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 : السؤالالسؤال
 

شخص يصلي لكن كل شهر أو شهرين يشرب ويسكر، وسكره ال يفقده عقله، ولكن معلوم أن ما

أسكر قليله فكثريه حرام. والسؤال: يف حديث يقول: (لن تقبل صالته أربعني ليلة) هل ينتظر أربعني

يوما مث يرجع للصالة، ألنه بعد السكر يشتاق للصالة فيتذكر حديث: (أربعني يوما) فال يصلي؟

 

: الجوابالجواب

 

احلمد هللا، والصالة والسالم على سيدنا رسول اهللا

وصيتنا هلذا الشارب للمسكر أن يتقي اهللا تعاىل يف نفسه، وال يدفن بذرة اخلري ونوازع اإلميان من قلبه،

فقلبه الذي يشتاق للصالة قلب مؤمن يشعر باخلطر ويبحث عن ماء احلياة بالتوبة واإلنابة إىل اهللا عز

وجل، واخلمر أم اخلبائث حتيط القلب بالران الذي حيجب عن العبد السعادة واهلناء، وال جيين العبد

 

بشربه اخلمر إال خسارة الدنيا واآلخرة.

وأما حديث عدم قبول صالة شارب اخلمر أربعني يوما، فريويه عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا

عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: (َلا َيْشَرُب اْلَخْمَر َرُجٌل ِمْن ُأمَِّتي َفَيْقَبُل اللَُّه ِمْنُه َصَلاًة َأْرَبِعَني

 

َيْوًما) رواه النسائي.
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وليس يف هذا احلديث حترمي الصالة على شارب اخلمر، بل هي واجبة عليه، ويطالب ا، ولكن يف

احلديث أنه ال أجر له فيها وال ثواب، عقابا له على ما أغرق به جوفه ذه النجاسة اخلبيثة، وإن كان

 

مع ذلك مأمورا بالصالة، ويأمث إمثا عظيما بتركها.

يقول اإلمام النووي رمحه اهللا: "وأما عدم قبول صالته فمعناه أنه ال ثواب له فيها، وإن كانت جمزئة يف

 

سقوط الفرض عنه، وال حيتاج معها إىل إعادة" انتهى. "شرح مسلم" (14/227).

وخالصة القول أنه جيب عليك أن حتافظ على الصالة، وتتوب عن اخلمر، ولعل هذه الصالة أن ختفف

عنك من الذنوب األخرى. واهللا أعلم.


