وم
كان يأتيو فيبتاع منو، وال يزال الخمار في جواره حتى ينفد ما عنده، فشرب قيس ذات يوم فسكر سكرًا قبيحًا، 

ر فجذب ابنتو أو أختو، وتناول قرنيا، فمما أصبح سأل عنيا فقيل لو: أو ما عممت ما صنعت البارحة فأخب
 بالقصة فحرم الخمر عمى نفسو.

كما روى أنو شرب ذات ليمة فجعل يتناول القمر، ويقول واهلل ال أبرح حتى ُأنزلو. ثم يثب الوثبة ويقع عمى 
 وجيو، فمما أصبح وأفاق قال: مالي ىكذا فاخبروه بالقصة فقال واهلل ال أشربيا أبدًا.

 عمى نفسو في الجاىمية وروى عنو قولو: الخمر صفوان بن أمية بن محرث الكنانيوقالوا: حرم 
 رأيت الخمر َمْنُقَصًة وفييا ... مناقُب تفسد الرجل الكريما

 أشربيا في حياتي ... وال أشفي بيا أبدًا سقيما -واهلل  -فال 
 من مضار الخمر عمى اإلنسان .

القدرة عمى الجدل ) ان الخمر تشل الحواس وتجعل من المرء يترنح ويتقيأ، وتطفئ البصيص الضعيف من 
واإلقناع بالحجة والمنطق، التي تتقد ثم تخبو في تردد داخل عقولنا، وسرعان ما تتغمب الخمر عمى اشد 



الرجال قوة وتحولو الى شخص ثائر ىائج عنيف، تتحكم فيو طبيعتو البييمية، محمر الوجو، محتقنة عيناه 
 ،بالدم، يجأر ويقسم ويتوعد من حولو ويسب اعداء خياليين

وال يوجد مثل ىذا السموك المخزي بين اي نوع من انواع الحيوانات، ال بين الخنازير وال ابن اوى وال الحمير. 
وابشع ما في الوجود ىو السكير، فيو كائن منفر، تجعل رؤيتو المرء يخجل من انتمائو لنفس النوع من 

 جائزة نوبل لمفسيولوجيا. من اقوال الدكتور الفرنسي ) شارل ريشيو (الحاصل عمىاالحياء (. 
 ىناك العديد من القوى المدمرة التي تنتيك وتدمر االمم، واحد اخبث واخطر ىذه القوى في الخمر.

ينفقون الف مميون راندًا سنويا عمى الخمر. ينفق السود مبمغا مذىال سنويا عمى  السود في جنوب افريقيا
سود الفقراء عمى الخمر فقط. وتكمف الخمر جنوب افريقيا الخمر. ىذا المبمغ المذىل يبدده افراد شعب من ال

خمسمائة مميون راندا سنويا بسبب الحوادث واالسر المنيارة واالنفس الضائعة. فمعظم حوادث الطرق يتسبب 
 فييا اشخاص واقعون تحت تأثير الخمر . والسيارة التي يقودىا سائق مخمور تتحول الى نعش .

يمة عذائية . فيي ال تحتوي عمى اي امالح معدنية او بروتينات. ويذىب والخمر ال تحتوي عمى اي ق
تسعون بالمئة منيا الى مجرى الدم. وبناء عميو فإنيا ال تحتاج ألي ىضم وليس ليا اي تأثيرات نافعة عمى 

 الجسم. والخمر عامل ىام من العوامل المسببة ألمراض القمب والكبد والمعدة والبنكرياس. كما ان الخمر
تسبب االكتئاب النفسي ، وتسبب في اشد التغيرات المدمرة في المخ. ان سبعين في المئة من حاالت الطالق 

 واالسر المنيارة ىي بسبب الخمر.
 مراحل تحريم الخمر في القرآن الكريم .

 َوِرْزًقا َحَسًنا{قال تعالى: }َوِمْن َثَمرَاِت النَِّخيِل َواْْلَْعَناِب َتتَِّخُذوَن ِمْنُو َسَكرًا  أواًل :
وكان المسممون  قال تعالى: }َيْسَئُموَنَك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِيما ِإْثٌم َكِبيٌر َوَمناِفُع ِلمنَّاِس{.ثانيًا : 

ْثُمُيما َأْكَبُر  يشربونيا ، وىي ليم حالل يومئذ. فترك عند ذلك بعض المسممين شربيا، ولم يتركو آخرون، َواِ 
 اَنْفِعِيما َيْعِني َأنَّ َما ُيْسَتَحقُّ ِبِيَما ِمْن اْلِعَقاِب َأْعَظُم ِمْن النَّْفِع اْلَعاِجِل الَِّذي َيْنَبِغي ِمْنُيمَ ِمْن 

اَلَة َوَأْنُتْم ُسَكاَرى َحتَّى َتْعَمُموا َما َتُقوُلوثالتًا :  وكان سبب َن   {قال تعالى: }َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا اَل َتْقَرُبوا الصَّ
نزول اآلية إّن عبد الرحمن بن عوف صنع طعاما ، ودعا ناسا من أصحاب رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

، وأتاىم بخمر ، فشربوا ، وسكروا ، فحضرتو صالة المغرب ، فقّدموا بعضيم ليصمي بيم ، فقرأ : قل يا 
 ، فأنزل اهلل تعالى ىذه اآلية . أييا الكافرون أعبد ما تعبدون ، ىكذا قرأ السورة بحذف ال

فحرم السكر في أوقات الصالة ، فتركيا قوم ، وقالوا ال خير في شيء يحول بيننا وبين الصالة ، وتركيا قوم 
في أوقات الصالة ، وشربوىا في غير وقتيا ، حتى كان الرجل يشرب بعد صالة العشاء ، فيصبح وقد زال 

 ، فيصحوا وقت الظير.عنو السكر ، ويشرب بعد صالة الصبح 
 الشَّْيَطاِن قال تعالى : } َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواْْلَْنَصاُب َواْْلَْزاَلُم ِرْجٌس ِمْن َعَملِ رابعًا : 

 َفاْجَتِنُبوُه َلَعمَُّكْم ُتْفِمُحوَن{



المسممين فييم سعد بن أبي وقاص، وقد كان شّق ليم صنع طعاما ، ودعا رجاال من عثمان بن مالك ثم إّن 
رأس بعير فأكموا منو، وشربوا الخمر حتى أخذت منيم ، ثم افتخروا عند ذلك، وانتسبوا، وتناشدوا األشعار، 

فأنشد سعد قصيدة فييا ىجاء لألنصار، وفخر لقومو، فأخذ رجل من األنصار، فضرب بو رأس سعد، 
اهلل )صمى اهلل عميو وآلو  وسمم( وشكا لو األنصاري. فنزلت ىذه اآلية . فشجو. فانطمق سعد إلى رسول 

الحكمة في وقوع التحريم عمى ىذا الترتيب أّن القوم كانوا ألفوا شرب الخمر ، وكان انتفاعيم بو كثيرا ، فُعِمم 
 أنو لو منعيم دفعة واحدة لشّق عمييم ، فاستعمل في التحريم ىذا التدريج والرفق .

 تشير إلى تحريم الخمر . احاديث
 قال رسول اهلل )صمى اهلل عميو وآلو وسمم( )ال تشربّن خمرًا فإنيا رأس كل فاحشة(.أواًل : 
 قال رسول اهلل )صمى اهلل عميو وآلو وسمم( )ال يشرب الخمر حين يشربيا وىو مؤمن(ثانيًا : 
فإنيا مفتاح كّل شّر. ُأِتي رجل فقيل لو:  قال رسول اهلل )صمى اهلل عميو وآلو وسمم( )إياك والخمرثالثًا : 

ّما أن تفجر بيذه  ّما أن تسجد ليذا الصميب، وا  ّما أن تقتل ىذا الصبي، وا  إّما أن تحرق ىذا الكتاب، وا 
ّما أن تشرب ىذا الكأس، فمم ير شيًئا أىون عميو من شرب الكأس، فشرب الكأس، وفجر  المرأة، وا 

وأنيا من كبائر الذنوب وقد  ، وسجد لمصميب، فيي مفتاح كّل شر(.بالمرأة، وقتل الصبّي وحرق الكتاب
 أجمع عمى ذلك المسممون إجماعا ال شك فيو وال شبية.

 


