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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

بسم هللا  ،والحمد هلل ،وصلى هللا وسلم على نبينا محمـد وعلـى هلـص وصـحبص يجمعـيح ،سـبحان

علما ،وبـار لنـا
اللهم ال علم لنا إال ما علمتنا ،اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا ً
في شيخنا.
قال ابح عبد الهادي –يرحمص هللا تعالى  -في كتاب "المحرر":

"بـاب حـد البـرب و كـر األشــرب  :عـح ينـب بـح مالـ -رضـي هللا عنـص  :-ين النبـي -صــلى هللا
عليص وسلم  -يتي برجل قد شرب الخمر ،فجلده بجريدتيح نحو يربعيح".

.......

"قـال :ين النبــي -صــلى هللا عليــص وســلم  -يوتــي برجـل قــد شــرب الخمــر ،فجلــده بجريــدتيح نحــو
يربعيح قال :وفعلص يبو بكر ،فلما كان عمـر استبـار النـا ،،فاـال عبـد الـرحمح :يلـد الحـدود
ثمانيح ،فأمر بص عمر .متفق عليص .وهذا لفظ مسلم ،وهو يتم.

ولص عح حصيح بح المنذر يبي ساسان قال :شهدت عثمان بح عفان ،ويوتي بالوليـد قـد صـلى

الصبح ركعتيح ،ثم قال :يزيدكم؟ فبـهد عليـص رجـأن يحـدهما حمـران ينـص شـرب الخمـر ،وشـهد

هلر ينص يتايأ ،فاـال عثمـان -رضـي هللا عنـص  :-إنـص لـم يتايـأ حتـى شـربها ،فاـال :اـا علـي قـم
فاجلده ،فاال علي :قم اا حسـح فاجلـده ،فاـال الحسـح :ول حارهـا م تـح تـولى قارهـا ،فأأنـص وجـد
عليص ،فاال :اا عبد هللا بح جعفر قم فاجلده فجلده ،وعلي اعد ،حتى بلغ يربعيح ،فاال :يمسـ ،
ثم قال :جلد النبي -صلى هللا عليص وسلم  -يربعيح ،ويبو بكر يربعيح ،وعمر ثمانيح ،وكل سن ،

وهذا يحب إلي.

وعح معاوي بح يبي سفيان –رضي هللا عنص  -عح النبي -صلى هللا عليص وسـلم  -فـي شـارب

الخمر« :إ ا شـرب فاجلـدوه ،ثـم إ ا شـرب فاجلـدوه ،ثـم إ ا شـرب الثالثـ فاجلـدوه ،ثـم إ ا شـرب
الرابع فاضربوا عناص» رواه يحمد واللفظ لص ،ويبو داود ،وابح ماجص ،والترمذي ،ورواتـص ثاـات،

وقد روى جماع مح الصحاب نحو هذا الحديث.

وعح ابح عمر –رضي هللا عنهما  -قال :سمعت عمر بح الخطاب على منبر رسول هللا -صلى

هللا عليـص وســلم  -ااــول :يمــا بعــد ،ييهــا النــا ،فننـص نــمل تحــريم الخمــر وهــي مــح لمس ـ مــح

العنــب ،والتمــر ،والعســل ،والحنطـ  ،والبــعير .والخمــر :مــا لــامر العاــل ،وثأثـ ييهــا النــا:،

عهـدا ننتهـي إليـص :الجـد،
وددت ين رسول هللا -صلى هللا عليص وسلم  -كـان عهـد إلينـا فـيهح ً
والأأل  ،ويبواب مح يبواب الربا .متفق عليص.
وعح ينب –رضي هللا عنص  -ينص قال :لاد ينـمل هللا اياـ التـي حـره فيهـا الخمـر ومـا بالمدينـ

شراب ابرب إال مح تمر.
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وعح ابح عمر –رضي هللا عنهما  -ين رسـول هللا -صـلى هللا عليـص وسـلم  -قـال« :كـل مسـكر

لمر ،وكل مسكر حراه» رواهما مسلم.

وعـح جــابر بــح عبــد هللا –رضــي هللا عنــص  -ين رســول هللا -صــلى هللا عليــص وســلم  -قــال« :مــا
يســـكر كثيـــره فاليلـــص حـــراه» رواه اإلمـــاه يحمـــد ،ويبـــو داود ،وابـــح ماجـــص ،والترمـــذي وحســـنص،

والطحاوي ،ويبو حاتم البستي ،وقد روي مـح حـديث سـعد ،وعائبـ  ،وابـح عمـر ،وعبـد هللا بـح

عمرو وغيرهم.

وعح يبي سعيد –رضي هللا عنص  -قال :نهانا رسول هللا -صلى هللا عليص وسلم  -ين نخلـ بـيح

المبيب والتمر ،وين نخل البسر والتمر ،وفي لفظ« :م تح شرب النبيذ م تنأ تم فتلي تبرتبص زب ًيبا فترًدا ي تو
ت تمً ار فترًدا ي تو ب تسً ار فترًدا» رواهما مسلم.
ولص عح ابح عبا- ،رضي هللا عنهما  -قال :كان رسول هللا -صلى هللا عليص وسـلم  -ينبـذ لـص
المبيب في السااء ،فيبربص يومص والغـد وبعـد الغـد ،فـن ا كـان مسـاء الثالثـ شـربص وسـااه ،فـنن

يهرقص".
فضل شيء ا
كمل..كمل.

"باب التعمير :عح يبي بردة األنصاري –رضي هللا عنص  -ينص سمع رسـول هللا -صـلى هللا عليـص

وسلم  -ااول« :ال اجلد يحد فوق عبرة يسواط إال في حد مح حدود هللا» متفق عليص".

الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه

أجمعين ،أما بعد:

فيقول المؤلف –رحمه هللا تعالى -في كتاب "الحدود" بعد أن ذكر حد الزنا ،ثُم أتبعه بحد القذف،،
ثُم السرقة ،قال –رحمه هللا" :-باب حد البرب و كر األشرب " ُّ
الشرب :إدخال السائل إلذى الوذو،
ذدخل علذى لذفه الىذفة إلذى الوذوُ ،سذمى
عن طريق الفم" ،و كـر األشـرب " واألصذل كذل سذائل ُخ ل
أكال ،لكن ما ُمص الفي ُمذص ويتحلذل مذل الريذق
شرًبا ،وإذا كان
جامدا ليس بسائل فإنه ُسمى ً
ً
ولذذو فذذي أصذذله جامذذد ،لكذذن انسذذيابه إلذذى الوذذو ،كذذون سذذائالً ،ف ذذل ُسذذمى أكذ ًذال أو ُش ذرًبا؟ إ ذ
ىير؟

طالب..........:

فشيئا ولو في أصله سائل خؤكل ،مأكول ،ثذم ختحلذل فذي الفذم
شيئا ً
صلب تمىه حتى خفوب ً
حلو ُ
بواسطة اللعاب وينساب إلى الوو ،سائالً ،ف ل خدخل في المأكول أو في المشروب؟

طالب..........:
ُشرب؟

طالب..........:

ال ،اختلف ُّ
الشرب في كأس وتشرب الماء ىير ُشرًبا.
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طالب..........:
ماذا؟

طالب..........:

إذا حلذف أال شذذرب فذامتص قطع ذ ًة مذن الحلذذوف ،فذذفابا فذي فمذذه ،وانسذابا إلذذى جوفذه سذذائلة لذذل
حنث أم ما حنث؟ حلف أال أكل ففعل ذلك حنث أم ما حنث؟

طالب..........:
وفي الحال الثانية ما أكل؟
طالب..........:
وحلف أال أكل.

طالب..........:

حلف أال أكل ماذا ُنسميه؟ في جواب؟
طالب..........:
ماذا؟

طالب..........:
أكل.

طالب..........:
وهللا ما أسمل الشيخ ...

العذر ،شذرًبا
العر ،أك ً
ال ف ذو أكذل ،ومذا ُعذد فذي ُ
األ مان والنفور مردلا إلى األعرا ،،فما ُعد في ُ
ف و شرب ،أنا سمعا من قول :عنده عالج حبوب أُريد أن أشرب الحبوب كالمه صحيح أم ال؟
ألنه لن ُخدخل ا إلذى جوفذه إال بواسذطة المذاء ألن عنذدنا "بـاب حـد ب
البـرب و كـر األشـرب " ولذيس
العذر،
العذر ،أكذالً ف ذو أكذل ،ومذا ُعذد فذي ُ
لفا من الفضول ألنه خترتب عليه أحكام ،ما ُعد في ُ
شرًبا ف و ُشذرب ،وقذد تلتلذف األعذرا ،بذاختال ،األ مذان ،وبذاختال ،األمذاكن ،باعتبذار اخذتال،
ال حنذث بأكلذه إذا حلذف أال أكذذل ،ومذا ُعذد فذي العذر ،ش ذرًبا
المكذان والزمذان فمذا ُعذده النذذاس أكذ ً
العر ،شرًبا.
حنث إذا شرب ما ُعد في البلد أو في ُ
بعض العلماء قول :مردلا إلى النية ال إلى األعرا.،

طالب..........:
نعم.

طالب..........:

األ مان والنفور كل ا مردلا إلى األعرا ،عند األكثر ،والمالكية خردون ذلك إلى نية الحالف.
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ُّ
الشرب ُخراد به لنا ُشرب المسكر اللمر ،وما في حكمه ،وقد أُلِّف ُكتب في لفا الباب باسم كتاب
ف لامذام أحمذد ول يذره مذن ألذل العلذم صذٌنفوا فذي األشذربة لذيس مذرادلم
"األشربة" ومن ذلكذم مىذٌن ل

حرم الفي جاءت به النىوص فيترتب عليه الحد.
الم ٌ
شرب الماء ،إنما مرادلم لفا النوع ُ
قال –رحمه هللا" :-عح ينب بح مال -رضي هللا عنص  :-ين النبي -صلى هللا عليص وسلم  -يتي

برجـل قــد شــرب الخمــر" اللمذذر األصذذل مذا خذذامر العقذذل أي :خالطذذه وبطذاه ُسذذميا بذذفلك ألن ذذا
ٍ
خمرا.
تُلامر العقل وتُ طيه أو أن ا تُل ٌمر وتُ طى حتى تشتد فتىير حينئف ً
"قد شرب الخمر ،فجلده بجريدتيح نحو يربعيح" قوله" :فجلده بجريدتيح" لل ضم الوريدة األولذى

إلى الثانية وفي ٍ
معا أو أنه ضربه باألولى حتى إذا انكسرت ضربه بالثانية؟
آن واحد ضربه ب ما ً
طالب..........:
بمفرده ضربه باألولى حتى تكسرت ،فضربه بالثانية؟

طالب..........:
نعم.

طالب..........:

معا؟
أو أنه ضم الثانية إلى األولى فضربه ب ما ً

طالب..........:

الرجل الفي نا أو الرويول الفي نا -في ح ٍ
ذدخث سذبق -الضذعيف المذريض الذفي أُقذيم عليذه ح ُّذد

ـث [ص ]44:عنذي فذي ٍ
آن واحذد
اضـر تب بـص وال ت تحن ت
الزنا بعثكال من التمذر {ولـ تذ بيـد ضـ تغ ًثا ف ت
ُضرب بعثكال فيه مائة شمراخ ،مائذة فذرع تكذون فذي ٍ
آن واحذد ،لكذن ضذربه بوريذدتين لذل نقذول:

ضربه بوريدتين نحو أربعين فذي ٍ
معذا لذفا
آن واحذد أو أن واح ً
ذدة تلذو األخذرف؟ الذفي ه ذر أن مذا ً
الفي ه ر.
"نحو يربعيح" ولما في حكم الضربة الواحدة.

لكن ما الداعي إلى ال وريدتين مل إمكان الضرب بواحدة؟ لعل الواحدة ضعيفة ال تؤلم ،فضم إلي ذا

أخذذرف .قذذال بعض ذ م :إنذذه ض ذربه بوريذذدتين نحذذو أربعذذين ليكذذون العذذدد ثمذذانين ،وعلذذى كذذل حذذال

الثابا عنه –عليه الىالة والسالم -أنه ضرب شارب اللمر أربعين كما سيأتي في حدخث علي،
ومثله في ع د أبي بكر "فلما كان –ع د -عمر استبار النا."،

"نحو يربعيح" عني :جلدة" .قال :وفعلص يبو بكر ،فلما كان عمر" ل ٌما ُو ِّجذد "كـان" لنذا تامذة "فلمـا
ُو ِّجد عمر استبار النا ،،فاال عبـد الـرحمح :يلـد الحـدود ثمـانون" مذا الذفي نىذب "ثمـانيح"

عندك؟

أخف الحدود كم؟

طالب..........:
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طالب..........:
ما الفي نىب ا؟

طالب :التمييم.

طا لفا التمييز ،لفا العدد.
جلدة أو سو ً
ال ،التمييز ً
طالب.........:
نعم

طالب.........:

لي "ثمانون" "يلد الحدود ثمانون" خبر خف .خبر" .ثمانون ،فأمر بص عمر".

طالب.........:
ِّقد ِّ
ر..قدر.
طالب.........:
ماذا؟

طالب.........:

حتى إن الحد ثمانون ما تأتي ثمانين خبر إن.

"فـأمر بـص عمـر متفـق عليـص .وهـذا لفـظ مســلم ،وهـو يتـم" فذي االستشذارة التذي طرح ذا عمذر قذذال

علي :إذا شرب لفف ،وإذا لفف افترف ،فأرف أن ُولد حد الفرية -الفي لو القف ،ثمانون جلذدة-
"فأمر بص عمر " واستقر األمر على ذلك باجت اد اللليفة الراشد بعذدما استشذار الىذحابة ،ولذه فذي
لفا الباب نهائر.

على كل حال حد اللمر من م من قول :ليس فيه حذد ،وإنمذا لذو التعزيذر بذدليل أن الٌنبذي –عليذه
الىالة والسالم -جلد "نحـو يربعـيح" "نحـو" قريبذة مذن أربعذين مذا جلذد أربعذين ُليقذال :لذي الحذد،
وليس بحد إنما لو تعزير ولفا عمر لما كان األمر في باب التعزير اده عمذا فعلذه الٌنبذي –عليذه
الىالة والسالم -وأبذو بكذر ،ولذولي األمذر إذا تتذابل النذاس علذى شذرب اللمذر ،ولذم خذردع م الحذد
الفي لو األربعين له أن خزيد كما اد عمر ،قالوا :وقد ىل إلى مائة أو أكثر إلذى أن ىذل إلذى
حد القتل كما سيأتي في حدخث معاوية.

ومن م من قول :لو حد ،واختلفوا ،فمن م من قول :الحد أربعون ،ومن م من قول :الحذد ثمذانون
على اجت اد عمر وموافقة الىحابة ،ومن م من قذول :لفعلذه –عليذه الىذالة والسذالم -وفعذل أبذي
بكر الحد أربعون ،وما اد على ذلك ف و من باب التعزير" .متفـق عليـص .وهـذا لفـظ مسـلم ،وهـو

يتم".
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لناك ما لو أشد من اللمر ،وما لو أخف من اللمذر الذفي لذو أشذد مذن اللمذر الملذدرات التذي

يعا بالناس ،وضررلا عهيم ،والتللي عن ا فيذه صذعوب لة شذدخدة ،وأثرلذا
تفتك بالناس ،تفتك ً
فتكا ذر ً
في الموتمعات أعهم من السموم ،وأعهم من الويوش الو اررة ولفا في اآلونة األخيرة العدو ُخركز

ويىذذدرلا إلذذى بذذالد المسذذلمين لذذئال تنت ذذي خذذالص ،وكذذم أحذذدثا مذذن الذذبالء فذذي بيذذوت
علي ذذاُ ،

ِّ
ويلذامره مذذدة ،ويحىذل فيذذه
المسذلمين إذا ُوجذد فذذي م مذن ختعاطالذذا .إذا كذان اللمذذر ُ طذي العقذذل ُ
نشوة ملعو لن شاربه ملعون كما جاء في الحدخث ،فما شأن لفه السموم الملذدرة التذي تقضذي علذى
المذذروج ل ذذفه
األف ذراد والموتمعذذات ،والتللذذي عن ذذا فذذي با ذذة الى ذذعوبة ولذذفا صذذدر الحكذذم بقتذذل ُ
مدمنا على قول كما سيأتي.
الملدرات ،بلال ،مروج اللمر فإنه ال ُقتل إال إذا كان ً
لناك الحشي

الفي ظ ر في آخر المائة السادسة وضرره عهيم ،ويقول شذيخ اسسذالم :إنذه أشذد

ذرر عليذذه مذذن
مذذن اللمذذر وآثذذاره سذذيئةل جذذدا ،قذذول :بعذذض األطبذذاء :أن مذذوت اسنسذذان ألذذون ضذ ًا
حرمذةل باسجمذاع ،وذكذر ابذن البيطذار فذي كتابذه فذي
تعاطي الحشي  ،ويقول شيخ اسسالم :إن ذا ُم ٌ
الطذب :ضذررلا علذى الوسذم ،وعلذى العقذل ،وعلذى الذدخن ،وعلذى بيذرة اسنسذان علذى نفسذه ،وعلذى

محارمه ذكر الشيء العهيم.

ومحقق كتذاب مذن كتذب المىذطلح الملتىذرة تكلذم عذن مسذألة األصذل فذي األعيذان ،األصذل فذي
ُ
األعيان لل لو اسباحة أو الحرمة؟ فقال بعض م :األصل التحريم حتذى خذرد دلي لذل علذى التحليذل،
ولذذفه مسذذألة أصذذولية معروفذذة ،وقذذال آخذذرون :األصذذل التح ذريم حتذذى خذذرد دليذ لذل ُخبذذيح .لذذفه مسذذألة
أصذولية المؤلذف قذال" :كالحشذي " بعضذ م ُح ِّذرم حتذى خذرد دليذل ُخبذيح ،وبعضذ م ُخبذيح حتذى خذرد
دليل ُ ِّ
حرم.

المحقق على التعليق على الحشيشة التي تحدثنا عن ا ورد على المؤلف وشدد عليه ،وقال:
وأطال ُ
إن لذذفا النذذوع ال حتمذذل ِّ
الحذذل مطلًقذذا ،ونقذذل اسجمذذاع علذذى تحريمذذه ،ف ذذو هذذن أن المؤلذذف ُخنذذزل
البذر فأعوبذك
القاعدة على الحشي الفي ُخزيذل العقذول ،ومذراد المؤلذف أن لذفه عذين خرجذا إلذى ل
نوع من الحشي النابا في الىحراء –رائحته -فأردت أن تأكل منه ،فمذا الحكذم حذالل أو حذرام؟
ِّ
كل
الحشي الفي ترعاه الب ائم لل لو حالل أو حرام؟ كل على أصله الفي قول :األصل الحل ْ
الحرمذة ،قذول :امتنذل حتذى خذرد دليذل خذنص علذى لذفا
حتى خرد دليل ُحرم ،والفي قول :األصل ُ

النبات بأنه حالل .فر لق بين لفا ولفا.
فيه حيوانات من التي تعي في الىحاري مثل الزواحف قد تُعوب اسنسان ،بعض م قول :نأكل
ِّ
كل حتى خذرد دليذل ُح ِّذرم ،والعكذس عنذد مذن
أو ما نأكل؟ كل على أصله الفي قول :أصله الحل ْ
خرف أن الدليل الحرمة.
مٌثلنا في ٍ
كثير من المناسبات.
ل
طالب.........:
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طالب.........:
ماذا؟

طالب.........:
ما أسمل.

طالب.........:

السقنقور ُخوجد عندنا في الىحاري بكثرة ،وبعض الناس أكلذه ،وبعضذ م ىذفه عذالج ،خذفكرون
لكثير مذن األمذ ار  ،وي ِّ
الفخن أكلونه أنه مفيد ٍ
وجذد عنذد بعذض العطذارين ُموفذف .علذى كذل حذال
ُ
نأكل أو ما نأكل وجدناه في الىحراء؟ كل على أصله الفي قول :األصل ِّ
الحل ،قولُ :كل حتى

ِّ
نىذا ُخبذيح ،لذفه القاعذدة
خرد دليل ُحرم ،والفي قول :األصل التحريم ،قذول :ال تأكذل حتذى توذد ً
ل ا فروع كثيرة جدا وأمثلة.
النيص معرو ،لذه شذوك إذا أراد أح لذد أن عتذدي عليذه ُطلذق عليذه مذن لذفا الشذوك ،ولذو تبحثذون
عنه في الوواالت وجدتموه ،وفي فتوف للشيخ /ابن با  ،وفي فتوف ألناس آخرين لذل خؤكذل أو ال
خؤكل؟ ولو فرعل من لفه المسألة ألنه ليس فيه دليل لىه ،فرعل من لفه المسألة.
"ولص" عني :لمسلم" .عح حصيح بح المنذر يبي ساسـان قـال :شـهدت عثمـان بـح عفـان ،ويتـي
بالوليد" لل خلزم استيان (بقد) الواو حالية لل خلزم استيان (بقد) أو ال خلزم؟

طالب.........:

نعم عند البىريين خلزم أن خؤتى (بقد).

"ويتي بالوليد قد صلى الصبح" صلى بالناس "ركعتيح ثم" ل ٌما ٌ
سلم "قال :يزيدكم؟" كفي ركعتين أم

أ يدكم؟

طالب.........:

لماذا؟ شرب اللمر "فبهد عليص رجأن يحدهما حمران" مولى عثمذان "ينـص شـرب الخمـر ،وشـهد

هلر" لم ُشالده ولو شرب اللمذر ،لكنذه رآه ختقيذأ اللمذر ،شذرب أم مذا شذرب؟ إذا كذان ختقيذأ نعذم
"فاال عثمان -رضي هللا عنص  :-إنص لم يتايأ حتى شربها ،فاال :اا علي قم فاجلده ،فاال علي:
قـم اـا حسـح فاجلـده" عثمذان أميذر المذؤمنين لذه أن ذأمر مذن ختذولى إقامذة الحذد ،وطاعتذه واجبذذة،

علذذي رأف أن خنذذوب ولذذده عنذذه ،ولذذه أن ذذأمر ولذذده قذذال" :قــم اــا حســح فاجلــده" ابذذن علذذي" .فاــال

ــح تـــولى قارهـــا " قذذار :الب ذذارد ،والح ذذار :مث ذذل لذذفه الوال ذذة والوكال ذذة ،الق ذذار:
الحســـح :ول حارهـــا مـ ت
المستفيد ،بعض الناس كون قر ًيبا من ولذي األمذر أو مذن المسذؤول ،فتوذده سذتفيد منذه فذي أمذور

أبداُ ،م لتولي القذار لذفا المسذتفيد البذارد خنب ذي أن كذون ال ُ ذنم
دنياه ،وبعض الناس بعيد ما ستفيد ً

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري
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بعيدا مذا اسذتفاد
مل ال ُرم ،أو ال ُرم مل ال ُ نم ،إذا استفاد منك كلِّفه..كلِّفه بما تُريد .تحمل
شلىا ً
ً
شيئا ،ول ٌما جاء األمر الشدخد الفي مكن أن خترتب عليه أشياء..
ً

"ول حارها م تح تولى قارها" .الحسن –رضي هللا عنه -لل أجاب طلذب أبيذه أو رفضذه أو أن لذفا
األمر ليس على سبيل الوجوب؟ ف م الحسن أن لفا لذيس علذى سذبيل الوجذوب والتعيذين ،وأن لذفا
أمذذر ُمكذذن أن قذذوم بذذه أي شذذلص .باسمكذذان أن اسنسذذان إذا أ ُِّمذذر بشذذيء ورأف أن المىذذلحة ال
تترتذذب أو قذذد ال تكذذون فذذي توليذذه بنفسذذه أن عتذذفر عنذذه ،وال ُخذذالم حينئذ ٍذف إذا اعتذذفر إذا خشذذي أن
اجبا.
خترتب على ذلك مفسدة ولو كانا خاصة به ،وبيره كثير ،األمر ما تعين عليه ليكون و ً

"فاال :اا عبد هللا بح جعفـر قـم فاجلـده فجلـده ،وعلـي اعـد" واحد..اثنان..ثالثذة..ثالثون..أربعون
"وعلي اعد ،حتى بلغ يربعيح ،فاال :يمس " حسبك كفي.

"ثــم قــال :جلــد النبــي -صــلى هللا عليــص وســلم  -يربعــيح -وجلذذد -يبــو بكــر يربعــيح ،وعمــر جلذذد
ثمــانيح ،وكـــل ســن " ألن ذذه -عليذذه الى ذذالة والسذذالم -ق ذذول« :علـ تــيأ تم بســنتي ،وســـن اتلخلفـــاء
الراشديح اتلم تهدييح م تح ب تعدي».

"وكل سن  ،وهذا يحب إلي"" ،وهذا" عني :الثمانين آخر مفكور قول علي" :هذا يحب إلي" ألنه

ال في شرب اللمر بعد فتح البلذدان ،واخذتالا النذاس ب يذرلم مذن األمذم ،ف ذفا
رأف من الناس تسال ً
خردع ،قول" :هذا يحب إلي" لل نقول :إن عليا –رضي هللا عنه -فعل عمذر أحذب إليذه مذن فعذل

الٌنبذي -عليذذه الىذذالة والسذذالم-؟ أو نقذذول :إن لذذفه مسذذألة قابلذذة لالجت ذذاد ،وفعلذذه -عليذذه الىذذالة

والسذذالم -فذذي وقتذذه ل ٌمذذا كذذان ُّ
ذدودا ُخناسذذب األربعذذين ،ولذذفا أحذذب إليذذه فذذي ذلذذك
ذددا محذ ً
الش ذراب عذ ً
الوقا ،لكن في لفا الوقا الفي كثُر فيه ُّ
الشرب تكون الثمانون أحب إليه "وهذا يحب إلي"؟
"وعح معاوي بح يبـي سـفيان –رضـي هللا عنـص  -عـح النبـي -صـلى هللا عليـص وسـلم  -قذال فـي

شارب الخمر« :إ ا شرب فاجلـدوه ،ثـم إ ا شـرب فاجلـدوه ،ثـم إ ا شـرب الثالثـ فاجلـدوه ،ثـم إ ا
شرب الرابع فاضربوا عناص» رواه يحمد ،ويبو داود ،وابح ماجص ،والترمذي ،ورواتص ثاات ،وقـد

روى جماع مح الصحاب نحو هذا الحديث" .من م أبذو لريذرة ،وجريذر بذن عبذد هللا ،وابذن عمذر،
والشريد بن عمرو أو أبو عمرو ،وعبد هللا بن عمرو ،وشرحبيل بن أوس كل ذم رووا قتذل الشذارب،
جمل مذن
ويقام عليه الحد فال خرتدع ،والحدخث ُمىحح من ِّقبل ٍ
ويراد بفلك المدمن الفي خؤتى به ُ
ُ
ِّ
ألل العلم ،ف ل ُعمل به أو ال ُعمل؟ الترمفي في جامعه قول :ليس في كتابي شيء مما أُجمذل
على ترك العمل به إال حدخثين :وذكر حدخث قتل الشارب ،وذكر حدخث الومل بالمدخنة من بيذر
ٍ
خو ،وال مطر .ترك العمل معناه أنه منسوخ ،و ُذ ِّكر عن الشافعي أنه قول :منسوخ.

على كل حذال لذفا إذا قلنذا ب ذفا انت ذى اسشذكال ،لكذن مذن ألذل العلذم ولذم ألذل الهذالر خذرون أنذه
ُمحكم ،وأنه وب تطبيقه كسائر الحدود «شرب الرابع فاضربوا عناص».
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ويرجحه الشيخ /أحمد شاكر أنذه مذن بذاب
لناك قول لشيخ اسسالم ،وابن القيم ،والسيوطي أ ً
ضاُ ،
ا لتعزيذذر إذا رأف اسمذذام أن النذذاس تتذذابعوا علذذى شذذرب اللمذذر ،وأن الحذذد ال خذذردع م فلذذه أن قتذذل،
وليس من الحد الال م تطبيقه وتنفيفه.

الشيخ أحمد شاكر له رسالة أطال في تلريج وذكذر شذوالده فذي تحقيقذه علذى المسذند ،واسذتل منذه
رسال ًة س ٌمالا" :كلمة الفىل في قتل مدمن اللمر".
بمحكم.
وجم ور ألل العلم على أنه منسوخ وليس ُ

"وعـح ابـح عمـر –رضـي هللا عنهمــا  -قـال :سـمعت عمـر بــح الخطـاب –رضـي هللا عنـص  -علــى
منبر رسول هللا -صلى هللا عليص وسلم  -ااـول :يمـا بعـد ييهـا النـا ،،فننـص نـمل تحـريم الخمـر

وهي مـح لمسـ  :مـح العنـب ،والتمـر ،والعسـل ،والحنطـ  ،والبـعير"" ،مـح لمسـ  :مـح العنـب

اب إال مذن تمذر .كذل لذفا خذرد علذى الحنفيذة
والتمر" سيأتي أنه نزل تحريم اللمر وما بالمدخنذة شذر ل
خمر ولو أسكر ال ُسمى خم ًاذر،
الفخن قولون :ال خمر إال من عنب ما عدا العنب فإنه ال ُسمى ًا

لذذيس معنذذى لذذفا أن ذذم ال ولدونذذه الحذذد أو خبيحذذون ش ذربه ،ال ،المسذذألة مسذذألة لذذل إطذذالق اللمذذر

خمر حقيقة أو موا ؟ عندلم ليس
على نبيف التمر إذا أسكر أو بيب أو ماعدا العنب لل ُسمى ًا
بحقيقة ،وصاحب القاموس ولو مذن أئمذة الل ذة قذال :مذن العنذب والتمذر والزبيذب ،وذكذر اللمسذة،
خمر.
ومن كل شيء إذا أسكر ُسمى ًا
"نمل تحريم الخمر وهي مح لمس  :مح العنب ،والتمر ،والعسـل ،والحنطـ  ،والبـعير ،والخمـر"

ذادة ك ذذان إذا خ ذذامر العق ذذل وبط ذذاه ،وجع ذذل ش ذذاربه
قاع ذذدة "والخمـــر :مـــا لـــامر العاـــل" م ذذن أي م ذ ً
ٍ
خمر حقيقة شرعية ،وعلى كذالم صذاحب القذاموس
حينئف ُسمى ًا
كالموانين ال عقل ما قول ،فإنه
ضا.
حقيقة ل وية أ ً

"والخمـر :مـا لــامر العاـل ،وثـأ ييهــا النـا :،وددت ين رسـول هللا -صــلى هللا عليـص وســلم -
فيريذد عمذر أن كذون
كان عهد إلينا فيهح ً
عهـدا ننتهـي إليـص" ألن ذا في ذا خذال ،بذين الىذحابةُ ،
في ا نص قطعي خرفل اللال" .،الجد" ميراث الود ،ولعله ُخريد مل اسخوة الذفي اللذال ،فيذه بذين

ألل العلم إلى خومنا لفا ،لذل حوذب اسخذوة كذاألب أو ُشذارك م فذي الميذراث مسذأل لة خالفيذ لة بذين
رجح أن الود أب حوب اسخوة.
الم ٌ
ألل العلم ،و ُ
[النساء.]176:

"والأأل " من ال والد له وال ولد {ا تست تفتون قل َّللا ا تفتيك تم في اتلأأ ل
المح ٌذدث قذول لذفا الكذالم! لذو
المل ل ذم ُ
"ويبواب مح يبواب الربا" ولفا عمر بن اللطاب ،لفا عمذر ُ

تقذول لواحذد مذن متوسذطي طذالب العلذم ال ختذردد فذي مسذألة مذن لذفه المسذائل ألن الذورع لقذل فذي

النذذاس ،عم ذذر إذا نزل ذذا ب ذذه نا لذذة -ال خت ذذردد صذ ذ ار الط ذذالب في ذذا فذذي وقتن ذذا -وم ذذل ل ذذا كب ذذار

الىذحابة ،ومذن بقذي مذن ألذذل بذدر ،ومذن بقذي مذن ألذذل بيعذة الرضذوان ومع ذم ستشذيرلم ،دليذ لذل
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الدخن والعقذل ،لمذاذا أ ِّ
على كمال ِّ
ُحمذل نفسذي وحذدلا عذبء الفتذوف فذي لذفه المسذائل وأنذا أجذد مذن
ختحمل معي؟ "متفق عليص".

"وعح ينب –رضي هللا عنص  -ينص قال :لاد ينمل هللا ايا التـي حـره فيهـا الخمـر" {إنمـا اتلخ تمـر

ــاجتنبوه [المائـــدة ]90:ل ذذفه اآل ذذة
واتلم تيســـر و تاأل تنصـــاب و تاأل تزاله ر تجـــب مـ ت
ــح عمـــل البـ تــيطان فـ ت
الحاسمة في تحريم اللمر ،نزل قبل ذلك آ ات في ا تدريج ،لكن لفه اآل ة التي ُح ِّرم في ا اللمر.

خمرا ،لفا كالم الحنفيذة ،وأنذتم
"وما بالمدين شراب ابرب إال مح تمر" ونقول :التمر ليس حقيقة ً
ال صاحب القاموس مشى على مقتضى األحادخث ،وتودون في بعذض كتذب الل ذة مذا
تنهرون مث ً
"الم ِّرب" للمطر ي
خنتىر ل فا القول ،وفي بعض ا ما خنتىر لرأي الحنفية ،عني لو رجعا إلى ُ
ولذذو حنف ذذي ،ول ذذفا كت ذذاب لل ذذة لوجدت ذذه خنتىذذر لمفلب ذذه ،المسذ ذائل ل وي ذذة ،لك ذذن الم ذذفالب م ذذؤثرة،
شعر بفلك أو لم شعر.
واسنسان ختأثر وينتىر سمامه ُ
اء كانا المفالب عقد ة أو فق ية ،عنذي ل ٌمذا أُريذد شذر
ولكفا في الكتب التي تأثرت بالمفالب سو ً
حدخث من أحادخث العقائد وأرجل فيه إلى "الفذائق" للزملشذري ،الزملشذري ولذو معتزلذي المذفلب

الس ذٌنة علذى كتذذب المتقذذدمين الذفخن لذذم ختذأثروا بالمذذفالب ،ولذذم
ولذفلك ُعتمذذد فذي بيذذان ل ذذة الكتذاب و ُّ

ه ر تأثرلم في كتب م ،أما الكتب التي تُعنى ب ريب ُكتب الفقه فالبد من أن تتأثر مثل ما قلنا:
"الم ِّرب" للمطر ي تأثر بالفقه الحنفي ،وتودون "المىبا المنير في شر بريب الرافعية الكبير"
ُ
ِّ
المقنل" تذأثر بالمذفلب الحنبلذي ،فمثذل لذفه المسذائل
المطلل على أبواب ُ
تأثر بالمفلب الشافعي" ،و ُ
وينهذر
التي خترتب على االختال ،في ا في معاني ا
ل
اختال ،فق ي بين المفالب تُوتنب أو تومل ُ

في جميع ا ،وتُقارن بما قاله المتقدمون.
طالب.........:

الكتب التي أُلِّفا في الل ذة و"العذين"
عندك الكتب المتقدمة مثل "ت فخب الل ة" و"الىحا " وبيرهُ ،
لللليل.

"وعح ابح عمر –رضي هللا عنهما  -ين رسـول هللا -صـلى هللا عليـص وسـلم  -قـال« :كـل مسـكر
لمر ،وكل مسكر حراه» قاعدة شرعية كلية «كل مسكر لمـر» لذل ألح ٍذد وجذه أن قذول :إن لذفا
المسكر ليس بلمر ألنه ليس من عىير العنب ،والرسول –عليه الىالة والسذالم -قذول« :كـل
ُ
ٍ
مسكر لمر»؟ ليس ألحد أن قول ذلك م مذا قلنذا بإمامذة أبذي حنيفذة وجاللذة قذدره فذي الفقذه م مذا

قلنا.

«وكل مسكر حراه» "رواهما مسلم".

"وعح جابر بح عبد هللا –رضي هللا عنهما  -ين رسـول هللا -صـلى هللا عليـص وسـلم  -قـال« :مـا
يسكر كثيره حره قليلص»" وفي حدخث «ما ي تسكر م تنص اتلفترق فم تلء اتلأد م تنص حراه».
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"رواه اإلماه يحمد ،ويبو داود ،وابح ماجص ،والترمذي وحسنص ،والطحـاوي ،ويبـو حـاتم البسـتي"

ابن حبان ،له شوالد ىل ب ا إلى الىحيح ل يره ولفا قال المؤلف" :وقد روي مح حديث سعد،
وعائب  ،وابح عمر ،وعبد هللا بح عمرو وغيـرهم" كذل لذؤالء إضذاف ًة إلذى جذابر رووا «مـا يسـكر
كثيـره حــره قليلـص»« ،مــا ي تســكر م تنـص اتلفـتـرق فم تـلء اتلأــد م تنــص حـراه» إن الكثيذذر إذا أسذكر فقليلذذه

المسذكر
المسذكر
حرام ،قليله إذا كان
خالىذا ،لكذن لذو أخذفنا قليذل مذن لذفا ُ
ً
خالىذا مذن لذفا النذوع ُ
ً
وأضفنا إليه مادة كثيرة بير ُمسكرة لو ال ُسكر فذي لذفه الحالذة ،لذل نقذول :إن حكمذه مثذل حكذم

طعما وال ارئحة؟
الماء إذا وقعا فيه نواسة سيرة ال تؤثر فيه ،ولم تُ ير ً
لونا وال ً
طالب.........:
ماذا؟

طالب.........:

قليله لو من بير ٍ
خلط ب يره ولفا فيذه مذواد ُمسذكرة مذن الكحذول وبيرلذا تُوضذل فذي مذواد طذالرة،
وتكذون سذذيرة جذدا ال تذذؤثر علذى العقذذل مقتضذى لذذفا أن ذا إذا كانذذا قليلذة نسذذبت ا ،كمذا لذذو وقعذذا
ٍ
المح ٌذرم لذو ال وذو وضذل الذنوس
نواسة سيرة جدا في ماء كثير ،ومن م من قول :لذفا القليذل ُ
أو المسذذكر عمذ ًذدا فيمذذا ال ُسذذكر ولذذفلك الذذفخن قولذذون :النسذذبة اليسذذيرة مذذن الربذذا ال تضذذر ألن
بعض المفالب قالوا :أن النواسة اليسيرة ال تؤثر ،عني :قدر الدرلم الب لي ال خؤثر عند الحنفية،
لكن لل ُختىور أنا تُ ِّقدم على الربا ،وأنا تعر ،أنه ربا ولفه نسبة سيرة ،تُ ِّقدم عليه وأنا عالم
ويوو ون مثل لفا؟
أنه ربا ،لل ُختىور أن الحنفية قولون :ا فالن تعال ُبل علي مقدار الدرلمُ ،
ال ،لكن إذا وقعا من بير قىد ،ولفا نهيره إذا وقل الربا من بير قىد ب ذفه
ال قوله عاقل أص ً

النسبة اليسيرة تللص من ا.
أما قولونِّ :
أقدم عليه ،وأنذا تعذر ،أنذه ربذا والنسذبة سذيرة ،ثُذم تللذص منذه ،لذفا ال وذو بحذال
ويقذال:
«لعح هللا هكل الربا ،وموكلص ،وشاهداص» فال وو أن ُعمد إلى الربذا المحذرم فذي الشذرعُ ،
سير؟ ما قولذه
قليله...ثُم تللص منه ،لل قول :الحنفي :ا فالن لفا ثوبي ُبل عليه ،ثُم ىير ًا
ال ،وال ُوذو ون مثذذل لذفا ،لكذن لذو وقعذذا النواسذة مذن بيذر قىذ ٍذد وكانذا ب ذفا القذذدر،
عاقذل أصذ ً
فإنه ُعفى عن ا عندلم.
"وعح يبي سعيد –رضي هللا عنص  -قال :نهانا رسول هللا -صلى هللا عليص وسلم  -ين نخل بيح
المبيـب والتمـر" ألن ذا تتفاعذذل لذفه المذواد المركبذة ،وتتذأثر بسذذرعة بلذال ،التمذر وحذده أو الزبيذذب

وحده" .ين نخل بيح المبيب والتمر" جاء الن ي عن اللليطين ولو مشرو في كتب الفقه.

"وين نخلـ " ألنذه مذن بذاب ضذرب ،ومذن بذاب لنىذر" .وين نخلـ البسـر والتمـر" كذفلك إذا كثذرت
المواد تسارع الفساد إلي ا.

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري
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قد ُللط أنواع ك ثيرة العىائر الم ٌ
شكلة التي ُسمون ا إ
ُ
بلليطذذين لذذل نقذذول بتحريم ذذا؟ ال ألن ذذا ال تُسذذكر والهذذرو ،تلتلذذف .سذذيأتي فذذي الحذذدخث الذذفي
؟ كوكتيل ،لفه مللوطذة أخذالا مذا لذي

بعده.

"وفي لفظ« :م تح شرب النبيذ م تنأ تم فتلي تبرتبص زب ًيبا فترًدا» ال للطه بشيء «ي تو ت تمً ار فترًدا» ألنذه قذد
ـر فـ تـرًدا» "رواه
خت يذذر ،فيهنذذه شذذاربه هذذن أن لذذفا الت يذذر بسذذبب الللذذط ال بسذذبب الت يذذر «ي تو ب تسـً ا
مسلم".

"ولص" أي :لمسلم "عـح ابـح عبـا- ،رضـي هللا عنهمـا  -قـال :كـان رسـول هللا -صـلى هللا عليـص
ٍ
شيء من لذفا" .ينبـذ
وسلم  -ينبذ لص المبيب في السااء" "السااء" مثل القربة قد كون أص ر أو

لــص المبيــب فــي الســااء" ُخوضذذل حبذذات مذذن الزبيذذب فذذي السذذقاء مذذن أجذذل إ ذ ؟ أن ىذذير حلذ ًذوا،
حلوا في السقاء.
وكفلك ُخنبف له التمر من أجل أن كون ً
"فيبربص يومص" عني :اليوم األول شرب كامل" .والغد وبعد الغد" عني :ثالثة أ ام ألنه ال خت ير
في لفه المدة ال ىل إلى أن شتد ويقف ،بالزبد ،ال شتد وال قف ،بالزبد".وبعد الغد ،فن ا كـان

ذكر،
مسـاء الثالثـ شــربص وســااه" "شــربص" عنذذي :أراد أن ُخن يذه؛ لذذئال خبيذذا فذي سذذقائه فيكذذون ُمسذ ًا
ويسقى وُين ى في آخذر اليذوم الثالذث
فعلى لفا النبيف ُشرب ثالثة أ ام ،ثُم بعد ذلك إما أن ُشرب ُ

أو خ راق ،إذا انت ى اليوم الثالث وما ُش ِّرب ُخ راق ألنه مهنة اسسكار.
ويسذذكر" ،فـي الســااء"
"شـربص وسـااه فــنن فضـل شـيء ا
يهرقــص" ألنذه لذب علذذى الهذن أنذه ت يذر ُ
السذقاء إذا ت يذذر مذا فيذذه ُعذ ِّذر ،ت يذره خنذذتفخ ولذفلك فذذي أول األمذذر ُن ذي عذذن االنتبذاذ فذذي األوعيذذة
المزفذا ،والحنذتمُ .ن ذي عذن االنتبذاذ في ذا ألن مذا في ذا قذد خت يذر وال
الىلبة في النقير ،والمقير ،و ُ
ُعلم به ،لفا في أول األمر ل ٌما ألِّف الناس التحريم واجتنبوا اللمر أُِّذن ل م في أن شربوا فذي أي
وع ِّر ،أنه ت ير.
سقاء ،لفا السقاء الفي لو من جلد إذا ت ير ما فيه انتفخُ ،

يهرقص" خ ريقه وإال ل ٌما نزل تحريم اللمر أراق الىحابة...
"فنن فضل شيء" منه " ا

ثُم قال المؤلف –رحمه هللا تعالى" :-باب التعمير"
التعزير :ما فيه عقوبة بير ُمقدرة مما ُمنل شرًعا ألن التعزير في األصل المنل مما ُمنذل شذرًعا،
الممنوعات الشرعية المحرمات بعض ا ما فيه عقوبة ُمقدرة ،ولفا ما تق ٌذدم الكذالم فيذه مذن الحذدود،

وبعضه ليس فيه عقوبة ُمقدرة وإنما مرجعه إلى اجت اد اسمام ولفه التعا ير.
ضذا فذي تذرك المذأمور ،والتعزيذر كمذا كذون علذى
والتعزير كما كذون فذي ارتكذاب الممنذوع كذون أ ً
ٍ
خال ،بذين ألذل العلذم
البدن كون بما لو أوسل من ذلك قد كون بالكالم ،وقد كون بالمال على

في مسألة التعزيذر بالمذال ،والنذاس ختفذاوتون ،فمذن م مذن حتذاج إلذى ردع ،ومذن م مذن حتذاج إلذى
ٍ
كلمة سيرة تؤثر فيه ،ومن م من حتاج إلى األخف من ماله ،ومن م من خردعه الىد عنه.
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شيخ مذن الشذيوخ الكبذار لذه دروس تذزوج واحذد مذن طالبذه ،فتذأخر لذفا الطالذب عذن درس مذا بعذد
صذذالة الىذذبح ،وصذذار فذذي آخذذر الحلقذذة وصذذله الذذدور قذذال الشذذيخ :اق ذرأ ،فذذي اليذذوم الثذذاني قذذال لذذه

الشيخ :اقرأ ،في اليوم الثالذث قذام الشذيخ وتركذه ألنذه بذدأ ختذأخر فيكذون فذي آخذر الحلقذة كذل خذوم،

في اليوم الرابل جاء للمسود قبل أذان الىبح ألنه تعزير ،قام وتركه تعزير.

فالتعزير أنواع ،واسمام ومن إليه األمر كل على حسبه ستعمل من التعا ير ما ُخناسب الحال.
"عح يبي بردة األنصاري –رضي هللا عنص  -ينص سمع رسول هللا -صلى هللا عليص وسلم  -ااول:

«ال اجلــد يحــد فــوق عبــرة يس ـواط إال فــي حــد مــح حــدود هللا تعــالى» متفــق عليــص" لذذل الم ذراد
بالحذذدود التذذي تقذذدم ذكرلذذا مذذادام الحذذد لذذم خثبذذا ف ذال وذذو الزيذذادة علذذى العش ذرة أس ذواا أو الم ذراد

السذٌنة ،عنذي
بالحدود المحرمات؟ وجاء إطالق الحدود علي ذا فذي مواضذل كثيذرة مذن الكتذاب ومذن ُّ

شلىا خال بامرأة ليالي عدخدة ولم خثبا في حقه الزنا ،الحد ما ثبا في حقذه ،نقذول:
نفتر أن
ً
فيولذد فذوق عشذرة
ال ُولد أكثر من عشرة أسواا أو نقول :إن لفا أمر ُمح ٌذرم ف ذو مذن حذدود هللاُ ،

المقرر في مثله إذا ثبا؟ قوالن أللل العلم.
األسواا ،لكن ال ىل إلى الحد ُ
ذاد ذريذل ،قذد
المحذددة المذفكورة ال شذك أنذه خترتذب عليذه فس ل
وال شك أن تنزيل الحدخث على الحدود ُ
ن
المحرمات ليس في ا حد ،ولي أشد مما فيه حد ،والحكمة معروفة في الشرع.
كو بعض ُ

رجح أن المراد بالحدود المحرمات ،وأن مذا خنطبذق عليذه الحذد تعزيذر الوالذد
الم ٌ
على كل حال القول ُ
لولذده إذا أخطذذأ مذذا درس نهذ ًاذر لمىذلحة دنيذذاه ،أو مذذا صذذلى مذل الوماعذذة نهذ ًاذر لمىذذلحة دخنذذه،
وبير ذلك من األمور التي حتاج في ا الولد إلى جر ،الطالب مذن ُمعلذم إذا أخطذأ الطالذب ُعذزره
المعلم بنحو ما ذكرنا ،وقد كون بالضرب بير الم ِّ
بر  ،لكن ال خزيد على عشرة أسواا.
ُ
وهللا أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا محمد.

