مضار الخمر والتحذير منه
29.04.11
وجوب تقوى ا وشكره على ما أباحه من الطيبات  ،وكيفية ذلك -دللة الكتاب والسنة من إجماع
المة على تحريم الخمر ولعن شاربها -تعريف الخمر  ،وبيان مضارها الدينية والدنيوية )الصد عن ذكر
ا وعن الصلة – الوعيد الشديد والعقوبات – إفساد المعدة والمراض الكثيرة – العداوة والبغضاء
.طريق إلى الفواحش  -ضياع الموال( -عقوبة شارب الخمر  ،وتحريم الحشيش
الحمد ل الذي أباح لعباده جميع الطيبات وحرم عليهم الخبائث والمضرات ،وأشهد أن ل إله إل ا
وحده ل شريك له ذو الفضل العظيم والعطاء العميم ،وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى
.الكريم صلى ا عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم القويم وسلم تسليما

أما بعد:

أيها الناس :اتقوا ا تعالى وتمتعوا بما أباح ا لكم من الطيب__ات واش__كروه عليه__ا ب__أداء
حقوقه التي أوجبها عليكم ،فإن الشكر سبب لدوام النعم ومزي__دها واح__ذروا م__ا حرم__ه،
وإنما حرم عليكم ما فيه ضرركم دينا ودنيا رحمة بكم ،وهو الرؤوف الرحيم.
فمما حرمه ا عليكم في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع على تحريم__ه المس__لمون
الخمر الذي سماه النبي أم الخب__ائث وق__ال)) :ه__ي مفت__اح ك__ل ش__ر(( وأخ__بر ا ف__ي
]المائدة[.
كتابه :أنه رجس من عمل الشيطان
ووردت الحاديث الكثيرة في تحريمه والتحذير من__ه والوعي__د عل__ى ش__ربه ق__ال أن__س ب__ن
)) :لعن رسول ا في الخمر عشرة عاصرها ومعتص__رها وش__اربها وحامله__ا
مالك
والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له__ا(( ك__ل ه__ؤلء
وق__ال )) :ل يش__رب الخم__ر حي__ن يش__ربها وه__و م__ؤمن((
ملعونون على لسان محمد
وقال)) :مدمن الخمر إن مات لقي ا كعابد وثن(( وقال)) :إن عند ا عق__دا لم__ن ش__رب
المسكر أن يسقيه من طينة الخبال قي__ل :وم__ا طين__ة الخب__ال؟ ق__ال :ع__رق أه__ل الن__ار أو
عصارة أهل النار القيح والدم ومن شرب الخمر لم تقبل له صلة أربعين صباحا((.
والخمر اسم جامع لكل ما خامر العقل أي غطاه سكرا وتلذذا من أي نوع ك__ان وق__د ذك__ر
علماء الشريعة والطب والنفس والجتماع للخمر مضار كثيرة ،فمن مضاره أنه يص__د ع__ن
ذكر ا وعن الصلة لن صاحبه يتعلق به ول يكاد يفارقه ،وإذا فارقه كان قلبه معلقا به.
ومن مضاره ما فيه من الوعيد الشديد والعقوبات ،ومن مضاره أن__ه يفس__د المع__دة ويغي__ر
الخلقة فيتمدد البطن وتجحظ العيون.
والسكارى يس__رع إليه__م تش__وه الخلق__ة واله__رم وح__دوث الس__ل ال__رئوي وتق__رح المع__اء
وإضعاف النسل أو قطعه بالكلية ،ومن مضاره فساد التص__ور والدراك عن__د الس__كر ح__تى
يكون صاحبه بمنزلة المجانين ،ثم هو بعد ذل__ك يض__عف العق__ل ،وربم__ا أدى إل__ى الجن__ون
الدائم.
وم__ن مض__اره إيق__اع الع__داوة البغض__اء بي__ن ش__اربيه وبينه__م وبي__ن م__ن يتص__ل به__م م__ن
المعاشرين والمعاملين ،لن قلوب أهل الخمر معلقة به فهم في ضيق وغ__م ل يفرح__ون
ول يسرون بشيء إل بالجتماع عليه ،كل كلمة تثيرهم ،وكل عمل يضجرهم.
ومن مضاره قتل المعنويات والخلق الفاضلة وأنه يغري صاحبه بالزنا واللواط وكبائر الثم

والفواحش ،فصلوات ا وسلمه على من سماه أم الخبائث ومفتاح كل شر.

ومن مضاره إنه يستهلك الموال ويستنفد الثروات حتى يدع الغني فقي__را ،وربم__ا بلغ__ت
ب__ه الح__ال أن ي__بيع عرض__ه أو ع__رض حرم__ه للحص__ول علي__ه ،ولق__د ك__انت ال__دول الك__افرة
المتحضرة تحاربه أشد المحاربة وتكون الجمعيات العديدة للتحذير منه السعي في من__ع
المجتمع منه لما علموا فيه من المضار الخلقية والجتماعية والمالية.
وقد سبقهم السلم إلى ذلك فحذر منه غاية التحذير ورتب عليه من العقوبات الدنيوي__ة
أن__ه ق__ال:
الخروية ما هو معلوم لعامة المسلمين ،حتى جاء ف__ي الح__ديث أن الن__بي
))إذا سكر فاجلدوه ث__م إن س__كر فاجل__دوه ث__م إن س__كر فاجل__دوه ف__إن ع__اد ف__ي الرابع__ة
فاقتلوه((.
وقد أمر النبي

حين حرمت الخمر أن تراق في السواق وتكسر أوانيها.

وحرق أمير المؤمنين عمر بيت رج__ل يق__ال ل__ه رويش__د ك__ان ي__بيع الخم__ر وق__ال ل__ه :أن__ت
فويسق وليست برويشد.
والحشيش من الخمر بل هو أخبث منه من جهة إفس__اد العق__ل والم__زاج وفق__د الم__روءة
والرجولة فإن متعاطيها تظهر عليه علم__ات التخن__ث والدياث__ة عل__ى نفس__ه ح__تى تنح__ط
غريزته الجنسية إلى طبع أقبح من طبع النساء ،وهذه المضار التي ذكرناها وما هو أكثر
منها ،منها ما هو ظاهر ومنها ما يظهر سريعا ومنها ما يت__أخر ،وأعظ__م م__ن ذل__ك عقوب__ة
الخرة التي ل فكاك منها إل بالتوبة إلى ا والرجوع إليه جنبني ا وعافانا من البلء.
أعوذ بال من الشيطان الرجيم :ي__ا أيه__ا ال__ذين آمن__وا إنم__ا الخم__ر والميس__ر والنص__اب
والزلم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع
بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر ا وعن الصلة فه__ل أنت__م
منتهون وأطيعوا ا وأطيعوا الرسول واحذروا ف__إن ت__وليتم ف__اعلموا أنم__ا عل__ى رس__ولنا
]المائدة.[92-90:
البلغ المبين
بارك ا لي ولكم في القرآن العظيم . . .

