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  حبث بعنوان
 

  اجلواهر املخدرة بني اإلباحة، والتجريم

   فى الفقه اإلسالمى والقانون الوضعى  

  )دراسة مقارنة ( 

  
  دكتور

  شریف إبراھیم حامد عبدالرحمن 
  مدرس القانون بالكلیة التكنولوجیة بالمنوفیة

  وزارة التعلیم العالى 
  ھـ١٤٣٨/  م ٢٠١٧
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  حیم بسم اهللا الرحمن الر
  

  :قال تعالى 
  َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوْا ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْیِسُر َواَألنَصاُب 

 َواَألْزَالُم ِرْجٌس مِّْن َعَمِل الشَّْیَطاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن
 َواْلَبْغَضاَء  ِإنََّما ُیِریُد الشَّْیَطاُن َأْن ُیوِقَع َبْیَنُكُم اْلَعَداَوَة)٩٠(

ِفي اْلَخْمِر َواْلَمْیِسِر َوَیُصدَُّكْم َعْن ِذْكِر اللَِّھ َوَعِن الصََّلاِة 
    )١(  )٩١(َفَھْل َأْنُتْم ُمْنَتُھوَن 

  
  
  
  
  
  

                                                 
   .٩١ ،٩٠اآلیة /ج :  المائدة سورة) ١(
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  اإلهداء
  

 على اهللا وصلى وإنجازه، ھذا العمل إتمام على أعاننا الذي هللا الحمد

 عبده

   :وبعد  الصالحات، تتم كرهبذ والذي المجتبى ونبیھ المصطفى

  إلىأھدى ثواب ھذا العمل

 .  الغالیة   أمي....حیاتي درب وأنارت روحي سماء أضاءت التي ـ

    والوفاء، اإلخالص وعلمني الحیاة، واقع حقیقة علمني من        ـ إلى

  .أبي الغالي  .......  مقابل دون وأعطاني شقائھ سعادتي من صنع من

 . ، وأبنائى إخوتي....  ....   عیني وقرة وأملي يفرحت منبع ـ إلى

  .زكى حسین زیدان  / د.استاذى ومعلمى الخیر فضیلة العمیدأ ـ إلى

  
  
  
  
  
  
  



 - ٣٥٧٥ -

  املقدمة

وعلى آلھ   الحمد هللا رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد 
  :وأصحابھ والتابعین لھ بإحسان إلى یوم الدین ،   وبعد  

السماویة جمیعھا وعلى رأسھا الشریعة اإلسالمیة إنما جاءت إن الشرائع 
للمحافظة على ضروریات الحیاة الخمس، والتي ُتشكِّل كینونة اإلنسان المادیة 

الدین ، والنفس ، والعقل ، والنسل ، والمال؛ إذ یترتب على : والمعنویة، وھي
اء ، وفقدان األمن ، التفریط فى ھذه األمور واإلعتداء علیھا التنازع ، وسفك الدم

وانتشار المفاسد ، والشرور، وبذا ال یجوز للفرد التنازل برضائھ وسلطتھ 
المنفردة عن احد ھذه الضرورات، وإال نال عقابھ ، ومن أھم تلك الضروریات 
المحافظة على العقل ، والنفس من تأثیر،ومضار المواد المخدرة على العقل، 

میة سباقة إلى تجریم ما یمس العقل والنفس والنفس، وقد كانت الشریعة اإلسال
: عن األنظمة الوضعیة الحدیثة ، وھذا الحفظ الذي جاءت بھ الشریعة لھ مستویان

مستوى الحمایة، ومستوى الرعایة، أما مستوى الحمایة فُتعنى بھ الوقایة وإبعاد 
األضرار والمؤذیات، وأما مستوى الرعایة فُیعنى بھ السعي لتحقیق الغایة 

  .المرجوة وھي العبادة المطلقة هللا تعالى 
ویكاد یكون العقل أھم مقصد من ھذه المقاصد؛ فالدین من غیر عقل طقوس لیس 
لھا معنى ، والنفس من غیر عقل حركة فوضویة، والنسل بدون عقل نزوٌّة، 
والمال بدون عقل فساد ودمار؛ ولذلك جعلتھ الشریعة مناط التكلیف الشرعي؛ فمن 

 العقل ُرفع عنھ التكلیف؛ إذ ھو لیس بأھل لھ ، وال بقادر علیھ ، وبذا فإن فقد نعمة
العقل قد ُشرع لحفظھ تحریم المسكرات والمخدرات ، وعقاب من یتناول أى مخدر 
من المخدرات، والناظر آلثار المخدرات بكل أنواعھا وسائر نتائجھا یراھا تشكل 

ًا لھذه الضروریات الخمس ، فمتعاطي خطرًا واضحًا واعتداء سافرًا وتھدیدًا قاطع
المخدرات ال یبالي بأحكام دینھ، وال یلتفت لواجبھ نحو خالقھ، فال یحرص على 

  .طاعتھ، وال یخشى معصیتھ، مما یترتب علیھ فساد دینھ وضیاع آخرتھ 
فالمخدرات ُمذِھبة للعقل، وُمصاِدمة للدین اآلمر بمنع كل ضارٍّ بالفرد      

اكتشف العلماء وال یزالون یكتشفون المزید مما یتعلق باآلفات والمجتمع، وقد 
الجسمیة للمخدرات، سواءعلى الدماغ أو على القلب أو على سائر أعضاء 

  .اإلنسان
ولقد أمرنا اإلسالم بحفظ العقل وصیانتھ ووقایتھ وأمرنا بتكریم تلك النعمة ،      

كیر، أو یؤدي إلى شلل المخ ونھانا أن نتناول أي شيء یضر بالعقل أو یفسد التف
  وحذرنا كل التحذیر من تعاطي تلك المواد السامة كالحشیش والھرویین واألفیون
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 ما علمنا منھا ، وما )١( والكوكایین والترمادول وسائر المخدرات بجمیع مسمیاتھا
لم نعلم ، ألنھا تدخل على العقل فتفسده وعلى التفكیر فتعطلھ فھي من المسكرات 

متھا الشریعة ولم تأذن بتعاطیھا، كما أنھ ُیضعف القدرة الجنسیة ویشوه التي حر
  .األجنة 

إن متعاطي المخدرات بحرصھ على تجرعھا یتجرع سمًا أجمع العقالء      
والعلماء واألطباء على فتكھ باألجساد وتدمیره لألنفس وقتلھا قتًال بطیئًا، فإذا 

  . والخیر وتزلزلت؛ فسدت األسر ھلكت األجساد وضعفت، واختلت موازین الحق
إن متعاطي المخدرات یفقد سویتھ البشریة وكرامتھ اإلنسانیة، ویصبح ألعوبة      

بید تجار الموت یلھث وراءھم باحثًا عن السراب، بل عن الموت ، فال یملك تفكیرًا 
یھ سویًا وال اتزانًا ضروریًا وال قدرة على حسن االختیار لكل ما حولھ مما یصبو إل

قاء حتفھ بأشنع صورة وأبشع العقالء، یبیع نفسھ ویبذل مالھ باحثًا جاھدًا قاصدًا ل
؛ ِلما تقدم رأیت أن یكون موضوع بحثى ھذا متعلقًا بأحد األمور الضروریة میتة

رغم أن اهللا أمدنا بِنَعْم الخمسة ، التى یھدف الشرع إلى حفظھا ، وھو العقل ، 

                                                 
یترب�ع عل�ى ع�رش األدوی�ة الم�سكنة والمخ�درة الت�ى یت�ردد علیھ�ا                "الترام�ادول "بعد أن كان    ) ١(

مدمنو المخدرات، ظھرت أنواع أخرى لتحقی�ق نف�س الغ�رض، ل�م یك�ن الترام�ادول وح�ده                
ا أی�ضًا عل�ى بع�ض أدوی�ة ال��سعال     ال�ذى یقب�ل علی�ھ متع�اطو الم�واد المخ�درة، لك��نھم أقبل�و       

وھى أدویة معروف�ة  " توسیفان"و" توسیالر"والتى تم منعھا من قبل وزارة الصحة مثل   
بارتفاع نسب المواد التى ُتذھب العقل ب�شكل كبی�ر، واس�تبدلتھا بأدوی�ة أخ�رى تك�اد تنع�دم              

حتوي عل�ي   فیھا نسب المواد المخدرة ، كما أن البریزولین قطرة مطھرة للعین واألنف، ت            
ن��سبة مخ��در وت��ؤدي إل��ى اإلدم��ان ، بع��د لج��وء ال��بعض الس��تخدامھا وتعاطیھ��ا م��ن خ��الل    
األن��ف بجرع��ات ت��ؤدي إل��ي ال��شعور بن��شوة المخ��در، خ��صوصا أن س��عرھا ل��یس غالی��ا ،    

"الجرافی��ل"أو " الزومب��ي"أو " الفالك�ا " مخ�در  :وغیرذل�ك م��ن الم�سمیات الحدیث��ة ك��ـ   
وبالن�سبة للمخ�درات الموج�ودة والمنت�شرة ف�ى ع�صرنا الحاض�ر فق�د              الخ ، ...، الطوابع     

ثبت بكل جالء ووضوح خطرھا وضررھا لیس على الفرد فحسب ، بل على المجتمع كل�ھ              
 ، ومن��ع ترویجھ��ا واعتب��ار ذل��ك جریم��ة   ، ول��ذلك انعق��د اإلجم��اع ال��دولى عل��ى محاربتھ��ا   

وجنای��ة یعاق��ب فاعلھ��ا ، ول��م یق��ف األم��ر عن��د ش��رع الق��وانین المحرم��ة للمخ��درات، ب��ل      
أن��شئت األجھ��زة والمراك��ز الدولی��ة لمكافحتھ��ا عالمی��ًا ، كم��ا ت��شیر الدراس��ات الطبی��ة ع��ن  

دم�رداش  ع�ادل  / طبی�ب  . د:  انظ�ر .أضرار المخدرات وخطرھا بالنسبة للف�رد والمجتم�ع     
 ، مقال بجریدة الیوم السابع بت�اریخ     ٧اإلدمان مظاھره وعالجھ  ص      : استاذ بطب األزھر  

طبی�ب   محم��د ع�ادل الحدی�دى أس�تاذ الط�ب النف��سى      /م ـ  د   ٢٠١٦فبرای�ر  / ٢٦/ الجمع�ة  
بجامعة المنصورة، وزمیل الجمعی�ة األمریكی�ة للط�ب النف�سى وع�الج اإلدم�ان حی�ث ح�ذر                   

خ�در اإلس�تروكس، وھ�و یع�رف أی�ضا باس�م تعوی�ذة ال�شیطان أو                 من األضرار الخطی�رة لم    
 .الفی������ل األزرق، وی������تم تروجی������ھ ب������ین الم������دمنین األثری������اء ألن������ھ ب������اھظ ال������ثمن       

 ١٢٠وأوضح أن األستروكس یعد م�ن المخ�درات المخلق�ة، والت�ى یبل�غ ع�ددھا أكث�ر م�ن                   
مین نوع�ا، ویحت�وى عل�ى تركی�زات م��ن مخ�در الح�شیش ومركب�ات الھیوس�ین والھیوس��ای        

واألتروبین، مؤكدا أن مخدر اإلستروكس یعد أخطر م�ن الح�شیش والب�انجو، والترم�ادول         
 .، وتأثیره أقوى منھم نظرا الحتوائھ على مواد كیمیائیة بجانب المواد المخدرة المعروفة
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 األبصار وال تحیط بھا العقول وال األفھام ومھما كثیرة ال تحصیھا البصائر وال
أعمل اإلنسان عقلھ وأجھد فكره كي یحصي ِنَعْم اهللا علیھ فلن یستطیع إلى ذلك 

  .سبیال 
  )١ (﴾)١٨( َوِإن َتُعدُّوا ِنْعَمَة اللَِّھ َال ُتْحُصوَھا ِإنَّ اللََّھ َلَغُفوٌر رَِّحیٌم  ﴿:قال تعالى ـ

یبصر بھا اإلنسان وجوه الصواب ، وطرق الرشاد ، ویعبد فالعقل ھو النعمة التى 
 ، وھو قوام اإلنسان ، ومیزان الشخص ، وزینة المرء بھا ربھ ، ویعرف بھا دینھ

، وبھ عرف اإلنسان ربھ ووقف على أسرار الكون ، وبالعقل أصبح اإلنسان عالمًا 
  .ر والشر  یدرك حقائق األمور، ویعلم ما لم یكن یعلم ، وبھ یمیز بین الخی

ولقد رفع اإلسالم من شأن العقل فجعلھ مناط الثواب والعقاب فعلي وجوده یكلف 
اإلنسان ویحاسب ویثاب أو یعاقب وإذا زال عقلھ سقط عنھ التكلیف ودعا اإلسالم 

  .اإلنسان إلى إعمال عقلھ في التفكیر والتدبیر ، والنظر والتأمل في آیات اهللا  
ي َخْلِق السََّمَواِت َواَألْرِض َواْخِتالِف اللَّْیِل َوالنََّھاِر آلَیاٍت ُألْوِلي  ِإنَّ ِف﴿:قال اهللا تعالى

 الَِّذیَن َیْذُكُروَن اللََّھ ِقَیامًا َوُقُعودًا َوَعَلى ُجُنوِبِھْم َوَیَتَفكَُّروَن ِفي َخْلِق )١٩٠(اَألْلَباِب 
  .)٢ (﴾ )١٩١(اِطًال ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّاِرالسََّمَواِت َواَألْرِض َربََّنا َما َخَلْقَت َھَذا َب

   .)٣(  ﴾)٢١( َوِفي َأنُفِسُكْم َأَفَال ُتْبِصُروَن ﴿:وقال
 لمن خسر عقلھ ضحیة متعة موھومة ، أو نشوة مؤقتة مذمومة ، فالویل كل الویل

ثر ألن وراءھا آفات تفسد الحیاة ، وتجعل اإلنسان من شر مخلوقات اهللا ، وما أك
ضحایا المخدرات فى مستشفیات األمراض العقلیة وبین الوفیات ، وقد ذكر اهللا 
تعالى أن تلك المواد تصد عن ذكر اهللا ، وعن الصالة ، وإذا تعاطى اإلنسان 

 كاملة جاءت اإلسالمیة المخدرات وقع فى بقیة الجرائم ، واآلثام ، والشریعة
 النظام ذلك ومن ، البشر اةحی ینظم لكل ما شاملة ومكان زمان لكل صالحة

 على المحافظة في الشریعة أنظمة كغیره من جاء الذي الجنائي اإلسالمي
 التأكید في ومتكاثرة طافحة الشریعة نصوص جاءت التي الخمس الضروریات

 عن البحث إلى دوًما تواقة  بفطرتھا  البشریة فإن ، النفس ، علیھا المحافظة على
 الھنيء الھادئ العیش عن وبحًثا االستقرار في حًبا إال لكذ وما والطمأنینة ، األمن

 أن دون وعرضھ وعقلھ ومالھ ودینھ نفسھ على فیھ اإلنسان الذي یطمئن
 .خوف أو فزع أي یعكرصفوه

 من التي ھي المخدرات جرائم المتأخرة العصور في المجتمعات بھ ابتلیت ومما
 األمم وغزت أشكالھا وتنوعت تعددت وقد الضروریات  لھذه محاربة األمور أخطر

 أعداء بھا یتربص التي المجتمعات اإلسالمیة وباألخص الفت بشكل والدول
ومما ال شك  ، أفرادھا بین السموم تلك وإضعافھا ببث وتدمیرھا لغزوھا اإلسالم

فیھ أن جریمة تعاطى المخدرات ھى حجر األساس لجرائم المخدرات بصفة عامة ، 

                                                 
   .١٨اآلیة   /١٤ج : سورة النحل ) ١(
    .١٩١ - ١٩٠یة  اآل /٤ج  : آل عمرانسورة ) ٢(
   .٢١اآلیة  /٢٧ج   : الذاریاتسورة ) ٣(
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م المخدرات األخرى علیھا من انتاج وتھریب وترویج إلى أن وذلك لقیام بقیة جرائ
یصل المخدر إلى المستھلك الذى یدفع ثمنھ غالیًا من دینھ ونفسھ وعقلھ وعرضھ 
ومالھ ، فالمتعاطى للمخدرات ھو بمثابة المحرك لھذه الحلقة اإلجرامیة ، وھذا ما 

شروع ، كلما زاد عدد یمثل العالقة الطردیة التى تتأثر بزیادة اإلنتاج غیر الم
المتعاطین ، وقد اتسمت ظاھرة اإلتجار غیر المشروع فى المخدرات ، والمؤثرات 
العقلیة بأن القائم علیھا جماعات من التجار والمھربین انتظموا فى شبكات 
ومؤسسات دولیة ذات مجالس إدارات ومیزانیات ضخمة ، وإمكانات ھائلة تعتمد 

 جمیع من یتطلب وكل ھذا عملیاتھا اإلجرامیة ، على الفساد والعنف فى تسھیل
لھذه  محاربة مجالھ في كل  المستویات أعلى على والتعاون التكاتف األمة أفراد

  .الجرائم
  
 البحث الذى اخترت لھ ھذا خالل من  الموضوع ھذا في أسھم أن أحببت لذا

  :عنوان
  

  والقانون الوضعى  الجواھر المخدرة بین اإلباحة والتجریم فى الفقھ اإلسالمى 
  )دراسة مقارنة ( 

 :ألمورعدیدة منھا  الموضوع، لھذا اختیاري سبب  یرجع:اسباب اختیار البحث
ومنظم فى أوساط  الفت بشكل الحاضر الوقت في المخدرات جرائم انتشار .١

 المجتمع على بدوره یؤثر مجتمعنا عموما ، وبین فئة الشباب خصوصًا ، مما
  .واستقراره وأمنھ

 .المخدرات خطر محاربة جانب الموضوع لدعم بھذا المساھمة في مني رغبة.   ٢
 المھم ھذا الموضوع معالجة في وشمولیتھا اإلسالمیة الشریعة سمو إبراز .٣

 .األمن واالستقرار للمجتمع تحقق عقابیة بأسالیب
 ـ لما رأیت من شبابنا على وجھ الخصوص ، وما تطالعنا بھ وسائل اإلعالم ٤

یا من جرائم متعددة مختلفة ؛ وان بحثنا عن السبب األصیل لھذه الحوادث یوم
  .وجدنا أن وراءه تعاطى المواد المخدرة 

فكل ذلك ، وغیره دفعنى الختیار ھذا الموضوع للبحث فیھ وتوضیح خطورة 
تعاطى المواد المخدرة على الفرد والمجتمع ، محذرا من الوقوع فى براثن 

  .ال یزال یحطم حیاة المالیین من األسر والمجتمعات ھذاالمرض الذى حطم و
  :وتتمثل فى فصلین :  خطة البحث 
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  الفصل األول 
  :ماھیة المواد المخدرة واخطارھا ، وفیھ مبحثان 

  المبحث األول
  ماھیة المواد المخدرة ، وانواعھا ، وانتشارھا فى الفقھ والقانون

  :ویتضمن ثالثة مطالب 
  :ن المواد المخدرة  وفیھ فروع مضمو: المطلب األول 

  .تعریف المواد المخدرة فى اللغة والفقھ اإلسالمى: الفرع األول  
  .تعریف المواد المخدرة فى القانون والطب :   الفرع الثانى 
  .الموازنة بین تعریف المواد المخدرة فى الفقھ والقانون والطب : الفرع الثالث 

  :، وفیھ فرعان  خدرةانواع المواد الم: المطلب الثانى 
  .أنواع المواد المخدرة تبعًا لمصدرھا : الفرع األول 
  .أنواع المواد المخدرة تبعًا لتأثیرھا على الجھاز العصبى : الفرع الثانى

 :عوامل انتشار المواد المخدرة ، وفیھ فرعان : المطلب الثالث 
  .لمخدرة  العوامل المؤدیة إلى تعاطى وانتشار المواد ا: الفرع األول 
  . عوامل القضاء على المواد المخدرة:الفرع الثانى 

  المبحث الثانى
                      اخطار المواد المخدرة ، وفیھ ثالثة مطالب  

  .اخطار المواد المخدرة على الفرد نفسھ  : المطلب األول 
  .اخطارالموادالمخدرة على األسرة والمجتمع  :المطلب الثانى 

  .اخطار المواد المخدرة على االقتصاد  :الث المطلب الث
  الفصل الثانى

  :موقف الفقھ والقانون من المواد المخدرة وفیھ مبحثان 
  المبحث األول  

  موقف الفقھ اإلسالمى والقانون الوضعى من المواد المخدرة
  :، ویتضمن ثالثة مطالب 

  :ثة فروع أقوال الفقھاء فى المواد المخدرة ،  وفیھ ثال: المطلب األول 
  .المواد المخدرة فى الفقھ اإلسالمى  :  الفرع األول   
  .المواد المخدرة فى القانون الوضعى  :  الفرع الثانى   

  .الموازنة بین الفقھ والقانون بخصوص المواد المخدرة : الفرع الثالث 
  :  األحكام الفقھیة المتعلقة بالمواد المخدرة، وفیھ ثالثة فروع:المطلب الثاني
  .زراعة المواد المخدرة  :  الفرع األول 
  .التعامل بالمواد المخدرة وتعاطیھا ، ومجالسة من یتعطونھا : الفرع الثانى

  .الطعام والشراب   في الطیب جوزة استخدام:   الفرع الثالث 
  :مدى مشروعیة التداوى بالمواد المخدرة ، وفیھ ثالثة فروع : المطلب الثالث 

  .اھیة التداوى م:  الفرع األول 
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  .مدى مشروعیة التداوى بالمواد المخدرة في الفقھ اإلسالمى  : الفرع الثانى  
  .مدى مشروعیة التداوى بالمواد المخدرة في القانون الوضعى  : الفرع الثالث 

  المبحث الثانى
خالل  مكافحة اإلسالم والقانون للمواد المخدرة ، ونتعرف على ذلك من

  :مطلبان 
  .معالجة اإلسالم لموضوع المواد المخدرة  : ول المطلب األ

  .معالجة القانون لموضوع المواد المخدرة : المطلب الثاني
  .الموازنة بین الفقھ والقانون فى معالجة المواد المخدرة:المطلب الثالث

 .وتناولت فیھا أھم النتائج التى توصلت إلیھا وأھم توصیاتى : الخاتمة 
  .راجع  والمحتویات المصادر والم: فھرس ـ 
وأخیرًا اسأل اهللا العلى العظیم أن یتقبل ھذا العمل ، وان یجعلھ خالصا لوجھھ  

  .الكریم وان ینفعنا بھ في الدنیا، واآلخرة وآخردعوانا أن الحمد هللا رب العالمین 
  .شریف إبراھیم حامد عبدالرحمن ./                                         د
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  ولالفصل األ

   ماهية املواد املخدرة واخطارها

  وفیھ مبحثان

  املبحث األول

  ماهية املواد املخدرة ، وانواعها ، وانتشارها فى الفقه والقانون 

  :ویتضمن ثالثة مطالب 

  اطب اول

  ون اواد ادرة 
  

یختلف مضمون المواد المخدرة فى الفقھ اإلسالمى عنھ فى القانون والطب ، 
  :لى ذلك من خالل ثالثة فروع ونتعرف ع

  .تعریف المواد المخدرة فى اللغة والفقھ اإلسالمى :  الفرع األول 
  .تعریف المواد المخدرة فى القانون والطب :   الفرع الثانى 
  .الموازنة بین تعریف المواد المخدرة فى الفقھ والقانون والطب : الفرع الثالث 

  الفرع األول

  فى اللغة والفقه اإلسالمىتعريف المواد المخدرة 

  :تعريف المخدرات في اللغة : أوالً 

  فالَخَدر الحركة، یطیق فال واسترخاء، فتور اصابھ دًرا،َخ َخَدر َ من :لغة التخدیر
 وضعف فتور :والَخدر كلھ، الجسد أو األعضاء بعض یغشى استرخاء ، بالتحریك

 واإلدراك، للشعور مبدلوال لإلحساس، المعطل : والمخدر ،الشارب یعتري وكسل
استترت،  أي المرأة تخدَّرت :یقال حیث ستر یعني َخَدر اللفظ  من أتت والمخدرات

 أن بذلك ویقصد وجسمھ، عظامھ وأعضاؤه وخدرت عرینھ لزم : األسد وَخَدر
 تدور معاني كلمة ِخدر بكسر الخاء والكسل ، السكون تسبب التي ھي المخدرات

  … ما یستر الجھاز العصبي عن فعلھ، ونشاطھ المعتاد:والمخّدر ھو. حول الستر
الخدرة ثقل الرجل وامتناعھا عن المشى ، والخدر فى العین : قال ابن األعرابى 

  ثقل فیھا من أذى یصیبھا ،: فتورھا ، وقیل
اجتمع عصبھا : ما لرجلك؟ قال : أنھ خدرت رجلھ فقیل لھ : وفى حدیث ابن عمر

  )١(یا محمد ،  فبسطھا : ال قیل اذكر احب الناس إلیك ق
  .ستر یمد للجاریة فى ناحیة البیت وجمعھ خدور : والِخدربالكسر 

                                                 
  .ـ  ھ ١٤١٥ صادر، دارـ  بیروت :ط  ، َخَدر مادة ٢٣٠/ ٤لسان العرب  :  ابن منظور)١(
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الكسل وظلمة اللیل ، والمكان المظلم ، واشتداد الحر ، واشتداد ): بالفتح ( والَخدر
ستره ، فھو مخدر ، والخدر :استتر وأخدر عرین األسد: البرد ، وتخدر واختدر 

   . )١(ضاء وفتور العین ، أو ثقل فیھا  ھو أمذالل یغشى األع
ھو مادة تسبب فى اإلنسان والحیوان فقدان الوعى بدرجات متفاوتة : والمخدر

 استعملت ھنا ومنكالحشیش، واألفیون وجمعھا مخدرات وھذا ھوالمعنى المراد ،
  .وتغیبھ  العقل تستر مواد أنھا أساس على مخدرات كلمة

در تدور حول الستر ، والفتور ، والكسل ، وبذا ظھر لنا أن معانى كلمة خ
  والمواراة

  :تعريف المخدرات في اإلصطالح الفقهى : ثانياً 

 أواخر في إال اإلسالمي العالم في والمجھولة المعروفة المخدرات أشكال تظھر لم 
   الھجري ، القرن السادس

 وھو نوالشیكرا واألفیون كالحشیشة الطاھر المسكر أكل" :الزواجر جاء فى ـ 
   .)٢(مسكرة كلھا فھذه الطیب وجوزة والزعفران وكالعنبر البنج

 المسكرة؛ الملعونة الحشیشة أما ":أنھا اإلسالم شیخ فتاوى مجموع جاء فى ـ
 یكن لم ولو العلماء، باتفاق حرام منھا والمسكر المسكرات من غیرھا بمنزلة فھي

  )٣ (".التعزیر فیھ یجب كرالمس وغیر الحد، فیھ یجب المسكر فإن كالبنج؛:مسكرا
 : أنھا المالكي خلیل مختصر على الجلیل منح جاء فى ـ
 وال العقل، في یؤثر الذي بالجامد یحد فال بالمائع، مختص الحد أن یفید الشرب"

 ".)٤(العقل في المؤثر القدر إال منھ یحرم
  .  )٥() یحد  مسكًرا أوشراًبا الخمر شرب ومن : ( المحتاج نھایة جاء في ـ

ابن  فیما رواه   : قولھ بمطلق واستدل : العسقالني حجر ابن عرفھاـ 
  : قال رسول اهللا : عمر رضي اهللا عنھما قال 

                                                 
 ھ��ـ ، ١٣٩٨بی�روت ـ دار الفك�ر      :  ط١/٤٩٠الق�اموس المح�یط    : ، الفیروزب�ادى َخ�َدر  م�ادة  )١(

 –المكتب��ة العلمی��ة  :  ، ط١٦٥/ ١منی��ر الم��صباح ال:  ، الفی��ومى٢٣٠/ ٤ل��سان الع��رب  
 - ھ��ـ ١٤١٥ بی��روت –مكتب��ة لبن��ان  :   ط ١٩٦/ ١مخت��ار ال��صحاح   : بی��روت، ال��رازي

  . م  ١٩٩٥
  :بیروت  ١ط   ٣٥٤ / ١الكبائر اقتراف عن الزواجر :الھیثمي حجر بن أحمد الدین شھاب )٢(

  .  م ١٩٨٧  ـھ ١٤٠٧ الفكر، دار
  .                     م  ٢٠٠٥/  ھـ ١٤٢٦دار الوفاء  : ، ط ٢٠٤/ ٣٤ىفتاوالمجموع  :تیمیة ابن )٣(
                    .م١٩٨٩ -ھـ ١٤٠٩  الفكر دار  ـبیروت :ط ،٣٤٩ /٩الجلیل  منح :محمد علیش )٤(
 -ھ�ـ  ١٤٠٤الفك�ر   دار:بی�روت   :، ط٣٩/ ٢ المحت�اج  نھای�ة  الرمل�ي،  محم�د  ال�دین  ش�مس  )٥(

                                        م١٩٨٤
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   غیر أو شراًبا سواء یسكر ما كل بمعنى)١( » َحَرام  َخْمٍر وُكلُّ،  ُكلُّ ُمْسِكٍر َخْمٌر «
   )٢ (.الحشیشة ذلك في وتدخل شراب

   العقل على یؤثر ما كل ھووالخمر، تحریم قیاس على مبنیة اأنھ مما سبق یتضح و
 الكسل یولد الذي التخدیر معنى في اللغة علماء الشریعة یوافقون  علماء إذن

 :)٤(والمفتر كما یقول الخطابي"" ھو ما غطى العقل ": المسكر"و، )٣(والفتور 
 عن تناولھ وقد نھى ."ھو كل شراب یورث الفتور والخدر، وھو مقدمة السكر"

  لئال یكون ذریعة الى السكر ، فمن ذلك یتضح أن كلمة المفتر تعنى المخدر  
، وھي ما ُیغیِّب العقل والحواس دون أن "المـُفتِّرات"فقد أطلق على المخدرات 

  .یصیب ذلك النشوة والسرور، أمَّا إذا صحب ذلك نشوة ، فإنَّھ ُسْكر
  ).  لتى تغیب العقل من غیر نشوة وال طربھى ا:(أنھا)٥(ـ وعرَّفھا فقھاء الحنفیة
  ). ما غیب العقل دون الحواس،ال مع نشوة وفرح : ( بـ)٦(ـ عرَّفھا فقھاء المالكیة

كل ما یترتب علیھ تغطیة العقل ال مع : المخدر:)٧(و جاء عن ابن حجر الھیثمى
  .الشدة المطربة 

                                                 
  ٨٩٦باب بیان أن كل مسكر خم�ر وأن ك�ل خم�ر ح�رام ص     /  صحیح مسلم  كتاب األشربة   (١)

  برقم 
:  كل مسكر حرام: االشربة ،  باب:   كتاب  ٣٣٩٠ ح رقم    ١١٢٤/ ٢ :  ، سنن ابن ماجھ       ٥٢٢١

  .    یث صحیح محمد فؤاد عبد الباقي  ـ  قال األلبانى حد: دار الفكرـ بیروت ، تحقیق : ط
 ١٠ج البخ�اري،  ص�حیح  ب�شرح  الب�اري  ف�تح  العسقالني الشافعى ، حجر ابن  احمد بن على )٢(

                                      . ھـ ١٣٧٩  بیروت دار المعرفة ـ :  ط  ٤٥/
 الم��ؤتمر ال��سادس  ٤٥/ ٣موق��ف ال��شریعة اإلس��المیة م��ن المخ��درات    :عب��دالعال عط��ورة / د)٣(

  . م ١٩٧٤ـ الریاض للمخدرات 
احمد بن محمد بن إبراھیم بن الحطاب الخطابى البستى أحد الفقھاء المجتھدین      : الخطابى ھو  )٤(

، ول�ھ فھ�م مل�یح وعل�م غزی�ر ومعرف�ة           ...لھ معالم السنن ، واالعالم ش�رح فی�ھ البخ�ارى            
 البدای��ة والنھای��ة الب��ن كثی��ر    : ھ��ـ انظ��ر  ٣٨٨ت��وفى بب��ست   ... باللغ��ة والمع��اني والفق��ھ    

 ھ�ـ  ـ    ١٤٠٨دار إحیاء التراث العربي ـ  الطبعة االولى  :  ط٢٦٩/ ١١الدمشقي المتوفى 
  . م ١٩٨٨

  .م  ٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١دار الفكر  ـ بیروت :  ط١٩٧ / ٨ : حاشیة ابن عابدین  )٥(
دار :  ط ١٢٦/ ١: مواھ�ب الجلی�ل   :   شمس الدین أبو عبد اهللا المعروف بالحطاب الرُّعین�ي          )٦(

فرق فقھاء المالكیة بین المواد التى ت�ؤثر عل�ى عق�ل اإلن�سان فق�سموا             ب ، ولقد    عالم الكت 
 م�ا غی�ب   :ـ� الم�سكر   )یری�د المن�وم   ( المسكرات ، المفسدات ، المرقدات      : ھذه المواد إلى    

 م�ا غی�ب العق�ل والح�واس كح�ب ال�بالدر،       : ـ المرق�د  .العقل دون الحواس مع نشوة وف�رح 
والم��ذھب عن��د   كع��سل ال��بالدر ،   واس ال م��ع ن��شوة  م��ا غی��ب العق��ل دون الح��   :المف��سد 
:  ج�اء ف�ى الف�روق     أن عقوبة تناول المخدرات ھى التعزیر ال الحد كم�ا سنوض�ح            المالكیة

أعتقد أنھا من المفسدات ال م�ن الم�سكرات وال أوج�ب فیھ�ا الح�د       : (فى الحشیشة ما نصھ   
 ١/٢١٧ الفروق  للقراف�ى  :انظر)  وال أبطل بھا الصالة بل التعزیر الزاجر عن مالبسھتا         

  .م ١٩٩٨ -ھـ ١٤١٨دار الكتب العلمیة ـ بیروت :  ، ط٣٧٢، 
  .                      المكتبة الشاملة  :  ط٦٧/ ٢الزواجر عن اقتراف الكبائر :  ابن حجر الھیثمى)٧(
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جسد ، وإن لم ینتھ إلى كل مخدر لل:( أن المفتر : )١(ـ وجاء عن ابن رجب الحنبلى
 ) .حد اإلسكار كالبنج ، ونحوه 

ومن خالل التعاریف السابقة یتضح لنا أن الفقھاء تناولوا مفھوم المخدر بمایترتب 
علیھ من أثر من تغییب العقل أو تغطیتھ ال مع نشوة وسرور، ویدخل فى التعریف 

  ثر كل مادة موجودة اآلن ، أو تظھر بعد ذلك ، ویكون لھا ذات األ
كل مادة یؤدِّي تعاطیھا إلى حالة تخدیر كلي : وبذایظھر لى أن المواد المخدرة ھى

أو جزئي مع فقدان الوعي أو دونھ، أو تعطي شعورًا كاذبًا بالنشوة والسعادة، مع 
  .الھروب من عالم الواقع إلى عالم الخیال

  

  الفرع الثانى
  تعريف المواد المخدرة فى القانون الوضعى ، والطب

  :تعريف المواد المخدرة فى القانون الوضعى :  أوالً 
عالج القانون موضوع المواد المخدرة من خالل احاكم االتفاقیات الدولیة المبرم�ة           

فى مج�ال مكافح�ة المخ�درات ، وال�سابقة عل�ى اإلتفاقی�ة الموح�دة للمخ�درات ل�سنة                    
تعریف�ا   ھ ل�م ی�رد  والت�شریعات الوطنی�ة ، إال أن�   م ، وما بعدھا من اتفاقیات ، ١٩٦١
للم��واد المخ��درة ؛ لتع��دد اش��كالھا والوانھ��ا وم��سمیاتھا ومؤثراتھ��ا ف��ى ظ��ل   جامع��ًا

  .التطور العلمى الحدیث ، وإن كان قد تم االتفاق على تجریمھا 
  :)٢(نیویورك في ١٩٦١ سنة بالمخدرات المتعلقة االتفاقیة ـ تعریف

 تركیبیة أو طبیعیة مادة كل" :منھا األولى المادة علیھ نصت ما حسب المخدرات’’
 الت�ي  ھ�ي  المق�صودة  والج�داول  ،"والث�اني  األول الجدولین في المدرجة المواد من

 .قانونا المحظورة والمستحضرات قوائم المخدرات تحدد
 للمخ�درات  الم�شروع  غی�ر  االتج�ار  لمكافح�ة  المتح�دة  األم�م  اتفاقی�ة  تعری�ف  ـ�   

 )٣  (م١٩٨٨   سنة العقلیة والمؤثرات
 أو كانت طبیعیة مادة أیة" :بأنھ األولى المادة علیھا نصت ما حسب خدراتالم

 المخ�درات  اتفاقی�ة  م�ن  والث�اني  األول الج�دول  ف�ي  المدرج�ة  الم�واد  من اصطناعیة
 س�نة  المخ�درات  التفاقی�ة  المع�دل  ١٩٧٢ ل�سنة  البرتوك�ول  وم�ن  م،١٩٦١س�نة 

 م١٩٦١
 م�ن  ١ الم�ادة رق�م   لق�د ن�ص الم�شرع الم�صرى ف�ى     : الم�صرى   الم�شرع  ـ  تعری�ف 

 احكام تطبیق في مخدرة جواھر تعتبر( على أنھ ١٩٦٠ لسنة ١٩٨٢القانون رقم 
 منھ�ا  وی�ستثني  ، ب�ھ   الملح�ق ١ رق�م  الج�دول  ف�ي  المبین�ة  الم�واد  الق�انون  ھ�ذا 

  .  ٢ رقم بالجدول المبینة المستحضرات

                                                 
 – دار المعرفة ١: ط٤٢٣/ ١جامع العلوم والحكم : أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي  )١(

  .ھـ ١٤٠٨بیروت 
  .م  ١٩٦١ لسنة بالمخدرات المتعلقة االتفاقیة  )٢(
 العقلی�ة  والم�ؤثرات  بالمخ�درات  الم�شروع  غی�ر  االتج�ار  لمكافح�ة  المتح�دة  األم�م  اتفاقی�ة   )٣(

  .م ١٩٨٨
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ون  ف�ى ق�ان   المخدرةالجواھرلم یعرف  أن المشرع المصرى ھذا من لي یتضح وما
 الملحق�ة  الج�داول  إل�ى  باإلحال�ة  المخ�درات  بتحدیدأص�ناف   ق�ام  المخ�درات وإنم�ا  

   باالتفاقیة،
كل مادة یترتب علي تناولھا انھاك للج�سم        :)١(ـ عرفها بعض فقهاء القانون بأنها     

وت��أثیر س��ئ عل��ى العق��ل حت��ى تك��اد ت��ذھب ب��ھ ، وتك��ون ع��ادة اإلدم��ان وتجرمھ��ا         
  ) القوانین

م�ادة ذات خ�واص معین�ة ی�ؤثر تعاطیھ�ا أو اإلدم�ان                :( بأنها بينماعرفها جانب آخر  
علیھافى غی�ر أغ�راض الع�الج ، ت�أثیرًا ض�ارًا ب�دنیًا أو ذھنی�ًا أو نف�سیًا ، س�واء ت�م            

 ) .تعاطیھا عن طریق البلع أو الشم أو الحقن أو أى طریق آخر
  : أرى تعريفها بأنها هي   المخدرات لتعريف دراستي خالل ومن

بالن�شاط ال�ذھنى أو    یؤدى تعاطیھا إل�ى الح�اق األذى   تصنیعیة أو یعیةطب مادة كل( 
 .  ) علیھا لإلدمان وصوال تعاطیھا جراء من العقلى لإلنسان

وبذا فإن المشرع قد حظر من التعامل بالمواد المخدرة ، كما وضع قائمة بھ�ا دون           
ت لھ��ذه تحدی��د ھ��ذه الم��واد عام��ة ، إال أن بع��ض رج��ال الق��انون ق��د وض��عوا تعریف��ا 

كل مادة ینتج عن تعاطیھا فقدان جزئى أو كلى لإلرادة وتحدث :(   أنھا المواد منھا
فتورًا فى الجسم ، وتجعل اإلنسان یعیش فى تیار واھم فترة وقوع�ھ تح�ت تأثیرھ�ا          

 ()٢(.  
  :ـ كما عرفها البعض من فقهاء القانون بأنها 

ز العصبي ویحظر ت�داولھا     مجموعة من المواد التي تسبب االدمان وتسمم الجھا       (ـ  
او زراعتھ��ا او ص��نعھا اال ألغ��راض یح��ددھا الق��انون وال ت��ستعمل اال بواس��طة م��ن 
ی��رخص ل��ھ ب��ذلك وس��واء كان��ت تل��ك المخ��درات طبیعی��ة ك��التي تحت��وي أوراقھ��ا          
وازدھارھا وثمارھا على المادة الفعالة المخدرة أو مصنعة من المخدرات الطبیعی�ة      

مخ��درة او تخلیقی��ة وھ��ي م��ادة ص��ناعیة ال ی��دخل ف��ي     وتع��رف بم��شتقات الم��ادة ال 
صناعتھا وتركیبھا اي ن�وع م�ن أن�واع المخ�درات الطبیعی�ة او م�شتقاتھا الم�صنعة                  

 إذن یطلق اس�م المخ�درات    ،)٣() ولكن لھا خواص وتأثیر المادة المخدرة الطبیعیة   
جتماعی�ة  عموما ، على مجموعة متباینة من العقاقیر، التي تختلف في تأثیراتھا اال      

والنفسیة والجسدیة بمعنى أن المخدرات ھى م�واد نباتی�ة أو كیمیائی�ة لھ�ا تأثیرھ�ا                 
العقلى والبدنى عل�ى م�ن یتعاطاھ�ا فت�صیبھ بالك�سل والخم�ول والخ�در وت�شل فك�ره                    
وعقلھ ونشاطھ وتمنع ادراكھ وتزیل وعیھ أو تقلل منھ ، وتغطى عقلھ كم�ا یغطی�ھ               

  … المسكر أو أشد 

                                                 
قانون المخدرات معلقًا علی�ھ بالفق�ھ وأحك�ام ال�نقض واإلداری�ة العلی�ا        : مجدى محب حافظ  / د  )١(

     .٩٦/ ١٧٢٧م ، ایداع ١٩٩٦ ، الطبعة الثانیة ٥علیا ص والدستوریة ال
  .دار المطبوعات الجامعیة  :  ، ط١١مشكلة المخدرات واإلدمان ص:  أحمد أبوالروس/  د)٢(
 دارالن�شر  :، ط  ١٠٣المق�ارن ص   القانون في رت المخدا تعاطي جریمة: عبداهللا محمد /د )٣(

   .ب بالریاضوالتدری االمنیة ارساتللدالعربي  المركز
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  )  :١(ريف المواد المخدرة فى الطبتع:  ثانياً 

منتج��ات كیمیائّی��ة، تمتل��ك آث�ارًا بیولوجّی��ة عل��ى الب��شر، والكائن��ات  ( المخ�ّدرات ھ��ي 
الحّیة، وتستخدم في مج�ال الّط�ب وال�ّصیدلة عل�ى أّنھ�ا م�واد للع�الج، والوقای�ة م�ن           

ستخدم األمراض، أو تشخیص المرض، كما أّنھا ُتعّزز اّلنشاط البدنّي، والعقل�ّي، وُت�    
لم��دة مح��دودة ، ُتع��د المخ��ّدرات مجموع��ة م��ن العق��اقیر، واألق��راص، والب��ودرة،         

 . والّسوائل، التي تمتلك القدرة على الّتأثیر في وظ�ائف الجھ�از الع�صبّي، والم�زاج          
  :وقد عرف أھل الطب المخدرات بتعاریف عدیدة منھا أنھا ھى 

) ي المصحوب بتسكین األل�م     مادة كیمیائیة تسبب النعاس والنوم أو غیاب الوع       ( ـ  
 الت�ي  Narkosis اإلغریقی�ة  شتقة م�ن م� ال Narcotic ترجمة مخدر وكلمة،   

   . یخدر تعني
  النف�سیة  والحال�ة  ال�ذھني  الن�شاط  عل�ى  ت�ؤثر  الت�ي  العق�اقیر،  م�ن  مجموع�ة  ھ�ي ـ�  

 للھلوس�ة  بت�سببھا  أو ن�شاطھ،  بإبط�اء  أو الع�صبي  الجھ�از  بتن�شیط  إم�ا  لمتعاطیھا،
 م�شاكل  م�ن  الكثی�ر  تعاطیھ�ا  ع�ن  وی�نجم  اإلدم�ان  ت�سبب  العقاقیر وھذهوالتخیالت، 

  .  االجتماعیة   العامة والمشاكل الصحة
  

  الفرع الثالث
  الموازنة بين تعريف المواد المخدرة فى الفقه والقانون والطب

تب�ین لن�ا م�ن    ـ بعد بیان تعریف المواد المخدرة ف�ى اللغ�ة والفق�ھ والق�انون والط�ب              
 أن معانى كلمة خدر ت�دور ح�ول مع�انى كثی�رة وكلھ�ا مع�ان              :ف اللغوى خالل التعري 

متقاربة ، وجمیعھا تتحقق فى الشخص المخدر ؛ حی�ث یعتری�ھ ال�ستر ، والفت�ور ،        
والك��سل ، والم��واراة ،وجمی��ع ھ��ذه المع��انى اللغوی��ة تتف��ق م��ع المعن��ى الطب��ى ،          

، وظلم�ة ش�دیدة   والشرعى من حیث تأثیر المخدرات على متعاطیھا من ستر للعقل     
تب��ین لن��ا أن��ھ  : تعری��ف الفق��ھ اإلس��المى  ، وفت��ور ، وك��سل ف��ى األع��ضاء ، إال أن   

اقتصر على تحدید المخدر بكل ما یترتب علی�ھ تغطی�ة العق�ل ال م�ع ال�شدة المطرب�ة         
وبذا ظھر لنا أنھ اقتصر على أحد المع�انى اللغوی�ة مم�ا ی�دل عل�ى أن تعری�ف اللغ�ة            

 أن المعن�ى اللغ�وى یختل�ف ع�ن المعن�ى الق�انونى حی�ث        أعم من تعریف الفقھ ، كم�ا    
یدخل فقھاء القانون فى مصطلح المخدرات مواد منبھة وھى على نقیض المخدر ، 

ع��الج موض��وع الم��واد    ل��م ی��ضع تعریف��ا للمخ��در إال أن��ھ    : كم��ا أن لفق��ھ الق��انونى  
المخ���درة م���ن خ���الل أح���اكم االتفاقی���ات المبرم���ة ف���ى مج���ال مكافح���ة المخ���درات،     

للم�واد المخ�درة وذل�ك لتع�دد اش�كالھا       تعریفا جامعًا لم یردوشریعات الوطنیة ، والت
ومؤثراتھا ، إال ان المشرع حظر من التعامل بھا، كما وضع قائمة بھا دون تحدی�د          

إال أن ھذه المواد عامة إال أن بعض رجال القانون قد وضعوا تعریفات لھذه المواد          

                                                 
 محم�د  ، ١٠اإلدم�ان مظ�اھره وعالج�ھ  ص    : عادل دمرداش استاذ بطب األزھر/ طبیب . د) ١(

 :الری�اض  :ط ،١٢١/ ١ المق�ارن،  الق�انون  ف�ي  المخ�درات  تع�اطي  جریم�ة   :عی�د   فتح�ي 
: عب�داهللا   محم�د /م ، د ١٩٨٨ ھ�ـ ـ   ١٤٠٨والت�دریب  للدراس�ات األمنی�ة   العرب�ي  المرك�ز 
      .                              ١٠٣ ص  المقارن القانون في رت المخدا تعاطي جریمة
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متاز بھ�ا تعریف�ات الفق�ھ اإلس�المى حی�ث می�زوا       ھذه التعریفات ینقصھا الدقة التى ی 
بین المخدر وغیره من المواد التى تؤثر فى عقل اإلن�سان ، واعتب�روا أن م�ا ی�ؤثر       
فى العقل والح�واس المختلف�ة ھ�ى م�ن المرق�دات ولی�ست م�ن المخ�درات ، وان م�ا                    
یغی��ب العق��ل دون الح��واس یعتب��ر م��ن الم��سكرات إذا ص��حبھ ن��شوة وط��رب ، وم��ن   

 .ت إذا لم یصحبھ ذلك المخدرا
اقتصر عل�ى تناول�ھ بم�ا یترت�ب علی�ھ طبی�ًا فق�ط         : عریف أھل الطب للمخدرات   ـ أما ت  

  .دون النظر إلى ما یترتب علیھ من أحكام فقھیة أو قانونیة 
وب��ذا ف��ان تعری��ف الفق��ھ اإلس��المى أق��وى التعریف��ات ؛ حی��ث ی��دخل فی��ھ أى م��ادة         

  .موجودة أو ممكن أن تكتشف بعد ذلك 

  ب ااط

  اواع اواد ادرة

 ، وكلھ�ا تغط�ي العق�ل، وتف�سد الج�سم ،      متع�ددة  أن�واع  ت راوالم�سك  رت للمخ�دا 
 مختلفة باسماء تناولھا في یتفننون الناس وبدأ أنواع عدیدة ، زماننا وظھرت في

 وق�د  ، العق�ل  تغطی�ة  م�ن  المق�صود  الھ�دف  تحقق أشیاء إلى تعاطي بعضھم ویلجأ ،
  اس فى آخر الزمان یشربون الخمر ویسمونھا بغیر اسمھا ،   أن الناخبر 

َلَی�ْشَرَبنَّ ُأَن�اٌس ِم�ْن      « : َأنَّ�ُھ َق�اَل      روى َعْن َأِب�ى َماِل�ٍك اَألْش�َعِرىِّ َع�ْن َرُس�وِل اللَّ�ِھ               
ُف اللَّ�ُھ  ُأمَِّتى اْلَخْمَر ُی�َسمُّوَنَھا ِبَغْی�ِر اْس�ِمَھا َوُت�ْضَرُب َعَل�ى ُرُءوِس�ِھُم اْلَمَع�اِزُف َیْخ�سِ           

 ، وق���دتحققت نب���وءة الرس���ول )١(»ِبِھ���ُم اَألْرَض َوَیْجَع���ُل ِم���ْنُھْم ِق���َرَدًة َوَخَن���اِزیَر  
 حك�م  ف�ي  ت�شترك  وكلھ�ا  فاخترع الناس كثیرا من الخمور وسموھا بغیر مسماھا ،

 .سنوضحھ  ،والذي الحصول المؤكد الضرر من فیھا ما بسبب التحریم وھو واحد،
 : كثیرة منھارت المخدا أنواع و
 وین�وم ویخل�ط   ی�صدع  ، للتخ�دیر  الط�ب  ف�ي  ی�ستعمل  س�ام  نب�ات  وھ�و  : الب�نج  ـ�  ١

  .العقل
  ویؤثر ، والتخدیر التنویم في یستعمل الخشخاش نبات عصارة ھو : األفیون ـ٢

   .االغشیة ویتلف ، والجنس الطعام شھوتي في                
  یتعاطاه من ویصیب ، یسكر الھندي القنب ورق من نوع وھو : الحشیش  ـ٣

  . العقل واختالل                بالرعونة
  في ویخزنونھ ویمضغونھ الناس یتناولھ الیمن في یزرع نبات وھو : القات ـ٤

    ، من�شط  منب�ھ  قلیل�ھ  ، ویخ�درھم  علی�ھ  وی�دمنون  فیعتادون�ھ  ،  أف�واھھم            
 . عمالاال ویعطل والخمول الكسل یورث ، مثبط مخدر وكثیره

                                                 
                        ١٧٨٤٥ ح�دیث رق�م   ٢٩٥/ ٨أبو بكر أحم�د ب�ن الح�سین ب�ن عل�ي البیھق�ي        :  السنن الكبرى  )١(

ِرَبَة ِم��ْن ال��دَِّلیِل َعَل��ى َأنَّ الطَّ��ْبَخ َال ُیْخ��ِرُج َھ��ِذِه اَألْش��   : األش��ربة والح��د فی��ھ ، ب��اب  : كت��اب 
مجلس دائرة المعارف النظامیة الكائن�ة  : ُدُخوِلَھا ِفى اِالْسِم َوالتَّْحِریِم ِإَذا َكاَنْت ُمْسِكَرًة ، ط        

  .    ھـ   ١٣٤٤األولى : في الھند ببلدة حیدر آبادالطبعة 
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  .تأثیرقد یصل إلى حد اإلسكار حیث لھما : ن والزعفرا العنبر ـ٥
  ، أحرقت أو مادة صلبة  ال طعم لھا وال ریح إال إذا سحقت ،: العنبر

  . مشھور  طبي صبغي ونوع ، بریة أنواع ومنھ ، معمر نبات : الزعفران 
 .   معًا واالفیون البنج من مركب وھو : البرش ـ٦
 . ثمرشجرة  ، الطیب وجوزة ، بابل جوز ھي و : الجوزاء ـ٧

 إلى فیؤدي ، غیرھا أو ، التدخین أو ، المضغ أو بالحقن یؤخذ مما ذلك وغیر
    .)١(االخالق وإفساد ، الصحة ر ارواض ، العقل تغییب

    َقاَل َرُسوُل اهللا : َعْن َجابِر ْبِن َعْبِداهللا َرِضَي اُهللا َعْنُھَما َقاَل ـ 
  )٢(.» ا َأْسَكَر َكِثیُرُه َفَقِلیُلُھ َحَراٌم مَ                         « 

  :ونتعرف على أنواع المواد المخدرة من خالل فرعين 
  .أنواع المواد المخدرة تبعًا لمصدرھا : الفرع األول   

  .أنواع المواد المخدرة تبعًا لتأثیرھا على الجھاز العصبى : الفرع الثانى
  الفرع األول

  المواد المخدرة تبعاً لمصدرهاأنواع 

متع�ددة ،   المواد التى تخدر اإلنسان ، وتفقده وعیھ ، وتغیبھ عن إدراكھ لھا أن�واع 
 الناس وبدأ أنواع عدیدة ، زماننا وظھرت في وكلھا تغطي العقل، وتفسد الجسم ،

  طبیعیة،وغیرطبیعیةوتتنوع إلى مواد مخدرة ، مختلفة باسماء تناولھا في یتفننون
وھى ذات األصل النب�اتى، وھ�ى الت�ي ق�د توج�د         ):٣(المواد المخدرة الطبيعية  :   أوالً

وھ��ى الم��أخوذة م��ن  وترج��ع ألص��ل الم��ادة الت��ي ح��ضرت منھ��ا   بطریق��ة االكت��شاف 
، وبالدراس�ات    ...ج�وزة الطی�ب   نباتات الخشخاش، والقن�ب ، والكوك�ا ، والق�ات ، و           

ومنھ�ا  جزاء من النب�ات المخ�در،   العلمیة ثبت أن المواد الفعالة تتركز في جزء أو أ        
 :  

                                                 
 ث الت�را  احی�اء   دار:ط ، ١٨٤ / ٤ الق�دیر  ف�تح  :الھم�ام  ب�ابن  المع�روف  محم�د  الدین كمال  )١(

 -ھ�ـ  ١٤٢٣دار عالم الكت�ب  :  ط :١/١٢٧  الجلیل مواھب: ابن الحطاب ، العربي بیروت
دار الفك��ر ـ بی���روت       : ط  ١٥٢، ١١٧/ ١القن��اع ك���شاف : من��صورالبھوتي م ، ٢٠٠٣
 ش�طا  ال�سید محم�د   ب�اهللا  الع�ارف  ابن البكري بالسید مشھور بكر أبي السید  ،  ھـ١٤٠٢

 مجم�وع :تیمی�ة   اب�ن  م�صر،  ، الحلب�ي  عی�سى  :ط ،١٥٦ / ٤ اعانة الط�البین : الدمیاطي 
 دار  :٤ط  ٥٥١٢ / ٧   وادلتھ اإلسالمي الفقھ :الزحیلي  وھبة ، ٢٢٤ / ٣٤: الفتاوى

ص  وم الق�رآن ل� ع ف�ي  مباح�ث  :القط�ان  خلی�ل  من�اع  ،  م ١٩٩٧ ھ�ـ  ١٤١٨  الفكر دمشق
: م ـ، المست��شار ع��زت ح��سانین     ٢٠٠٦/ ١ط  ، بی��روت ، الرس��الة مؤس��سة ،٢٦

ھ���ـ ـ       ١٤٠٦األول���ى :  ، ط١٢٣كرات والمخ���درات ب���ین ال���شریعة والق���انون ص  الم���س
                                              .م ١٩٨٦

دار : ط: النَّْھِى َعِن اْلُمْسِكِر: االشربة ، باب:   كتاب٣٦٨٣ ح رقم   ٣٦٨/ ٣: سنن أبى داود  ) ٢(
  .یح الكتاب العربي ـ بیروت ، قال األلبانى حدیث حسن صح

 ١٩٨٩ المعرف�ة  دار ، لبنان :ط، ١٨وعالجھا ص أضرارھا المخدرات إدمان رفعت، محمد )٣(
.  
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 :)١ ()القنب( الحشیش  ـ ١
 المنخ�ل  ثق�وب  ح�سب  وقیمتھ�ا  ، الھن�دى  من نبات القنب یستخرج مسحوق "ھوو

 ودقتھ�ا  ونعومتھ�ا،  ذرات�ھ  دق�ة  م�ع  تتناس�ب  فجودتھ المسحوق، ھذا ینخل بھ الذي
 ثقوب ذي منخل في نخل ما وأدقھا ، أدقھا ھو ، فأثمنھا المنخل ثقوب مع تتناسب
   .جدا صغیرة

 أن أول ظھور الحشیشة ب�ین الم�سلمین ك�ان    )٢(ذكرالبعض: ـ  وقت ظھورالحشیش 
في أواخر القرن السادس الھجري أیام الحرب التي نشبت بین الم�سلمین والتت�ار ،        
والتي تسلط فیھ�ا الكف�ار عل�ى الم�سلمین ، فھ�ي م�ن اآلف�ات واألدواء الفتاك�ة الت�ي                  

ات الخبیثة التي تسري إلى ال�دول المغلوب�ة عل�ى أمرھ�ا م�ن            تخلفھا الحروب والعاد  
 )٣( المحرم�ة  الخبائ�ث  أخبث من وھي حرام الحشیشة الدولة الغالبة الجبارة ، فأكل

.  
 ثم�رة  غ�الف  م�ن  ت�ستخرج  ع�صارة  ع�ن  عب�ارة  "ھ�و : الخ�شخاش أواألفی�ون   ـ� ٢

وھ�و   والبنف�سجیة،  البی�ضاء  الجمیل،واألزھ�ار  المنظ�ر ذو النب�ات  ذل�ك ، الخ�شخاش 
 مث�ل  وی�صبح  النب�ات،  ھ�ذا  یكب�ر  األزھ�ار  أوراق س�قوط  وعن�د  ، )٤(" نب�ات ح�ولى  

 من فیخرج الخشخاش، لثمرة الخارجي بشق الغالف المزارع یقوم عندما الرمان،
 ث�م  للھ�واء،  تعرض�ھ  بع�د  إل�ى أس�ود   یتح�ول  م�ا  س�رعان  أب�یض  سائل الشقوق ھذه

 تجعل ثم المادةالمتحجرة، ھذه بقشط المزارع یقوم بعدھا یومین، أو یوم بعد یتجمد
  .الخام األفیون مادة وھذه  غراًما كیلو منھا واحدة كل تزن كتل شكل في

وی��رخص بإنت��اج األفی��ون ف��ى بع��ض ال��بالد للت��داوى ولك��ن ج��زءا من��ھ یت��سرب إل��ى  
س��وق التج��ارة غی��ر الم��شروعة ، ویتع��اطى الم��دمنون األفی��ون ع��ن طری��ق األك��ل      

األفیون فى الماء، كما یدخن فى بع�ض ال�دول، ومت�ى          أوالشرب أو الحقن بعد إذابة      
زاد أكلھ على أربعة أیام فمن الصعوبة تركھ ألنھ یخرق االغ�شیة خروق�ًا ال ی�سدھا              

  .غیره 
                                                 

القن�ب كلم�ة التینی�ة معناھ�ا ضوض�اء، وق�د س�مي الح�شیش بھ�ذا االس�م ألن متعاطی�ھ یح��دث             )١(
ضوض�اء بع��د وص�ول الم��ادة المخ�درة ال��ى ذروة مفعولھ�ا، وم��ن الم�ادة الفعال��ة ف�ي نب��ات       

او النب�ات الب�ري وی�رى بع�ض      "الع�شب "الح�شیش، ومعن�اه ف�ي اللغ�ة     القن�ب ھ�ذا ی�صنع    
الت�ي تعن�ي الف�رح، انطالق�ا     " ش�یش "الباحثین ان كلمة حشیش مشتقة من الكلمة العبریة        

الخبائ��ث : س��عد س��میر محم��د/ د : انظ��ر .مم��ا ی��شعر ب��ھ المتع��اطي عن��د تعاطی��ھ الح��شیش 
 الط�اعون  ھ�ي  المخ�درات  : ال�دین آم�ین   خی�ر /د   ،٤٨وحكمھ�ا ف�ى الفق�ھ اإلس�المى ص     

         .١٨٥المخدرات وأخطارھا ص :عبدالرحمن العیسوى/ د ، ٢٦ص
المسكرات والمخ�درات  :، المسنشار عزت حسانین   ٢٠٥/ ٣٤مجموع الفتاوى     :  ابن تیمیة    )٢(

                                            .م  ١٩٨٦ھـ ـ ١٤٠٦األولى :  ، ط١٢٣بین الشریعة والقانون دراسة مقارنة ص
                                     .٢١٠/ ٣٤: المرجع السابق)٣(
، المسن�شار   وم�ا بع�دھا   ٤٨الخبائث وحكمھا ف�ى الفق�ھ اإلس�المى ص     : سعد سمیر محمد  /  د )٤(

  ١٢٥المسكرات والمخدرات بین ال�شریعة والق�انون دراس�ة مقارن�ة ص           : عزت حسانین   
                  .                        
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  :ـ  وقت ظهور األفيون 

أول من اكتشف  األفیون ھم سكان وسط آسیا في األلف السابعة قبل المیالد ومنھا      
وقد عرفھ المصریون القدماء ف�ي األل�ف الرابع�ة          انتشرالى مناطق العالم المختلفة،     

قبل المیالد، وكانوا یستخدمونھ عالجا لألوجاع، وعرفھ كذلك السومریون وتحدثت 
م عن موسم ح�صاد االفی�ون، ولك�نھم         .ق٣٣٠٠لوحات سومریة یعود تاریخھا الى      

اس��اؤوا اس��تعمالھ ف��أدمنوه، وأوص��ى حكم��اؤھم بمن��ع اس��تعمالھ، وع��رف الع��رب        
من��ذ الق��رن الث��امن الم��یالدي، وق��د وص��فھ اب��ن س��ینا لع��الج التھ��اب غ��شاء  األفی��ون 

الرئة وبعض أنواع المغص، وفي الھند عرف نبات الخشخاش منذ القرن ال�سادس          
المیالدي، وظلت الھند تستخدمھ في تبادالتھا التجاریة المحدودة مع الصین الى أن 

ا ف�ي أوائ�ل الق�رن التاس�ع     احتكرت شركة الھند الشرقیة التي ت�سیطر علیھ�ا انجلت�ر    
وقد قاومت الصین اغراق اسواقھا بھذا المخ�در،        ،  عشر تجارتھ في اسواق الصین    

عن��دما اعلن��ت ١٩٥٠واس��تمرت معان��اة ال��صین م��ن ذل��ك النب��ات المخ��در حت��ى ع��ام  
 .  حكومة ماتوتسي تونغ بدء برنامج فعال للقضاء على تعاطیھ وتنظیم تداولھ

اعم الملم�س بل�وري أب�یض الل�ون ع�دیم الرائح�ة             وھ�و م�سحوق ن�     :)١(ـ الكوك�ایین  ٣
یشبھ ندف الثلج ، وفي أواخر القرن التاسع استخدم الكوك�ایین ف�ي ع�الج العی�ون،           
وفي التخ�دیر ف�ي العملی�ات الجراحی�ة، كم�ا اس�تخدم لع�الج الن�زالت، وك�دواٍء مق�ٍو،              

ھ ف��ي ولتخفی��ف آالم المع��دة، وم��ا لب��ث الم��دمنون أن أقبل��وا علی��ھ، وقل��ت اس��تعماالت
 یستخرج الكوكایین من ورقة نبات الكوكا ، ویقوم بعض الم�دمنین         المجال الطبي ،  

باستن��شاقھ ، كم��ا یق��وم ال��بعض بتعاطی��ھ ع��ن طری��ق الحق��ن بالوری��د ، كم��ا یق��وم       
  . البعض بمضغ أوراقھ  

ع�رف نب�ات الكوك�ا ال�ذي ی�ستخرج من�ھ الكوك�ایین ف�ي            :ـ  وقت ظهور الكوكايين      

أكثر من ألفي عام وینتشر استعمالھ لدى ھنوداألنكا، وفي عام امیركا الجنوبیة منذ 
تمكن العالم الفرد نیمان من عزل المادة الفعالة في نبات الكوك�ا، ومن�ذ ذل�ك             ١٨٦٠

الح��ین زاد انت��شاره عل��ى نط��اق ع��المي، وب��دأ اس��تعمالھ ف��ي ص��ناعة األدوی��ة نظ��را 
بكث��رة ف��ي بع��ض  لت��أثیره المن��شط عل��ى الجھ��از الع��صبي المرك��زي، ول��ذا اس��تخدم    

، وروجت لھ بقوة بعض شركات      ١٩٠٣المشروبات لكنھ استبعد من تركیبتھا عام       
ص��ناعة األدوی��ة وكث��رت ال��دعایات الت��ي كان��ت تؤك��د عل��ى أن ت��أثیره ال یزی��د عل��ى    
القھوة والشاي،وانعكس التاریخ الطویل لزراعة نبات الكوكا في امیركا على ط�رق   

 - ضخمة  تنتشر ف�ي دول امریك�ا الجنوبی�ة   مكافحتھ فأصبحت ھناك امبراطوریات 
لتھریبھ الى دول الع�الم، وتمث�ل ال�سوق االمیركی�ة أكب�ر م�ستھلك لھ�ذا المخ�در ف�ي                   

  .العالم

                                                 
دارالفكرالج��امعى ـ     : ، ط١٨٣المخ��درات وأخطارھ��ا ص : عب��دالرحمن محم��د العی��سوى/ د  )١(

             .م ٢٠٠٥االسكندریة ، الطبعة األولى 
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 معمرة یراوح ارتفاعھ�ا م�ا ب�ین مت�ر     صغیرة شجرة أوراق عن عبارة ":القات ـ ٤
 وتيال�صومال وجیب�   ف�ي  بكثرة ، تنمو والملوخیة النعناع أوراق تشبھ إلى مترین،

 وافغان�ستان واواس�ط   وال�یمن  وجیب�وتي  الصومال في استخراجھ وغالبیة وإثیوبیا،
 ث�م  ع�صارتھا  وبل�ع  وامت�صاصھا،  األوراق، طری�ق م�ضغ   ع�ن  تناول�ھ  ،وی�تم  آس�یا 

 عل�ى  ت�أثیرات  ول�ھ  ك�التبغ،  وتدخین�ھ  طحن�ھ  طری�ق  عن یستعمل  وقد، )١(" بصقھا
 والغ�ضب،  والج�وع  بالتع�ب  الشعور على الجسم، ویقضي ینشط أنھ منھا اإلنسان،
 الذھنی�ة،  الق�وى  تخ�دیر  اجتماعی�ة، وی�سبب   عالق�ات  إقام�ة  عل�ى  الق�درة  وینم�ي 

 ھ�ذه  أن الن�اس  م�ن  كثی�ر  یظ�ن   وق�د  ، الم�وت  ی�سبب  كبی�رة  بجرع�ات  وتعاطی�ھ 
 ، والق�وة  بالراح�ة  ، وت�شعره  اإلن�سان  ع�ن  الك�سل  تزی�ل  بحی�ث  إیجابی�ة  الت�أثیرات 

الحقیقة سرعان ما  في ولكن ، فیھ یعیش لذيا الواقع مشكالت من یتھرب وتجعلھ
 یك�ون  ال�شعور  ھ�ذا  ع�ن أن  ع�دا  ورق�ود  ، وك�سل  ، ھ�مّ  إل�ى  الت�أثیرات  ھ�ذه  تتغی�ر 

 علیھ إلى القضاء یؤدي بدوره وھذا ، طاقتھ فوق جسمھ بتحمیل وذلك ؛ مصطنًعا
  . یوم  بعد یوًما وھدمھ

ظھ�رت بھ�ا ھ�ذه       اختل�ف الب�احثون ف�ي تحدی�د اول منطق�ة               :القات  ـ وقت ظهور    

الشجرة، فبینما یرى البعض ان اول ظھور لھا كان في تركستان وافغان�ستان ی�رى         
البعض اآلخر ان الموطن االصلي لھ�ا یرج�ع ال�ى الحب�شة، عرف�ت ال�یمن والحب�شة                

ال��ى ) ١٤٤٢ -١٣٦٤( ف��ي الق��رن الراب��ع ع��شر الم��یالدي، حی��ث اش��ار المقری��زي  
ة ت�سمى بالق�ات، حی�ث یق�وم ال�سكان      شجرة ال تثمر فواكھ في ارض الحبش  "وجود  

بم��ضغ أوراقھ��ا الخ��ضراء ال��صغیرة الت��ي تن��شط ال��ذاكرة وت��ذكر االن��سان بم��ا ھ��و      
 وق�د انت�شرت ع�ادة م�ضغ الق�ات ف�ي ال�یمن               ،."منسي، كما تضعف ال�شھیة والن�وم      

والصومال، وتعمقت في المجتم�ع وارتبط�ت بع�ادات اجتماعی�ة خاص�ة ف�ي األف�راح                 
 . لفراغ، مما یجعل من مكافحتھا مھمة صعبةوالمآتم وتمضیة أوقات ا

ترتف��ع ش��جرتھا إل��ى ح��والى ع��شرة أمط��ار ، ویقط��ف منھ��ا    : )٢(ـ�� ج��وزة الطی��ب ٥
  . جوزة الطیب المشھورة ، والتى تعتبر أخطر مسببات اإلدمان 

 غل�یظ  ، الخ�ضرة  ش�دید  دائ�ري  ب�شكل  األرض عل�ى  ینب�سط  نب�ات  وھو:  ـ البنج  ٦
 وأصفر أسود حًبا یخلف زھر لھ ، وسطھ یرتفع ، األطراف مشقق ، ،مائي الورق
   . )٣(طویلة لمدة العقل یزیل مخدر أقمار، وكلھا في وأبیض وأحمر
  )٤) (التصنيعية ( المواد المخدرة غيرالطبيعية :ثانياً 

                                                 
   .١٢٦المسكرات والمخدرات بین الشریعة والقانون ص : المستشارعزت حسانین )١(
   .                                          ١٢٦والمخدرات بین الشریعة والقانون ص المسكرات : المسنشار عزت حسانین  )٢(
أحم�د فتح��ى  /   د ،١٢٦الم��سكرات والمخ�درات ب��ین ال�شریعة والق��انون ص   : ع�زت ح�سانین  )٣(

                   .                     م ١٩٦٩مؤسسة الحلبى : ، ط٢٢١لجنائیة فى الفقھ اإلسالمى ص المسؤلیة ا: بھنسى
 دار :، ط٢٢والق�ضاء ص  الفق�ھ  ض�وء  ف�ي  المخ�درات  ج�رائم  ھرج�ة ،  مج�دي  م�صطفى   )٤(

المخ�درات ب�ین   : محمد كم�ال زی�ن ال�دین    / م ، د١٩٩٢الجامعیة ـ اإلسكندریة  المطبوعات
   .مكتبة القرآن :   ، ط٥٥الوھم والحقیقة ص
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وھ�ي عب�ارة ع�ن مستخل�صات بطریق�ة         : ـ وھى التي قد توجد بطریق�ة الت�صنیع            
  . ن والمورفینكیماویة ومنھا الكحول والكوكایی

وھ�ي م�واد ح�ضرت م�ن تفاع��ل     : أ ـ المخ�درات ن�صف الت�صنیعیة       :  وتتن�وع إل�ى   
كیمیائي بسیط مع مواد مستخلصة من النباتات المخدرة والتي تكون المادة الناتجة 
من التفاعل ذات تأثیر أقوى فعالیة من المادة األص�لیة ومث�ال ذل�ك الھی�روین ال�ذي                  

ن المستخلصة من نبات األفیون م�ع الم�ادة الكیمیائی�ة    ینتج من تفاعل مادة المورفی   
  ' ھیروین= استیل كلورید + مورفین ' اندرید حامض الخلیك 'أو ' استیل كلورید'
وھ�ي الم�واد تن�تج م�ن تف�اعالت كیمیائی�ة معق�دة ب�ین          :ب ـ المخدرات الت�صنیعیة    

بمعام�ل مراك�ز   المركبات الكیمیائیة المختلفة ویتم ذل�ك بمعام�ل ش�ركات األدوی�ة أو             
  .)١() اإلمفیتامینات : ( البحوث ولیست من أصل نباتي، مثل 

  

  الفرع الثانى
  أنواع المواد المخدرة تبعاً لتأثيرها على الجهاز العصبى 

  تتمثل فى)٢(وتصنف المواد المخدرة تبعاً لذلك إلى أصناف عديدة 
 ت�ؤدى إل�ى   وھى عبارة ع�ن مركب�ات    ) : مجموعة عقاقیر الھلوسة  (ـ المھلوسات   ١

اضطراب الن�شاط العقل�ى ، واإلس�ترخاء العام،وت�شویش ف�ى الحك�م عل�ى األش�یاء ،                
 . L( كما أنھا مولدة لألوھام، وانفصام الشخصیة والقل�ق ال�شدید ، وم�ن أش�ھرھا    

S . D (      المیسكالین وفطر األمانیت والبالذون والقن�ب الھن�دي ، وھ�ذه العق�اقیر ،
  .، أو سائًال ، وتؤخذ عن طریق الفم ، أو الحقن قد تكون أقراصًا ، أو مسحوقًا 

  ) :مجموعة العقاقیر المھدئة(ـ المھبطات أو المھدءات ٢
   وھى مواد مخدرة تترك أثرھا بتخمید الجھاز العصبى المركزى أى أنھا تخف�ض              

  .إشارات األعصاب التى تصل إلى قشرة المخ ، وبالتالى تؤدى إلى النوم 
مض الب�اربتیورات ، وبع�ض المركب�ات ال�صناعیة مث�ل             ومن أش�ھرھا م�شتقات ح�ا      

 المیثاون وتضم ھذه المجموعة كذلك الكحول، ومن  بینھا السیكونال، والدورودین          
واألفیون ومشتقاتھ كالمورفین ، وتكون عادة على ش�كل أق�راص، وكب�سوالت ذات         

  .ألوان متعددة ، وأحجام مختلفة 
  ) : المنشطة والمنبھة مجموعة العقاقیر(ـ المنشطات والمنبھات ٣

وھى مواد تؤثر فى النشاط العقلى تأثیرًا إیجابیًا عن طری�ق التنبی�ھ واإلث�ارة ، كم�ا                  
  .أنھا قادرة على إنعاش المزاج وتبدید التعب واإلحساس بالجوع 

وم��ن أش��ھرھا الك��افیین ، والنیك��وتین والكوك��ایین، واألمفیتامین��ات مث��ل البن��زدرین   
 عادة على شكل أقراص، وكبسوالت ذات ألوان متعددة وركسي ومئثدرین ، وتكون

                                                 
دارالفكرالجامعىـ االس�كندریة ـ   : ، ط٩٥ المخدرات وأخطارھا ص: عبدالرحمن العیسوى/ د) ١(

المخ��درات ب��ین ال��وھم والحقیق��ة    :محم��د كم��ال زی��ن ال��دین   /  دم ،٢٠٠٥الطبع��ة األول��ى  
                              .                           ١١٤ص

                               . سلسلة اقرأ شھریة تصدر عن دار المعارف:  ط٦٢إدمان المخدرات ص: ناجى ھالل/   د)٢(
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، وأحج���ام مختلفة،ولق���د أص���بحت ھ���ذه المخ���درات الم���صنعة خط���رًا كبی���رًا یھ���دد     
  )   ١(. الشعوب

  اطب اث

  وال ار اواد ادرة

یتزاید في العصر الحاضر انتشار اس�تخدام الم�واد المخ�درة ب�ین م�ستویات             
ادیا، وت��شیر البح��وث العلمی��ة إل��ى أن تع��اطي المخ��درات    مختلف��ة اجتماعی��ا واقت��ص 

غالبا م�ا ینت�شر ب�ین ش�رائح المجتم�ع المختلف�ة كم�ا ل�وحظ أن أكث�ر ال�شباب ال�ذین                        
یقبلون على تعاطي المخدرات بأنواعھا ھم من فئات الحرفیین والتجار، ومن یعمل     

اعد مم��ا س�� ..  وبع��ض الط��الب ف��ى المؤس��سات التعلیمی��ة ، واألندی��ة    ف��ي مح��یطھم 
  علىانتشارالمخدرات  

 :ونتعرف على ذلك من خالل فرعین 
  .العوامل المؤدیة إلى تعاطى وانتشار المواد المخدرة  : الفرع األول 
  .عوامل القضاء على المواد المخدرة :الفرع الثانى 

  الفرع األول
   )٢(العوامل المؤدية إلى تعاطى وانتشار المواد المخدرة 

والنفس،ورج������ال ال������دین، ورج������ال مكافح������ة  أك������د علم������اء االجتم������اع، 
 :أن عوامل انتشار المخدرات وتعاطیھا یرجع ألسباب عدیدة منھا ...المخدرات
 : البیئة المحیطة بالفرد   ـ١
للبیئة تأثیر كبیر على الفرد فكل إنسان یولد على الفط�رة الت�ي فط�ره اهللا          , 

,  بم�ا یج�ده أمام�ھ       ویتغی�ر , وإنما ینحرف ب�سبب م�ا یج�د علی�ھ م�ن حول�ھ               , علیھا  
ف��النفس الب��شریة قابل��ة للخی��ر وال��شر، وعن��دھا اس��تعداد لالس��تقامة أو االنح��راف      

فللبیئة تأثیر خاص على اإلن�سان، ف�إن ترب�ى          , والبیئة ھي التي تعزز ذلك وتیسره       
في بیئة تعتز بالفضیلة واألخالق الحسنة، صار اإلنسان كذلك ، وإن عاش في بیئة 

القي والفكري، أصبح على حسب ما فیھا منھ ، فاإلنسان یؤثر فیھا من الفساد األخ  
  . ویتأثر

ألن اإلن�سان إذا اخت�ار ص�دیقھ م�ن م�دمني المخ�درات            : اصدقاء السوء ـ  ٢
فالش��ك أن��ھ س��یكون لتل��ك ال��صحبة أث��ر س��یئ ف��ي س��لوكھ حی��ث یغرون��ھ بإدم��ان           

م��ان المخ��درات ویھون��ون علی��ھ األم��ر حت��ى ی��ستجیب لھ��م وی��صبح أس��یرًا لھ��ذا اإلد 
ولھذا حثنا اإلسالم على اختی�ار ال�صحبة ال�صالحة ، فق�د روى َع�ْن َأِب�ى َس�ِعیٍد َع�ِن              

  : َقاَل النَِّبىِّ 
   )١ (.»َال ُتَصاِحْب ِإالَّ ُمْؤِمًنا َوَال َیْأُكْل َطَعاَمَك ِإالَّ َتِقىٌّ    « 

                                                 
سعود عبدالعزیز التركى ، منشور بمجلة جامع�ة        / د:  العوامل المؤدیة إلى تعاطى المخدرات       )١(

   .٤٤٠ھـ  ص ١٤٠٩اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة ـ العدد األول ، الجزء األول  
                                           .              ٥.المخدرات وأخطارھا ص : عبدالرحمن محمد العیسوى/ د) ٢(
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ل���صَّاِلِح َمَث���ُل اْلَجِل���یِس ا« : َق���اَلَع���ْن النَِّب���يِّ وروى َع���ْن َأِب���ي ُموَس���ى
َوالسَّْوِء َكَحاِمِل اْلِمْسِك َوَناِفِخ اْلِكیِر َفَحاِمُل اْلِمْسِك ِإمَّا َأْن ُیْحِذَیَك َوِإمَّا َأْن َتْبَتاَع ِمْن�ُھ     
ا َوِإمَّا َأْن َتِجَد ِمْنُھ ِریًح�ا َطیَِّب�ًة َوَن�اِفُخ اْلِكی�ِر ِإمَّ�ا َأْن ُیْح�ِرَق ِثَیاَب�َك َوِإمَّ�ا َأْن َتِج�َد ِریًح�            

    )  ٢(. »َخِبیَثًة
واإلسالم یحثنا على أن نكون أقویاء أصحاء ، ألن المؤمن الق�وي خی�ر وأح�ب إل�ى         

 .اهللا من المؤمن الضعیف ، وال تأتي ھذه القوة مع ادمان المخدرات 
 : ـ انصراف اآلباء واألمھات عن متابعة أبنائھم ٣

  مؤثرة في انتشار المتغیرات األسریة بشقیھا البنائي والوظیفي لھا عوامل 
  :المخدرات في المجتمع  ویظھر لنا ذلك من خالل 

  :المتغیرات البنائیة لألسرة  وتتمثل فى : أوًال 
مثل غیاب أحد الوال�دین لفت�رة طویل�ة كغی�اب األب       :  اختالل بناء األسرة   -أ 

عن أسرتھ لوجوده في الخارج للعمل أو التجارة یؤدي ذلك إلى حرمان األطفال من 
 األبوي ، ویقلل من فرص متابعتھم وم�راقبتھم وت�وجیھھم مم�ا یح�دث خل�ل       العطف

ف���ي العملی���ة التربوی���ة والعاطفی���ة عن���دھم ویقل���ل م���ن ف���رص تن���شئتھم التن���شئة       
االجتماعی��ة ال��سلیمة حی��ث ی��سھل وق��وعھم ف��ي دائ��رة ال��سوء واالنح��راف ومنھ��ا       

ف�سھ تفرغ�ًا    فمھم�ا كان�ت م�شاغل األب كثی�رة ف�ال ب�د أن ُیف�رغ ن          تعاطي المخ�درات،  
جزئیًا ألبنائ�ھ، وأن یجع�ل م�ن نف�سھ رقیب�ًا عل�یھم،وال أعن�ي بالرقاب�ة الرقاب�ة الت�ي            
تنفرھم منھ ، وتجعل الفجوة بینھ وبینھم واسعة ، وإنما أعن�ي الرقاب�ة الت�ي یك�ون         
الھ��دف منھ��ا  التق��رب إل��یھم ، والتع��رف عل��ى س��لوكھم ، ومعرف��ة كی��ف یق��ضون       

كن التي یترددون علیھ�ا ، ھ�ذا ھ�و واج�ب اآلب�اء ،           أوقاتھم ومن یصادقون ، واألما    
أم��ا م��ا یفعل��ھ بع��ض اآلب��اء ھ��ذه األی��ام م��ن ان��شغالھم ان��شغاًال كلی��ًا ع��ن أبن��ائھم ،       
وان��صرافھم ع��ن مت��ابعتھم ، فھ��ذا س��یجر عل��یھم خ��سرانًا ال یعدل��ھ خ��سران ، حی��ث  

  .ینحرف أبناؤھم وینغمسون في ھذه العادة السیئة  
  بسبب الطالق أو وفاة الوالدین أو أحدھما وتؤدي  :ة  انھیار بناء األسر-ب

  ھذه الظروف لزعزعة األمن الحیاتي والمعیشي واالجتماعي عند األبناء 
كما یفقدون االستقرارالنفسي والحنان العاطفي، باإلضافة لفقدان السلطة        , 

األبوی��ة الم��شرفة والموجھ��ة ، وق��د ت��ؤدي مث��ل ھ��ذه الظ��روف لإلحب��اط والی��أس          
شخ�صیة عدوانی�ة قابل�ة لالنح�راف ب�بعض أش�كالھ ونماذج�ھ ومن�ھ تع�اطي                  وظھور  

    .المخدرات 
  :   المتغیرات الوظیفیة لألسرة  وتتمثل فى : ثانیًا 

                                                                                                                          
َم�ْن ُی�ْؤَمُر َأْن ُیَج�اَلَس، ق�ال األلب�انى      : األدب، ب�اب  :  كت�اب  ٤٨٣٤ ح   ٤٠٧/ ٤: سنن أبى داود  )١(

                            .حدیث حسن 
: ِم�ْسِك ط اْل: ال�ذََّباِئِح َوال�صَّْیِد، ب�اب   :   كت�اب   ٥٥٣٤ح�دیث رق�م       ٩٦ / ٧: صحیح البخارى     )٢(

  .ھـ  ١٤٢٢األولى : الطبعة دار طوق النجاة ، 
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تكم��ن ف��ي ح��االت م��رض أح��د الوال��دین أو كلیھم��ا   : أ��ـ المتغی��رات ال��صحیة 
لفترات وینتج عن ذلك تراجع في أداء دور المریض نحو أسرتھ ، كاإلشراف عل�ى          
األبن��اء ، وت��وجیھھم ، ومم��ا الش��ك فی��ھ أن مث��ل ھ��ذه الظ��روف ت��ساعد ف��ي تھیئ��ة     
أسباب االنحراف ومجاراة رفاق السوء والوقوع في شباكھم بسبب ض�عف الرقاب�ة             

  والتوجیھ  
وتتمث��ل ف��ي ظھ��ور مالم��ح ض��عف ال��وازع     :ب ـ المتغی��رات االجتماعی��ة      

، وھذا من شأنھ أن یزرع في الدیني في یقظة الضمیر عند أحد الوالدین أو كلیھما 
  نفوس األبناء مفاھیم وأفكار ومعطیات قیمیة خاطئة

كالفقر والبطالة وتدني مستوى ال�دخل ، وم�ن    :جـ ـ المتغیرات االقتصادیة  
شأن ھ�ذه الظ�روف المالی�ة ال�صعبة أن تول�د عن�د ال�بعض نق�صًا أم�ام زمالئھ�م ف�ي                       

كال�سرقة م�ثال ، أو اس�تغاللھم     األسر المیسورة ، فیقبلون على ممارس�ة االنح�راف          
  من قبل عصابات االتجار بالمخدرات مقابل اغراءات مادیة 

 :عند الشباب والجدة الفـراغ ـ ٤
الوقت حیاة اإلنسان وال بد من اس�تغاللھ فیم�ا یع�ود علی�ھ ب�النفع، فك�م م�ن              

ولما كان الفراغ ق�اتًال  ، أناس یقضون أوقاتھم في غیر فائدة تذكر، أو منفعة تسطر     
لألوقات، خاصة وقت الشباب الذي ھوأغلى شيء؛ كان االھتمام ب�ھ أبل�غ وأش�د إن                

  .الفراغ في حیاة المرء أمره خطیر ، وخاصة عند الشباب
  !إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة:یقول أبو العتاھیة

  )١ (لقد ھاج الفراغ علیھ شغًال وأسباب البالء من الفراغ: ویقول آخر
, راغ قد یؤدي بصاحبھ إلى تناول المخدرات إن لم ی�ستغلھ فیم�ا ینفع�ھ     فالف

إن الفراغ نعمة في حق العبد إذا استعملھ فیما یعود علیھ بالنفع في دنیاه وأخ�راه،            
  أما إذا لم یغتنمھ الشاب تحول من نعمة إل�ى نقم�ة وی�صبح ش�بًحا مخیًف�ا ، ق�ال       

   ُھ َعْنُھَما َقاَل َقاَل النَِّبيُّ فیما روى َعْن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَّ
   , )٢ (.»ِنْعَمَتاِن َمْغُبوٌن ِفیِھَما َكِثیٌر ِمْن النَّاِس الصِّحَُّة َواْلَفَراُغ      « 

  :ـ البطالة٥
 م��ن العوام��ل المباش��رة لالنح��راف؛ ع��دم وج��ود ف��رص العم��ل المناس��بة ،    

 الح��صول عل��ى   اج��ل ؛ م��ناس��تخدام الفق��راء والمع��دومین ف��ي عملی��ة التھری��ب     و
  .    المكاسب الضخمة من جراء زراعة ، وتجارة المخدرات

ـ التقلید والمحاكاة والتفاخر بین الشباب في سن المراھقة المتأخرة، سن ٦
الشباب، عامل آخر ی�ساھم ف�ي انت�شار ھ�ذه الظ�اھرة؛ حی�ث تب�ین أغل�ب الدراس�ات                     

متع��اطین م��ن ال��شباب االجتماعی��ة وض��بطیات رج��ال مكافح��ة المخ��درات أن أغل��ب ال
  . ، والتفاخر كان بغرض حب االستطالع والتجریب

  : ـ الھجرة، وما یتبعھا من ضغوط أو التأثر بالحضارة الجدیدة ٧

                                                 
                         ..على نایف الشحود / د:  الوقت وأھمیتھ فى حیاة المسلم )١(
  .َلا َعْیَش ِإلَّا َعْیُش اْلآِخَرِة : الرَِّقاِق، باب: ، كتاب٦٤١٢  ح رقم٨٨ / ٨: صحیح البخارى  )٢(
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تمكن الكثیر من السفر بسھولة إلى الدول المنتجة لھذه المخدرات كالھند وجنوب   
  .جلبھا معھمشرق آسیا وأوربا مما دفعھم إلى تجربتھا ومن ثم التعود علیھا و
  .  إما بغرض االسترخاء أو بغرض مجاراة المجتمع الجدید

   : ـ وسائل اإلعالم٨
إن اإلعالم سالح ذو ح�دین م�ن الممك�ن أن یك�ون نافًع�ا ، وم�ن الممك�ن أن               
یكون عامًال من عوامل االنحراف، وتبرز المشكلة عند قلة وجود التوجیھ والرقابة 

ل�ى ن�وع الم�ادة المعروض�ة وم�دى خطورتھ�ا       من قبل األس�رة والمجتم�ع والدول�ة ع        
عل���ى األطف���ال والم���راھقین فم���ا ن���شاھده الی���وم إبت���داءا م���ن أف���الم الك���ارتون إل���ى  
المسلسالت واألفالم وغیرھا من البرامج فیھا من نشر االنحراف كشرب المخدرات 

فكل ھذا ما ھوإال طریق لالنح�راف الفك�ري وال�سلوكي ل�دى أبن�اء               , وجرائم السرقة 
رواج بعض األفكار الكاذبة عن المخدرات بأنھا تعم�ل عل�ى    ا، باإلضافة إلىمجتمعن

بط��رق عدی��دة ال حی��اء اإلش��باع الجن��سي وإتاح��ھ المتع��ة والبھج��ة وإدخ��ال ال��سرور 
  . فیھا 

  : تناول المخدرات لغرض النشوة الجنسیة-٩
 لعل من األسباب الرائجة في تعاطي المخ�درات البح�ث ع�ن الل�ذة الجن�سیة         

یة اإلثارة واإلطالة في فترة الجماع ،وھذا وھم ، فقد تزداد اإلثارة الجنسیة        من ناح 
لذة بسیطة في بدایة تأثیر المخدر ، فمثال متعاطي الحشیش یشعر بالسعادة ویغرق 
ف��ي األح��الم الوردی��ة والتخ��یالت وینتاب��ھ ال��سرحان فیتخی��ل أن الوق��ت یم��ر بطیئ��ًا       

ل فت�رة الجم�اع والل�ذة الجن�سیة ، ولك�ن            وطویال ، ومن ھنا یكون ال�وھم بأنھ�ا تطی�          
باستمرار تعاطي المخدرات فإن ال�شخص ی�دخل ف�ي دائ�رة اإلدم�ان ویفق�د اھتمام�ھ               

  .بالجنس ویتجھ كلیًا إلى البحث عن المخدر 
  وضعف القوانین المحلیة والدولیة في التعامل مع جریمة  ـ االستعمار١٠

ر العم��ل عل��ى إض��عاف  لم��ا ك��ان م��ن سیاسةالم��ستعم :التع��اطي والمت��اجرة 
ال��شعوب العربی��ة واإلس��المیة الم��ستعمرة ، وافقارھم��ا حت��ى ال تن��اھض االس��تعمار   
أخذت تزرع الحشیش واآلفیون وتقوم بت�صدیر ھ�ذین ال�داءین الفت�اكین إل�ى الع�الم                 
العرب��ي وخاص��ة م��صر ، ول��م ت��ستطیع أي حكوم��ة عربی��ة محلی��ة أن تمن��ع دخ��ول    

حط��یم األم��ة العربی��ة ص��حیًا ومعنوی��ًا ، وھ��دم    المخ��درات إل��ى بالدھ��ا ؛ ك��ل ذل��ك لت  
  .اقتصادھا 

  الفرع الثانى
  عوامل القضاء على المواد المخدرة

 أھ��م العوام��ل الت��ي ت��ساعد عل��ى الق��ضاءعلى انت��شار المخ��درات ف��ى   تتمث��ل
  :اآلتى 

 :  الرفقة الحسنة ، البیئة المحیطة بالفرد ـ ٢، ١
لبیئ�ة المحیط��ة ب�الفرد لھ��ا   وا فق�د قررن�ا س��ابقا أن ك�ال م��ن اص�دقاء ال��سوء    

   التأثیر المباشر علیھ فھي إما أن تكون لھ أو تكون علیھ وذكرنا حدیث رسول 
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َمَث��ُل « :  َق��اَلفیم��ا روى َع��ْن َأِب��ي ُموَس��ى َرِض��َي اللَّ��ُھ َعْن��ُھ َع��ْن النَِّب��يِّ     
َحاِم�ُل اْلِم�ْسِك ِإمَّ�ا َأْن ُیْح�ِذَیَك         اْلَجِلیِس الصَّاِلِح َوالسَّْوِء َكَحاِمِل اْلِمْسِك َوَن�اِفِخ اْلِكی�ِر فَ         

َوِإمَّا َأْن َتْبَتاَع ِمْنُھ َوِإمَّا َأْن َتِج�َد ِمْن�ُھ ِریًح�ا َطیَِّب�ًة َوَن�اِفُخ اْلِكی�ِر ِإمَّ�ا َأْن ُیْح�ِرَق ِثَیاَب�َك               
,  الجل���یس ال���صالح بحام���ل الم���سك فمث���ل , ) ١(. »"َوِإمَّ���ا َأْن َتِج���َد ِریًح���ا َخِبیَث���ًة

ف�األول أق�ل   ,  عاقب�ة ك�ل م�ن رفق�ة االثن�ین      ثم بین   ,  السوء بنافخ الكیر     والرفیق
والث�اني أق�ل م�ا تج�ده من�ھ أن یحرق�ك أو یح�رق              , شيء تجده منھ ھوالریح الطیبة      

فوج��ب عل��ى اإلن��سان أن یتح��رى ال��صدیق ال��صالح ویبتع��د ع��ن الجل��یس        , ثوب��ك 
  .السوء

 :ـ التربیة ومتابعة األبناء ٣
 تربی�ة االب�ن م�ن األس�اس ص�الحة،فمن الم�ستبعد أن یخ�رج ذل�ك               فإذا م�ا كان�ت         

فعلیھ یجب أن یكون األبوان على قدر من األخ�الق وال�سلوك           , االبن على غیر ذلك     
كم��ا الب��د م��ن المتابع��ة لألبن��اء ف��ذلك یق��یھم م��ن       ,  الح��سن حت��ى یكون��ا ق��دوة ل��ھ    

  .ألخرىیة اشرالسقوط في ھاویة تعاطي المخدرات وغیرھا من األمراض اإلجتماع
 على كل فرد أن یشغل نفسھ بالنافع المفید وأن یستثمر :ـ استغالل الوقت٤

وق�د   ، فالفراغ من أسباب الوقوع ف�ي الرذائ�ل  وقتھ وینمي فكره ، ویصون عقلھ ، 
ق��رر علم��اء ال��نفس أن ف��راغ ال��شباب یع��د واح��دا م��ن أكب��ر أس��باب الج��رائم فیھ��ا،      

 أوق���ات فراغ���ھ وردت علی���ھ األفك���ار وأجمع���وا عل���ى أن ال���شاب إذا اختل���ى بنف���سھ
والھواجس ، واألھواء ، فال یجد نفسھ األم�ارة إال وق�د تحرك�ت وھاج�ت أم�ام ھ�ذه                   
الموجة من التخ�یالت واألھ�واء والھ�واجس، فیتح�رك لتحقی�ق خیاالت�ھ مم�ا یحمل�ھ                   
على الوقوع في كثیر مما ھو محظور، وعالج ھذه المشكلة أن یسعى ال�شباب ف�ي                 

مما یحول بینھ و ب�ین الف�راغ     .. بھ من قراءة أو تجارة أو كتابة        تحصیل عمل یناس  
القاتل، وذلك بتنمیة وعي الشباب وفتح مداركھم ، وتوفیر فرص اإلبداع لدیھم من 
خ��الل الن��شاطات الثقافی��ة واالجتماعی��ة والریاض��یة عب��ر المؤس��سات والجمعی��ات        

  ... واألندیة الشعبیة ووغیرھا
لة التي یعاني منھااآلالف م�ن ال�شباب بت�وفیر    ـ القضاء على مشكلة البطا   ٥

ف��رص متكافئ��ة م��ن العم��ل واالعتم��اد عل��ى الم��واطن ف��ي البن��اء االقت��صادي ب��شكل    
رئی��سي والعم��ل عل��ى ت��ضییق ح��دة االعتم��اد عل��ى الخب��رات األجنبی��ة بت��وفیرفرص   

     .التعلیم والتدریب المھني للعمالة المحلیة إلحاللھم محل العمالة األجنبیة
  في محاولة البعض لقناعة والرضا وعدم النظر إلى اآلخرین حیث أنھ  اـ ٦

  الجري  البعض إلىدفع لمجاراة اآلخرین في البذخ واالستھالك والتفاخر 
وراء الك���سب ال���سھل وال���سریع مم���ا دف���ع بھ���م إل���ى التج���ارة بالمخ���درات   

  . وتعاطیھا ، خاصة أنھا تجارة مربحة جدًا 

                                                 
  .اْلِمْسِك : الذََّباِئِح َوالصَّْیِد، باب:   كتاب٥٥٣٤ ، حدیث رقم ٩٦ / ٧: صحیح البخارى   )١(
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ل��ى داخ��ل ال��بالد والق��ضاء عل��ى تجارتھ��ا  ـ�� من��ع ت��سرب الم��واد المخ��درة إ٧
بمعاقب����ة الم����روجین والمت����اجرین الحقیقی����ین لھ����ا دون التمیی����ز والت����ستر عل����ى    

  . الكبارمنھم
  : ـ اإلعالم ٨

ذكرنا أن اإلعالم سالح ذو حدین كما ان لھ تأثیرا سلبیًا على عقول الن�اس             
وء كلھ��ا جمیًع��ا كبی��رھم وص��غیرھم وق��د تن��وع اإلع��الم ب��ین مرئ��ي وم��سموع ومق��ر 

تقصف العقول قصفا ، وتن�سفھا ن�سفًا ؛ فلھ�ذا وج�ب عل�ى المخت�صین أن یك�افحوه                    
بحیث یكون ھمھ الوحی�د ھ�و ن�شر ك�ل      , بنشر كل ما ھو من شأنھ توعیة المواطن         

والتح�ذیر م�ن ك�ل م�ا ھ�و م�شین فبھ�ذا یمكنن�ا الق�ضاء عل�ى انت�شار             ،م�ا ھ�و مفی�د   
   .المواد المخدرة

ء مكمل للحلول السابقة رادع لمن ل�م تنف�ع فی�ھ            ـ  یأتي دور القانون كجز     ٩
الق�ضاء بجدی�ة عل�ى الكمی�ات الم�صادرة والم�ضبوطة       والبد أیضًا من تلك الحلول ،  

  .من المخدرات عن طریق حرقھا واعدامھا، ومنع استخدامھا من جدید 

  املبحث الثانى

  اخطار املواد املخدرة

 ذات���ھ ، أوباس���رتھ ، ال ش���ك أن المخ���درات فیھ���ا اض���رر عدی���دة س���واء بال���شخص  
 .ومجتمعھ

فھو التأثیر الفادح في الجسد والعقل معا ؛ لم�ا ف�ي الم�سكر       : أما الضرر الشخصي    
والمخدر من تخریب وت�دمیر ال�صحة واألع�صاب والعق�ل والفك�ر ومختل�ف أع�ضاء               
جھ���از الھ���ضم وغی���ر ذل���ك م���ن الم���ضار والمفاس���د الت���ي تفت���ك بالب���دن كل���ھ ، ب���ل  

ام��ة اإلن��سانیة ، حی��ث تھت��ز شخ��صیة اإلن��سان ، وی��صبح  وباالعتب��ار اآلدم��ي والكر
  . موضع الھزء والسخریة ، وفریسة األمراض المتعددة

فھ�و م�ا یلح�ق بالزوج�ة واألوالد م�ن إس�اءات، فینقل�ب البی�ت         : وأما الضرر العائلي 
جحیم��ا ال یط��اق م��ن ج��راء الت��وترات الع��صبیة والھیج��ان وال��سب وال��شتم وت��رداد    

ام، وإھمال الزوجة والتقصیر في اإلنف�اق عل�ى المن�زل، وق�د     عبارات الطالق والحر  
  .   تؤدي المسكرات والمخدرات إلى إنجاب أوالد معاقین متخلفین عقلیا

فھ��و واض�ح ف�ي إت��الف أم�وال طائل�ة م��ن غی�ر م�ردود نفع��ي،        : وأم�ا ال�ضرر الع�ام    
 الدول�ة   والتقصیر في آداء الواجبات ، واإلخالل باألمان�ات العام�ة ، س�واء بم�صالح              

أو المؤسسات أو المعامل أو األفراد، ھذا فضال عما یؤدي إلیھ ال�سكرأوالتخدیرمن              
   . )١(ارتكاب الجرائم على األشخاص واألموال واألعراض

  :ونتعرف على بعض اخطار المواد المخدرة من خالل ثالثة مطالب 
  اخطار المواد المخدرة على الفرد نفسھ: المطلب األول 

                                                 
                                . ٥١١/ ٧وھبة الزحیلي  / د: الفقھ اإلسالمي وأدلتھ) ١(
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  اخطارالموادالمخدرة على األسرة والمجتمع :المطلب الثانى
  اخطار المواد المخدرة على االقتصاد:المطلب الثالث 

  

  اطب اول

 ردا  درةواد ار اط١(ا(  

   :ـ أضرار المخدرات على الفرد نفسھ 
ال شك أن تعاطي المخدرات یحطم إرادة الفرد ؛ ألن تع�اطي المخ�درات یجع�ل الف�رد         

كل القیم الدینیة واألخالقیة، ویتعطل عن عملھ الوظیفي، ویتوق�ف ع�ن ال�تعلم              یفقد  
والتعلیم مما یقل�ل إنتاجیت�ھ ون�شاطھ اجتماعی�ًا وثقافی�ًا، فی�صبح غی�ر موث�وق فی�ھ،                   

   .ومھمل حتى لحاجاتھ الضروریة، ومنحرف في التعامل مع اآلخرین  
ك��رات وھ��ي ش��ر م��ن  وھ��ذه الحشی��شة الملعون��ة م��ن أعظ��م المن :(ج��اء ف��ى الفت��اوى

الشراب المسكر من بعض الوجوه والمسكر شر منھا من وجھ آخر فإنھ�ا م�ع أنھ�ا             
وتورث ... تسكر آكلھا حتى یبقى مصطوال تورث التخنیث والدیوثة وتفسد المزاج   

  .)٢() الجنون
ألن��ھ مف��سدة للعق��ل وی��صد ع��ن ذك��ر  .. یح��رم أك��ل الحشی��شة( :ج��اء ف��ى ردالمحت��ار

  .)٣(اهللا
  : منھا ت تشكل أضرارًا كثیرةإذن المخدرا

أنھا تؤدي إلى نتائج سیئة للف�رد، س�واء بالن�سبة لعمل�ھ أو إرادت�ھ، أو وض�عھ                 .١  
االجتماعي، وثقة الناس بھ ، كما أن تعاطیھا یجعل م�ن ال�شخص المتع�اطي إن�سانًا               

ك��سوًال ، یھم��ل واجبات��ھ، وال یب��الي بم��سؤولیاتھ وینفع��ل ب��سرعة وألس��باب تافھ��ة،  
 المتع�اطي إل�ى ع�دم القی�ام بمھنت�ھ ویفتق�ر إل�ى الحم�اس واإلرادة لتحقی�ق               كما تدفع 
   .واجباتھ  

 ـ عن��دما یل��ح متع��اطي المخ��درات عل��ى تع��اطي مخ��در م��ا، وال یت��وفر ل��ھ دخ��ل      ٢  
لیحصل ب�ھ عل�ى الجرع�ة االعتیادی�ة  فإن�ھ یلج�أ إل�ى االس�تدانة، وربم�ا إل�ى أعم�ال                     

 واالخ���تالس وال���سرقة والبغ���اء منحرف���ة، وغی���ر م���شروعة، مث���ل قب���ول الرش���وة،
وھ��و بھ��ذه الحال��ة، ق��د یبی��ع نف��سھ وأس��رتھ ومجتمع��ھ ، ألن المخ��درات     . وغیرھ��ا

تصبح عنده ھ�ي ك�ل ش�يء ف�ي حیات�ھ، فیھ�ون عن�ده ك�ل ش�يء م�ن أمان�ة أو حت�ى                
   .شرف وعرض 

                                                 
 واالجتماعی�ة  ال�صحیة  وآثارھ�ا  والمخ�درات  الم�سكرات " :من�صور  أحم�د  س�ید  المجی�د  عب�د  )١(

 و األمنی�ة  الدراس�ات  مرك�ز  الری�اض  ط: ٤٢/  ٢ "امنھ�  وموق�ف ال�شریعة   والنف�سیة 
 :المن�ورة  المدین�ة  :ط٥٦الخموروالمخ�درات ص  :دم�رداش  ع�ادل ،  ھ�ـ  ١٤٠٦ الت�دریب 
   م ١٩٨٢ اإلسالمیة، الجامعة

        .٢٠٥/ ٣٤: مجموع الفتاوى: بن تیمیة ) ٢(
  .٤٥٨ ، ٤٥٧ /٦حاشیة رد المحتار : ابن عابدین)٣(
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 ـ تحدث للمتعاطي أو المدمن مؤثرات شدیدة وحساسیات زائدة، مما یؤدي إلى  ٣  
 بكل من یعرفھم فھي تؤدي إل�ى س�وء العالق�ة الزوجی�ة واألس�ریة ،       إساءة عالقاتھ 

مما یدفع إلى تزاید احتماالت وقوع الطالق، وانحراف األطفال، وسوء العالقة ب�ین           
الم��دمن وجیران��ھ، فیح��دث الخالف��ات ، الت��ي ق��د ت��دفع ب��ھ أو بج��اره إل��ى دف��ع ال��ثمن  

     .باھظًا 
، وال یمكن�ھ م�ن إقام�ة عالق�ات طیب�ة م�ع       ـ المتعاطي یفقد توازنھ ویختل تفكیره    ٤  

اآلخ��رین، مم��ا یت��سبب ف��ي س��یطرة الفوض��ى عل��ى حیات��ھ، وع��دم التكی��ف وس��وء       
األمرالذي ی�ؤدي ب�ھ ف�ي النھای�ة إل�ى       التوافق والتواؤم االجتماعي على سلوكیاتھ ،   

الخالص من واقعھ باإلنتحار، فھناك عالقة وطیدة بین تعاطي المخدرات واالنتح�ار           
عظ��م ح��االت الوف��اة الت��ي س��جلت، ك��ان ال��سبب فیھ��ا ھ��و تع��اطي جرع��ات  حی��ث إن م

   .زائدة من المخدر
 ـ المخ�درات ت��ؤدي لنب�ذاألخالق، وفع�ل ك�ل منك��ر، وكثی�ر م�ن ح�وادث الخیان��ة           ٥  

 آث���ار وخیم��ة عل��ى الف���رد   الزوجی��ة تق��ع تح��ت تأثیرھ���ا وب��ذلك ن��رى م���ا لھ��ا م��ن       
  .والمجتمع

مخدرات لھ�ا أض�راھا عل�ى ص�حة اإلن�سان ،      فإن ال )١( أما عن األضرار الصحیة ـ  ٦
 أن اإلنسان إذا عافاه اهللا في بدن�ھ ك�ان ذل�ك م�ن األس�باب الت�ي تجعل�ھ         وقد َبیََّن 

َع��ْن َس��َلَمَة ْب��ِن ُعَبْی��ِد اِهللا ْب��ِن    فیم��ا روى ق��ال .. ی��شعر أن ال��دنیا ق��د حی��زت ل��ھ 
َم�ْن َأْص�َبَح ِم�ْنُكْم     «  : َق�اَل   : ُھ َق�اَل    ِمْحَصٍن اَألْنَصاِريِّ ، َعْن َأِبی�ِھ َرِض�َي اللَّ�ُھ َعْن�           

آِمًن��ا ِف��ي ِس��ْرِبِھ ، ُمَعاًف��ا ِف��ي َج��َسِدِه ، ِعْن��َدُه َطَع��اُم َی��ْوٍم ، َفَكَأنََّم��ا ِحی��َزْت َل��ُھ ال��دُّْنَیا        
   )٢( .» ِبَحَذاِفیِرھا

ـ فلق�د ثب�ت بم�ا ال ی�دع مج�اًال لل�شك أض�رار المخ�درات ال�صحیة ، فالم�سرفون ف�ي                      
لمخ��درات ولم�دة طویل��ة تت�دھور ص��حتھم وی�صابون بال��ضعف،وتقل ل��دیھم    تع�اطي ا 

ب��سبب فق��دان ال��شھیة للطع��ام، مم��ا ی��ؤدي إل��ى     الق��درة عل��ى مقاوم��ة األم��راض ؛   
النحاف��ة والھ��زال، وال��ضعف الع��ام، الم��صحوب باص��فرار الوج��ھ، أو اس��وداده ل��دى  

   .المتعاطي
یة كال��سل والرب��و ، ـ�� كم��ا تتل��ف أس��نانھم ویتعرض��ون لألص��ابة ب��األمراض ال��صدر   

وی��صابون بقرح��ة الحل��ق المزمن��ة ، كم��ا أن متع��اطى المخ��درات ی��صاب بالغفل��ة ،     
والغباء ، والالمباالة ، ویذھب عنھ الحیاء والمروءة ، كما أنھ مھبط عند استعمالھ 
بكمی��ات قلیل��ة ، مھل��وس عن��د اس��تعمالھ بكمی��ات كبی��رة، ویب��دأ ت��أثیره عل��ى الج��سم  

 ضحك ، ثم یلیھ�ا مرحل�ة الھیج�ان الع�اطفى ، ث�م مرحل�ة      بصورة نشوة مصحوبة بال  

                                                 
  .    ٢٣٤ المسكرات والمخدرات بین الشریعة والقانون ص :المسنشار عزت حسانین )١(
دار : التوك��ل عل��ى اهللا ، ط :، ب��اب الزھ��د: كت��اب  ٢٣٤٦ ح رق��م  ٥٧٤/ ٤: س��نن الترم��ذى)٢(

أحمد محمد شاكر وآخرون ، قال األلب�انى ح�دیث      :  بیروت، تحقیق  –إحیاء التراث العربي    
                                           .حسن 
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الكی��ف ، وبل��وغ قم��ة الن��شوة الت��ى ی��صاحبھا عج��ز ت��ام ، تلیھ��ا مرحل��ة االنحط��اط ،  
والنوم ، وغالبًا ما ینتھى اإلدمان بصاحبھ إلى الجنون ، كما ثبت أن تع�اطى بع�ض         

أمراض ل�یس   أنواع المخدرات بالورید بواسطة الحقن الملوثة یؤدى إلى اإلصابة ب�          
 إت�الف الكب�د وتلیف�ھ، حی�ث یحل�ل المخ�در خالی�ا الكب�د،            لھا عالج كمرض اإلی�دز، و     

ویحدث بھا تلیفًا، وتوقف عملھ بسبب السموم التي تعجز الكبد عن تخلیص الجسم 
 والتھ��اب ف��ي الم��خ ، وتحط��یم وتآك��ل مالی��ین الخالی��ا الع��صبیة، الت��ي تك��ّون  ، منھ��ا

واض�طرابات ف�ي القل�ب، والذبح�ة ال�صدریة،          ،   اكرةالمخ، مما یؤدي إلى فق�دان ال�ذ       
تع��اطي جرع��ة زائ��دة م��ن    كم��ا أن وارتف��اع ف��ي ض��غط ال��دم، وانفج��ار ال��شرایین،     

باإلضافة إل�ى اإلص�ابة بنوب�ات ص�رعیة،         ) انتحارًا(المخدرات قد یكون في حد ذاتھ       
كثری�ة  كم�ا ان اال   ,  .. بسبب االستبعاد للعقار؛ وذل�ك بع�د ثمانی�ة أی�ام م�ن االس�تبعاد              

، حی�ث تقل�ل م�ن       یعتبر المواد المخدرة دواء للعملی�ة الجن�سیة إال أن�ھ ثب�ت العك�س                
الق��درة الجن��سیة، وت��نقص م��ن إف��راز الغ��دد الجن��سیة، كم��ا أن��ھ ی��ؤدى إل��ى م��شاكل    
صحیة لدى المدمنات الحوامل، مثل فق�ر ال�دم، وم�رض القل�ب ، والتھ�اب ال�رئتین،                  

لجنین الذي یولد ناقص النم�و، ھ�ذا إذا      والكبد واإلجھاض العفوي، ووضع مقلوب ل     
ل��م یم��ت ف��ي رح��م األم باإلض��افة إل��ى إح��داث عیوب��ًا خلقی��ة ف��ي األطف��ال ح��دیثي            

    .الخ  ...الوالدة
  

ب اطا  

رة واا  درةواداراط١(ا(   

ال شك أن األسرة ھي الخلیة الرئیسیة في األم�ة، إذا ص�لحت ص�لح ح�ال المجتم�ع،                 
، كم���ا أن اس���تقرار األس���رة یعن���ي اس���تقرار أع���ضائھا،    ف���سدت انھ���ار بنیان���ھ وإذا

 ، فاألسرة أھم عامل یؤثر ف�ي التك�وین       واضطراب األسرة یعني اضطراب اعضائھا    
النف��ساني للف��رد، فوج��ود خل��ل ف��ي نظ��ام األس��رة، م��ن ش��أنھ أن یح��ول دون قیامھ��ا   

صیب األس��رة والحی��اة فتع��اطي المخ��درات ی�� بواجبھ��ا التعلیم��ي والترب��وي ألبنائھ��ا، 
  األسریة بأضرار كثیرة

 :  والمجتمع من أهمها ما يلي األسرةومن هنا فإن للمخدرات آثار على 
   :إنجاب أطفال مشوھینـ ١

 .     فقد یؤدي تعاطي المخدرات خالل فترة الحمل إلى تشوه الجنین 
طف�ال إل�ى   ی�دفع األ  ـ اإلنفاق على تعاطي المخ�درات، یقل�ل دخ�ل األس�رة، وبالت�الي           ٢

أدنى األعمال، لتوفیر االحتیاجات المتزایدة في غیاب العائل، إلى جان�ب ذل�ك ، نج�د      
أن جو األسرة الع�ام ی�سوده الت�وتر وال�شقاق، والخالف�ات ب�ین أفرادھ�ا ف�إلى جان�ب                

                                                 
 إل�ى  مق�دم  النف�سیةبحث  والمخ�درات  الم�سكرات  أض�رار  :بالل حسن العزیز عبد الدین جمال )١(

  .اإلسالمیة  الجامعةـ المنورة  المدینة : ، ط٢٣المخدرات ص   لمكافحة العالمي المؤتمر
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إنفاق المتعاطي لجزء كبیر من الدخل على المخدرات والذي یثی�ر انفع�االت وض�یق      
 ، ال���ذي ی���ؤدي ب���أفراد أس���رتھ إل���ى ال���سرقة والت���سولاألم���ر , ل���دى أف���راد األس���رة

فالمتعاطي یقوم بعادات غیر مقبولة لدى األس�رة حی�ث یتجم�ع المتع�اطین ف�ي بیت�ھ                 
ویسھرون مما یولد لدى أفراد األسرة تشوق للتع�اطي ، تقلی�دًا للمتع�اطي، أو یول�د              

ون  حی�ث یك�    لدیھم الخوف خشیة أن یھ�اجم المن�زل ب�ضبط المخ�درات والمتع�اطین،             
أف�راد   مم�ا ی�شعر   , البیت بصفة م�ستمرة عرض�ة للتفت�یش م�ن جان�ب أجھ�زة األم�ن               

   .أو بأذى المتعاطین أنفسھم   األسرة بعدم األمان داخل البیت ، 
 :التفكك األسري   ـ ٣

یؤدي تعاطي المخدرات إلى انت�شار التفك�ك األس�ري لم�ا ی�سببھ م�ن م�شكالت ین�تج            
ا ی�سببھ م�ن س�لوك س�يء ب�ین أف�راد األس�رة               عنھا الطالق أو الھج�رة باإلض�افة لم�        

 . الواحدة
ـ كما أن تعاطى المخدرات والتعام�ل بھ�ایجرد اإلن�سان م�ن أھ�م ص�فة وھ�ى خل�ق                  ٤

  . الحیاء التى یترتب على افتقادھا اكتساب صفات بذیئة ، ویستحل كل ما حرم اهللا 
قت��ل ، ی��ؤدي تع��اطي المخ��درات إل��ى انت��شار الج��رائم الب��شعة ف��ى المجتم��ع كال   ـ    ٥

 ذلك مما یصیب المجتمع والحی�اة بأض�رار         الخ... والرشوة ، والسرقة ، واالحتیال      
 . انتشار الفساد والفحشاء فى المجتمع كلھ  لیس لھا دواء، و

 وبذا فإن ھناك عالقة بین المخدرات والج�رائم ، فمتع�اطي المخ�درات إذا نف�ذ م�ا              ؛
ی�رًا م�ا ن�سمع بكارث�ة م�ن ج�راء       معھ من مال فإن إدمانھ یحملھ على ال�سرقة ، وكث     

م�ن س�یارة اص�طدمت ب�سیارة أخ�رى وُق�ِضَي عل�ى ال�راكبین، أو                 :مدمني المخ�درات  
سیارة ھوت لق�اع بح�ر فغرق�ت األس�رة كلھ�ا،أو ش�خص قت�ل شخ�صًا أو قت�ل أس�رة                       

  .  وھو ال یدري ماذا فعل ألن المخدر الذي تناولھ أفسد عقلھ وشل تفكیره 

  اطب اث

  )١ ( ادرة  اد اطراواد

المخ�درات س�بب خطی�ر لإلض�رار بإقت��صاد أى دول�ة مھم�ا كان�ت قوتھ�ا اإلقت��صادیة         
  :وتتضح اضرار المخدرات اإلقتصادیة من خالل اآلتى 

ـ إن إدمان المخدرات یضعف طاقة المدمن ویقلل من كفاءتھ وق�د یعطل�ھ كلی�ة ع�ن                  
أثبت�ت  لم�سیرة اإلقت�صادیة لل�بالد؛ حی�ث         اإلنتاج ؛ وبالتالى ال یستطیع اإلسھام ف�ى ا        

معظم الدراسات التي أجریت أن الفئ�ات المتعاطی�ة أغلبھ�ا م�ن ال�شباب ال�ذي یعتم�د               
علیھ المجتمع في عملیات اإلنتاج، وبالتالي تصبح قوة معطلة وعبئا على االقتصاد 

   .القومي

                                                 
 الم�ؤتمر  أبحاث" واالقتصادیة، اعیةاالجتم للتنمیة معوق كعامل المخدرات فرج، أحمد فرج )١(

   .ھـ  ١٣٩٤ الریاض، ، ط  ١٤٥  /١ ،"للمخدرات .السادس اإلقلیمي
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المخ�درات؛ حی�ث   ـ كما أن األدمان یحمل الدولة على إنفاق المبالغ الكثیرة لمكافحة  
أن تھریبھ��ا، وترویجھ��ا یحت��اج لزی��ادة الع��املین ف��ى أجھ��زة الرقاب��ة فت��ضع ھ��ذه         
األم��وال دون فائ��دة رغ��م حاجتھ��ا لھ��ا ف��ي اإلنف��اق عل��ى الم��شروعات العمرانی��ة          

  .والصناعیة 
ـ�� كم��ا أن المھرب��ون والمتع��اطون للمخ��درات یحمل��ون الدول��ة عل��ى إنف��اق المب��الغ      

م الحك��م عل��یھم لحمای��ة المجتم��ع م��نھم ؛ حی��ث أنھ��م     الكثی��رة ف��ى حال��ة الق��بض ث��   
یحتاجون لسجون وخدمات وم�صروفات معی�شیة مم�ا یمث�ل عبئ�ًا عل�ى الدول�ة مم�ا                 

  .یؤثر على اإلقتصاد 
ـ كما أن األدم�ان یحم�ل الدول�ة عل�ى إنف�اق المب�الغ الكثی�رة لع�الج الم�دمنیین وھ�ذا                     

متخص��صین ف��ى ھ��ذا   یحت��اج إل��ى مست��شفیات نف��سیة ، وص��حیة كثی��رة ، واطب��اء      
المج��ال ؛ وھ��ذا ك��ل ی��ؤدى إل��ى زی��ادة اإلنف��اق للدول��ة مم��ا ی��ؤثر عل��ى الم��سیرة            

  اإلقتصادیة للبالد
ـ كما أن إدمان المخدرات یؤدى إلنتشار البطال�ة ؛ ألن الك�ل م�شغول بالمخ�در دون                   

  . سواه مما یؤدى إلى قلة اإلنتاج فى ھذا المجتمع ، مما یؤثر على اإلقتصاد 
ت س��بب لح��وادث عدی��دة فكثی��رًا م��ا ن��سمع بكارث��ة م��ن ج��راء م��دمني         ـ�� المخ��درا 
ل���سیارة ؛ مم���ا ی���ؤثر عل���ى  م���ن س���یارة اص���طدمت ب���أخرى فتھ���شمت ا :المخ���درات

  .اإلقتصاد
ـ كما أن األموال التي ینفقھا مدمن المخدرات تبذیر وقد نھي القرآن ع�ن التب�ذیر ،              

ِإنَّ ) ٢٦(ا ُتَب�ذِّْر َتْب�ِذیًرا       َوَل�  ..﴿:ق�ال تع�الى    ووصف المبذرین بأنھم إخوان الشیاطین    
  ،)١ (﴾)٢٧(اْلُمَبذِِّریَن َكاُنوا ِإْخَواَن الشََّیاِطیِن َوَكاَن الشَّْیَطاُن ِلَربِِّھ َكُفوًرا 

  .وھذا یؤثر بال شك على إنتاج الدولة ومن ثم یضعفھا اقتصادیًا 
ألع��داء وب��ذا ظھ��ر لن��ا أن المخ��درات س��الح خطی��ر ل��ھ أض��رار عدی��دة ، روَّج ل��ھ ا     

إلستنزاف خیرات شعوب العالم اإلسالمى ، ونھب ثرواتھ المادی�ة ، والق�ضاء عل�ى       
ثرواتھ البشریة ، وقد نجحوا فى ذلك نجاحًا ، فھل نعى ذلك ؟ ھل نفیق من غفلتن�ا              

  ؟
  !ھل ندرك مخططات اعداءنا ، ونعمل على إحباطھا بكل ما أوتینا من قوة ؟

  

                                                 
   .٢٧ ، ٢٦اآلیة   /١٥ج :  اإلسراءسورة) ١(
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  الفصل الثانى

  ى والقانون الوضعى من املواد املخدرة موقف الفقه اإلسالم

  :وفیھ مبحثان 
  .موقف الفقھ اإلسالمى والقانون الوضعى من المواد المخدرة : المبحث األول
  .مكافحة اإلسالم ، والقانون للمواد المخدرة:المبحث الثانى

  املبحث األول

  موقف الفقه اإلسالمى والقانون الوضعى من املواد املخدرة 

نا اإلسالمى الحنیف كل األدیان في حكمھ على المخ�درات، ودع�ي إل�ى              لقد سبق دین  
ردع مروجی��ھ، وتأدی��ب متعاطی��ھ قب��ل األنظم��ة والھیئات،وذل��ك بم��ا س��نھ اإلس��الم       

  ت��صلح لك��ل م��ستجد وزم��ان، ولك��ل ح��دث   العظ��یم م��ن قواع��د متینة،وأس��س ثابت��ة  
  ومكان، ولكل تصرفات اإلنسان ،

  ، )١( )١٥٧( الطَّیَِّباِت َوُیَحرُِّم َعَلْیِھُم اْلَخَباِئَثَوُیِحلُّ َلُھُم ..:   تعالىقال  
   )٢( )٨٥(..َوَلا ُتْفِسُدوا ِفي اْلَأْرِض َبْعَد ِإْصَلاِحَھا ۚ َذِٰلُكْم َخْیٌر لَُّكْم ..: قال تعالى   

 فإذا لم تكن المخدرات من الخبیث فال یوجد خبیث إذًا ، وأي فساد أعظم من ف�ساد             
  والمجتم�ع واألم�ة فالحم�د هللا عل�ى     لى ال�دین وال�نفس والم�ال واألس�رة        المخدرات ع 

   .ھذا اإلسالم العظیم
فیماَ َرَواُه َماِلُك ْبُن َأَنٍس َعْن َعْمِرو ْبِن َیْحَیى َعْن َأِبیِھ َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ  : ـ وقال   
 قال  ، )٣(»َال َضَرر َوَال ِضَراَر « : َقاَل  ي اهللا ابن عمررضفیما رواه

  ) ٤(  »َحَرام  َخْمٍر وُكلُّ،  ُكلُّ ُمْسِكٍر َخْمٌر  « :عنھما 
ولم یكتف اإلسالم بالتحریم بل سعى إلى سد الطریق، ومنع االستدراج وذلك بقولھ             

 : » وإغ��الق ھ��ذا الب��اب عظ��یم فی��ھ م��صالح )٥ (»م��ا أس��كر كثی��ره فقلیل��ھ ح��رام ،
ة وبخاص�ة المخ�درات ھ�و تع�اطي         فإن من أعظم أسباب ال�سقوط ف�ي الھاوی�          كبیرة،

، ف�إذا عل�م الم�سلم حرم�ة تع�اطي أي مق�دار              القلیل على سبیل التجربة واالستطالع    

                                                 
   .١٥٧اآلیة  /٩ ج:  األعرافسورة) ١(
   .٨٥اآلیة  /٩ ج:  األعرافسورة) ٢(
  .       َال َضَرَر َوَال ِضَراَر :صلح، بابال:اب كت١١٧١٨ح رقم ٧٠/ ٦علي البیھقي: السنن الكبرى)٣(

  ٨٩٦باب بیان أن كل مسكر خم�ر وأن ك�ل خم�ر ح�رام ص     /  صحیح مسلم  كتاب األشربة   (٤)
ك�ل  : االش�ربة ،  ب�اب  :   كت�اب ٣٣٩٠ ح رق�م  ١١٢٤/ ٢ :  ، سنن ابن ماجھ      ٥٢٢١برقم  

    .مسكر حرام
    .كل مسكر حرام: االشربة ،  باب :  كتاب٣٣٩٠ ح رقم ١١٢٤/ ٢ :  ، سنن ابن ماجھ ٥٢٢١

النَّْھ��ِى َع��ِن اْلُم��ْسِكِر، ق��ال   : االش��ربة، ب��اب :  كت��اب٣٦٨٣ ح رق��م ٣٦٨/ ٣:س��نن أب��ى داود ) ٥(
  .األلبانى حدیث حسن صحیح 
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ولو كان بحجم الحبة امتنع طاعة هللا وخوفا من عقاب�ھ ، ب�ل زاد اإلس�الم عل�ى ھ�ذا        
  بأن حرم كل ما فیھ تعاون على الفساد واإلثم والعدوان ، 

  )١( )٢(..َلى اْلِبرِّ َوالتَّْقَوى َوَلا َتَعاَوُنوا َعَلى اْلِإْثِم َواْلُعْدَواِن َوَتَعاَوُنوا َع:قال تعالى
  : عن بن عباس قال  فیما روى كذلك المال المكتسب من الحرام حرام قال  

   .)٢(»ِإنَّ اللََّھ َتَعالى ِإَذا َحرََّم  َشْیئًا َحرََّم َثَمَنُھ« 
ات وبیعھ��ا وش��رائھا وترویجھ��ا وإھ��دائھا   وبھ��ذا یتب��ین لناحرم��ة تع��اطى المخ��در    

إن ك��سبھ ح��رام ال برك��ة فی��ھ،  , واس��تدراج الن��اس إلیھ��ا وك��ل م��ا یم��ت إلیھ��ا ب��صلة  
وخبث ال طیب فیھ، وأن متعاطی�ھ ومروجی�ھ والمتع�اونین عل�ى ذل�ك كل�ھ مرتكب�ون                   

  . لكبیرة عظیمة ، واثم عظیم 
  :ونتعرف على ذلك من خالل المطالب اآلتیة 

  .أقوال الفقھاء فى المواد المخدرة  :  المطلب األول
  .األحكام الفقھیة المتعلقة بالمواد المخدرة :           المطلب الثاني  
  .مدى مشروعیة التداوى بالمواد المخدرة :           المطلب الثالث  

  

  اطب اول

  أوال اء  اواد ادرة  

ك أن المخ�درات كالح�شیش،واألفیون ،       ـ لقد حرم اهللا عزوج�ل ك�ل الخبائ�ث، وال ش�            
وغیرھا من مزیالت العقل، الت�ي نھ�ى عنھ�ا اهللا ورس�ولھ            ....والھرویین، والحبوب 

أخبث الخبائث كما وضحنا ، وقد وضح ذلك علماء المسلمین، قدیمًا وح�دیثًا، ولق�د               
ح��رم اإلس��الم ، والق��انون المخ��درات، بأنواعھ��ا المختلف��ة ألنھ��ا ت��ؤدى إل��ى أض��رار   

 ل�م   ، ومفاسد كثیرة فھى تفقد الوعي، وتغیب العقل، وفي عصرالرسول            جسیمة
یكن ھناك مخدرات، وان كان فلم تكن معروفة، ول�م ت�ذكر ف�ي الق�رآن الك�ریم كلم�ة                  
مخدرات ، إال أن ھنالك العدی�د م�ن اآلی�ات القرآنی�ة، الت�ي ت�صدق ف�ي حكمھ�ا عل�ى                    

اتف�ق العلم�اء، ف�ي مختل�ف        المخدرات، قیاسًا على ما تسببھ من أذى وضرر، ولق�د           
المذاھب اإلسالمیة، على تحریم المخدرات، بشتى أنواعھا، وأفتوا أن تعاطیھ�ا م�ن          
الكب��ائر، ی��ستحق مرتكب��ھ المعاقب��ة، ف��ي ال��دنیا واآلخ��رة، س��واء ك��ان تعاطیھ��ا ع��ن    

،  وقد جاءت فت�اوى علم�اء اإلس�الم،    ....طریق األكل أو الشرب أو الحقن أو الشم      
شابھة، م�شددة عل�ى حرم�ة المخ�درات، تعاطی�ًا وتھریب�ًا وحی��ازة       ف�ي ك�ل مك�ان، مت�    

   )٣ (.وصنعًا وزراعًة؛ ِلَما لھا من مضار كبیرة بالمجتمعات اإلسالمیة

                                                 
   .٢اآلیة  /٦ ج:  المائدة سورة) ١(
 المعرفة  دار: ط: البیع المنھي عنھ   :باب البیوع ، :  كتاب ٢٠ ح رقم    ٧/ ٣: سنن الدارقطني ) ٢(

  ١٩٦٦ - ١٣٨٦ـ بیروت 
موق���ع مكتب���ة الم���سجد النب���وي ال���شریف      ٣٨٩/ ٢: فق���ھ ال���سنة  : ال���سید س���ابق / ال���شیخ)٣(

org.mktaba.www://http.    
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  :ونتعرف على ذلك من خالل 
  

  .المواد المخدرة فى الفقھ اإلسالمى : الفرع األول 
  .المواد المخدرة فى القانون الوضعى : الفرع الثانى

  .الموازنة بین الفقھ،والقانون فیما یخص المواد المخدرة :ثالثالفرع ال
  الفرع األول 

  المواد المخدرة فى الفقه اإلسالمى
  :ـ  آراء الفقهاء فى المواد المخدرة 

أب��ا حنیف��ة ومالك��ا    : یظھ��ر ل��ى أن األئم��ة المجتھ��دین أص��حاب الم��ذاھب األربع��ة       
 ف��ى حك��م المخ��درات بھ��ذا  وال��شافعى واب��ن حنب��ل رحمھ��م اهللا ل��م ینق��ل ع��نھم ق��ول   

لك��ن اجمع��وا عل��ى تح��ریم الم��واد    الم��سمى ، ألنھ��ا ل��م تك��ن معروف��ة ف��ى زم��نھم،     
المخدرة ، والّتحریم الذي نعمل بھ لیس ھو إال من ب�اب القّی�اس واإلجم�اع ب�أن ك�ل         

وبذا فإن حكمھا التحریم، وكذلك فإن االتجار بالمخدرات بیعًا وشراء  مسكر حرام ،    
ًا وربح�ًا كل��ھ ح�رام كحرم�ة تن�اول المخ��درات؛ ألن م�ا ی�ؤدي إل��ى       و تھریب�ًا وت�سویق  

الح��رام فھ��و ح��رام ، س��واء كان��ت الم��واد المخ��درة طبیعی��ة أوم��صنعة؛ واألوص��اف   
الجامعة بینھا وب�ین الخم�ور واض�حة ، ألنھ�ا جمیع�ًا ت�ودي بالعق�ل، وتف�سد وت�ضر                     

ى إل�ى إھ�الك     بالجسم والمال، وتحط من قدر متعاطیھا، في المجتمع ، فك�ل م�ا ی�ؤد              
اإلنسان أو اإلضرار ب�ھ ف�ى بدن�ھ أوعقل�ھ أو مال�ھ فھ�و ح�رام ، فتع�اطي المخ�درات                    
یتعارض مع مقاصد الشریعة اإلسالمیة ف�ي محافظتھ�ا عل�ى ال�ضروریات الخم�س،               
وھذا األمر ظاھر ألدنى متأم�ل فك�م أف�سدت المخ�درات م�ن دی�ن ، وك�م أزھق�ت م�ن                 

 عقل ، وكم أضاعت من مال ، كم�ا     نفس ، وكم دّنست من عرض ، وكم عطلت من         
  .)١(أنھا تورث الخیاالت الفاسدة والجنون 

أما الحشی�شة الملعون�ة الم�سكرة، فھ�ي بمنزل�ة      : ")٢(ابن تیمیة  یقول شیخ اإلسالم
غیرھا من المسكرات؛ والمسكر فیھا حرام؛ باتفاق العلماء؛ بل كل ما یزی�ل العق�ل،             

لبنج، أم�ا قلی�ل الحشی�شة الم�سكرة، فح�رام         فإنھ یحرم أكلھ، ولو لم یكن مسكرًا، ك�ا        
  .عند جماھیر العلماء، كسائر القلیل من المسكرات

 ، اب�ن  )٣(ومم�ن ذھ�ب إل�ى تح�ریم تن�اول الم�واد المخ�درة قلیلھ�ا و كثیرھ�ا األحن�اف          
  .)٧( ، والظاھریة )٦( ،وابن القیم)٥(، وابن تیمیة)٤(حجر 

                                                 
   .                    م  ٢٠٠٥/  ھـ ١٤٢٦دار الوفاء  : ، ط ٢٠٤/ ٣٤فتاوىالمجموع  :تیمیة ابن )١(
    .                    ٢٠٤/ ٣٤فتاوىالمجموع  :تیمیة ابن )٢(
  . ٣٠٨/ ٥ فتح القدیر ، ٢٣٩ / ٣ : حاشیة رد المحتار)٣(
       .            ٣٥٤/ ١  الزواجر )٤(
                          . ٢١١/ ٣٤الفتاوى  مجموع :بن تیمیة   )٥(
 مكتب��ة المن��ار  -مؤس��سة الرس��الة، بی��روت   : ط  ، ٣/٥٧٣: زاد المع��اد: اب��ن ق��یم الجوزی��ة   )٦(

  .م  ١٩٩٤/ھـ ١٤١٥, السابعة والعشرون : اإلسالمیة، الكویت  ، الطبعة 
  .دار الفكر :   ،  ط ٤٢٦ / ٧: المحلى :   ابن حزم)٧(
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اس�تثناء المالكی�ة ال�ذین ق�صروا     فتعاطي المخدرات محرم باتفاق فقھ�اء الم�سلمین ب        
     .)١(التحریم على الكثیر منھا الذي یفقد العقل دون القلیل

اتفق مشایخ المذھبین الشافعیة والحنفیة بوقوع :")٢(حاشیة ابن عابدینجاء فى  ـ 
  ".؛ لفتواھم بحرمتھوھو المسمى بورق القنبطالق من غاب عقلھ بأكل الحشیش 

أك��ل الب��نج والحشی��شة واألفی��ون؛ ألن��ھ ُمف��سد للعق��ل،   ویح��رم : "ـ�� ورد فی��ھ أی��ضًا  
وق��د اس��تعملھ ق��وم فاختل��ت عق��ولھم، وربم��ا  ... وی��صدُّ ع��ن ذك��ر اهللا وع��ن ال��صالة 

   . )٣ ()قتلت
ونق�ل ال�شیخان ف�ي ب�اب األطعم�ة ع�ن الروی�اني أن               :")٤ ("مغني المحتاج "جاء في   

  ...)أكل الحشیشة حرام
ن ورق العنب حرام أیضًا، ُیجَل�د ص�احبھا   الحشیشة المصنوعة م: "وقال ابن تیمیة 

كما ُیجَلد شارب الخمر، وھي أخبث من الخمر من جھة أنھ�ا تف�سد العق�ل والم�زاج                
حتى یصیر في الرجل تخنُّث ودیاثة وغیر ذلك من الفساد، وكالھم�ا ی�صدُّ ع�ن ِذْك�ِر      

و اهللا تع��الى ، وھ��ي داخل��ة فیم��ا حرَّم��ھ اهللا ورس��ولھ م��ن الخم��ر وال��سكر لفظ��ًا أ         
   )٥("معنى

ویح��رم م��ا أس��كر م��ن أي ش��يء وإن ل��م یك��ن م��شروبًا      : "وق��ال اإلم��ام ال��صنعاني  
   ".)٦("كالحشیشة

و ج���اء ف���ي الم���ؤتمر اإلقلیم���ي ال���سادس للمخ���درات المنعق���د ف���ي الری���اض لع���ام      
أجم���ع فقھ���اء الم���ذاھب اإلس���المیة عل���ى تح���ریم إنت���اج المخ���درات       ): "م١٩٧٤(

  ". مخلَّقة، وعلى تجریم من ُیْقِدم على ھذاوزراعتھا وتعاطیھا، طبیعیة كانت أو
  .وبذا تبین لنا أن المخدرات بجمیع أنواعھا حرام إلى یوم القیامة 

  :ـ  أدلة تحريم المخدرات 

اجتمعت كلمة العلماء على تحریم المخدرات بجمیع أنواعھا بدلیل الكتاب ، وال�سنة   
  : ، واإلجماع ، والقیاس ، العقل على النحو التالى 

  :الكتاب : أوالً   
  )٧(  ) ١٩٥( َوال ُتْلُقوا ِبَأْیِدیُكْم ِإَلى التَّْھُلَكِةـ  قولھ تعالى  ١

   )٨ ( )٢٩( َوال َتْقُتُلوا َأْنُفَسُكْم ِإنَّ اللََّھ َكاَن ِبُكْم َرِحیمًا :   ـ  قولھ تعالى

                                                 
  .            م بیروت ١٩٩٤دار الغرب :  وما بعدھا ،  ط١١٣/ ٤الذخیرة :  شھاب الدین القرافي)١(
    .٢٣٩ / ٣ یة ابن عابدین حاش  )٢(
    .٤٥٨ / ٦ حاشیة ابن عابدین   )٣(
  . دار الفكر ـ بیروت  :  ط ١٨٧/ ٤مغنى المحتاج   : الشربینى )٤(
دار المعرف��ة ، : ، ط ١٣٧ /١:ال��سیاسة ال��شرعیة ف��ي اص��الح الراع��ي والرعی��ة : ب��ن تیمی��ةا)٥(

    .٣٣٩ / ٢٨: مجموع الفتاوى 
مكتب�ة م�صطفى   :  ط  ،٣٥/ ٤س�بل ال�سالم    :  الكحالني ال�صنعاني     محمد بن إسماعیل األمیر    )٦(

  . م١٩٦٠/ ھـ١٣٧٩الرابعة : البابي الحلبي ، الطبعة 
   .١٩٥اآلیة  /٢ج :  البقرةسورة) ٧(
   .٢٩اآلیة  /٥ج :  النساءسورة) ٨(
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ة دون  نھت اآلیتان عن قتل النفس نھیًا عامًا ل�م یخ�صص بكیفی�            : وجھ الداللة   
أخرى ، فیكون كل قتل داخال فى نھیھا ، فیشمل بذلك القتل البطئ الذى یسببھ         
تناول المخدرات ، ھذا اضافة إلى أن المسلم ینبغى أن ینأى بنفسھ عن مواطن 
التھلك��ة ، وال ش��ك أن تن��اول المخ��درات وبیعھ��ا وش��راءھا مم��ا ی��ورد اإلن��سان   

ن المبادئ األساسیة في اإلسالم ، فمموارد الھالك التى نھى عنھا اهللا عزوجل 
االبتعاد عن كل ما ھو ضار بصحة اإلنسان، وال ریب أن في تعاطي المخدرات              

   .)١(ھالك ظاھر، وإلقاء بالنفس في المخاطر
 َی��ا َأیَُّھ��ا الَّ��ِذیَن آَمُن��وْا ِإنََّم��ا اْلَخْم��ُر َواْلَمْی��ِسُر َواَألن��َصاُب َواَألْزَالُم  : ـ��  قول��ھ تع��الى٢

    )٢ ( )٩٠(مِّْن َعَمِل الشَّْیَطاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَنِرْجٌس 
 حیث أن المخدرات تلتقي مع الخمر في علة التحریم، وھي اإلسكار           : وجھ الداللة   

بإذھاب العقل وستر فضل اهللا تعالى عل�ى ص�احبھ ب�ھ؛ فُت�شَمل بحكم�ھ، فھ�ذه اآلی�ة                    
عمومھ�ا عل�ى تح�ریم المخ�درات أی�ضًا ، ألن      صریحة في تحریم الخمر ، وھي تدل ب 

  .الخمر ما خامر العقل وغطاه وستره ،  وھذا المعنى متحقق في المخدرات 
   )٣(  )١٥٧(َوُیِحلُّ َلُھُم الطَّیَِّباِت َوُیَحرُِّم َعَلْیِھُم اْلَخَباِئَث  .... : ـ قولھ تعالى ٣

یم ك�ل خبی�ث ، والمخ�درات،        فدلت اآلیة على إباحة كل طی�ب ، وتح�ر         : وجھ الداللة   
ُتَعّد من الخبائث بل أم الخبائث ؛ ألنھ�ا أش�د ض�ررًا م�ن الخم�ر، ولم�ا        بكل أنواعھا،

  .كان كل مخمر للعقل خمر ، فالمخدرات خمر ، وخبثھا كخبثھ ، وحرمتھا كحرمتھ 
 وال�دین،وكل  الب�دن  في نافع طیب المأكل فھو من تعالى اهللا أحل ما كل:العلماء قال
    .)٤(والدین البدن في ضار خبیث فھو اهللا حرم ما

  :السنة : ثانياً 
  : استدل الفقھاء على حرمة المواد المخدرة بأحادیث كثیرة منھا 

  : قال رسول اهللا : حدیث ابن عمر رضي اهللا عنھما قال  )١
    . )٥(  .» َحَرام  َخْمٍر وُكلُّ،  ُكلُّ ُمْسِكٍر َخْمٌر «                        

    َقاَل َرُسوُل اهللا : وحدیث روى َعْن َجابِر ْبِن َعْبِداهللا َرِضَي اُهللا َعْنُھَما َقاَل
  )٦(.» ا َأْسَكَر َكِثیُرُه َفَقِلیُلُھ َحَراٌم مَ                         « 

                                                 
[  الدمشقي أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي): تفسیر القرآن العظیم ( كثیر ابن تفسیر  )١(

دار طیب�ة  : س�امي ب�ن محم�د س�المة ، ط     :   ، المحق�ق  ٢٦٨/ ٢ ، ٥٢٨/ ١]  ھ�ـ  ٧٧٤- ٧٠٠
                      . م ١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠الثانیة : للنشر والتوزیع  ، الطبعة 

 الق�رآن  مزای�ا  إل�ى  ال�سلیم  العق�ل  إرشاد محمد، السعود أبو:  ، انظر ٩٠اآلیة /٧ج :  المائدة سورة) ٢(
     .   التراث ـ بیروت إحیاء دار : ط٧٥/ ٣   كریمال

   .١٥٧اآلیة  /٩ ج:  األعرافسورة) ٣(
   .٤٨٨/ ٣): تفسیر القرآن العظیم ( كثیر ابن تفسیر) ٤(

    برقم ٨٩٦باب بیان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام ص /  صحیح مسلم  كتاب األشربة   (٥)
: ط:  ك�ل م�سكر ح�رام   : االشربة ،  ب�اب :   كتاب٣٣٩٠م  حدیث رق١١٢٤/ ٢ :، سنن ابن ماجھ  ٥٢٢١

  .    محمد فؤاد عبد الباقي  ـ  قال األلبانى حدیث صحیح : دار الفكرـ بیروت ، تحقیق 
النَّْھ�ِى َع�ِن اْلُم�ْسِكِر ، ق�ال     : االش�ربة ، ب�اب  :  كت�اب ٣٦٨٣ ح رقم ٣٦٨/ ٣: سنن أبى داود   ) ٦(

  .األلبانى حدیث حسن صحیح 
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 یدل ھذان الحدیثان على تحریم الخمر التي تسكر العقل وتغطیھ ، أیًا كان نوعھا ،         
 لیل�ة أم كثی�رة ، والمخ�درات مقاس�ة عل�ى الخم�ر بج�امع تغطی�ة العق�ل             سواء كانت ق  

 َع��دَّ ك��ل م��سكرة خمرس��واء س��میت ب��ذلك، ف��ي لغ��ة    وإس��كاره ؛ حی��ث أن النب��ي
   .العرب، أو لم تسم بھ

 :روى عن أم سلمة رضي اهللا عنھا )٢
  .)١ ( » َعْن ُكلِّ ُمْسِكٍر َوُمَفتٍِّرَنَھى َرُسوُل اللَِّھ «

 .نواعھا مفترة بل فاتكة بالعقول واألجساد   والمخدرات بأ
م��ن فت��ره، ف��المفّتر ك��ل م��ا ی��ورث الفت��ور والخم��ول     ) بت��شدید الت��اء (والمفّت��ر 

والمخ�درات ت�ورث    . واالنكسار والضعف، واسترخاء الج�سم وھ�دوء األط�راف        
اس�ترخاء األط�راف ، وتخ�دیرھا ،        :  ، وفسر غیر واح�د التفتی�ر بأن�ھ           )٢(الفتور

 وھن ، وضعف ، وانكسار ، وذلك من مبادئ النشوة معروف وصیرورتھا إلى
 ؛ والنھي عن المفتر نھي عن المخدر، ، فیكون تناول المخدرات )٣(عند أھلھا 

  .حرامًا
المفتر كل شراب یورث الفتور والرخ�وة ف�ي األع�ضاء والخ�در ف�ي           :" قال الخطابي 

   .)٤( "األطراف 
، َوُمَفتِّ�ٍر  ) الخم�ر ( ع�ن ُك�لِّ ُم�ْسِكرٍ   اللَِّھ فى ھذا الحدیث نھى َرُسوُل : وجھ الداللة   

، وذكرھما مقترنین ، ف�دل ذل�ك عل�ى أن التح�ریم ی�شملھما مع�ًا ، وأن                ) المخدرات(
  .المخدرات مثل الخمر فى الحرمة 

أنھ إذا ورد النھى عن شیئین مقترنین ثم نص على حكم    : والقاعدة عند األصولیین  
ھا ، أعطى اآلخ�ر ذل�ك الحك�م ب�دلیل اقترانھم�ا             النھى عن أحدھما من حرمة أو غیر      

فى الذكر ، والنھى ، وفى ھذا الحدیث ذكر المفتر مقرونًا بالم�سكر ، وتق�رر عن�دنا           
  .  )٥(تحریم المسكر، فیعطى المفتر حكمھ بقرینة النھى عنھما مقترنین 

َعْن   َفَسَأَل -َمن  َوَجْیَشان ِمْن اْلَی- َأنَّ َرُجًلا َقِدَم ِمْن َجْیَشان  «َعْن َجاِبر  )٣
َأَو ُمْسِكر ُھ�َو ؟      : " َشَراب َیْشَرُبوَنُھ ِبَأْرِضِھْم ِمْن الذَُّرة ُیَقال َلُھ اْلِمْزر َفَقاَل          

ُكّل ُم�ْسِكر َح�َرام ِإنَّ َعَل�ى اللَّ�ھ َعْھ�ًدا ِلَم�ْن َش�ِرَب اْلُم�ْسِكر َأْن                  : َقاَل, َقاَل َنَعْم   
ل َقاُلوا َیا َرُسول اللَّھ َوَما ِطیَن�ة اْلَخَب�ال ؟ َق�اَل َع�َرق َأْھ�ل      َیْسِقیھ ِمْن ِطیَنة اْلَخَبا 

 .)٦( »َأْو ُعَصاَرة َأْھل النَّار, النَّار
  .فالنھي عن تناول الشيء، یدل على تحریمھ ، فیكون تناول المخدرات حرامًا 

                                                 
النَّْھ�ِى َع�ِن اْلُم�ْسِكِر ،    : االش�ربة ، ب�اب  :   كت�اب  ٣٦٨٨  ح رق�م  ٣٧٠/ ٣ :ى داود  سنن أب�  (١)

  . ٦٠٧٧قال األلبانى حدیث ضعیف وضعفھ في ضعیف الجامع 
   .٩٨/ ١٠محمد شمس الحق العظیم آبادي أبو الطیب:  عون المعبود شرح سنن أبي داود )٢(

  . ھـ ١٤١٥ثانیة   بیروت ، الطبعة ال–دار الكتب العلمیة :     ط 
    . ٣٧٦ / ١للقرافى : الفروق ) ٣(

            .٩٨ / ١٠:  عون المعبود  (٤)
    . ٣٧٦ / ١للقرافى : الفروق ) ٥(

  .١٥٨٧  /٣:  صحیح مسلم  (٦)
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م��ن الثاب��ت أن الم��سلمین من��ذ ص��در اإلس��الم إل��ى اآلن ل��م     : اإلجم��اع  : ثالث��ًا 

عرف لھم مخالف فى تحریم الخمر ، وجمیع المواد المسكرة ؛ ف�دل ذل�ك عل�ى      ی
  .تحریم جمیع المواد المخدرة باإلجماع  

وكل ما یغیب العقل فإنھ حرام ، وإن لم تحصل بھ نشوة : ( جاء عن ابن تیمیة     
  .)١( ، وال طرب ، فإن تغییب العقل حرام بإجماع المسلمین 

    .)٢( اإلجماع على تحریم الحشیش : في الفتاوى كما جاء عن ابن تیمیة 
اتف��ق فقھ��اء أھ��ل الع��صر عل��ى المن��ع م��ن النب��ات المع��روف    :" وج��اء ف��ى الف��روق 

   )٣( "بالحشیشة التي یتعاطاھا أھل الفسوق 
وحك��ى العراق��ي واب��ن تیمی��ة اإلجم��اع عل��ى تح���ریم       : " وق��ال ف��ي ع��ون المعب��ود    

    .)٤( " الحشیشة وأن من استحلھا كفر 
 م�ضار  إل�ى  ی�ؤدي  ألن�ھ  ح�رام  وج�ھ  عل�ى أي  الح�شیش  تع�اطي أن  :ذا یظھر لى وب

 الم�ضار  م�ن  ذل�ك  غی�ر  بالبدن ، إلى ویفتك العقل یفسد فھو كثیرة ومفاسد جسمیة
    ".والمفاسد

 واإلفت�اء  العلمی�ة  للبح�وث  العام�ة  بالرئاس�ة  لإلفت�اء  الدائم�ة  اللجن�ة  أص�درت  كم�ا 
 مقاصداإلس�الم  أرك�ان  یھ�دم  مم�ا  لمخ�درات ا أن " ال�سعودیة  في واإلرشاد والدعوة
   ....توازنھ  وتخل العقل في وتؤثر التفاوت، من شيء على بنیانھا ویزلزل الخمس

 )٥(.  
   :القیاس : رابعًا 
االس�كار ،   إل�ى  یؤدي فكالھما االسكار، بجامع الخمر على بالقیاس المخدرات تحرم
 الحك�م  وج�ب  ث�م  وم�ن  والف�رع،  األص�ل  فی�ھ  اس�توى  ص�ریح  ص�حیح  قی�اس  وھ�و 

 جمی�ع  م�ن  متم�اثلین  تفری�ق  وآخ�ر  نوع بین فالتفریق المسكر بین أنواع بالتسویة
  .)٦(  .الوجوه

ل�یس ع�دم ورود تحریمھ�ا ف�ى الكت�اب وال�سنة یعن�ى        : ( قال محمد ال�سید أرن�اؤوط     
وأرك��ان ... أنھ��ا ح��الل ألن التح��ریم لل��شئ ق��د یك��ون ب��نص ، أو اجم��اع ، أو قی��اس 

ى الخم��ر ف��ى التح��ریم مت��وافرة ، إذ المخ��درات ك��الخمر ف��ى      قی��اس المخ��درات عل��  
اإلسكار وحج�ب العق�ل وال�ذھاب ب�ھ ، واض�اعة الم�ال ، وال�صد ع�ن ذك�ر اهللا وع�ن                     

                                                 
   .٢١١ / ٣٤ مجموع فتاوى ابن تیمیة  (١)
  ٢١١ / ٣٤ مجموع فتاوى ابن تیمیة  (٢)
   .٣٧٢ / ١ الفروق  (٣)
   .٢١٠ / ٣٤  تیمیة، ابن فتاوى  ، مجموع٩٨ / ١٠معبود   عون ال (٤)
 ١١الری�اض، ص   ، العام�ة  البح�وث  إلدارة العام�ة  الرئاس�ة  اإلس�المیة،   مجل�ة البح�وث   (٥)

  . ٢٣العدد
   .٢٩ ص م  ١٩٦٥ المعارف، دار :مصر ؛١ :ط).والسنة القرآن أحكام الغندور، أحمد/ د  (٦)
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وم�ا دام األم�ر ك�ذلك ان�سحب حك�م الخم�ر وھ�و التح�ریم  عل�ى المخ�درات                      ..الصالة  
  .   )١( الشتراكھما فى الحكم 

 ، واالتجار فیھا ، وزراعتھا ، إعان�ة عل�ى   ان فى انتاج المخدرات    :العقل  : خامسًا  
 العقل تزیل المخدارت تعاطي تعاطیھا فتكون محرمة ألن األمور بمقاصدھا ،كما أن

 واالبتعاد وحمایتھ علیھ المحافظة لذلك تجب ، االنسان على اهللا نعم أعظم ھو الذي
 الخم�س  الكلی�ات  أح�د  ال�شرع  ب�ل جعل�ھ   ، وافساده زوالھ في سببًا یكون ما كل عن
 الخم�ر  والن ، علیھ�ا  ك�ل اعت�داء   وحرم�ت  ، علیھ المحافظة رائعالش حرصت التي

االحق�اد   وت�ورث  ، اهللا غ�ضب  وتجل�ب  ال�صالة  اهللا وع�ن  ذك�ر  ع�ن  والمخدرات تصد
 االع�صاب  عل�ى  ال�ضرر  م�ن  فیھ�ا  لم�ا  محرم�ة  المخ�درات  ان ،كم�ا  الم�سلمین  ب�ین 

 ال أم�وا  ینفقون للمخدرات نالمتعاطی حیث أن واالموال والطبع والخلق واالعضاء
 إنفاق لھم واألولى ، التبذیر اهللا عن نھى وقد تبذیر، وھذا المخدرات لشراء طائلة

     .)٢( اهللا  أحل فیما المال ھذا
  :ــ من أقوال الفقهاء 

أم��ا الحشی��شة الملعون��ة الم��سكرة، فھ��ي بمنزل��ة غیرھ��ا م��ن  : ")٣(یق��ول اب��ن تیمی��ة
 باتفاق العلماء؛ بل كل ما یزیل العق�ل، فإن�ھ یح�رم      المسكرات؛ والمسكر فیھا حرام؛   

أكلھ، ولو لم یكن مسكرًا، كالبنج، أما قلیل الحشیشة المسكرة، فحرام عند جم�اھیر       
  .العلماء، كسائر القلیل
وم��ن القن��ب الھن��دى ن��وع ی��سمى الحشی��شة ی��سكر ج��دًا ، إذا ( ـ��ـ ق��ول اب��ن البیط��ار 

  )٤ (..)تعملھ قوم فاختلت عقولھم ، وقد اس... تناول منھ یسیرًا قدر درھم 
لق���د افت���ى الفقھ���اء المعاص���رون بحرم���ة زراع���ة   : ـ���ـ فت���اوى بع���ض المعاص���رین  

  : المخدرات ، وانتاجھا ، وبیعھا ، وشرائھا ، وتھریبھا ، ومن ھذه الفتاوى 
   ٢٤٨م/ ١٠٥والمرقمة بـ س : جاد الحق على جاد الحق /  ـــ فتوى د

  .)٥(التى تنص على تحریم المخدرات م  ، و١٩٨٩/ ٤/٣والمؤرخة بـ 
من الضرورى ل�شریعة تبن�ى أحكامھ�ا عل�ى          : ...محمود شلتوت     / ـــ فتوى الشیخ    

حفظ المصالح ، ودفع المضار أن تحرم كل مادة شأنھا أن تحدث مثل تلك األضرار                
أو أش�د ، س��واء كان�ت تل��ك الم��ادة س�ائًال م��شروبًا ، أم جام�دًا م��أكوًال ، أم م��سحوقًا     

   .)٦(ومًامشم

                                                 
   . ١٢٥والمسكرات بین الطب والقرآن والسنة ص المخدرات : محمد السید أرناؤوط  (١)

ص : ق��ضاء المخ��درات ، وقواع��د ال��ضبط والتفت��یش وت��سبیب األحك��ام      : ال��سید خل��ف /  م (٢)
 ١٥٩المخ�درات الخط�ر ال�داھم  ص         : محمد على الب�ار     / م ، د  ١٩٩٥الطبعة الرابعة   ١٠٥

ق��ھ اإلس��المى الف: وھب��ة الزحیل��ى/ م ، د١٩٨٨ھـ��ـ ١٤١٩ ٢ط دار العل��م ـ دم��شق طبع��ة     
  . ٤/١٧٧وادلتھ   

    .                    ٢٠٤/ ٣٤فتاوىالمجموع  :تیمیة ابن )٣(
   .                     ٤٥٨/  ٦ رد المحتار :عابدین ابن )٤(
 .                                            ٣٤أسالیب مكافحة المخدرات فى الوطن العربى ص:  محمود زكى شمس)٥(
 .                                            ٣٧٢دراسة لمشكالت المسلم المعاصر فى حیاتھ الیومیة ص  :  الفتاوى )٦(



 - ٣٦١٢ -

ل��م تع��رف الحشی��شة ف��ى  ( ورد فیھ��ا : ح��سنین محم��د مخل��وف / ــ��ـ فت��وى ال��شیخ 
الصدر األول ، وال فى عھد األئمة األربعة  ، وإنما عرفت فى فتنة التتار بالمشرق               

وض�ررھا أش�د م�ن    ... ، وھى مسكرة ، وفیھا من المفاسد ما حرمت الخمر ألجلھا   
 الح�د علی�ھ إذا ك�ان م�سلمًا یعتق�د حرمتھ�ا          فم�ن تناولھ�ا وج�ب اقام�ة       .. ضرر الخمر 

.... )١(   .  
ذھب إلى تحریمھ�ا ،حی�ث رأى أن الحكوم�ة الم�صریة       : سید طنطاوى   / ـــ فتوى د    

أحسنت صنعا حین قررت عقوبة اإلعدام لمن یجل�ب ھ�ذه ال�سموم ، أو یت�اجر فیھ�ا          
.... )٢(   .  

ب أم�راض فتاك�ة ب�سبب تن�اول         أثبتت الحقائق العلمیة ترت�    : ـــ من الحقائق العلمیة     
وغی�ر ذل�ك م�ن      .. المخدرات كاإلی�دز ال�ذى ینت�شر ب�ین الم�دمنیین ، والتھ�اب الكب�د                 

  .األمراض الخبیثة 
  الفرع الثانى

  المواد المخدرة فى القانون الوضعى
 م��ارس ع��ام  ٢٩ــ��ـ لق��د ب��دأ الم��شرع الم��صرى حرب��ھ عل��ى الم��واد المخ��درة من��ذ      

 وزراعة الحشیش ووضعھ عقوبة الغرام�ة الت�ى   م ، وذلك بتجریمھ استیراد    ١٨٧٩
 ١٠ ، ثم صدر أمر آخر ف�ى   )٣(ال تزید على مائتى قرش ومصادرة المستورد منھا         

م نص عل�ى معاقب�ة زارع�ى الح�شیش ، وم�ستوردیھ ، وبائعی�ھ              ١٨٨٢مارس عام   
بغرامة ال تقل عن مائتى ق�رش ، وثمانمائ�ة ق�رش حال�ة الع�ود ، وم�صادرة الم�ادة                     

واآلالت ، والب��ضائع الت��ى تك��ون ق��د اس��تخدمت ف��ى انت��اج الح��شیش أو      الم��ذكورة 
م ص��در ام��ر بزی��ادة الغرام��ة إل��ى خم��سین  ١٨٩١ م��ایو ٢٨ ، ث��م ف��ى )٤(اس��تیراده 

جنیھًا لكل فدان أو جزء من الف�دان ی�زرع حشی�شًا ، كم�ا جعلھ�ا ف�ى حال�ة اس�تیراد                    
جنیھین مھما قل  الحشیش أو الشروع فیھ عشرة جنیھات للكیلو ، على االیقل عن            

المقدار المضبوط ، ورفع الغرامة حالة العود إلى ثالثین جنیھًا للكیلو عل�ى أال تق�ل             
عن ستة جنیھات مھما قل المق�دار الم�ضبوط  إل�ى غی�ر ذل�ك م�ن الق�وانین الكثی�رة                 
التى حاربت المواد المخدرة حیث لم یقتصر المشرع على مكافحة الح�شیش فق�ط ،              

م اعتب�ر  ١٩٢٥  ، وف�ى ع�ام   )٥( ى حظ�ر زراع�ة األفی�ون   م إل�  ١٩١٨فقد اتجھ ع�ام     
إل��ى غی��ر ذل��ك م��ن الت��شریعات     ..... ألول م��رة أن إح��راز األفی��ون یمث��ل جریم��ة     

المتتالی��ة والت��ى كافح��ت الج��واھر المخ��درة ، ولق��د ك��ان آخ��ر ت��شریعات  مكافح��ة        
                                                 

   . ١٢٥المخدرات والمسكرات بین الطب والقرآن والسنة ص :   محمد السید أرناؤوط(١)
   . ١٢٦ص : المرجع السابق (٢) 

م، ١٩٩٠دارالنھضة العربیة  :  ط٤ المخدرات ص  شرح قانون مكافحة  : فوزیة عبدالستار / د)٣(
محم���ود / دار المطبوع���ات الجامعی���ة ، د :  ، ط٤ج���رائم المخ���درات ص : أحم���د خلی���ل / د

                                            .٧١٨شرح قانون العقوبات ص : مصطفى
الى ال�ذھبى  ص  إدوارد غ� / د: ج�رائم المخ�درات     ،٤أحم�د خلی�ل ص  / د: جرائم المخدرات   )  ٤(

   ..                                  م  ١٩٧٨دارالنھضة العربیة  : ١  ط٧
   .٤أحمد خلیل ص / د: جرائم المخدرات ) ٥(
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 م ، ١٩٦٠ ل�سنة  ١٨٢المخدرات وتنظ�یم اس�تعمالھا  ف�ى م�صر ھ�و الق�انون رق�م           
 ل���سنة ٦١م ، و١٩٦٦ ل���سنة ٤م ، و١٩٦٠ ل���سنة ٢٠٦ل ب���القوانین رق���م المع���د

م، وھ��و الت��شریع المعم��ول ب��ھ حالی��ًا ف��ى م��صر وق��د  ١٩٨٤ ل��سنة ٤٥م ، و١٩٧٧
 م ف��ى الراب��ع م��ن  یولی��و ، بتع��دیل بع��ض   ١٩٨٩ ل��سنة ١٢٢ص��در الق��انون رق��م  
مل  م ، ونشره بالجریدة الرسمیة على أن یع١٩٦٠ لسنة  ١٨٢أحكام القانون رقم    

وقد نص ھذا القانون فى الم�ادة الثانی�ة من�ھ     م ١٩٨٩ یولیو عام ٥بھ اعتبارًا من   
  :على أنھ 

و ی�شترى  أى شخص أن یجلب أو یصدر أو ین�تج أو یمل�ك أو یح�رز أ    علىیحظر ( 
أو یبی��ع ج��واھر مخ��درة أو یتب��ادل علیھ��ا أو ین��زل عنھ��ا ب��أي ص��فة أو أن یت��دخل      
بصفتھ وسیطا في شيء منھ�ا إال ف�ي األح�وال المن�صوص علیھ�ا ف�ي ھ�ذا الق�انون                     

 .وبالشروط المبینة بھ
وال تج�اوز   جنی�ھ ١٠٠٠٠٠ مالی�ة ـ كم�ا أن�ھ یعاق�ب باإلع�دام باإلض�افة إل�ى غرام�ة        

، كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو ص�نع ج�وھرا مخ�درا وك�ان                 جنیھ ٥٠٠٠٠٠
 .ذلك بقصد اإلتجار

 وغی�ره  "الب�انجو "ـ كما أنھ یعاقب باإلعدام كل من زرع نباتا من النباتات المخدرة         
ازه أو أحرزه أو اشتراه أو باعھ أو سلمھ أو نقلھ أیا كان ، أو صدره أو جلبھ أو ح

طور نموه وكان ذلك بقصد اإلتجار أو اتجر فیھ بأیة صورة، وكل من ق�ام ول�و ف�ى       
الخ��ارج بت��ألیف ع��صابة، أو إدارتھ��ا أو الت��داخل ف��ى إدارتھ��ا أو ف��ى تنظیمھ��ا أو         

 الج�واھر المخ�درة   االنضمام إلیھا أو االشتراك فیھا وكان من أغراضھا اإلتجار ف�ى      
أو تقدیمھا للتع�اطى أو ارتك�اب أى م�ن الج�رائم المن�صوص علیھ�ا ف�ى ھ�ذه الم�ادة                     

  .داخل البالد 
  الفرع الثالث 

  الموازنة بين الفقه اإلسالمى و القانون الوضعى فيما يخص المواد المخدرة
 وم�ن  مكافحتھ�ا،  من البد كان المجتمع، في بالمخدرات المتعلقة الجرائم أمام كثرة

  : الوضعى من خالل  دورالفقھ اإلسالمى والقانون یبرز المنطلق ھذا
  :الوضعى من خالل اآلتى  الفقھ اإلسالمى والقانون یظھراتفاق :اإلتفاق  أوجھـــ  
  .بالمخدرات المتعلقة الجرائم كافة جرما والوضعي اإلسالمي التشریعین  كال - 
 بالكلی�ات  الماس�ة  المخ�درات  ع�ن  م�ة الناج األض�رار  ف�ي  اتفق�ا  الت�شریعین  ك�ال    -

  .الخمس
 ج�رائم  م�ن انت�شار   الح�د  بھ�دف  وھ�ذا  ، الت�شریعین  ك�ال  ف�ي  العقوبة في التشدید ـ 

   .الخمس  بالضروریات والمساس الضرر شأنھا من التي المخدرات
 ب�الرجوع  إلى الكبار، النشء من ء ابتدا الوقایة برنامج اسطر ، التشریعین كال ــ 

  .األسرة وھي المجتمع بناء في ألساسیةا النواة إلى
  األسرة من انطالقا األعلى المثل وترسیخ الصالحة، والرعایة بالتربیة االھتمام -

  . بالعقیدة والتمسك النفوس في اإلیمان بغرس التعلیم ومناھج

http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=1000&kwn=%u0639%u0644%u0649&exp=2774701
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=1252&kwn=%u0645%u0627%u0644%u064A%u0629&exp=2774701
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=177&kwn=%u062C%u0646%u064A%u0647&exp=2774701
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=177&kwn=%u062C%u0646%u064A%u0647&exp=2774701
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   :االختالف  ـ  أوجه

  :القانون الوضعى عن الفقھ اإلسالمى من خالل یظھراختالف  
 عامة قاعدة فھي العقل، یغیب ما وكل بالخمور التجارة حرم إلسالمىالفقھ ا ــ

 الع�ام  الطریق في إال الخمور شاربي یعاقب ال الوضعى القانون أما ،وقائي ومنھج
 أس�باب  یب�یح  جھ�ة  م�ن  فھو المخدرات، بمكافحة یھتم الخ و... القیادة حالة في أو

  .   الجریمة   یحارب جھة ومن الجریمة
 .واإلصالح التوبة طریق عن عالجیة تدابیر إلسالمى أقرـــ الفقھ ا

 للوقای�ة  آلیات أنشأ : عدة طرق عن عالجیة تدابیر على نص الوضعى القانونأما 
  الخ ....... العالجیة لإلدمان كالمؤسسات المخدرات، من والعالج

وب��ذا تب��ین لن��ا أن الق��انون الوض��عى اتف��ق م��ع الفق��ھ اإلس��المى عل��ى تح��ریم الم��واد  
  .كما سنوضح لمخدرة ووضع العقوبات الزاجرة لھا ا

ب اطا  

  ام ا ا واد ادرة

  :ونتعرف على ذلك من خالل الفروع اآلتیة 
  .زراعة المواد المخدرة  :  الفرع األول
  .التعامل بالمواد المخدرة وتعاطیھا ، ومجالسة من یتعطونھا : الفرع الثانى

  .الطعام والشراب   في الطیب جوزة استخدام: ثالثالفرع ال
  الفرع األول 

  )١(زراعة المواد المخدرة
ظھر لنا مما تقدم أن تناول المواد المخدرة بكافة أنواعھا ، وأسمائھا محرمة قطعًا        

 :كالخمر إال أنھ یثار معنا سؤال وھو 
  ؟  )٢(ھل زراعتھا ، وإنتاجھا بكافة وسائلھ كذلك یكون محرما 

إذا علمنا أن الشریعة اإلس�المیة إذا حرم�ت ش�یئًا عل�ى الم�سلم حرم�ت علی�ھ           ) وًال  أ
فعل الوسائل المفضیة إلیھ وفى موضوع بحثنا إذا كان القصد من زراعتھا تعاطیھا 

  للشھوة أو للذة أو لنشرھا بین الناس أو اإلتجار فیھا فمحرم زراعتھا باإلجماع
   : قال رسول اهللا :  عن بریدة قال  عن ھذا الحكم فیما روى فلقد أفصح 

َمْن َحَبَس اْلِعَنَب َأیَّاَم اْلِقَطاِف َحتَّى َیِبیَعُھ ِمْن َیُھوِديٍّ َأْو َنْصَراِنيٍّ َأْو ِممَّْن َیتَِّخ�ُذُه                « 
    )٣  (.»َخْمًرا َفَقْد َتَقحََّم النَّاَر َعَلى َبِصیرٍَة 

                                                 
  .١٤٨المسكرات والمخدرات بین الشریعة والقانون ص : المسنشار عزت حسانین )١(

ال�سید خل�ف ص   / المست�شار :   قضاء المخدرات،وقواعد الضبط والتفتیش وتسبیب األحكام  (٢)
١٠٤                                   .   

دار الفك��ر، : ن��ور ال��دین عل��ي ب��ن أب��ي بك��ر الھیثم��ي ، ط  :  مجم��ع الزوائ��د ومنب��ع الفوائ��د  (٣)
   .٣/٣٠، سبل السالم ٦٤١٥ ، رقم ١٦١/ ٤ ھـ ١٤١٢ -بیروت 
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َلَع��َن اللَّ��ُھ اْلَخْم��َر «   َق��اَل َرُس��وُل اللَّ��ِھ فیم��ا روى عن��اْبَن ُعَم��َر َیُق��وُل  وقول��ھ
َوَش�اِرَبَھا َوَس�اِقَیَھا َوَباِئَعَھ��ا َوُمْبَتاَعَھ�ا َوَعاِص�َرَھا َوُمْعَت��ِصَرَھا َوَحاِمَلَھ�ا َواْلَمْحُموَل��َة      

 فكل ھذا صریح فى تحریم كل وسیلة مفضیة إلى ش�رب الخم�ر، وم�ن ث�م                  )١(»ِإَلْیِھ  
ؤدیة إلى ترویج المخدرات محرمة س�واء زراع�ة أو انتاج�ًاأو     الم الوسائل تكون كل 
   .غیرھما 

  :أدلة تحریم زراعتھا 
   : قال رسول اهللا : ـ عن بریدة قال ١

َمْن َحَبَس اْلِعَنَب َأیَّاَم اْلِقَطاِف َحتَّى َیِبیَعُھ ِمْن َیُھوِديٍّ َأْو َنْصَراِنيٍّ َأْو ِممَّْن َیتَِّخ�ُذُه                « 
    )٢  (.» َتَقحََّم النَّاَر َعَلى َبِصیرٍَة َخْمًرا َفَقْد

ـ أن زراعة المخدرات فیھ إعانة على المعصیة ،وھى تعاطى المخدرات واإلتجار            ٢
، فق�د نھ�ى اهللا تع�الى ع�ن التع�اون عل�ى         )٣( فیھا ، واإلعانة عل�ى المع�صیة مع�صیة        

یھ��ا المعاص��ي عام��ة، وف��ى إنت��اج المخ��درات ، وزراع��ة أش��جارھا إعان��ة عل��ى تعاط 
وخصوصًا أن مقصود ھذه الوسائل تھیئة ھذه السموم المخدرة للت�داول واإلنت�شار             

  .بین الناس، إذن فھى حرام حرمة ذات المخدرات ، ألن األمور بمقاصدھا 
  :استثناء من تحریم زراعة المخدرات  )ثانیًا 

  یستثنى من تحریم زراعة المواد  المخدرة ما تدفع الضرورات إلیھ 
   .)٤ (َفَمِن اْضُطرَّ َغْیَر َباٍغ َوَلا َعاٍد َفَلا ِإْثَم َعَلْیِھ : ىلقولھ تعال

ف��إن ك��ان األطب��اء ی��ضطرون إل��ي اس��تعمال بع��ض ھ��ذه الم��واد المخ��درة والمحرم��ة   
شرعًا فى العملیات الجراحیة مما ال یطیقھ اإلنسان بدون تخ�دیر أو ت�سكین اآلالم ،    

  ج إلیھ فى العالج  ،فإن ھذه الضرورة تبیح زراعتھا مما یحتا
بشرط أن تتعین كدواء بقول طبیب مسلم ذو خبرة ، وبشرط أال یوجد مباح س�واھا       

  .، وبقدر الضرورة دون تعدى 
  الفرع الثانى

  )٥( التعامل بالمواد المخدرة وتعاطيها ، ومجالسة من يتعطونها 
 ألنھ��ا ؛ال یج��وز التعام��ل بالمخ��درات واالتج��ار فیھ��ا   : حك��م التعام��ل بالمخ��درات   ـ�� 

كالخمر ؛ فیحرم ملكھا ، أوبیعھا ، أواالنتفاع بھا ؛ وألن االتجار فیھا ك�سب خبی�ث                  
، كما یحرم تعاطیھ�ا كم�ا تب�ین      ، ینشر الفساد بین الناس ، كما أن الربح منھ حرام            

                                                 
، ق�ال   اْلِعَن�ِب ُیْع�َصُر ِلْلَخْم�رِ   : االشربة ، باب :   كتاب  ٣٦٧٦  ح رقم     ٣٦٦/ ٣:سنن أبى داود  ) ١(

  .األلبانى حدیث صحیح 
   .٣/٣٠، سبل السالم ٦٤١٥مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  رقم :  نور الدین الھیثمي  (٢)
     .٣٩١/ ٢فقھ السنة  : السید سابق:  الشیخ  (٣)

   .١٧٣اآلیة  /  ٢ج : سورة البقرة ) ٤(
درات معلق�ًا علی�ھ بالفق�ھ وأحك�ام ال�نقض واإلداری�ة العلی�ا          قانون المخ�  : مجدى محب حافظ  / د) ٥(

     .٥١١والدستوریة العلیا ص 
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لنا من النصوص السابقة أنھ مرتكب كبیرة وحكمھ ف�ي ال�دنیا إل�ى القاض�ي لیع�زره            
  .)١(وأقل عقوبة یمكن إنزالھا بھ عقوبة شارب المسكر  ..بما یراه مناسبًا لردعھ

 ِإنََّم�ا َج�َزاُء الَّ�ِذیَن ُیَح�اِرُبوَن اللَّ�َھ َوَرُس�وَلُھ          : ، وینطبق على مروجی�ھ قول�ھ تع�الى        
 ِم��ْن َوَی��ْسَعْوَن ِف��ي اْل��َأْرِض َف��َساًدا َأْن ُیَقتَُّل��وا َأْو ُی��َصلَُّبوا َأْو ُتَقطَّ��َع َأْی��ِدیِھْم َوَأْرُجُلُھ��مْ   

ِخَلاٍف َأْو ُیْنَفْوا ِمَن اْلَأْرِض َذِلَك َلُھْم ِخْزٌي ِفي ال�دُّْنَیا َوَلُھ�ْم ِف�ي اْل�َآِخَرِة َع�َذاٌب َعِظ�یٌم          
)٣٣() ٢( .   

َوِإَذا َم��رُّوا  .. ،  )٣ ( )٣(َوالَّ��ِذیَن ُھ��ْم َع��ِن اللَّْغ��ِو ُمْعِرُض��وَن   ..:كم��ا ق��ال تع��الى
  .)٥(  )٥٥(َوِإَذا َسِمُعوا اللَّْغَو َأْعَرُضوا َعْنُھ .. ،  )٤(  )٧٢(ا ِباللَّْغِو َمرُّوا ِكَراًم

وظھر لنا من ذلك أنھ ال یجوزمجالسة من یتعاطون المواد المخدرة ؛ حیث كرم اهللا 
س��بحانھ وتع��الى اإلن��سان فن��أى ب��ھ ع��ن م��واطن الری��ب والمھان��ة ، وامت��دح عب��اده   

َعِن الزُّْھِرىِّ َعْن َس�اِلٍم  وى ابوداود فى سننھ الذین تجنبوا مجالس اللھو واللغو ، ر     
َع�ْن َمْطَعَم�ْیِن َع�ِن اْلُجُل�وِس َعَل�ى َماِئ�َدٍة ُی�ْشَرُب         َنَھ�ى َرُس�وُل اللَّ�ِھ       «َعْن َأِبیِھ َق�اَل     

  .)٦(»َعَلْیَھا اْلَخْمُر َوَأْن َیْأُكَل الرَُّجُل َوُھَو ُمْنَبِطٌح َعَلى َبْطِنِھ 
 یتعاطون المخدرات ألن فى مجالسھم إھدارًا لحرم�ات اهللا ،         وبذا یحرم مجالسة من   

ولما في ذلك من ضرر بالجلیس، في ال�دین وال�دنیا فم�ن یجل�س م�ع الع�صاة ال�ذین              
یرتكب��ون المنك��رات یتخل��ق ب��أخالقھم ال��سیئة ، ویعت��اد م��ا یفعل��ون م��ن م��آثم ، كم��ا   

بالم�سلم ع�ن   یجرى على لسانھ مم�ا یتناقلون�ھ م�ن س�اقط الق�ول ، وم�ن أج�ل البع�د                  
 للم�سلمین ف�ى اختی�ار المج�الس     الدنیا وعن ارتكاب الخطایا كان إرشاد الرس�ول      

َمَثُل اْلَجِلیِس « :  َقاَلروى َعْن َأِبي ُموَسى َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َعْن النَِّبيِّ والجلیس ، 
ِم�ْسِك ِإمَّ�ا َأْن ُیْح�ِذَیَك َوِإمَّ�ا َأْن     الصَّاِلِح َوالسَّْوِء َكَحاِمِل اْلِمْسِك َوَن�اِفِخ اْلِكی�ِر َفَحاِم�ُل الْ    

َتْبَتاَع ِمْنُھ َوِإمَّا َأْن َتِجَد ِمْن�ُھ ِریًح�ا َطیَِّب�ًة َوَن�اِفُخ اْلِكی�ِر ِإمَّ�ا َأْن ُیْح�ِرَق ِثَیاَب�َك َوِإمَّ�ا َأْن               
  : َقاَل  ،  وروى َعْن َأِبى َسِعیٍد َعِن النَِّبىِّ )٧(. »"َتِجَد ِریًحا َخِبیَثًة

  )٨ (.» َال ُتَصاِحْب ِإالَّ ُمْؤِمًنا َوَال َیْأُكْل َطَعاَمَك ِإالَّ َتِقىٌّ «
  : ـ وجه الداللة من النصوص السابقة 

أن الجلیس ال�صالح یھ�دیك ، ویرش�دك وی�دلك عل�ى الخیروت�رى من�ھ المن�افع ، أم�ا              
  بنافخ الكیر یضر، ویؤذى ویعدى باألخالق الردیئة ،      الجلیس الشریر فقد شبھھ     

                                                 
      .١٠٦قضاء المخدرات ، وقواعد الضبط    ص : السید خلف /   المستشار (١)

   .٣٣اآلیة  /  ٦ج : مائدةسورة ال) ٢(
     .٣اآلیة   / ١٨ج : سورة المؤمنون) ٣(
     .٧٢یة  اآل / ١٩ج : سورة الفرقان ) ٤(
     .٥٥اآلیة    / ٢٠ج : سورة القصص) ٥(
َما َجاَء ِف�ى اْلُجُل�وِس َعَل�ى    : األطعمة ، باب:   كتاب٣٧٧٦ ح رقم    ٤١٠/ ٣: سنن أبى داود    )٦(

                       . َماِئَدٍة َعَلْیَھا َبْعُض َما ُیْكَرُه ، قال األلبانى حدیث صحیح
  .اْلِمْسِك : الذََّباِئِح َوالصَّْیِد، باب:   كتاب٥٥٣٤ ح رقم  ،٩٦ / ٧: صحیح البخارى   )٧(
ق��ال : َم��ْن ُی��ْؤَمُر َأْن ُیَج��اَلَس : األدب ، ب��اب:   كت��اب٤٨٣٤ ح رق��م ٤٠٧/ ٤:س��نن أب��ى داود )٨(

                            .األلبانى حدیث حسن 
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ویجلب ال�سیر المذموم�ة وف�ى ھ�ذا الح�دیث دع�وة إل�ى مجال�سة ال�صالحین ، وأھ�ل                   
الخیر ، والمروءة ، ومكارم األخالق ، والورع والعل�م ، وفی�ھ النھ�ى ع�ن مجال�سة                 
أھل الفسق والبدع ، والفجار الذین یجاھرون بإرتكاب المنكرات وشرب المخ�درات        

تف��ع ب��ھ وینح��در، وتھ��بط كرامت��ھ  ، ألن الق��رین ین��سب إل��ى قرین��ھ ، وجلی��سھ ، ویر 
  بدناءة من یجالسھم 

ولق�د تح��دث الق��رآن الك��ریم ع��ن قرن��اء ال��سوء وح��ذر م��نھم ، وم��ن مجال��ستھم ق��ال  
  :تعالى

                   ٣٨(َوَمْن َیُكِن الشَّْیَطاُن َلُھ َقِریًنا َفَساَء َقِریًنا () ١(.   
خ��درات مج��الس ف��سق ، وإث��م  أن المج��الس الت��ى تع��د لتع��اطى الم : وب��ذا یظھ��ر ل��ى 

والجلوس فیھا محرم ومن ھنا كان على اإلنسان أن یبتعد عن ھذه المج�الس ألنھ�ا        
  .)٢(مجالس فسق وفساد ، وإضاعة للصحة والمال 
  الفرع الثالث

  الطعام والشراب في الطيب جوزة استخدام
 ض�من م�ا   وم�ن  طعم�ھ،  وتطییب إلصالحھ للطعام بھارات  وضع إلى الكثیرون یلجأ

  .مسكرة   أنھا العلماء من الكثیر عن ُنقل التي الطیب جوزة الطعام یوضع في
 فیھا لیس أنھ و ذكر البعض ،)٣( األربعة األئمة عند حرام الطیب جوزة أن والثابت

 أس�كر  م�ا  ك�ل  أن ری�ب  وال ، بع�ضھاالتخدیر  وف�ي  ، التفتی�ر  بع�ضھا  في وإنما سكر
  .)٤( بغیره  تلطامخ أو مفردا كان سواء حرام فقلیلھ كثیره
 أفتى فقد الطیب جوزة الحرمة في الحشیشة ومثل " عابدین ابن حاشیة في وجاء
 في مكة نزیل حجر ابن منھم بذلك صرح وممن بحرمتھا الشافعیة من علماء كثیر
 وأفت�ى  ذل�ك،  ف�ي  وض�عھا  رس�الة  ف�ي  ش�ریف  أب�ي  ب�ن  كم�ال ال�دین   والشیخ ، فتواه

  )٥(."أصحابنا من األقصراوي بحرمتھا
                                                 

 ھ�ـ ٦٧١ت القرطب�ي  صارياألن�  محم�د  اهللا عب�د   أب�و   ،٣٨اآلی�ة   / ٥ج : س�ورة الن�ساء   ) ١(
  . الریان  دار : ط  ،١٧٦٤ص )  القرآن ألحكام الجامع:(

.                                   ١٩٥قضاء المخدرات ، وقواعد الضبط والتفتیش  ص : السید خلف محمد /   م (٢)
ل�ى  ترتف�ع ش�جرتھا إ   األوراق رقیق�ة  لكنھ�ا  الرم�ان  ش�جر  ش�كل  ف�ي  لشجرة  ثمر:جوزة الطیب)٣(

حوالى عشرة أمطار ، ویقطف منھا جوزة الطی�ب ، والت�ى تعتب�ر أخط�ر م�سببات اإلدم�ان                
 الھن�د  بجب�ال  وی�زرع  الب�یض  حج�م  وحجم�ھ  ق�شرین  داخ�ل  ال�شامي  الجوزك�الجوز  وھ�ذا 

س�بل  :  ، ال�صنعانى  ٤٥٨/ ٦ المحت�ار  رد حاش�یة  : عاب�دین  اب�ن :انظ�ر   " آس�یا  وجزائ�ر 
 عل�ى  ال�شرقاوي  حاش�یة  :ال�شرقاوي  إب�راھیم  ب�ن  حج�ازي  ب�ن  اهللا عب�د  ، ٣٥/ ٤ال�سالم  

:                                       ط١/١١٩    األن�صاري  زكری�ا  یحی�ى  الب�ي  اللب�اب  تنق�یح  تحری�ر  ب�شرح  الط�الب  تحف�ة 
ع�ون   : آب�ادي  العظ�یم  الح�ق  ش�مس  محم�د  ، الطی�ب   وأب�و ،لبن�ان    بی�روت  دارالمعرف�ة 

أحم�د فتح�ى بھن�سى ص    : اإلس�المي  الفق�ھ  ف�ي  ائی�ة الجن الم�سؤولیة  ،  ٩٨ / ١٠ المعبود
٢٢٤                                          .     

عل�ى   ، مواھب الجلی�ل  ٤٢/ ٤ المحتار رد حاشیة : عابدین ابن ، ٩٨ / ١٠ : عون المعبود) ٤(
  . ١/١١٩الشرقاوى : شیة الشرقاوى حا، ١/١٢٨ : خلیل سیدي مختصر

     .٤٥٨/ ٦ : عابدین ابن حاشیة )٥(
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 محتواھ�ا  م�ن  بلغھ�م  م�ا  عل�ى  بن�اءً  تناولھ�ا  حك�م  ف�ي  ق�والن  وللعلم�اء المتق�دمین  
  : كما وضحنا تحریمھا على من العلماء جمع نص فقد وأضرارھا،

 ال�سكر  ب�ھ  أراد إذا یحرم إنما الجامدات من ونحوه البنج وأن ": عابدین ابن یقول
 وج�وزة  ب�العنبر  تطی�ب كال ونح�وه  الت�داوي  ب�ھ  الم�راد  القلی�ل  من�ھ دون  الكثی�ر  وھو

  )١ (. " الطیب
 والج�وزة  والب�نج  األفی�ون  م�ن  األش�یاء  ھ�ذه  بی�ع  یج�وز  ":جاء فى مواھب الجلیل 

 ال لم�ن  بیع�ھ  یج�وز  ذل�ك  ف�ي  یق�ال  أن والظ�اھر  ، ن�ًصا ص�ریًحا   فی�ھ  أر ول�م  ونحوه
  )٢(" ذلك یستعمل ممن یبیعھ ویؤمن أن للعقل المغیب القدر منھ یستعمل

ذل�ك   فكثی�ر  " الطی�ب  وج�وزة  والعنب�ر  والزعف�ران  األفی�ون  ع�ن : ال�شرقاوي  وذك�ر 
 یؤثر ال بما بعضھم وضبطھ ، عرًفا منھ القلیل تعاطي ویجوز بالعقل لضرره حرام
 مم�ا  منھا القلیل استخدام في العلماء بعض رخص وقد، )٣(" فتوًرا تخدیًرا أو ولو

 ؟ ال أو یجوز ھل الطیب جوزة أكل  عنبعض العلماء سئل فقد استخدامھ، یضر ال
 استعمال في حرج ال : وقیل ،كثیرا  إن كان ویحرم قلیل ، كان إن یجوز نعم فأجاب
 .  التفتی�ر  إلى تؤدي ال بمقادیر قلیلة الطعام نكھة إصالح في ونحوھا الطیب جوزة

)٤(  
 الطی�ب  ج�وزة  اس�تخدام  حك�م  ف�ي  الفقھاء أقوال ذكر بعد  أرجحھیظھر لى ووالذي 
 فیھ�ا  یق�ال  م�ا  وأقل ، المخدرات أو المسكرات من لكونھا مھااستخدا جواز ھوعدم

 توق�ع  ألنھ�ا  وی�درأھا  ال�شبھات  ی�دفع  أن الم�سلم  اإلن�سان  واألص�ل ف�ي   ش�بھة  أنھ�ا 
  . الحرام في اإلنسان

  اطب اث

  دى رو اداوى واد ادرة 

 جراح�ى ، أو     قد یحتاج الطبیب إلى استعمال بعض المواد المخدرة إلجراء أي عمل          
من كان مدمنًا، وال یستطیع البعد عنھا والتداوى منھا إال بھ�ا ت�دریجیًا ، وم�ن ھن�ا                    

  أباح بعض العلماء ، تناول المخدرات، بقصد التداوي ؛  للضرورة ، 
  . )٥ ( )١١٩( َوَقْد َفصََّل َلُكْم َما َحرََّم َعَلْیُكْم ِإالَّ َما اْضُطِرْرُتْم ِإَلْیِھ: قال تعالى

وھناك من العلماء من یرى، أنھ ال یجوز التداوي بالمخدر والمسكر، وكل مح�رم ؛              
أن�ھ س�ئل ع�ن الخم�ر یت�داوى بھ�ا،         كابن تیمیة؛ ِلَما ثبت في الصحیح عن النب�ي 

   )٦(  »ِإنََّھا َلْیَسْت ِبَدَواٍء َوَلِكنََّھا َداٌء «:فقال

                                                 
     .٤٢/ ٤ : عابدین حاشیة ابن) ١(
   .                                     ١/١٢٨: خلیل  سیدي مواھب الجلیل على مختصر) ٢(
   .١/١١٩ الطالب تحفة الشرقاوي على حاشیة) ٣(
                                  ٤٤٤/ ٧وأدلتھ  اإلسالمي الفقھ :، وھبھ الزحیلي١/١٢٨:خلیل سیدي مواھب الجلیل مختصر)٤(
   .١١٩اآلیة    /٨ج  : سورة األنعام ) ٥(
كراھیة الت�داوى باْلُم�ْسِكِر ، ق�ال األلب�انى     : الطب، باب: كتاب ٢٠٤٦ ح رقم    ٣٨٧/ ٤:سنن الترمذى ) ٦(

  .حدیث صحیح 
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  :ال نھى عن الدواء بالخبیث؛ وق؛ وِلَما روى أن النبي
  .  قول ابن مسعود فى البخارى )١ (.»ِإنَّ اللََّھ َلْم َیْجَعْل ِشَفاَءُكْم ِفیَما َحرََّم َعَلْیُكْم« 

وألن التداوي بالمخدر والمسكر، لیس من الضرورة؛ ألنھ ال ییقن الشفاء بالمحرم، 
كما ییقن الشبع باللحم المحرم؛ وألن الشفاء ال یتعین لھ طریق، بل یح�صل ب�أنواع           

ونتع�رف عل�ى ذل�ك م�ن     من األدویة، بخ�الف المخم�صة، فإنھ�ا ال ت�زول إال باألك�ل،               
  :خالل

  .ماھیة التداوى  :  الفرع األول 
     .مدى مشروعیة التداوى بالمواد المخدرة في الفقھ اإلسالمى: الفرع الثانى 
  .مدى مشروعیة التداوى بالمواد المخدرة في القانون الوضعي : الفرع الثالث 

  ع األولالفر
   ماهية التداوى

 .م�������صدر للفع�������ل ت�������داوى، أي اس�������تعمل ال�������دواء  : لغ�������ة مفھ�������وم الت�������داوي
داواه عالج��ھ، یق��ال ف��الن ی��دوي وُی��َداوي وت��داوى بال��شيء تع��الج   « : ق��ال ال��رازي

   )٢(»بھ
  .)٣(تناول الدواء، وداواه عالجھ، والدواء ما یتداوى بھ ویعالج : وَتَداوى

استعمال م�ا  : " الفقھاء عن المعنى اللغوي لھ، فھو      والتداوي ال یخرج في استعمال    
 . یكون بھ شفاء المرض بإذن اهللا 

الك��شف ع��ن م��سببات الم��رض الع��ضوي، أو النف��سي، وتع��اطي ال��دواء  : اص��طالحًا 
    )٤ (المناسب لتخلیص المریض من مرضھ، أو تخفیف حدتھ، أو الوقایة منھ

  .)٥(لمرض أو الوقایة منھ تعاطي الدواء بقصد معالجة ا: كما عرف بأنھ ھو 
  الفرع الثانى

  )٦(مدى مشروعية التداوى بالمواد المخدرة في الفقه اإلسالمى
لق��د أب��اح اهللا تع��الى للن��اس الت��داوي بك��ل مب��اح،ال ی��شتمل عل��ى مح��ذور          
شرعي، ولما كان اإلن�سان ی�ضعف ح�ال مرض�ھ، ویتطل�ب ال�شفاء ب�أي س�بب یظ�ن                    

ناس في أنواع محرمة شرعًا من األدویة نفعھ، صار ذلك من أسباب وقوع بعض ال
 ف�ى  اختلف�وا  لكن عذر، دون الموادالمخدرة  تناول تحریم على الفقھاء اتفق ، حیث

  : كالتالى على ثالثة مذاھب حكم التداوى بھا 

                                                 
دار : اْلَم��اِء طَش��ْوِب اللَّ��َبِن ِب: اْلَأْش��ِرَبِة ، ب��اب:  كت��اب١٦١٣، ح ١١٠ /٧: ص��حیح البخ��ارى) ١(

  .ھـ ١٤٢٢األولى: الطبعة طوق النجاة ، 
                            .٩٠  /١محمود خاطر: الرازي ، مختار الصحاح، تحقیق) ٢(
                                       .٢٧٩/ ١٤ ابن منظور، لسان العرب ،)  ٣(
: ، ط١٠دني والفق��ھ اإلس��المي صأحك��ام نق��ل ال��دم ف��ي الق��انون الم��  : م��صطفى عرج��اوي. د) ٤(

م�دى م�شروعیة االست�شفاء بال�دم     : محمد عب�د المق�صود  . ھـ ، د١٤١٢األولى دار المنار    
                            .م دار الجامعة الجدیدة ١٩٩٩:  ، ط٦٠البشري وأثر التصرف فیھ ص

                           .                    .١٩٣كنعان، أحمد محمد، الموسوعة الطبیة الفقھیة  ص )  ٥(
  .التداوى بالمواد المخدرة :  أسامة عبدالعلیم الشیخ /د) ٦(
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بالمخ��درات  الت�داوي  ذھ�ب ال��بعض م�نھم إل�ى أن�ھ یج�وز      :الحنفی�ة : أوًال 
وذھ�ب   ، )١(فی�ھ ول�م یج�د غیرھ�ا      تیقن حصول الشفاء ، بشرط والحاجة للضرورة

  .)٢(البعض اآلخر إلى عدم جواز ذلك 
  :استدل الحنفیة على عدم الجواز بـ   : أدلتھم 
   )٣ (.»ِإنََّھا َلْیَسْت ِبَدَواٍء َوَلِكنََّھا َداٌء «: ـ قولھ 
   )٤ (.»ِإنَّ اللََّھ َلْم َیْجَعْل ِشَفاَءُكْم ِفیَما َحرََّم َعَلْیُكْم  «ـ قولھ 
  والحاجة بالمخدرات للضرورة التداوي ذھب البعض إلى أنھ یجوزـ بینما 

أن البنج ال بأس أن یتداوى بھ اإلنسان ، فإذا ك�ان      ( )٥ (:جاء فى المبسوط    
، بمعن�ى أن للف�رد أن یأخ�ذ من�ھ بق�در        ) یذھب عقلھ منھ فال ینبغى لھ أن یفعل ذلك          

  .ما یدفع الضرورة ، والضرورة تقدر بقدرھا 
أك�ل قلی�ل ال�سقمونیا والب�نج مب�اح للت�داوى ، وم�ا        : ()٦( حاشیة ابن عاب�دین  فى جاء

 .) زاد على ذلك إذا كان یقتل أو یذھب العقل فھو حرام 
أن ك��ل ت��داو ال یج��وز إال بط��اھر ، وج��وزه ف��ى النھای��ة     :( )٧(وج��اء أی��ضًا  

  ) .بمحرم إذا أخبره طبیب مسلم أن فیھ شفاء ولم یجد مباحًا یحل محلھ 
  أن االستشفاء بالحرام الذى ال یتقین حصول الشفاء بھ حرام ،  :معقولال

  .)٨(وكذا بما ال یعقل فیھ الشفاء وال شفاء فیھ عند األطباء
 ، وال��شافعیة ف��ى ق��ول ، والحنابل��ة إل��ى ع��دم ج��واز      المالكی��ةذھ��ب : ثانی��ًا

  :  كالتالى )٩(التداوى بالمواد المخدرة وھو قول ابن تیمیة ، وابن القیم
 ال قلیال كان إذا العالج في المخدرات استعمال ذھبوا إلى جواز :ـ المالكیة 

  )١٠(للتداوي تعاطیھ یجوز فال المخدر من العقل أذھب ما أما العقل یذھب

                                                 
دار الفك�ر  /  ط ١/٩٣ ، بدائع لصنائع للكاس�انى    ٦/٣٣٨ ، حاشیة ابن عابدین      ٢/٥٢٥مجمع األنھر   ) ١(

   .١/٧٢األولى ، قواعد األحكام فى مصالح األنام للعز بن عبد السالم / ط
   . ٨٢/ ٥ح القدیر فت) ٢(
كراھیة التداوى باْلُمْسِكِر ، قال األلبانى : الطب ، باب:   كتاب٢٠٤٦ ح رقم ٣٨٧/ ٤: سنن الترمذى) ٣(

  .حدیث صحیح 
  .َشْوِب اللََّبِن ِباْلَماِء  : اْلَأْشِرَبِة ، باب:  كتاب١٦١٣ ح رقم ١١٠ /٧: صحیح البخارى) ٤(
دار الفك��ر، بی��روت، لبن��ان ، : لی��ل مح��ي ال��دین الم��یس، طخ: ، تحقی��ق١٦/ ٢٤المب��سوط: السرخ��سى)٥(

  .م ٢٠٠٠ھـ ١٤٢١الطبعة األولى 
   .٤٥٧/ ٦:  حاشیة ابن عابدین)٦(
    .٢٢٨/ ٥:  حاشیة ابن عابدین)٧(
   .١/٩٣بدائع الصنائع ) ٨(

،  ٥/٢٧ ، تف�سیر الفخ�ر ال�رازى       ١/٥٩ ، أحكام القرآن البن العرب�ى        ١/٧١٨أحكام القرآن للقرطبى    ) ٩(

 ، المغن��ى وال��شرح الكبی��ر  ٩/٥٥ ، المجم��وع ١/٥٧ ، أس��نى المطال��ب  ١/١٢٧مواھ��ب الجلی��ل  
السلفیة ، /  ط ١/٤٤٦ ، العدة شرح العمدة إلبراھیم المقدسى ٣/١١٧ ، كشاف القناع ١٢/٤٤٣

   .١١٦، ٣/١١٥ ،  زاد المعاد فى ھدى خیر العباد البن القیم ١/٢٦٠فتاوى ابن تیمیة 
دار :  محمد عبد السالم شاھین ، ط:  ، تحقیق٣٣/ ١بلغة السالك ألقرب المسالك : أحمد الصاوي ) ١٠(

  .م ١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥الكتب العلمیة ـ بیروت 
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یجوز لمن ابتلي بأكل األفیون وصار یخاف على نفسھ        : (جاء فى مواھب الجلیل      
 في عقلھ وحواسھ ویسعى ف�ي  الموت من تركھ إن یستعمل منھ القدر الذي ال یؤثر 

  )١ (...)تقلیل ذلك وقطعھ جھده ویجب علیھ أن یتوب ویندم على ما مضى 
  قلیال كان إذا العالج في المخدرات استعمال  جوازذھبوا إلى: ـ الشافعیة 

   للتداوي تعاطیھ یجوز فال المخدر من العقل أذھب ما العقل أما یذھب ال 
تن�اول م�ا یزی�ل العق�ل م�ن غی�ر األش�ربة         ویجوز  : (جاء فى مغنى المحتاج     

  )٢ (...لقطع عضو أما األشربة فال یجوز تعاطیھا 
 لعطش شربھ یجیزوا ولم بالمخدرات التداوي جواز ذھبوا إلى عدم :ـ الحنابلة     
  .)٣(فیجوز بھا غص لقمة لدفع إلیھ أن یضطر إال أیضا

والث��اني م��ا یزی��ل العق��ل وی��سكره ال لل��ذة فی��ھ    ( .. ج��اء ف��ى ج��امع العل��وم   
..) والطرب كالبنج ونحوه فقال أصحابنا تناولھ للتداوي وكان الغال�ب ال�سالمة ج�از      

)٤(  
 ، والشافعیة ف�ى ق�ول ، والحنابل�ة          استدل اصحاب الرأى الثانى المالكیة    : األدلة      

  : بـ  بھا التداويعلى عدم جواز 
    عن ابن مسعود    فیما روىقولھ  :لسنة ـ ا
     )٥( . »ِإنَّ اللََّھ َلْم َیْجَعْل ِشَفاَءُكْم ِفیَما َحرََّم َعَلْیُكْم «   

 والمخ�درات  ش�فاء  المح�رم  ف�ي  یك�ون  أن ینف�ي  الح�دیث  أن : االس�تدالل  وج�ھ      
  . للضرورة فیجوز العقل یذھب ال ما أما العالج في استخدامھا یجوز لذا ال محرمة

    )٦ (. »   ِإنََّھا َلْیَسْت ِبَدَواٍء َوَلِكنََّھا َداٌء  «  قولھ ـ 
ِإنَّ اللَّ�َھ َأْن�َزَل ال�دَّاَء َوال�دََّواَء     «  َعْن َأِب�ى ال�دَّْرَداِء َق�اَل َق�اَل َرُس�وُل اللَّ�ِھ       ـ 

)٧ (.»َوَجَعَل ِلُكلِّ َداٍء َدَواًء َفَتَداَوْوا َوَال َتَداَوْوا ِبَحَراٍم 
     

األحادیث صریحة فى النھى عن التداوى بحرام مصرحة بتحریم :وجھ الداللة         
وال تت��داوى   "الت��داوى ب��الخمر إذ ھ��ى أم الخبائ��ث  وإنھ��ا لی��ست دواء وقول��ھ     

داللة على أنھ ال یجوز التداوى بما حرمھ اهللا تعالى من النجاسات وغیرھا        " بحرام
  . یكن نجسًا مما حرمھ اهللا تعالى ولو لم

                                                 
   .١٢٧/ ١مواھب الجلیل : الحطاب ) ١(
  .دار الفكر ـ بیروت  :  ط ١٨٨/ ٤مغنى المحتاج  : الخطیب الشربینى)٢(
                                                         المغن��ي :قدام��ة  ،اب��ن٧٩/ ٥ الق��دیر ، ف��تح١٥٢، ٣/١١٧ك��شاف القن��اع  : البھ��وتى)  ٣(

    .  ١٤٠٥ بیروت ، الطبعة األولى ، –دار الفكر : ،  ط  ٣٢٣  /١٠
 بی��روت –دارالمعرف��ة : ١ ط٤٢٤/ ١ج��امع العل��وم والحك��م  : أب��و الف��رج ب��ن رج��ب الحنبل��ي   )٤(

١٤٠٨  
  .َشْوِب اللََّبِن ِباْلَماِء : اْلَأْشِرَبِة ، باب:  كتاب١٦١٣،ح رقم ١١٠ /٧:صحیح البخارى) ٥(
كراھی�ة الت�داوى باْلُم�ْسِكِر، ق�ال     : الط�ب، ب�اب   :  كت�اب  ٢٠٤٦  ح رقم   ٣٨٧/ ٤: سنن الترمذى )٦(

  .األلبانى حدیث صحیح 
األدوی��ة المك��روه، ق��ال األلب���انى    : الط���ب، ب��اب :  كت��اب ٣٨٧٦ ح رق��م ٦/ ٤:س��نن اب��ى داود  ) ٧(

   .فضعی
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إن�ھ بلغن�ى أن�ك    "  كت�ب إل�ى خال�د ب�ن الولی�د           م�ا روى أن عم�ر       : ـ األثر   
تدلك بالخمر ، وأن اهللا قد حرم ظاھر الخم�ر وباطنھ�ا ، وق�د ح�رم م�س الخم�ر كم�ا           

  .)١(" حرم شربھا ، فال تمسوھا أجسادكم ، فإنھا نجس 
  .كالخمر  دل األثر على حرمة التداوى بالمواد المخدرة : وجھ الداللة 
 إل�ى  داع وذل�ك  اص�طناعھا  إج�ازة  بھ�ا  إباح�ة الت�داوي   ف�ي  أن:  ـ المعقول 

  )٢(. شربھا ، وھى محرمة لعینھا فلم تبح للتداوى كلحم الخنزیر  
 یب�ررون  ال�ذین  مروجیھ�ا  داب�ر  لقط�ع  ح�رام  بالمخ�درات  الت�داوي  أن  ـ�  

  .   العالج في استخدامھا بحجة صناعتھا وبیعھا
 و أبو یوس�ف وال�شافعى ف�ى ق�ول ث�ان واإلمامی�ة والزیدی�ة                 ةالظاھری: ثالثًا

أی�ًا ك�ان ن�وع     ، والحاج�ة  ب�المواد المخ�درة لل�ضرورة    الت�داوي  ذھبوا إلى أنھ یج�وز 
  .)٣ (...سواء للعطش أو االكراه أو التداوىھذه الضرورة 
  :الكتاب : استدل الظاھریة ومن معھم  بـ : أدلتھم 

   .)٤ (َل َلُكْم َما َحرََّم َعَلْیُكْم ِإالَّ َما اْضُطِرْرُتْم ِإَلْیِھ َوَقْد َفصَّ: قولھ تعالىـ 
   .)٥ (َفَمِن اْضُطرَّ َغْیَر َباٍغ َوَلا َعاٍد َفَلا ِإْثَم َعَلْیِھ : ـ قولھ تعالى

  تدلنا اآلیات على أن ما حرمھ اهللا تعالى یباح عند الضرورة ،   : وجھ الداللة 
  درة محرمة ، فھى مباحة حال الضرورة بقصد التداوى فإذا كانت المواد المخ

  َعْن َأَنٍسما روى : ـ السنة 
 فب�ایعوه عل�ى   َرُس�وُل اللَّ�ھِ   َأَت�ْوا  – قبیل�ة معروف�ة      – َأنَّ َنَفًرا ِم�ْن ُعَرْیَن�َة       

  المدینة ف�سقمت أج�سامھم ، ف�شكوا ذل�ك إل�ى رس�ول اهللا              )٦( فاستوخموا   اْلِإْسَلاِم
: ، فقالوا بلى َأْلَباِنَھا  وَأْبَواِلَھان مع راعینا فى إبلھ فتصیبون منَ أال تخرجو: فقال 

  .)٧("  فصحوا  َأْلَباِنَھا َوَأْبَواِلَھافخرجوا فشربوا من 
  .)٨( أباح الشرب من أبوال اإلبل للتداوى أن رسول اهللا :  وجھ الداللة

ة المحرمات من المیتة    أنھ یباح التداوى بالمخدر لمن اضطر إلیھا كإباح       : المعقول  
وك���ل م���ا ح���رم اهللا ع���ز وج���ل م���ن المآك���ل   (:ج���اء ف���ى المحل���ى وال���دم للم���ضطر، 

ح��رام أو میت��ة أو دم أو ذي أرب��ع أو ح��شرة أو خم��ر أو  .. والم��شارب م��ن خنزی��ر 

                                                 
   .   ٢/٧٦كشاف القناع : البھوتى)  ١(
    .٨٠أحكام الطھارة  ص: ابن تیمیة ) ٢(
، البح�ر  ٣/١٨٣ ،ش�رائع اإلس�الم   ٤٢٦/ ٧ ،المحل�ى    ٩/٤٩ ، المجم�وع     ١/٩٣بدائع الصنائع ) ٣(

   .٣/٣١٢الزخار 
    .١١٩اآلیة   / ٨ج : سورة األنعام ) ٤(
    .١٧٣اآلیة   /  ٢ج : سورة البقرة ) ٥(
التخم��ة ال��ذى ی��صیبك م��ن الطع��ام إذا اس��توخمتھ أى اس��تثقلوھا ول��م یواف��ق    : اس��توخموا   ) ٦(

   .٤٧٩١ / ٦لسان العرب . ھواؤھا أبدانھم 
 ، رواه أحمد فى م�سنده بلف�ظ   ٥/٢١٥٣صحیح البخارى كتاب الطب باب الدواء بأبوال اإلبل     ) ٧(

   .١/٢٩٣إن فى أبوال اإلبل وألبانھا شفاء للذریة بطونھم ( 
    .١٦/١٩٨ شرح سنن أبى داود –بذل المجھود   ) ٨(
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غیر ذلك فھو كلھ عند الضرورة حالل حاشا لحوم بني آدم وما یقتل من تناولھ ف�ال     
 بغیرھ�ا ، فم�ن اض�طر فل�ھ أن یأك�ل حت�ى ی�شبع        یحل من ذلك شيء ال بضرورة وال     

ویتزود حتى یجد حالال فإذا وجده عاد الحالل من ذلك حراما عند ارتفاع ال�ضرورة     
.)١(  

  :ـ وتتقید الضرورة ھنا بـ 
  .ـ أن یكون التداوى بالمادة المخدرة عند الضرورة ، وبقدر الضرورة ١
  .سالمة منھ  ـ أن یكون الغالب من استعمال المادة المخدرة ال٢
 ـ أن تتعین كدواء بقول طبیب م�سلم ذو خب�رة ، وب�شرط أال یوج�د مب�اح       ٣

  )٢  (َفَمِن اْضُطرَّ َغْیَر َباٍغ َوَلا َعاٍد َفَلا ِإْثَم َعَلْیِھ : قولھ تعالىسواھا ، وھذا مفھوم 

  املناقشـة

م�ا اس�تدل ب�ھ أص�حاب ال�رأى الثال�ث م�ن               ناقش أصحاب ال�رأى األول    : أوًال
 أمرھم بشرب ألبانھا أنااإلستدالل بحدیث العرینین مردود فرسول اهللا : ة بـ   السن

 ع�رف ش�فاء أولئ�ك فی�ھ     دون أبوالھا ، ولو صح االستدالل بھ فمحمول على أنھ     
بطریق الوحي ، واالستشفاء بالحرام جائز عند التیقن لحصول الشفاء فی�ھ كتن�اول              

  . )٣ (المیتة عند المخمصة
حاب الرأى الثانى ما اس�تدل ب�ھ أص�حاب ال�رأى الثال�ث م�ن             ناقش أص : ثانیًا
  . أن القیاس مردود من عدة وجوه : المعقول بـ 

ـ�� أن الم��ضطر یح��صل مق��صوده یقین��ا بتن��اول المحرم��ات ، فإن��ھ إذا أكلھ��ا     
سدت رمقھ وأزالت ضرورتھ ، وأما الخبائث بل وغیرھا ف�ال ی�تقن ح�صول ال�شفاء               

ب�الخمر لح�صول المق�صود بھ�ا وتعینھ�ا ل�ھ بخ�الف        بھا ، ولھذا أباحوا دف�ع الغ�صة     
  .شربھا للعطش فقد اختلفوا فیھ وقال البعض أنھا ال تروى 

                                                 
     .٤٢٦/ ٧ المحلى : ابن حزم)١(
 قی�ام ال�دلیل    -١:، وتتمثل ضوابط ال�ضرورة ال�شرعیة ف�ى        ١٧٣اآلیة     / ٢ج  : سورة البقرة   ) ٢(

كأكل المیتة ؛ فإن الدلیل علىتحریم المیتة قائم ، والعم�ل ب�ھ        : المحّرم ورجحان العمل بھ     
ز أكل المیتة ، إال أنھ جاز للمضطرمخالفة ھذا الدلیل والعم�ل عل�ى خالف�ھ     راجح ؛ فال یجو 

:  أن یترتب على االمتثال للدلیل الراجح المحّرم ضرر متعل�ق بإح�دى الكلی�ات الخم�س           -٢
 أن یكون حصول الضرر أم�رًا قاطع�ًا   -٣كأن تتعرض نفسھ للھالك إن لم یأكل من المیتة           

 أّال یمك��ن دف��ع ھ��ذا ال��ضرر إال بالمخالف��ة وع��دم  -٤ل��ى ال��وھم أو ظن��ا غالب��ًا ، وال یلتف��ت إ
 أال یعارض ھذه الضرورة عند ارتكابھا م�ا ھ�و أعظ�م منھ�ا أو      -٥االمتثال للدلیل المحّرم      

/ ١اإلحكام في أصول األحك�ام   : اآلمدي: مثلھا، كأن یأكل المضطر طعام مضطر آخر،انظر      
  . ـ  ھ١٤٠٤ بیروت –دار الكتاب العربي : ، ط ١٧٨

     . ١٩٨٢دار الكتاب العربي  ـ بیروت :   ط١/٦١بدائع الصنائع ) ٣(
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ـ أن المضطر ال طری�ق ل�ھ إل�ى إزال�ة ض�رورتھ إال األك�ل م�ن ھ�ذه األعی�ان              
وأم��ا الت��داوى ق��د یح��صل ال��شفاء بغی��ر األدوی��ة ، وق��د یح��صل ال��شفاء بغی��ر س��بب     

  . فى الجسم من القوى الطبیعیة ونحو ذلك اختیارى، بل بما یجعلھ اهللا 
أن أكل المیتة للمضطر واجب علیھ فى ظاھر مذھب األئمة وغیرھم         : ثالثًا  

وأم�ا  " .من اضطر إل�ى المیت�ة فل�م یأك�ل حت�ى م�ات دخ�ل الن�ار                  " كما قال مسروق    
  . التداوى فلیس بواجب عند جماھیر األئمة ، وإنما أوجبھ طائفة قلیلة 

فإذا كان أكل المیتة واجبًا والت�داوى ل�یس بواج�ب ل�م یج�ز         : قال ابن تیمیة    
قیاس أحدھما على اآلخ�ر ، ف�إن م�ا ك�ان واجب�ًا ق�د یب�اح فی�ھ م�ا ال یب�اح  ف�ى غی�ر                        

  .)١(الواجب لكون مصلحة آداء الواجب تغمر مفسدة المحرم 

 ناقش أصحاب الرأى الثالث ما استدل ب�ھ أص�حاب ال�رأى الث�انى م�ن       :ثالثًا
أن األحادیث الدالة على تحریم التداوى بھ�ذه الم�واد محمول�ة عل�ى ع�دم      : السنة بـ   

الحاجة بأن یك�ون ھن�اك دواء غی�ره یغن�ى عن�ھ ویق�وم مقام�ھ م�ن الطاھرات،فإنھ�ا                     
   )٢(لیست على إطالقھا بل تقید بحالة االضطرار

ھذه األحادیث إن صحت فمحمولة على النھى عن التداوى بالمسكر :" قال البیھقى 
  . )٣(" داوى بالحرام بدون ضرورة لیجمع بینھما وبین حدیث العرینین والت

  كما ناقشوا ما استدل بھ أصحاب الرأى األول من المعقول 
أن القول بأن االستشفاء بالحرام حرام غیر مج�رى عل�ى إطالق�ھ، وأن              : بـ  

 ل�ھ  االستشفاء بالحرام إنما ال یجوز إذا لم یعل�م أن فی�ھ ش�فاء ، أم�ا إذا عل�م ول�یس                  
  .)٤(دواء غیره فیجوز 

  الرتجيح

بع��د ع��رض آراء الفقھ��اء ف��إن ال��رأى ال��راجح ھ��و ال��رأى القائ��ل بإباح��ة          
إذا تیقن حصول ال�شفاء بھ�ا ، ول�م یوج�د غیرھ�ا ؛ حی�ث        التداوى بالمواد المخدرة 

للضرورة حكمھ�ا ف�ى ال�شریعة اإلس�المیة ، ف�إن اهللا تع�الى ح�رم أنواع�ًا معین�ة م�ن                
ات معین�ة ث�م اس�تثنى ھ�ذا التح�ریم ح�ال ال�ضرورة ، ف�إذا كان�ت              المطعومات فى أوق�   

  النفس تشفى بتناول الحرام وال سبیل إلى ذلك إال بتناولھ فذلك جائز ،
 ٣٠على البار فى المؤتمر اإلقلیمى ال�سادس للمخ�درات المنعق�د ف�ى              /قال د 

والغری��ب حق��ًا أن كثی��رًا م��ن الفقھ��اء ی��ستعمل أدوی��ة المغ��ص    "  ھ��ـ ١٣٩٤ش��وال 
، وی�ستخدمون األدوی�ة    ) الب�نج   ( أوجاع البطن مع أنھا مستخرجة من ال�شیكران         و

 والفیجانین وغیرھ�ا  A P Cالمسكنة حتى بدون وصفة طبیب مثل الریفوكود والـ 
، وكلھا تحتوى على الكودایین وھ�و م�ن م�شتقات األفی�ون ، وی�ستخدمون األدوی�ة             

میة ، وال ش�ك أنھ�ا تح�رم         المھدئة وغیرھ�ا وھ�ى ت�دخل ف�ى ق�وائم المخ�درات الرس�              
                                                 

   .٢٤/٢٦٩: مجموع الفتاوى ) ١(
   .٩/٥٨ ، المجموع ١٦/١٩٨ ، بذل المجھود ٨/٢٣٤نیل األوطار ) ٢(
   .٥٨/ ٩ المجموع ٨/٢٣٤نیل األوطار ) ٣(
   .٦/٣٣٨حاشیة ابن عابدین ) ٤(
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عندما تستخدم بالقدر المسكر واألغراض اللھو ، أم�ا إذا اس�تخدمت للت�داوى فإنھ�ا                
ال تح��رم وھ��ى لی��ست نج��سة ، فیج��وز لل��ضرورة الت��داوى ب��المحرم إذا تع��ین دواء    

فإذا كان الدواء المخدر الذى یتعاطاه الم�ریض        ...." بقول طبیب حاذق مسلم أمین،    
دوی��ة الت��ى تخل��و م��ن المخ��درات أو المحرم��ات عموم��ًا ج��از ل��ھ    ال ب��دیل ل��ھ م��ن األ 

تعاطی�ھ م�ا دام ق�د ن�صح الطبی�ب الم�سلم الموث�وق بدین�ھ وعلم�ھ بنفع�ھ ل�ھ وانع�دام             
  .)١(بدیلھ 

 الطبیة بالمقادیر العالج في استخدام المواد المخدرة  وبذا یظھر لى جواز
 المذھبة بالكمیة استخدامھاجواز ، وكذلك العقل الیذھب قلیال كان إذا بھا المسموح

 ف�ي  إلیھاوخ�صوصا  الماس�ة  والحاج�ة  لل�ضرورة  ك�البنج  األحی�ان  بع�ض  ف�ي  للعق�ل 
 . )٢(والمشقة  العناء من الكثیر المرضى عن یخفف فاستخدامھا الجراحیة العملیات

والحقیقة أن�ھ م�ع التق�دم    وال یحل التداوى إال فى حدود ضوابط الضرورة ،  
ء اصبح ال حاجة للتداوى بالمواد المخ�درة المحرم�ة ش�رعًا    العلمى فى كیمیاء الدوا   

لوج��ود الب��دیل الكیمی��ائى المب��اح ، لك��ن ك��ان الب��د م��ن بی��ان حك��م ال��شرع إلس��تخدام   
المواد المخ�درة عن�د ال�ضرورة ، نظ�را لم�ا ق�د یظھ�ر م�ن أوبئ�ة ال یج�دى معھ�ا إال                      

  .استخدام شئ من ھذه المواد 
  

  الفرع الثالث
  وى بالمواد المخدرة في القانون الوضعيمدى مشروعية التدا  

مم��ا ال ش��ك فی��ھ أن ل��بعض الموادالمخ��درة أث��ارًا دوائی��ة ممت��ازة، وق��د تك��ون ھن��اك   
بع��ض األم��راض الت��ي ال یفی��د فیھ��ا إال ھ��ذا المخ��در؛ أو تك��ون ھن��اك بع��ض اآلالم       

  . ال��شدیدة الت��ي ال ت��سكن إال ب��بعض أن��واع الم��واد المخ��درة ك��المورفین وأض��رابھ     
ھذا الفائ�دة المح�دودة ف�ي ح�االت معین�ة ال ینبغ�ي أن ت�دفعنا ألن نت�رك الحب�ل               ولكن  

  . عل�����ى الغ�����ارب، وأن نلج�����أ إل�����ى ھ�����ذه المركب�����ات ب�����ال مراقب�����ة وال م�����سؤولیة  
وال ریب أیضًا أن الفقھاء میّزوا بین الت�داوي ب�الخمر والت�داوي بب�اقي المخ�درات،                  

رمة الخمر قطعیة یكفر منكرھا؛ ولم یختلفوا بأن التداوي بالخمر حرام قطعًا وأن ح       
  . وأن حرمة المخدرات دون حرمة الخمر، التي ثبتت بالنص

                                                 
الت��داوى :  اإلس��المى بمرك��ز المل��ك فھ��د للبح��وث الطبی��ة   مست��شار الط��ب:محم��دعلى الب��ار/ د)١(

 ش���وال ٣٠ ،الم���ؤتمر اإلقلیم���ى ال���سادس للمخ���درات المنعق���د ف���ى    ٣٤١بالمحرم���ات ص
  ھـ  ١٣٩٤

 ، ٣٥١٩ج�اد الح�ق ـ المجل�د الث�امن ص      / فتوى فضیلة ش�یخ األزھ�ر   : الفتاوى اإلسالمیة )  ٢(
وس��ئل اب��ن حج��ر  م ، ١٩٨٢ ص��ادرة ع��ن دار اإلفت��اء الم��صریة ع��ام   ٣٥٨٢وأی��ضًا ص 

إن عل�م ذل�ك   : المكي عمن ابتلي بأكل نحو األفیون وصار إن ل�م یأك�ل من�ھ ھل�ك ، فأج�اب         
قطع��ا ح��ل ل��ھ ، ب��ل وج��ب الض��طراره إل��ى إبق��اء روح��ھ كالمیت��ة للم��ضطر ، ویج��ب علی��ھ     
التدریج في تنقیصھ شیئا فشیئا حتى یزول تولع المعدة بھ من غی�ر أن ت�شعر ، ف�إن ت�رك             

اب�ن  :حاش�یة رد المحت�ار  :  انظ�ر  وقواع�دنا ال تخالف�ھ ،   : آثم فاسق، ق�ال الرمل�ي       ذلك فھو   
   .٤٦١ /٦عابدین
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مشروعیة الت�داوى ب�المواد المخ�درة ف�ي الق�انون           ولقد ذھب المشرع المصرى إلى      
ب��شرط  التفری��ق ب��ین أن��واع المخ��درات ف��ي ھ��ذا المج��ال، فبع��ضھا ال   الوض��عي ، )١(

في تركی�ب أح�د األدوی�ة، كالح�شیش م�ثًال      یصلح أن یكون دواء فضًال عن أن یدخل  
ال�ذي ثب�ت ع�دم وج�ود أی��ة فائ�دة طبی�ة ل�ھ؛ ول��ذلك أخ�رج م�ن الخزان�ة الطبی��ة، وال           

وبذا یظھ�ر لن�ا أن الم�شرع    یجوز أن یوجد في أي صیدلیة أو أي مستودع أدویة ،           
المصرى اھتم بصحة اإلنسان اھتمامًا كبیرًا والزم�ھ بالت�داوى وھ�و ب�ذلك ق�د س�ایر         

م الفق��ھ اإلس��المى الت��ى تل��زم ال��شخص بالمحافظ��ة عل��ى ال��نفس واإلھتم��ام بھ��ا أحك��ا
وھ��ذا م��ا  ، ١٩٨٩ ل�سنة  ١٢٢ مك��رر والم�ستحدثة بالق��انون رق��م  ٣٧طبق�ًا للم��ادة  

  .نراه 
  
  

                                                 
ص :ق�ضاء المخدرات،وقواع�د ال�ضبط والتفت�یش وت�سبیب األحك�ام       : ال�سید خل�ف محم�د   /  م (١)

١٧٩                                   .  
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  املبحث الثانى

  مكافحة اإلسالم ، والقانون للمواد املخدرة

  :ونتعرف على ذلك من خالل المطالب اآلتیة 
  . معالجة اإلسالم لموضوع المواد المخدرة : المطلب األول
  .معالجة القانون لموضوع المواد المخدرة :  المطلب الثاني

  .الموازنة بین الفقھ والقانون فى معالجة المواد المخدرة:المطلب الثالث  

  اطب اول

   ادرة ام ووع اواد

ات الت�ي تفت�ك ب�المجتمع ح�ین أوض�ح      لقد نجح اإلسالم في مكافحة وعالج ھذه اآلف�   
بشكٍل حازٍم حرمة المواد المخّدرة التي تشترك مع الخمر في ال�ضرر والف�ساد، ب�ل                
ھ�ي تزی��د عنھ��ا، وق��د ش��ّرع اإلس��الم الزواج��ر والعقوب��ات لم��ن یتناولھ��ا، ونّب��ھ إل��ى  
اآلثار المدّمرة لھا ، معتبرًا ذلك مما توّعد بھ ال�شیطان ف�ي س�بیل إغ�واء اإلن�سان،                 

  وصرفھ عّما یرضي اهللا عّز وجل، وتسّبب تعاستھ ، 
  ، )١ ( )٨٢( َقاَل َفِبِعزَِّتَك َلُأْغِوَینَُّھْم َأْجَمِعیَن :قال تعالى

  ،)٢ ( )٣٩( َلُأَزیَِّننَّ َلُھْم ِفي اْلَأْرِض َوَلُأْغِوَینَُّھْم َأْجَمِعیَن      :وقال 
الع��داوة والبغ��ضاء ف��ي ص��فوف  لق��د ك��ان ھ��دف ال��شیطان وغای��ة كی��ده ھ��و إیق��اع     

المسلمین، وإبعادھم عن ذكر اهللا بكل الوسائل وكاف�ة الط�رق، وكان�ت أش�ّد أس�الیب           
ال��شیطان ت��أثیرًا وتحقیق��ًا لھ��ذا الھ��دف، ھ��و إغ��راؤھم وإغ��راقھم ف��ي إدم��ان الخم��ر   
والمخ��درات ، وال ش��ك أّن للمخ��ّدرات ت��أثیر م��ا للخمروزی��ادة، ولھ��ا م��ن الم��ضار        

 والفكریة واالجتماعیة ما ھوأش�ّد م�ن الخم�ر، ل�ذلك ك�ان االھتم�ام             الصحیة والدینیة 
بمشكلة المخّدرات یفوق كثیرًا مشكلة الخمور، لم�ا لھ�ا م�ن آث�ار ف�ي ت�دمیر عق�ول              

  .مدمنیھا، وتحطیم أبدانھم، والقضاء على شخصّیاتھم 
وقد عالج اإلسالم مشكلة المخ�ّدرات عل�ى ثالث�ة مح�اور، ت�شمل العقی�دة، والعب�ادة،                  
والتشریع، فبدأ بالعقیدة وھي األساس، إذ جع�ل اإلس�الم الطاع�ة والعب�ادة هللا وح�ده       
ال شریك لھ وال طاعة لسواه، لذا فإّن اإلنسان في حیات�ھ إمَّ�ا أن یطی�ع اهللا س�بحانھ               
وتعالى الذي یأمر بكل خیر وعدل، ویحرم كل فاحشة وشر، وإمَّ�ا أن یتَّب�ع خط�وات      

  .خطرھا، وأمره بمخالفتھاالشیطان التي حّذره اهللا من 
فھو محور العبودّیة والطاعة، فح�ّق اهللا عل�ى العب�اد أن یعب�دوه      : أّما المحور الثاني  

وال ی��شركوا ب��ھ ش��یئًا، ف��ال طاع��ة لمخل��وٍق ف��ي مع��صیة الخ��الق، ألّن غی��ر اهللا ال         
یستحّق الطاعة إالَّ بأمراهللا، واهللا سبحانھ وتعالى ھو األحّق بالطاعة ألمور كثی�رة؛            

                                                 
    .٨٢اآلیة  /  ٢٣ج : سورة ص ) ١(
    .٣٩اآلیة   /  ١٤ ج: سورة الحجر ) ٢(
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أھمھا أنھ خالق اإلنسان ورازقھ، فكیف یترك اإلن�سان طاعت�ھ وی�سمح لنف�سھ ب�أن                 
  .یكون عبدًا أسیرًا لمخلوٍق أو لھوى  

فھ��و الت��شریع بوض��ع العقوب��ات ؛ فالمخ��ّدرات محرم��ٌة ش��رعًا  : أمَّ��ا المح��ور الثال��ث
كتح��ریم الخم��ر أو أش��ّد، ألّنھ��ا ُت��ْسِكر ك��الخمر، وھ��ي أكث��ر ض��ررًا م��ن الخم��ر عل��ى   

  : جسم والعقل والمجتمع ، ونتعرف على ذلك من خالل اآلتى ال
  :آراء الفقهاء في حكم المخدرات :أوالً 
رادع�ة   العقوب�ة  لتك�ون  ، دون ع�ذر  المخ�دارت  تن�اول  تح�ریم  عل�ى )١( الفقھ�اء  اتف�ق 

 : قولین  على العقوبة تحدید في إال أنھم اختلفوا ، لغیره جرةاز و للمتعاطي
 ألنھام�سكرة  ، الخم�ر  كح�د  رت المخ�دا  لمتع�اطي  تك�ون  ةالعقوب�  أن:األول الق�ول 

   . كالخمر
  . المخدرات لمتناول التعزیر عقوبة : الثاني القول
  :جريمة  تعاطي المخدرات ، وعقوبتها في الفقه اإلسالمى : ثانيا

   :التعاطي جریمة  أ ـ
  كم�ا ل�م یختلف�وا ف�ي     ،)٢(ع�ذر  دون المخ�درات  تن�اول  تح�ریم  عل�ى  الفقھ�اء  اتف�ق  

 المفترة، والمواد ، المسكرة المواد تعاطي بین التفرقة استحقاق العقوبة  ، ویجب
 الفقھ�اء  ب�ین  فی�ھ  خ�الف  وال تعزیری�ة  جریم�ة  المفت�رة  للم�واد  جریم�ةالتعاطي  فتعد

اختالف ،  ففیھا المسكرة المواد تعاطي لجریمة بالنسبة أوالمحدثین، أما المتقدمین
  : قولین  بة ھل ھي حد أم تعزیز؟ علىتحدید نوع العقو في حیث اختلفوا

ذھب جمھور الفقھاء إلى أن العقوبة ھ�ي عقوب�ة تعزیری�ة و لی�ست     : األول   القول
 ، أوال علیھ�ا  ال�نص  ، لع�دم  ال�شبھة  لوج�ود  یح�د  ف�ال  المتن�اول المخ�درات ،   ح�د 

 بالخمر محصور والن الحد ، ت والمسكرا الخمر وبین بینھا الفروق ووجودبعض
 مخ�در  أو مفسد واالفیون وكل والحشیشة كالبنج ، الجامدة دون مائعةال واالشربة

  )٣( والحنابلة والشافعیة والمالكیة رأى الحنفیة وھو ، مرقد أو
ذھبوا إلى أن العقوب�ة عقوب�ة تعزیری�ة إال أن بع�ضھم  ق�ال بوج�وب                   :   الحنفیة    ـــ

ج والح��شیش حرم�ة أك��ل الب�ن  :ج��اء ف�ى رد المحت��ار  الح�د عل��ى م�ن یتن��اول مخ�درًا ،   
ألن حرمة الخمر قطعیة یكف�ر منكرھ�ا بخ�الف          ) لكن دون حرمة الخمر     ( واألفیون  

  )  ٤ (ھذه ال یحد بل یعزر  أي بما دون الحد

                                                 
 ، ٢٨١ ،٢٧٦/  ١ االربع�ة  الم�ذاھب  ف�ي  وتطبیقاتھ�ا  الفقھی�ة  القواع�د  :الزحیل�ي  محم�د /  د)١(

  .ھـ    ١٤٢٧   دمشق ، درالفكر:١ط  ٢٨٨
                                    .  ٢٠٢/ ٣٤مجموع الفتاوى   :      بن تیمیة)٢(
،  ١٨٧/ ٤: مغن�ى المحت�اج   ،١٢٦ /١ :لی�ل الج مواھ�ب  ، ٤٥٧، ٤٥٥ /٦: المحت�ار  رد)٣(

   .٢٠٤/ ٣٤: مجموع الفتاوى
ر والتعزیر مفوض إلى     ،والفرق بین الحد والتعزیر أن الحد مقد       ٤٢/ ٤:  حاشیة ابن عابدین   )٤(

وأن الحد یدرأ بالشبھات والتعزیر یج�ب معھ�ا وأن الح�د ال یج�ب عل�ى ال�صبي          رأي اإلمام   
  الخ  .... والتعزیر شرع علیھ 
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وع��ن القھ��ستاني ع��ن م��تن الب��زودي أن��ھ یح��د بال��سكر م��ن الب��نج ف��ي زمانن��ا عل��ى    
  ) ١(المفتى بھ

  لمخدرات ھى التعزیر ال الحد أن عقوبة تناول االمالكیةالمذھب عند  :  المالكیةـــ 
أعتق��د أنھ��ا م��ن المف��سدات ال م��ن     : (ف��ى الحشی��شة م��ا ن��صھ   : ج��اء ف��ى الف��روق  

الم��سكرات وال أوج��ب فیھ��ا الح��د وال أبط��ل بھ��ا ال��صالة ب��ل التعزی��ر الزاج��ر ع��ن         
  .)  ٢() مالبسھتا 

  .)  ٣ (.... )والمرقدات والمفسدات ال حد فیھا: (وجاء ایضًا 
  ا إلى أن عقوبة تناول المخدرات ھى التعزیر ال الحدذھبو :  الشافعیةـــ 

كل ما یزیل العق�ل م�ن غی�ر األش�ربة م�ن نح�و ب�نج ال ح�د          : جاء فى مغنى المحتاج     
  )٤(فیھ 

  .)٥(في القواعد یجب على آكلھا التعزیر والزجر دون الحد : وقال الغزالي
 ك�إبن تیمی��ة  ضھم ذھب�وا إل��ى أن العقوب�ة عقوب��ة تعزیری�ة إال أن بع��    :  الحنابل��ةــ�ـ  

ب��أن م��ا ی��سكرعقوبتھ الح��د : ذھ��ب إل��ى التفری��ق ب��ین م��ا ی��سكر وم��ا ال ی��سكر فق��ال 
، وعلى ذلك فرق بین الحشیش والبنج ، )٦(كالخمر ، وما ال یسكر فعقوبتھ التعزیر 

ف��اعتبر أن الح��شیش م��سكر ك��الخمر وبن��اء عل��ى ذل��ك أوج��ب فی��ھ الح��د ك��الخمر ،      
 للعقل من غیر سكر ، وعلى ذلك ل�م یوج�ب فی�ھ           واعتبر البنج غیر مسكر بل مغیب     

  . الحد واكتفى بالتعزیر 
فھ���ي بمنزل���ة غیرھ���ا م���ن الم���سكرات  : الملعون���ة الم���سكرة " الحشی���شة " وأم���ا 

والمسكر منھا حرام باتفاق العلماء ؛ بل كل ما یزیل العقل فإنھ یح�رم أكل�ھ ول�و ل�م               
. لمسكر یج�ب فی�ھ التعزی�ر    كالبنج فإن المسكر یجب فیھ الحد وغیر ا    : یكن مسكرا   
فح�رام عن�د جم�اھیر العلم�اء ك�سائر القلی�ل م�ن              " الحشی�شة الم�سكرة     " وأما قلی�ل    
     .)٧( المسكرات

وعلى ذلك ذھب بعض الحنابلة إلى أن ما یسكر من المخدرات جمیعھ�ا ویفع�ل فع�ل           
  .الشراب المسكر ففیھ الحد ، وأما ما یغیر العقل منھا من غیر سكر ففیھ التعزیر 

 یكون والتعزیر ، والجریمة الجاني بحسب القاضي یقدرھا عقوبة والتعزیر
 ول�ذلك  القت�ل  إل�ى  ت�صل  وقد بالمال والتغریم والتشھیر والحبس والضرب بالتوبیخ

  .االرض في لالفساد ، تعزیرا القتل ارت المخد تاجر عقوبة كانت
 ألن ، خم�ر ال كح�د  حدی�ة   المخ�درات  لمتع�اطي  تك�ون  العقوب�ة  : الث�اني  الق�ول 

 المخدرات
                                                 

   .  ٤٢/ ٤: المرجع السابق )١(
   .  ٣٨١  ، ٣٧٢/ ١الفروق     :  القرافى)٢(
    . ٣٨١/ ١الفروق     : القرافى)٣(
  .دار الفكر ـ بیروت :  ط١٨٧/ ٤مغني المحتاج :  محمد الخطیب الشربیني )٤(
   .١٨٧/ ٤:   المرجع السابق )٥(
   .             ٢٠٤/ ٣٤مجموع الفتاوى  :  ابن تیمیة )٦(
     .           ٢٠٤/ ٣٤مجموع الفتاوى  : ابن تیمیة )٧(
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 العق�ل  زالة إ في ت المسكرا مع وتشترك ، وتطلب تشتھى والنھا كالخمر، مسكرة
 ، تیمی�ة  ب�ن  الم�ام  اك�   فقھ�اء الحنابل�ة   بع�ض  رأى وھ�و  ، ال�نفس  ل�شھوة  إتباع�اً 

الھیثمي ، وقول لدى الحنفی�ة ،   حجر وابنوالمرداوى ،  ، وابن القیم ، والزركشي
  )١()  من المحدثین حنبلى(واإلمام الذھبي  

 :مايلي إلى استند و
َعْب�َد اللَّ�ِھ ْب�َن َعْب�ِد ال�رَّْحَمِن ْب�ِن        روى فق�د  الخم�ر،  ش�ارب  ض�رب   النب�ي   أن ثب�ت 

 ِب�َشاِرٍب َوُھ�َو ِبُحَن�ْیٍن َفَحَث�ى ِف�ى َوْجِھ�ِھ        اَألْزَھ�ِر َأْخَب�َرُه َع�ْن َأِبی�ِھ َق�اَل ُأِت�َى النَِّب�ىُّ        
اْرَفُعوا «  َأْصَحاَبُھ َفَضَرُبوُه ِبِنَعاِلِھْم َوَما َكاَن ِفى َأْیِدیِھْم َحتَّى َقاَل َلُھُم      التَُّراَب ُثمَّ َأَمرَ  

 ُث�مَّ َجَل�َد َأُب�و َبْك�ٍر ِف�ى اْلَخْم�ِر َأْرَبِع�یَن ُث�مَّ َجَل�َد ُعَم�ُر                    َفَرَفُعوا َفُتُوفَِّى َرُسوُل اللَِّھ     . »
 َجَل�َد َثَم�اِنیَن ِف�ى آِخ�ِر ِخَالَفِت�ِھ ُث�مَّ َجَل�َد ُعْثَم�اُن اْلَح�دَّْیِن          َأْرَبِعیَن َص�ْدًرا ِم�ْن ِإَماَرِت�ِھ ُث�مَّ     

  " )٢(  .ِكَلْیِھَما َثَماِنیَن َوَأْرَبِعیَن ُثمَّ َأْثَبَت ُمَعاِوَیُة اْلَحدَّ َثَماِنیَن
 یلحق فانھ بالزبد وقذف وأشتد أذیب اذا ، وغیره االفیون ان : الشافعیة وقال

  )٣( الحد في بالخمر
 متساویة المسكرات جمیع الن ، الخمر على القیاس على تیمیة ابن واعتمد

 یفرق لم اهللا وان ، ھذا في موجودة ھذا في الموجودة والمفسدة ، تسكر كونھا في
 أن حی�ث  الجل�ي  والقی�اس  الع�دل  م�ن  وھ�ذا  ھ�ذا  ب�ین  الت�سویة  ب�ل  المتم�اثلین  ب�ین 

 ث�م  ، مقت�رنین  ش�یئین  ع�ن  النھ�ي  دور اذا أن�ھ  واالص�ولیین  المح�دثین  عند القاعدة
 بدلیل الحكم ذلك اآلخر فیعطي العقوبة مع عن أحدھما النھي حكم على النص ورد

 تح�ریم  أدل�ة  ف�ي  الم�ذكور  ال�سابق  ال�شریف  والح�دیث  ، والنھ�ي  ال�ذكر  في أقترانھا
 المفت�ر  ف�ذكر  ، ومفت�ر  م�سكر  ك�ل  ع�ن  نھ�ى  والمفت�ر  الم�سكر  ب�ین  ف�رق  المخدرات

حیث أجمع المسلمون عل�ى وج�وب    بالحد ًا واحد حكمھما فیكون ، بالمسكر مقترنًا
  )٤( الحد على شارب الخمر قلیًال أو كثیرًا 

 وال یوج�د اجم�اع   العقوب�ة،  یح�دد  ل�م  الح�د ألن الق�رآن   مق�دار ـ إال انھم اختلفوا ف�ى  
  : وقد اختلف الفقھاء فى حد الخمر على رأیین كالتالى الخمر، حد في رأي على

 العقوب�ة  مق�دار  أن إل�ى  الحنابل�ة  عن�د  وال�راجح  والمالكی�ة ،  لحنفی�ة ، ا)٥( ذھ�ب ـ�  ١
 ول�یس  ال�صحابة  أكث�ر  ووافقھ ... الشرب حد في عمر قرره ما بدلیل جلدة ثمانون

                                                 
عقوب��ة تع��اطى المخ��درات واإلتج��ار بھ��ا ب��ین ال��شریعة والق��انون   :اس��امة ال��سید عبدال��سمیع  )١(

 فرح�ون  اب�ن :الحك�ام   ، تب�صرة ٢٠١٠ اإلس�كندریة ـ دار الجامع�ة الجدی�دة      ٢ ط٧٧ص
                                                    م١٩٥٨ - ه ١٣٧٨ القاھرة ، الحلبى مصطفى: ، ط ١٦٩/ ٢المالكي

ِإَذا َتَت��اَبَع ِف��ى ُش��ْرِب اْلَخْم��ِر، ق��ال  : الح��دود، ب��اب : كت��اب٤٤٩٠ ح ٢٨٤/ ٤: س��نن أب��ى داود)٢(
 ١٨٥ف�ى الفق�ھ اإلس�المى ص       الجریمة والعقوبة :األلبانى حدیث صحیح ، محمد أبوزھرة       

                                                .   ١٩٨٥دار الفكر العربى : ، ط
                                        ھـ  ١٤٠٥المكتب اإلسالمي  بیروت : ، ط١٠/١٦٨النووي:  روضة الطالبین وعمدة المفتین)٣(
   .     ٢٠٤/ ٣٤بن تیمیة  :  مجموع الفتاوى)٤(
  .    ٥٦/ ٢٤المبسوط    :السرخسي )٥(
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 عدد فتكون بنعلین، كل مرة في یضرب كان ألنھ   النبي عن ورد لما مخالفة فیھ
  .ثمانین  الضربات

جل�دة   اربع�ون  العقوب�ة  مق�دار  أن إل�ى  الحنابلة عند والمرجح الشافعیة ،)١( ذھبـ ٢
  .)٢(الروایات جمیع معھ تستقیم الذي الرأي ھو وھو ما نمیل إلیھ ألنھ

 أربع�ین  عقبة بن الولید جلد من طالب أبي ابن علي فعلھ ما إلى ذلك في واستندوا
 لم�ا روى ان النب�ي   وثمانین، وعم�ر  أربع�ین  بك�ر  وأبو أربعین   النبي جلدة،جلد

ان یضرب في الخمر بالجرید والنعال أربعین ك .  
وبذا اختلف الفقھاء فى عقوب�ة متن�اول المخ�درات ف�ذھب بع�ضھم إل�ى أن عقوبتھ�ا            

  .نفس عقوبة الخمر ، بینما ذھب البعض اآلخر إلى أن عقوبتھا التعزیر فقط    
  :لى  والمالحظ

 محك في مدرجة جعلھا بالحد قال من في الرأیین بین الخالف أن 
 ومن المخدرات، كذلك الحد؛ فیھا یجب الخمر أن وبما االسكار، علة لوجود الخمر

 یترت�ب  ال التخ�دیر  أن باعتبار الخمر وضع من أخف وضع في جعلھا بالتعزیر قال
 ف�إن  علی�ھ  ء وبن�ا ، المفت�ر  حك�م  فھ�ي ف�ي   االس�كار،  على یترتب ما اآلثار من علیھ

 األم�ر  ل�ولي  نوعھ�ا ومق�دارھا   تحدی�د  یت�رك  فقط، تعزیریة عقوبة متعاطیھا عقوبة
 وح�ال  انت�شارالجریمة  م�دى  ذل�ك  ف�ي  مراعی�ا  تقت�ضیھ  الم�صلحة  أن ی�رى  ح�سبما 

 یق�درھا ول�ي   الت�ي  العقوب�ة  تك�ون  أن عل�ى  م�ن العتب�ارات   ذل�ك  إل�ى  وم�ا  المج�رم، 
حد  إلى یصل أن الممكن من التعزیر بأن العلماء بعض قال حتى رادعة األمرعقوبة

   .القتل
ات�ضح أن جمھ��ور الفقھ�اء ذھب�وا إل��ى أن�ھ ال ح�د عل��ى متن�اول المخ��درات       وبع�د أن  

وأنھ یعزر خالفًا لمن ذھب إلى أن عقوبتھا الحد كالخمر فالذى یظھر لى ھو الق�ول      
بالتعزیر حی�ث أن العقوب�ات التعزیری�ة كثی�رة ، ی�ستطیع الح�اكم أن یخت�ار منھ�ا م�ا                      

 المعق��ول أن تت��ساوى یتناس��ب م��ع حج��م جریم��ة المخ��درات خف��ة وش��دة فل��یس م��ن 
  .عقوبة المتعاطى مع عقوبة المروج أوالمھرب  للمخدرات 

وھ��ذا یتف��ق م��ع م��ا ص��در ع��ن مجل��س ھیئ��ة  كب��ار العلم��اء بالری��اض ف��ى دورت��ھ        
ھ�ـ  م�ن ق�رارات بھ�ذا ال�شأن فق�د ق�رر المجل�س باإلجم�اع                   ١٤٠٧/ ٩/٦بتاریخ  ٢٩

  : مایلى  
ن الف��ساد ال��ذى یت��سبب فی��ھ ال    أن عقوب��ة مھ��رب الم��واد المخ��درة القت��ل أل    : أوًال 

  .یصیبھ ھو فقط بل یصیب المجتمع بأكملھ ، ویلحق بالمھرب المستورد لھا  
أما مروج المواد المخدرة سواء كان ذلك عن طریق التصنیع أو الزراع�ة أو            : ثانیًا

االستیراد أو إھداء أو غیر ذلك مما یساعد على انتشارھا ، فإن كان ذلك ألول مرة    
بة مروج المواد المخدرة التعزیر سواء بالحبس أو الجلد أو الغرامة أو    فتكون عقو 

بھا جمیعًا حسبما یرى القاضى ، أما إن تكرر الفعل ألكثر من مرة فیعزر بما یقطع          

                                                 
  .    ١٨٩/ ٤مغنى المحتاج : ربینى الش )١(
   .    ٢٧٧فقھ األشربة ص : عبدالوھاب عبد السالم طویلة /  د)٢(
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 العل��م أن القت��ل ض��رب م��ن  ش��ره ع��ن المجتم��ع ول��و ك��ان ذل��ك بالقت��ل وق��د قررأھ��ل  
 )  في األرض إال بالقتل قتل ومن لم یندفع فساده:(مجموع الفتاوى جاء فىالتعزیر

)١(     
   :إليه االشارة تجدر ومما

 كبی�راً  خطرا ممایعد رات المخد وتجار التھریب عصابات انتشار في بلدنا ظھر انھ
 م�ن  المجتم�ع  وحمای�ة  حقھ�م  ف�ي  العقوب�ات  أق�صى  ان�زال  بشأن التھاون یجوز ،فال

 بین منألن  ھي التعزیر العقوبة تكون بأن أراه الذي ھو وھذا ، ت راالمخد أضرار
 الخمر شرب حد ، وألن الخمر شارب عقوبة ذاتھا وھي الجلد التعزیریة العقوبات

 من فمنھم مقدارالعقوبة، في اختلفوا أنھم إال الحدود، من حد أنھ على اتفاقھم رغم
       .األمرلإلمام ترك ومنھم ، جلدة ثمانین قال من ومنھم جلدة، أربعین قال
 الت�ي  األفعال وتتمثل ھذه الجرائم فى كافة : التعاطي على المساعدة الجرائم   ب ـ

 " بنظری�ة  ال�شارع عم�ال   جرمھ�ا  والت�ي  المخدرات ، تعاطي على ، وتساعد تسھل
       "الذرائع سد

الجلب والتصدیر ، واإلنتاج ، أواإلس�تخراج ، أو الف�صل ، أوال�صنع    :  سواءجریمة
ت المخدر ، والحیازة واإلحراز ، والتصرف فى ، أو النقل والتوزیع ، وزراعة النبا

  .المخدر فى غیر الغرض المشروع وجمیع األفعال المتصلة بالتعاطى 
 على إعانة ،النھا شرعا محرمة أفعال إتیان عن عبارة وھي تعزیریة، جرائم فھي

  .تعزیریة    بعقوبة علیھا یعاقب حرام ، ومعصیة ؛ وبذا فھي الحرام
فإن كل مادة یثبت أنھا ت�سكر أو تخ�در أو تفت�ر العق�ل ینطب�ق              : وبناء على ما تقدم     

علیھا الحكم بالتحریم الذي قرره الفقھاء للحشیشة و غیرھا من المخدرات، وھكذا            
یحرم شرعا المورفین و الھیروین و الكوكایین و ھي كلھا كما تعرف من مشتقات              

أو یظھ�ر لھ�ا اس�م ك�ان     األفیون و كذلك كل المواد الكیمیائیة التي صنعت أو ت�صنع      
 أنھ نھ�ى  طالما أن جوھرھا مفترا فھي على ھذا األساس ما ثبت عن رسول اهللا   

  .كل مسكر مفتر

ب اطا  

   اون ووع اواد ادرة 

یتضح معالجة القانون لموضوع المواد المخدرة من خالل أحاكم االتفاقیات الدولی�ة      
لمخدرات ، والسابقة على اإلتفاقیة الموح�دة للمخ�درات         المبرمة فى مجال مكافحة ا    

 على القضاء لمحاولة األدوات من االتفاقیات تعد  وبذام ، وما بعدھا ،١٩٦١لسنة 
  ،العرب�ي  و ال�دولي  عل�ى ال�صعید   والممت�دة  ح�دتھا،  م�ن  أوالتقلی�ل  المخدرات جرائم

قب علیھا القانون، حیث اعتبر تعاطي المخدرات واالتجار بھا، من الجرائم التي یعا      
واختلفت درج�ة العقوب�ة ب�اختالف البل�دان، وب�اختالف الح�االت، فق�د أج�ازت بع�ض                   
البل��دان تطبی��ق عقوب��ة اإلع��دام للمم��ولین والمھ��ربین والمتج��رین بالمخ��درات؛ كم��ا  

                                                 
   .                 ١٠٨/ ٢٨بن تیمیة :  مجموع الفتاوى)١(
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أج��ازت م��صادرة أم��والھم وممتلك��اتھم؛ وخاص��ة إذا ثب��ت أنھ��ا ت��ضخمت م��ن ج��راء   
  :ونتعرف على ذلك من خالل تھریب المخدرات أو االتجار بھا 

  :آراء فقهاء القانون في حكم المخدرات :أوالً 
  لقد قدر فقھاء القانون مخاطر المخدرات ، وآثارھا السلبیة على األفراد ، واألم�م              
، والمجتمعات ؛ فقاموا بتشریع القوانین الرادع�ة ، والمجرم�ة لك�ل م�ن ی�سھم ف�ى                   

 طریق زراعتھا ، أو بیعھ�ا وش�رائھا ،       وجودھا ، وانتشارھا ، سواء أكان ذلك عن       
أو تھریبھ���ا ، أو ت���صدیرھا واس���ترادھا ، كم���ا نظم���ت الح���االت الت���ى یج���وز فیھ���ا   

وذل�ك وف�ق   ) الت�داوى والع�الج   (استخدام المواد المخدرة ، وذلك لالغراض الطبی�ة    
 )١( شروط مشددة تؤمن ع�دم انت�شارھا ، وترویجھ�ا ، وق�د نظ�م الق�انون الم�صرى       

ل المتعلقة بالمواد المخدرة فى ن�صوص خاص�ة ت�شریعیة ، وتنظیمی�ة         جمیع المسائ 
 ل�سنة  ١٨٢ذات صلة وثیقة بقانون العقوبات ، فجاء تنظیمھا مف�صًال ف�ى الق�انون           

 وقب��ل ان اتع��رض لبی��ان عقوب��ة   ،)٢(١٩٨٩ ل��سنة ١٢٢ المع��دل بالق��انون  ١٩٦٠
ى مج��ال المبرم��ة ف�� متع��اطي المخ��درات ف��ى الق��انون اع��رض لإلتفاقی��ات الدولی��ة       

  :مكافحة المخدرات من خالل 

تعتبر أول اتفاقیة دولیة فى : م ١٩١٢ /٢٣/١     ـ اتفاقیة الھاى لألفیون المنعقدة
مج��ال مكافح��ة المخ��درات، واقت��صر نطاقھ��ا عل��ى األفی��ون وم��شتقاتھ ك��المورفین ،   

  .والكوكایین ، وقد قصرت اإلتفاقیة استخدام المخدرات على األغراض الطبیة فقط 
تعتبر اتفاقیة جنیف لألفیون المنعق�دة ف�ى        : م  ١٩٢٥اتفاقیة جنیف لألفیون لسنة     ـ  
م أول اتفاقیة دولیة فى مج�ال مكافح�ة المخ�درات ت�ستھدف ایج�اد         ١٩٢٥ فبرایر   ٩

م ،  ١٩١٢رقابة أكثر فاعلیة على تجارة المخدرات من تل�ك الت�ى أوج�دتھا اتفاقی�ة                
فی�ون الم�صنع لألغ�راض العلمی�ة ،         والتى اھتمت فق�ط بتنظ�یم اس�تیراد وت�صدیر األ          

والطبیة ، والنص على حظر تصدیره لغیر ھ�ذه األغ�راض ، كم�ا اس�تھدفت اتفاقی�ة          
م ایجاد رقابة واشراف دولیین على تداول القنب الھندى ، الذى یصنع من�ھ               ١٩٢٥

  .الحشیش حیث خلت اتفاقیة الھاى من الرقابة على ھذا النوع من المخدرات 
  :م ١٩٣١لحد من تصنیع المخدرات وتنظیم توزیعھا لسنةـ اتفاقیة جنیف ل

م ابرم�ت اتفاقی�ة دولی�ة بجنی�ف للح�د م�ن ت�صنیع المخ�درات ،             ١٩٣١یولی�و ١٣فى  
) . العلمیة والطبی�ة  ( وتنظیم توزیعھا ، وقصر ذلك على األغراض المشروعة فقط          

                                                 
ال�سید خل�ف محم�د ،  ق�ضاء     / تراجع جمیع المواد المتعلقة بق�انون المخ�درات عن�د مست�شار        ) ١(

ق��انون المخ��درات معلق��ًا علی��ھ بالفق��ھ  : مج��دى مح��ب ح��افظ/ دالمخ��درات م��ع التع��دیالت ، 
م ، ای���داع ١٩٩٦وأحك���ام ال���نقض واإلداری���ة العلی���ا والدس���توریة العلیا،الطبع���ة الثانی���ة     

٩٦/ ١٧٢٧.     
  . العمل بھ من الیوم التالى لنشره،وتضمن١٩٨٩ یولیو٤ /٢٦نشر بالجریدة الرسمیة،العدد )٢(



 - ٣٦٣٤ -

  :م ١٩٣٦ـ اتفاقیة جنیف لردع التجارة غیر المشروعة فى المخدرات لعام
م ابرم���ت اتفاقی���ة دولی���ة بجنی���ف لمكافح���ة التج���ارة غی���ر      ١٩٣٦یونی���و ٢٦ ف���ى

المشروعة فى المخدرات مستھدفة الزام الدول أطرافھا من خالل تشریعاتھا لعرقلة 
، ومعاقب�ة مرتكبھ�ا ب�صرف       )١(نشاط ممارسة التجارة غیرالمشروعة فى المخدرات     

  .النظر عن جنسیاتھم أو مكان ارتكاب الجریمة 
  ): ٢(م ١٩٦١ية الموحدة للمخدرات لسنة ـ اإلتفاق

ذكرن��ا العدی��د م��ن اإلتفاقی��ات الدولی��ة ف��ى مج��ال مكافح��ة المخ��درات كمعالج��ة أولی��ة  
لمشكلة المخدرات من خالل االتفاقیات الدولیة المبرمة المتعددة إال أنھ فى الثالثین           

 م أبرمت اإلتفاقی�ة الموح�دة للمخ�درات ف�ى نیوی�ورك بھ�دف             ١٩٦١من مارس عام    
تقن��ین االتفاقی��ات ال��سابقة ، وتوس��یع الرقاب��ة الدولی��ة ف��ى مكافح��ة المخ��درات ولق��د  

وھذه اإلتفاقیة الغت وحلت محل ما سبقھا من اتفاقیات دولیة  انضمت إلیھا مصر ،
مبرمة فى مجال مكافحة المخدرات، وذلك بالنسبة للدول أطرافھا ، أما ال�دول غی�ر            

طراف فى اتفاقیات المخدرات السابقة على ھذه       األطراف فى االتفاقیة الموحدة ، وأ     
  .األخیرة فھذه االتفاقیات موجودة ، وقائمة بالنسبة لھم 

 م١٩٦١  التفاقية المعدل م١٩٧٢ سنة برتوكول: ثالثاً 
 في النظر إعادة إلى أدى مما الثغرات بعض المیدان في االتفاقیة تطبیق أفرز

 المخ�درات  اس�تعمال  سوء مكافحة المج في إجراءاتھا تعزیز بغایة المسائل بعض
 م١٩٧٢ مارس ٢٥ في لالتفاقیة المعدل البرتوكول ھذا اعتماد فكان أكثر، بفعالیة
  .جنیف المتحدة األوروبي لألمم بالمقر

 ھو االتفاقیة ھذه من الرئیسي الھدف:م ١٩٧١ لسنة العقلیة المؤثرات اتفاقیة   ـ
 العقلیة بالمؤثرات یعرف ما أو میائیاكی النفسیةالمصنعة المواد على الرقابة فرض
 واالتج�ار  اس�تعمالھا  إس�اءة  إل�ى مكافح�ة   إضافة ، م١٩٦١ اتفاقیة تشملھا لم التي
  . م بفیینا١٩٧١ ٢/ ٢١ في اعتمادھا وتم بھا، المشروع غیر

 المخ�درات ل�سنة   ف�ي  الم�شروع  غی�ر  االتج�ار  لمكافح�ة  المتح�دة  األم�م  اتفاقی�ة  ـ� 
 دا ابع�ا  واتخاذھ�ا  العقلی�ة  والم�ؤثرات  المخ�درات  م�شكلة  الت�ساع  نظ�ًرا  م١٩٨٨

                                                 
م وت�ضم ب�ین   ١٩٣٩ذ فى السادس والع�شرین م�ن اكت�وبر           مرحلة النفا  ١٩٣٦ دخلت اتفاقیة    )١(

أحكام القانون :محمد الصاوى  / د: م أربع وثالثین دولة ، انظر       ١٩٨٣أطرافھا حتى عام    
       .٢٠٢الدولى المتعلقة بمكافحة الجرائم ذات الطبیعة الدولیة  ص

 وت��ضم ب��ین م١٩٦٤ م مرحل��ة النف��اذ ف��ى الثال��ث ع��شر م��ن دی��سمبر  ١٩٦١  دخل��ت اتفاقی��ة )٢(
 ش�تات  جم�ع  منھ�ا  الرئی�سي  الھ�دف  وك�ان  ،م مائة دولة وع�شر ١٩٨٣أطرافھا حتى عام 

 وإلى واحدة، وثیقة في ١٩٦١ سنة قبل إبرامھا تم التي الدولیة والبرتوكوالت االتفاقیات
 والعلمی�ة  الطبی�ة  األغ�راض  عل�ى  المخدرة المواد استعمال قصر االتفاقیة ذلك تكفل جانب

اإلتفاقی�ة الموح�دة   : ، انظ�ر   األھداف ھذه لتحقیق دولیة ومراقبة تعاون المشروعة وقیام
 أحكماھ�ا " الدولی�ة  الق�ضائیة  االتفاقی�ات  ص�خري،  مصطفى م  ، ١٩ ٧١للمخدرات لسنة 

  .٥٣٦ ص م،١٩٨٨الثقافة دار مكتبة :األردن ؛١ :ط "ونصوصھا
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 األس�لحة  وبی�ع  اإلرھ�اب  ج�رائم  مث�ل  أخ�رى  إجرامی�ة  بأن�شطة  وارتباطھ�ا  مختلف�ة 
 ج�راء  م�ن  ھائل�ة  ث�روات  لتحقی�ق  واس�تغاللھم  األطف�ال  واستخدام األموال وتبییض
 شاملة أخرى اتفاقیات عقد الدولي المجتمع رأى بالمخدرات المشروع غیر االتجار
 یتعل�ق  ما خاصة المشكلة، على التي طرأت المختلفة المستجدات الستیعاب وفعالة

 والم�روجین  المھ�ربین  یدفع الحافزالذي وعلى المشروع غیر الطلب على بالقضاء
 وت�م  ن�شاطھم اإلجرام�ي،   م�ن  یجنون�ھ  مم�ا  وحرم�انھم  فعل�تھم  إل�ى  والمت�اجرین 

  . بفیینا م١٩٨٨ دیسمبر ١٩ في اعتمادھا
ح لنا أن االتفاقی�ات الدولی�ة المبرم�ة ف�ى مج�ال مكافح�ة المخ�درات ،                وكل ھذا یوض  

م ، وم���ا بع���دھا م���ن ١٩٦١وال���سابقة عل���ى اإلتفاقی���ة الموح���دة للمخ���درات ل���سنة  
  .وقوانین تعد مواجھة ، ومعالجة فى مجال مكافحة المواد المخدرة   اتفاقیات 

 رقیق�ًا ف�ى البدای�ة    إذن ظھر لنا مما سبق أن المشرع عالج جرائم المخدرات عالج�اً       
ألن المشكلة لم تكن على درجة من الخط�ورة ت�ستأھل ق�سوة العق�اب،إال أن الخط�ر                  

 ، ث�م ع�دل بع�د ذل�ك     ١٩٦٠ل�سنة  ١٨٢بدأ یستشرى فأصدر الم�شرع الق�انون رق�م       
، ولق�د تفاقم�ت م�شكلة المخ�درات         ١٩٧٣ل�سنة   ١٦ ،   ١٩٦٦ ل�سنة    ٤٠بالقانونیین

لدولى والمحل�ى تفاقم�ًا خطی�رًا ؛ مم�ا أوج�ب            فى السنوات األخیرة على المستویین ا     
تدخل المشرع لمواجھة ، ومعالج�ة ھ�ذا الخط�ر ، وللمحافظ�ة عل�ى أف�راد ال�شعب ؛               

 ١٨٢ بتع��دیل بع��ض أحك��ام الق��انون رق��م  ١٩٨٩ ل��سنة ١٢٢فأص��در الق��انون رق��م 
  .١٩٦٠لسنة 
ح�دد الم��شرع العقوب��ات  :)١(عقوب��ة متع�اطي المخ��درات ف��ي الق�انون الوض��عى  : ثانی�ا 

الت��ى توق��ع عل���ى الجن��اة ف���ى جنای��ات المخ��درات ف���ى الف��صل التاس���ع م��ن ق���انون        
 المع�دل   ١٩٦٠ ل�سنة    ١٨٢ من القانون رقم     ٥٢ إلى   ٣٣المخدرات فى المواد من     

موضحة للعقوبات التى ت�نجم ع�ن التعام�ل ف�ى الم�واد المخ�درة مھم�ا ك�ان ن�وع            ... 
درج ال�شارع ف�ى تحدی�د       ، وق�د ت�     ھذا التعامل س�واء أك�ان مباش�رًا ، أم غی�ر مباش�ر             

 إل�ى الح�بس لم�دة       ٣٣العقوبات من أقصى عقوبة وھى اإلعدام المقررة فى الم�ادة           
ال تقل عن ثالثة أش�ھر لك�ل م�ن ارتك�ب أی�ة مخالف�ة أخ�رى ألحك�ام ھ�ذا الق�انون أو                    

  . من القانون ٤٥القرارات المنفذة لھ فى المادة 
ق�ل ع�ن مائ�ة أل�ف جنی�ھ وال      وقد رصد الم�شرع عقوب�ة اإلع�دام والغرام�ة الت�ى ال ت         

تجاوز خمسمائة ألف جنیھ للج�رائم المن�صوص علیھ�ا ف�ى الفق�رات أ، ب ، ج�ـ ، د                  
    . )٢( من القانون ٣٣من المادة 

                                                 
قضاء المخدرات :  السید خلف / ، المستشار٥٨٥شرح قانون العقوبات ص : محمود مصطفى /  د  (١)

جریمة : سمیر محمد عبد الغنى طھ /  ، د٨٣، وقواعد الضبط والتفتیش وتسبیب األحكام ،  ص 
                                 م٢٠٠٢دار النھضة العربیة :  ، ط٢١٢المخدرات ص 

 بعقوب��ة اإلع��دام إال  م��ن ق��انون االج��راءات الجنائی��ة عل��ى أن��ھ ال یج��وز الحك��م ٣٨١/٢ ن��صت الم��ادة )٢(
بإجماع آراء أعضاء المحكمة، ویجب عل�ى المحكم�ة قب�ل أن ت�صدر ھ�ذا الحك�م أن ت�ستطلع رأى                   
فضیلة مفتى الجمھوریة ، وذلك بإرسال أوراق الق�ضیة إلی�ھ ، ف�إذا ل�م ی�صل رأی�ھ إل�ى المحكم�ة                    

   .خالل عشرة أیام من تاریخ إرسال القضیة إلیھ جاز للمحكمة أن تحكم فى الدعوى
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 م�ن ق�انون مكافح�ة    ٣٦ م�ن ق�انون العقوب�ات و   ١٧وقد أجاز المشرع فى الم�ادتین   
رة وھ�ى عقوب�ة   المخدرات النزول من عقوبة اإلعدام إلى العقوبة التالی�ة لھ�ا مباش�        

األشغال الشاقة المؤبدة وذلك إذا ما اقت�ضت رأف�ة الق�ضاة ذل�ك ، وال ت�دخل عقوب�ة                     
الغرامة الواجب تطبیقھ�ا ض�من العقوب�ات الت�ى یج�وز تب�دیلھا إل�ى العقوب�ة األق�ل ،                     

  .فیتعین الحكم بھا والتزام الحدین األقصى واألدنى لھا حسبما جاء ذلك بالنص 

  )١(ات املخدراتالعقوبات املقررة جلناي

 اعتبر المشرع جریمت�ى الجل�ب والت�صدیر م�ن أخط�ر             :عقوبة الجلب والتصدیر  ـ  ١
  :  جرائم المخدرات فقرر لكل منھما 

 الف خمسمائة تجاوز وال جنیھ الف مائة عن تقل التى الـ عقوبة اإلعدام والغرامة 
 معدل�ة وال ، ١٩٦٦ ل�سنة  ٤٠ بالق�انون  والمعدل�ة  ٣٣ف�ى الم�ادة   : حیث ورد جنیھ

 جنیھ الف مائة عن تقل ال بغرامة و باالعدام یعاقب( ١٩٨٩ لسنة ١٢٢ بالقانون
 قب�ل  مخ�درة  ج�واھر  جل�ب  او ص�در  م�ن  ك�ل (أ�ـ  : جنی�ھ  ال�ف  خم�سمائة  تج�اوز  وال

  ) .٣(  المادة فى علیھ المنصوص الترخیص على الحصول
ین وقد سوى الم�شرع ف�ى ھ�ذه العقوب�ة ب�ین جل�ب أو ت�صدیر الج�وھر المخ�در، وب�                

  ) .أ/٣٣المادة (جلب أو تصدیر نبات من النباتات المخدرة أو بذوره 
ویالح��ظ أن عقوب��ة اإلع��دام المق��ررة لھ��ذه الج��رائم یمك��ن للمحكم��ة أن ت��ستبدل بھ��ا 

  العقوبة األدنى درجة ، إذا اقتضت أحوال الجریمة رأفة القضاة 
  :ـ عقوبة اإلنتاج أواإلستخراج أو الفصل أو الصنع ٢

 تق�ل  الت�ى ال لجریمة بقصد اإلتجار ، فإن العقوب�ة ھ�ى اإلع�دام والغرام�ة     إذا كانت ا
  ) .ب٣٣المادة (جنیھ  الف خمسمائة تجاوز وال جنیھ الف مائة عن

وإذا ارتكبت الجریمة بقصد التع�اطى أو اإلس�تعمال الشخ�صى ، ف�إن العقوب�ة تك�ون            
ی��ھ وال تج��اوز األش��غال ال��شاقة المؤقت��ة والغرام��ة الت��ى ال تق��ل ع��ن ع��شرة آالف جن

 ) .٣٧المادة ( خمسین ألف جنیھ 
وإذا ما انتفى كل م�ن ق�صد اإلتج�ار وق�صد التع�اطى أو اإلس�تعمال الشخ�صى تك�ون                   
العقوبة ھى األشغال الشاقة المؤقتة والغرامة الت�ى ال تق�ل ع�ن خم�سین أل�ف جنی�ھ           

یم�ة  وإذا كان الجوھر المخدر مح�ل الجر ) . ٣٨المادة (وال تجاوز مائتى ألف جنیھ    

                                                 
 :   المؤب���������������������������د و الم���������������������������شدد عقوبةال���������������������������سجن- )١(

حلت ھاتان العقوباتان بدل من االشغال الشاقھ المؤبده و المؤقتھ بموجب القانون الصادر      
 و ال یجوز ان تنقص عقوبة السجن المشدد عن ثالث س�نوات و ال   ٢٠٠٣ لسنة   ٩٥رقم  

الن�ساء او  تزید عن خمسة عشر سنھ و یطبق ف�ي اللیمان�ات او ال�سجون العمومی�ھ عل�ي                 
 او ال��ذین ال ت��ساعدھم ص��حتھم او الرج��ال ال��ذین ق��ضوا ن��صف ٦٠الرج��ال ال��ذین بلغ��وا ال

  .المده و كانوا حسنًا السیر و السلوك 
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ف��إن العقوب��ة ھ��ى األش��غال ال��شاقة المؤب��دة أو الغرام��ة  ھ��و الكوك��ایین أو الھی��روین
   ) .٣٨/٢المادة (جنیھ  الف خمسمائة تجاوز وال جنیھ الف مائةالتى ال تقل عن 

 محلھ�ا  وحل�ت  ٢٠٠٣ ل�سنة  ٩٥ بالق�انون  ال�شاقة  االش�غال  عقوب�ة  الغی�ت  ـ� ولق�د  
 .مؤقتة  كانت اذا "المشدد السجن قوبةوع مؤبدة كانت اذا السجن المؤبد " عقوبة

  :ـ عقوبة زراعة النبات المخدر ٣
 تج�اوز  وال جنی�ھ  ال�ف  مائ�ة  عن تقل التى القرر المشرع عقوبة اإلعدام والغرامة 

  ) .ج /٣٣المادة ( بقصد اإلتجار  لجریمة زراعة النبات المخدرجنیھ الف خمسمائة
مال الشخ�صى ، ف�إن العقوب�ة تك�ون     وإذا ارتكبت الجریمة بقصد التع�اطى أو اإلس�تع       

األش��غال ال��شاقة المؤقت��ة والغرام��ة الت��ى ال تق��ل ع��ن ع��شرة آالف جنی��ھ وال تج��اوز 
 ) .٣٧المادة ( خمسین ألف جنیھ 

وإذا ما انتفى كل م�ن ق�صد اإلتج�ار وق�صد التع�اطى أو اإلس�تعمال الشخ�صى تك�ون                   
 ع�ن خم�سین أل�ف جنی�ھ      العقوبة ھى األشغال الشاقة المؤقتة والغرامة الت�ى ال تق�ل      

  ) .٣٨المادة (وال تجاوز مائتى ألف جنیھ 
 محلھ�ا  وحل�ت  ٢٠٠٣ ل�سنة  ٩٥ بالق�انون  ال�شاقة  االش�غال  عقوب�ة  الغی�ت  ـ� ولق�د  
 .مؤقتة  كانت اذا "المشدد السجن وعقوبة مؤبدة كانت اذا السجن المؤبد " عقوبة

  :ـ عقوبة الحیازة واإلحراز ٤
 الف مائة عن تقل التى الالسجن المؤبد والغرامة  قرر المشرع عقوبة اإلعدام أو 

 لمن حاز أو أحرز جوھر مخدر بقصد اإلتجار  جنیھ الف خمسمائة تجاوز وال جنیھ
 اس�تبدلت  ث�م ١٦٦ ل�سنة  ٤٠ رق�م  بالق�انون  والمعدل�ة  ٣٤ف�ى الم�ادة   : حی�ث ورد 
  فقد ورد فیھا ١٩٨٩ لسنة ١٢٢ رقم بالقانون

 جنی�ة  الف مائة عن تقل ال وبغرامة   المؤبدة شاقةال باالشغال او باالعدام یعاقب(
 س�لم  او باع او اشتري او احرز او حاز من كل ـ : جنیة  الف تجاوزخمسمائة وال
 بای�ة  فی�ھ  اتج�ر  او االتج�ار  بق�صد  ذل�ك  وكان مخدرا جوھرا للتعاطي قدم او نقل او

 . قانونا بھا المصرح االحوال غیر في وذلك صورة
حراز نبات مخدر أو مادة مخدرة بقصد التعاطى أو االس�تعمال         ـ وعقوبة حیازة أو ا    

الشخصى ، فإن العقوبة تكون األش�غال ال�شاقة المؤقت�ة والغرام�ة الت�ى ال تق�ل ع�ن                
 ) .٣٧المادة ( عشرة آالف جنیھ وال تجاوز خمسین ألف جنیھ 

وإذا ما انتفى كل م�ن ق�صد اإلتج�ار وق�صد التع�اطى أو اإلس�تعمال الشخ�صى تك�ون                   
قوبة ھى األشغال الشاقة المؤقتة والغرامة الت�ى ال تق�ل ع�ن خم�سین أل�ف جنی�ھ            الع

  ) .٣٨المادة (وال تجاوز مائتى ألف جنیھ 
 محلھ�ا  وحل�ت  ٢٠٠٣ ل�سنة  ٩٥ بالق�انون  ال�شاقة  االش�غال  عقوب�ة  الغی�ت  ـ� ولق�د  
 .مؤقتة  كانت اذا "المشدد السجن وعقوبة مؤبدة كانت اذا السجن المؤبد " عقوبة
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  :عقوبة تألیف عصابة أوإدارتھا ـ ٥
 تج�اوز  وال جنی�ھ  ال�ف  مائ�ة  عن تقل التى القرر المشرع عقوبة اإلعدام والغرامة 

 لجریمة تألیف عصابة أوإدارتھا، وتقضى المحكمة ف�ضًال ع�ن   جنیھ الف خمسمائة
  ) .د / ٣٣المادة  (ھاتین العقوبتین بالتعویض الجمركى المقرر قانونًا

  :التعامل فى المخدرأوفى النبات المخدر ـ عقوبة اإلتجارو٦
 ال�ف  مائ�ة  ع�ن  تقل التى القرر المشرع عقوبة اإلعدام أوالسجن المؤبد والغرامة 

   )٣٤المادة ( جنیھ الف خمسمائة تجاوز وال جنیھ
  أما التعامل فى النبات أو فى بذوره بقصد االتجار أو اإلتجار فیھ أو فى بذوره ھى 

  جنیھ الف خمسمائة تجاوز وال جنیھ الف مائة عن تقل الالتى اإلعدام والغرامة 
   .)ج/ ٣٣المادة (

وإذا كان محل الجریمة نبات أو جوھر مخدر وارتكبت بقصد التعاطى أو اإلستعمال       
الشخصى فإن العقوبة ھى السجن الم�شدد والغرام�ة الت�ى ال تق�ل ع�ن ع�شرة آالف                   

 ) .٣٨المادة ( جنیھ وال تجاوز خمسین ألف جنیھ 
إذا ما انتفى كل م�ن ق�صد اإلتج�ار وق�صد التع�اطى أو اإلس�تعمال الشخ�صى تك�ون                   و

العقوب��ة ھ��ى ال��سجن الم��شدد والغرام��ة الت��ى ال تق��ل ع��ن خم��سین أل��ف جنی��ھ  وال     
  ) .٣٨المادة (تجاوز مائتى ألف جنیھ 

  :ـ عقوبة األفعال المتصلة بالتعاطى ٧
  ) بمقابل(د اإلتجار میزالمشرع بینھا من حیث القصد الجنائى فإذا كان قص

 ال�ف  مائة عن تقل التى الفقرر المشرع عقوبة اإلعدام أوالسجن المؤبد والغرامة 
وإذا كان�ت ب�دون مقاب�ل    ) ج / ٣٤الم�ادة   ( جنی�ھ  ال�ف  خم�سمائة  تج�اوز  وال جنی�ھ 

 تجاوز وال جنیھ الف خمسین عن تقل التى الفالعقوبة ھى السجن المؤبد والغرامة 
  ) .أ  / ٣٥مادة ال( جنیھ الف مائتى

  :ـ عقوبة التصرف فى المخدر فى غیر الغرض المشروع ٨
 ال�ف  مائ�ة  ع�ن  تقل التى القرر المشرع عقوبة اإلعدام أوالسجن المؤبد والغرامة 

      )ب  / ٣٤المادة  ( جنیھ الف خمسمائة تجاوز وال جنیھ
 فیھ وتصرف معین غرض في الستعمالھ مخدر جوھر حیازة في لھ رخص من لكل

    . الغرض ھذا غیر صورة في ایةب
من قانون مكافحة المخدرات على وج�وب       ) ٤٢(نصت المادة   : ـ عقوبة المصادرة    

ـ�� الج��واھر المخ��درة والنبات��ات الم��ضبوطة    ١: الحك��م بم��صادرة ع��دة أش��یاء ھ��ى    
  .وبذورھا ، سواء حكم بإدانة المتھم أو ببراءتھ ) ٥(الواردة بالجدول رقم 

ن الجریم��ة ، وی��دخل ف��ى نطاقھ��ا النق��ود أو األش��یاء الت��ى  ـ�� األم��وال المتح��صلة م��٢
  . حصل علیھا الجانى مقابل الجریمة 

ـ األدوات ووسائل النق�ل الم�ضبوطة الت�ى اس�تخدمت ف�ى ارتك�اب الجریم�ة  ، م�ع          ٣
  .عدم اإلخالل بحقوق الغیر حسن النیة 
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  ) .٥(ـ األرض التى زرعت بالنباتات الواردة فى الجدول رقم ٤
  :روف المشددة فى جنایات المخدرات ـ الظ

من قانون مكافحة المخ�درات ، الظ�روف الم�شددة للعقوب�ة ف�ى          ) ٣٤(حددت المادة   
  :جرائم المخدرات ، وقد جرى نص المادة كالتالى 

أ  ـ كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو س�لم أو نق�ل أو ق�دم للتع�اطى ج�وھر       
  . رة ، فى غیر األحوال المصرح بھا قانونًا مخدر بقصد اإلتجارأواتجر فیھ بأیة صو

 وتصرف معین غرض في الستعمالھ مخدر جوھر حیازة في لھ رخص من  كلب ـ
  .الغرض  ھذا غیر صورة في بأیة فیھ
 .  بمقابل المخدرة الجواھر لتعاطي مكانا ھیأ او ادار من كل  ـ ج

 ال الت�ي  والغرام�ة  االع�دام  المادة ھذه في علیھا المنصوص الجرائم عقوبة وتكون
 :   اآلتیة االحوال في جنیة الف خمسمائة تجاوز وال جنیة مائةالف عن تقل

 اح�دي  العمر من یبلغ لم من الجرائم ھذه احدي ارتكاب في الجاني استخدم اذا ـ١ 
 اواح�د  زوجھ او فروعھ من او اصولھ من احدا استخدم او میالدیة وعشرین سنة

 او رق�ابتھم  ف�ي  عل�یھم  فعلی�ھ  س�لطة  ل�ھ  مم�ن  او ھماومالحظ�ت  تربیتھم یتولي ممن
 . توجیھھم

 بتنفی�ذ  المكلف�ین  العم�ومیین  الم�ستخدمین  او الم�وظفین  م�ن  الج�اني  ك�ان  اذا ـ�  ٢ 
 او ت�داولھا  عل�ي  الرقاب�ة  او المخ�درات  مكافح�ة  بھ�م  المن�وط  الق�انون او  ھذا احكام

 .   وجھ بھا باي اتصال لھم ممن كان او حیازتھا
 ل�ھ  المخول�ة  ال�سلطة  ارتكابھ�ا  ت�سھیل  او ارتكابھ�ا  ف�ي  الج�اني  تغلاس�  اذا ـ�  ٣ 

 . القانون او للدستور طبقا لھ المقررة الحصانة او اوعملھ وظیفتة بمقتضي
 او الخدمی�ة  ومرافقھا التعلیم دور او العبادة دور احدى فى الجریمة وقعت اذا ـ ٤

 او العقابیة او االجتماعیة المؤسسات او العالج اماكن او العامة اوالحدائق النوادى
 . االماكن لھذه المباشر بالجوار السجون او او المعسكرات

 العم�ر  م�ن  یبل�غ  ل�م  م�ن  ال�ى  باعھ او سلمھ او المخدر الجوھر الجانى قدم اذا  ـ ٥
 او االكراه وسائل من وسیلة بأیة تعاطیة الى دفعھ او میالدیة وعشرین سنة احدى
 . التسھیل واالغراءا او الترغیب او الغش

 م�ن  اى او الھی�روین  او الكوك�ایین  م�ن  الجریم�ة  مح�ل  المخ�در  الجوھر كان اذا ـ٦
 المرفق ) ١( رقم الجدول من االول فى القسم الواردة المواد

 علیھ�ا  المن�صوص  الجنایات من جنایة فى علیھ الحكم سبق قد الجانى كان  ـ اذا٧
  . السابقة  المادة او ھذه المادة فى

  :وتتمثل فى :درات ـ جنح المخ

  :وتشمل ثالث جنح : الجنح التى تقع من االشخاص العادیین : أوًال
 تعاطیھا اثناء وذلك الجواھرالمخدرة لتعاطي أوھيء اعد مكان في الضبط جنحة أ ـ
 س�نة  ع�ن  تق�ل  ال م�دة  لح�بس قرر المشرع لھذه الجریمة عقوبة ا: بذلك  علمھ مع

 العقوب�ة  ، وت�زداد  جنیھ االف ثالثة تجاوز الو جنیة الف عن تقل التى ال والغرامة
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 م�ن  أي أو الھی�روین  او الكوكایین ھو قدم الذي المخدر الجوھر كان اذا مثلھا الي
ویعنى تشدید العقوبة إل�ى مثلیھ�ا أن   ) ١  (الجدول من االول بالقسم الواردة المواد

، ت��صبح العقوب��ة الح��بس م��دة ال تق��ل ع��ن س��نتین ، وال تزی��د ع��ن س��ت س��نوات         
  .والغرامة التى ال تقل عن ألفى جنیھ ، وال تجاوز ستة آالف جنیھ 

 ھی�ا  او اع�د  من اخوة او فروع او اصول او زوج علي المادة ھذه حكم یسري وال
  .  فیھ یقیم من او علي المذكور المكان

                          )              المؤثرات العقلیة: (ب ـ جنح المواد التى تخضع لبعض قیود الجواھر المخدرة 
ومحل ھذه الجریم�ة ھ�و بع�ض الم�واد الت�ى لھ�ا ت�أثیر مخ�در ض�عیف ، وق�د ح�صر                    

  الملحق بالقانون ،) ٣(المشرع ھذه المواد ضعیفة التخدیر فى الجدول رقم 
، وال تجاوز خم�س   سنة عن تقل ال مدة لحبسقرر المشرع لھذه الجریمة عقوبة ا

جنیھ ، فضًال  آالف خمسة تجاوز وال جنیھ الفى عن تقل التى ال سنوات ، والغرامة
  .عن الحكم بمصادرة المواد المضبوطة ، والمصادرة ھنا عقوبة تكمیلیة وجوبیة 

  :جـ ـ جنحةارتكاب أى مخالفات أخرى ألحكام القانون 
لقد فرض قانون مكافحة المخدرات العدید من الواجبات على البعض دون أن یق�رر     

ا على مخالفتھا ، وحرصًا على سد جمیع الثغ�رات الت�ى یمك�ن أن    المشرع عقوبة م 
یفلت منھا من یخالف حكما م�ن احك�ام ق�انون مكافح�ة المخ�درات ، وض�ع الم�شرع           

لیطبق حالة مخالفة تلك الواجب�ات ، وم�ن ذل�ك    ) ٤٥(نصًا احتیاطیًا ھو نص المادة    
، و عدم الصرف بع )١٤(التزام الصیادلة أال یصرفوا مخدر إال بتذكرة طبیة المادة 

  .الخ )  .. ١٦(مضى خمسة أیام من تاریخ تحریرھا المادة 
یعاق���ب ( م���ن ق���انون مكافح���ة المخ���درات عل���ى أن  ) ٤٥(ن���صت الم���ادة : العقوب���ة

ب��الحبس م��دة ال تق��ل ع��ن ثالث��ة أش��ھر ، وغرام��ة ال تج��اوز ألف��ى جنی��ھ أو بإح��دى    
 ھ�ذا الق�انون أو الق�رارات    ھاتین العقوبتین كل من ارتكب أیة مخالفة أخرى ألحك�ام    

  ) .٨(المنفذة لھ ، ویحكم باإلغالق عند مخالفة حكم المادة 
  :الجنح التى تقع ممن رخص لھم بإحراز المواد المخدرة : ثانیًا 

 التى القررالمشرع عقوبةالغرام�ة :أ ـ جنحة عدم إمساك الدفاتر أو عدم القید فیھا  
  .  )١/ ٤٣المادة  ( یھجن آالف ثالثة تجاوز وال جنیھ الف عن تقل

  :ب ـ جنحة عدم إرسال الكشوف إلى الجھة اإلداریة المختصة 
  )٢ /٤٣م (الفى جنیھ تجاوز وال جنیھ خمسمائةعن  تقل التى القررعقوبةالغرامة

  :ج ـ جنحة تجاوز فروق األوزان 
   )٤٣/٣م( جنیھعشرة آالفتجاوز وال جنیھالفى عن  تقل التى القررعقوبةالغرامة

ذا جع��ل الم��شرع العقوب��ات أص��لیة ، وتبعی��ة ، وتكمیلی��ة ، وت��دابیر وقائی��ة ،   وب�� ـ�� 
  .ونص على حاالت لإلعفاء من العقوبات 

ال تخرج عن عقوبة اإلعدام ، أو السجن ، او الح�بس        : حیث أن العقوبات األصلیة     
  . والغرامة ، واإلیداع بالمصحات 
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ح إلى الموت ، وھذه العقوب�ة  ـ إذا افضى الضرب أو الجر: ـ وتطبق عقوبة اإلعدام   
توق��ع عل��ى م��ن یعت��دى عل��ى أح��د الم��وظفین أو الم��ستخدمین الق��ائمین عل��ى تنفی��ذ    

  .القانون أو قاومھ أثناء تأدیة وظیفتھ أو بسببھا 
ـ كل من قتل عمدًا أحد الموظفین أو المستخدمین القائمین على تنفیذ القانون أثناء         

  .تأدیة وظیفتھ أو بسببھا 
 محلھ�ا  وحل�ت  ٢٠٠٣ ل�سنة  ٩٥ بالق�انون  ال�شاقة  االش�غال  عقوب�ة  تالغی�  كم�ا  و

 مؤقت�ة  كانت اذا "المشدد السجن وعقوبة مؤبدة كانت اذا السجن المؤبد " عقوبة
 ع�شرین  تجاوز وال جنیھ االف عشرة عن تقل ال بالسجن المشدد وبغرامة یعاقب(

 الق�ائمین  ینالعم�ومی  الم�ستخدمین  او الم�وظفین  اح�د  عل�ي  تعدي من كل الف جنیھ
 اثناء العنف او بالقوة قاومھ او التنفیذ ھذا بسبب ذلك وكان ھذا القانون تنفیذ علي
 .  بسببھا او وظیفتة تادیة

 وال جنی�ھ  ال�ف  ع�شرین  ع�ن  تق�ل  ال الت�ي  والغرامة  المؤبد السجن العقوبة وتكون
 یلیستح مستدیمة عاھة المقاومة او التعدي عن نشات اذا جنیھ الف تجاوزخمسین

 بھ�م  المن�وط  ال�سلطة  رج�ال  م�ن  ك�ان  او س�الحا  یحم�ل  ك�ان الج�اني   او ، برؤھ�ا 
 عل�ي  الق�ائمین  م�ن  اي احتجاز او بخطف قام الجاني اذا او ، االمن علي المحافظة

 . فروعھ اصولھ او من احد او زوجھ او ھو القانون ھذا تنفیذ
 تج�اوز  وال ی�ة جن ال�ف  خم�سین  ع�ن  تق�ل  ال الت�ي  والغرام�ة  االعدام العقوبة وتكون

 . الموت الي السابقة االفعال اذاافضت جنیھ الف مائة
 ١٩٨٩ لسنة ١٢٢ بالقانون استبدلت  :٤١المادة  ـ 

 م�ن  ك�ل  ال�ف  م�ائتي  تجاوز وال جنیھ الف مائة عن تقل ال وبغرامة باالعدام یعاقب
 تادی�ة  اثن�اء  الق�انون  تنفی�ذ  عل�ي  الق�ائمین  اوالم�ستخدمین  الم�وظفین  عمدااح�د  قت�ل 

 اوبسببھا  ظیفتھو
ھ��ذا وق��د ب��ین الق��انون ف��ى م��واده أن��ھ ی��ستثنى م��ن العقوب��ات ال��ذین تناولواھ��ذه           
المخدرات امتثاًال لعالج طب�ى، ب�ل إن الق�انون ذھ�ب إل�ى تغلی�ب جان�ب الرحم�ة فی�ھ                      
على جان�ب العقوب�ة ف�رأى وض�ع الم�دمنیین ف�ى م�صحات لمتابع�ة الع�الج وال�زمھم                 

ا ح�رص الق�انون عل�ى الح�د م�ن است�شراء ھ�ذه          كم�  ،   ٣٧ورد ذلك فى الم�ادة      بذلك  
اآلفة ، فشرع غلق جمیع األماكن الت�ى تك�ون وك�را لتعاطیھ�ا وانت�شارھا وذل�ك ف�ى          

   .٤٧المادة 
ونظرًا لخطورة تف�شى ظ�اھرة انت�شار الم�واد المخ�درة زراع�ة ، وبیع�ًا ، وش�راء ،                     

صادیة جرم�ت  وتداوًال ، وما ینجم عن ذلك من ویالت إنسانیة ، واجتماعی�ة ، واقت�             
  :)١(الدول العربیة ھذه اآلفة الخطیرة من خالل وضع القوانین اآلتیة 

ھ��ـ ١٤٠٤   ع��ام ٢٠٥٧ال��صادربالقرار ال��وزارى : ـ�� ق��انون المخ��درات ال��سعودي  
  .ھـ ١٣٧٤ لعام ١١والمعطوف على القرار الصادر من مجلس الوزراء رقم 

                                                 
فقھ��ًا، ت��شریعًا ، ( أس��الیب مكافح��ة المخ��درات ف��ى ال��وطن العرب��ى : محم��ود زك��ى ش��مس / د )١(

     .الجزء الثانى ) اجتھاد ، قضاء 
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  .١٢/٤/١٩٩٣اریخ بت /٢الصادر بالقانون رقم : ـ قانون المخدرات السوري
  .١/٤/١٩٧١بتاریخ  /٣٢الصادر بالقانون رقم : ـ قانون المخدرات اللیبى  
   .٤/٥/١٩٦٠المعدل  بتاریخ : ـ قانون المخدرات اللبنانى 

  .١٩٨٧  لسنة٤٨رقم : ـ قانون مكافحة المؤثرات العقلیة الكویتى 
  .١٩٨٦ لسنة ٦الصادر بالقانون رقم : ـ قانون المخدرات االماراتى 

   .٢٥/٩/١٩٩٣ :٩٩رقم : ـ قانون تنظیم المواد ذات التأثیرالنفسى القطرى
  .٢٦/٢/١٩٩١بتاریخ  /٢٩الصادر بالقانون رقم : ـ قانون المخدرات العمانى 

ال��صادر : ـ�� ق��انون مراقب��ة الت��داول ف��ى الم��واد والمستح��ضرات المخ��درة للبح��رین   
  .١٩٧٣ لسنة ٤بالقانون رقم 

  . وغیرھم.. ، ١٩٨٨ لسنة ١١الصادر بالقانون رقم : ردنى ـ قانون المخدرات اال

  اطب اث

  اواز ن ا واون   اواد ادرة

 وم�ن  معالجتھ�ا،  م�ن  البد كان المجتمع، في بالمخدرات المتعلقة الجرائم أمام كثرة
  : الوضعى، من حیث  دورالفقھ اإلسالمى والقانون یبرز المنطلق ھذا

  :الوضعى مع الفقھ اإلسالمى من خالل القانونیظھراتفاق : اإلتفاق أوجھ: أوًال 
 ،أو بیعھ��ا أوش��رائھا،أو  ـ�� اتفاقھم��ا ف��ى تح��ریم الم��واد المخ��درة س��واء زراعتھ��ا    ١

او ص��نعھا اال ألغ��راض یح��ددھا الق��انون وال   تھریبھ��ا ، أو ت��صدیرھا واس��ترادھا ، 
التداوى والعالج (ك لالغراض الطبیة تستعمل اال بواسطة من یرخص لھ بذلك، وذل

  وفق شروط مشددة تؤمن عدم انتشارھا ، وترویجھا) 
  .   المخدرات عن الناجمة األضرار فياتفاقھما ـ ٢
   .  المخدرات جرائم من انتشار للحد ؛ العقوبة في التشدیداتفاقھما فى ـ ٣

س�المى م�ن   الوض�عى ع�ن الفق�ھ اإل     الق�انون یظھ�راختالف :أوج�ھ االخ�تالف  :ثانی�اً 
  : خالل

 ال ومحددة ثابتة فھي وتعالى، سبحانھ اهللا الفقھ اإلسالمى مصدرھا في العقوبةـ ١
 الع�ام   وال�ردع ،والتھ�ذیب   اإلص�الح  م�ع  الزج�ر  وغرض�ھا  عنھ�ا،  اإلعف�اء  یمك�ن 

وھ�و   الب�شر  م�صدرھا  الق�انون  ف�ي   أما،آخرویة  و دنیویة عقوبات فھي والخاص،
 ل�ھ  والقاض�ي  ، م�شددة  أو عادی�ة )١(ج�نح  أو ی�ة جنا فھ�ي  (والخط�أ  للعاطف�ة  عرض�ة 
 وأع�ذارالجاني،  تبع�ا لظ�روف   العقوب�ة  تخفی�ف  أو ت�شدید  ف�ي  التقدیری�ة  ال�سلطة 

  .فقط  دنیویة عقوبة وھي الجاني إیالم وغرضھا

                                                 
الج��رائم المعاق��ب علیھ��ا باإلع��دام أو األش��غال ال��شاقة المؤب��دة أو المؤقت��ة أو    ھ��ى :الجنای��ات )١(

ھى الجرائم المعاقب علیھا بالحبس أو الغرامة التى یزید    : الجنح  عقوبات ،  ١٠السجن  م  
ھ��ى الج��رائم  :  المخالف��ة، عقوب��ات ١١أق��صى مق��دار لھ��ا عل��ى مائ��ة جنی��ھ أو كلیھم��ا م     

  . عقوبات  ١٢ أقصى مقدار لھا على مائة جنیھ مالمعاقب علیھا بالغرامة التى یزید
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ـ مسألة العقوبة المترتبة على التعامل م�ع الم�واد المخ�درة ، رأى بع�ض الفقھ�اء         ٢
قیاسًا على الخمر، ومنھم من أوج�ب التعزی�ر فق�ط         أن العقوبة تكون الحد لمتناولھا      

، بینما ذھب القانون الوضعى ورتب على التعامل فیھا عدة عقوب�ات منھ�ا الغرام�ة         
، وغل��ق المح��ال الت��ى تك��ون موطن��ًا لترویجھ��ا أو تناولھ��ا ،     ..المالی��ة ، والح��بس  

  الخ ...والمصادرة
 بالعقوبات، أما واإلصالح بةالتو طریق عن عالجیة تدابیر ـ الفقھ اإلسالمى أقر ٣ 

 للوقای�ة  آلی�ات  أن�شأ  : ع�دة  ط�رق  ع�ن  عالجی�ة  ت�دابیر  عل�ى  نص الوضعى القانون
العالجی�ة لإلدم�ان ، وبوض�ع العقوب�ات الت�ى       كالمؤس�سات  المخ�درات،   من والعالج

  .الخ  ....تحد من الجریمة 
تعاطیھ�ا ب�أى   وبذا تبین أن المخدرات بجمیع أنواعھا حرام إلى یوم القیامة كم�ا أن          

وج��ھ م��ن وج��وه التع��اطى م��ن أك��ل أو ش��رب أو ش��م أو حق��ن ح��رام ألنھ��ا مف��سدة ،  
  .ودرء المفاسد من المقاصد الضروریة للشریعة حمایة للعقل والنفس  

وبعد ،،، فلقد أتینا بإیجاز على سیرة المخدرات التي اجتاحت جمیع شعوب األرض 
ن��اك ش��عبًا أفل��ت م��ن أغاللھ��ا، ن ھعل��ى م��دى الت��اریخ المعاص��ر،والقدیم، وال نظ��ن أ

اشتد نھم اإلنسان المعاصر للمخدرات، والتي ال تدع ع�ضوًا م�ن األع�ضاء إال    حیث  
وتمسھ بأذیة، ولقد أدرك كثیر م�ن العلم�اء والب�احثین، أن�ھ ل�یس ھن�اك م�ن مھ�ذب                     
لطبائع الشعوب كالدین، الذي یحم�ي اإلن�سان ویحیط�ھ ب�سیاج م�ن الوقای�ة، یحمی�ھ          

ي الخبائث، بعد أن یغرس ف�ي نف�سھ قواع�د الح�الل والح�رام، ویعرف�ھ       من أن یقع ف   
وبدون ذلك ستظل البشریة تتخبط ، حتى تعود إل�ى ال�دین،       . على المباح والمحظور  

وھنا تتجلى عظمة اإلسالم الذي جعل من أھم الضروریات أن یحافظ اإلن�سان عل�ى             
ح��ذره م��ن أن یق��رب عقل��ھ ونف��سھ ومال��ھ ووقت��ھ، وأال یلق��ي بنف��سھ ف��ي التھلك��ة، و

دائ��رة الح��رام؛ ب��ل وإن یقت��رب م��ن دائ��رة الم��شتبھات؛ حت��ى ی��ستبرئ لدین��ھ ومال��ھ  
  .وعرضھ 
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  اخلامتة

الحم��د هللا رب الع��المین ال��ذي بنعمت��ھ ت��تم ال��صالحات، وص��لى اللھ��م عل��ى س��یدنا      
 خی��ر م��ن م��شى عل��ى األرض ، وخی��ر خل��ق اهللا،ال��ذى بعث��ھ اهللا لیح��ل لن��ا   محم��د 

  .ي اهللا عن الصحابة والتابعین وتابعیھم بإحسان إلى یوم الدین الطیبات، ورض
  أما بعد ،،،                                                                

  : من إعداد ھذا البحث والذي كان بعنوان- بتوفیق اهللا–فقد انتھیت 
  قانون الوضعى  الجواھر المخدرة بین اإلباحة والتجریم فى الفقھ اإلسالمى وال

  )دراسة مقارنة ( 
وقد تبیَّن لن�ا م�ن خ�الل ھ�ذا البح�ث خط�ورة الموادالمخ�دِّرة عل�ى الف�رد والمجتم�ع،                
وھ��ي م��ن األش��یاء الت��ي ت��ؤدِّي بمتعاطیھ��ا إل��ى التھلك��ة، كم��ا تترتَّ��ب علیھ��ا آث��ار         
 اقتصادیة مدمِّرة أدناھا ضعف اإلنتاج بسبب ذھاب العقول والقوة البدنیة، وأعالھ�ا         

األموال الطائلة التي ُتصرف لعالج المدمنین والتي كان من الممكن االستفادة منھ�ا            
وص��رفھا للنھ��ضة االقت��صادیة ، واالجتماعی��ة ، والتعلیمی��ة ، وغیرھ��ا م��ن مج��االت 

وإني ألرجو أن یوجد فیما كتبت ما یفید ، فإن وجد فھ�و توفی�ق م�ن اهللا ،             الحیاة ،   
 م��ن دون��ھ ش��یئا، وإن ل��م یوج��د فھ��و م��ن    وم��ن ف��ضلھ ، وعون��ھ ال��ذي ال ن��ستطیع  

تقصیرنا ، ونحمد اهللا على أننا قصدنا الخیر، وأردنا النفع وما قصدنا التط�اول إل�ى    
مقام أحد ، وال إلى الغض من علم عالم ، أو عم�ل عام�ل فلك�ل ع�الم ف�ضلھ ، ولك�ل          

  . عمل ثمرتھ
  :وقد خرجت  من ھذه الدراسة  بنتائج وتوصیات 

  :البحث نتائج ھذا : أوًال
، وت�شمل جمی�ع أن�واع الم�واد الت�ي       الحي الكائن جسم تدخل مادة كل ـ المخدارت١

ت��ؤدي للتخ��دیر، واإلث��ارة، والم��سببة للت��وھم والخم��ول، وتن��تج عنھ��ا آث��ار ج��سدّیة   
وروحّیة قد نھى ال�شرع عنھ�ا، وبع�د اس�تعمالھا م�رة واح�دة أو ع�دة م�رات ت�سبب                 

  .اإلدمان  
 ج��اء ب��صورة عفوی��ة أو بطری��ق ال��صدفة، أو ربم��ا     ـ أن اكت��شاف ھ��ذه الم��واد      ٢

بالتجربة نتیجة البحث عن عالج جراء تعامل اإلنسان مع الطبیعة بصورة مباش�رة            
  .لغرض العیش وإیجاد حلول مناسبة تساھم في حل مشاكلھ ومنھا الصحیة الشك 

 ـ عرف�ت المخ�درات من�ذ الق�دم واس�تعملھا بع�ض الن�اس ف�ي جل�ب المنفع�ة وف�ي              ٣
 واألوج��اع، ولك��ن ك��ان اس��تعمالھا مح��دودا وخطرھ��ا مجھ��وال، حت��ى   ،اآلالمت��سكین 

  .الطب لم یدرك خطرھا خارج النطاق الطبي إال منذ عھد قریب  
  . الخمر على الحرمة قیاسًا رات المخد تعاطي في الشرعي الحكم ـ ٤ 

  ، سواء محددة ضوابط وضمن ، والحاجة بالمخدرات للضرورة التداوي یجوز ـ ٥
  . مصنعة أو طبیعیة المخدرات أكانت     

تھ��دِّد المخ��درات خم��سة م��صالح ب��شّدة، وتوج��ھ لھ��ا بن��سب مختلف��ة ض��ربات        ـ�� ٦
م��صلحة العق��ل، م��صلحة الم��ال، م��صلحة ال��نفس،  : متزای��دة ، وھ��ذه الم��صالح ھ��ي 
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م���صلحة الع���رض، م���صلحة ال���دین ھ���ذه الم���صالح الت���ي ھ���دف ال���شارع حمایتھ���ا    
  .والمحافظة علیھا

  :  ھذا البحث توصیات: ثانیا
ـ توعیة أفراد المجتمع عبر أجھ�زة اإلع�الم المختلف�ة للدول�ة باألض�رار الج�سیمة              ١

  .  الصحیة واالجتماعیة والقومیة الناشئة عن تعاطي المخدرات
  . االھتمام بشریحة الشباب من خالل ملء فراغھم بما یعود علیھم بالنفع ـ٢
یقًة، حتى یمك�نھم الت�دخُّل ف�ي الوق�ت          ضرورة متابعة األسر ألبنائھم متابعًة لص     ـ    ٣

        .المناسب لعالج حاالت اإلدمان، أو منع وقوعھا ابتداًء
التوس��ع ف��ي إن��شاء العی��ادات النف��سیة وتزوی��دھا باالخت��صاصیین النف��سانیین        ـ�� ٤

  .واالجتماعیین والعمل على تشجیع إقبال المرضى والمتعاطین للعالج بھا 
تع��اطین باعتب��ارھم ح��االت مرض��یة یج��ب عالجھ��ا،    التعام��ل م��ع الم��دمنین والم ـ�� ٥

ول��یس كم��ا ُی��روَّج ل��ھ م��ن خ��الل وس��ائل اإلع��الم ووس��ائل التواص��ل المختلف��ة م��ن      
تصویر المدمن كشخص خفیف الظل والدم، ویمكن التعایش معھ في المجتمع دون             

  .أدنى مشكلة  
قب�ضة  ـ وضع ت�شریعات م�ن ش�أنھا التقلی�ل م�ن ح�االت اإلدم�ان، وذل�ك بت�شدید ال                     ٦

األمنیة لمنع دخول أو تسرُّب المخدِّرات لداخل البلد ، وإنزال أق�سى العقوب�ات عل�ى      
               .مروِّجي وتجَّار المخدِّرات  

وأخی��رًا اس��أل اهللا العل��ى العظ��یم أن یتقب��ل ھ��ذا العم��ل ، وان یجعل��ھ خال��صا لوجھ��ھ    
  .حمد هللا رب العالمین الكریم وان ینفعنا بھ في الدنیا، واآلخرة وآخردعوانا أن ال

  واهللا تعالى اعلى واعلم                                                             
  

                                                   دكتور
                     شریف إبراھیم حامد عبدالرحمن

  الكلیة التكنولوجیة بالمنوفیة                                 مدرس القانون ب
  وزارة التعلیم العالى      
  ھـ١٤٣٨/  م ٢٠١٧      
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  المصادروالمراجع
  من كتب التفسیر : أوال:  

] :  ھـ ٧٧٤ ـ ٧٠٠[  ـ أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي ١
: مد سالمة ، ط سامي بن مح:  تحقیق ،) كثیر ابن تفسیر(تفسیر القرآن العظیم 

   . م ١٩٩٩ھـ ـ ١٤٢٠الثانیة : دار طیبة ـ السعودیة الطبعة 
 )     القرآن ألحكام الجامع :(ھـ٦٧١ت القرطبي األنصاري محمد اهللا عبد أبوـ ٢
  .الریان دار: ط

 من كتب الحدیث وشروحھ والتخریج : ثانیًا:  
 صحیح (ھـ٢٦١ ت( النیسابوري القشیري الحجاج بن مسلم الحسین أبو ـ ١

   .بیروت العربي، التراث إحیاء دار /الباقي عبد فؤاد محمد/تحقیق  )  مسلم
دار  : ١جامع العلوم والحكم ، ط:  ـ أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي ٢

  . ھـ ١٤٠٨ بیروت –المعرفة 
مجلس دائرة : السنن الكبرى ، ط: ـ أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي البیھقي ٣

  . ھـ   ١٣٤٤األولى : ف النظامیة الكائنة في الھند ببلدة حیدر آبادالطبعة المعار
 صحیح بشرح الباري فتح العسقالني الشافعى ، حجر ابنـ احمد بن على ٤

  البخاري،
    . ھـ ١٣٧٩  بیروت دار المعرفة ـ : ط     
  دار الكتاب :  ، ط سنن أبى داود :ھـ ٢٧٥ ت السجستاني األشعث بن سلیمانـ ٥

  .                                      العربي ـ بیروت 
  : سنن الدارقطني ،تحقیق : ـ علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي٦

  م١٩٦٦ – ١٣٨٦دار المعرفة ـ بیروت :  السید عبد اهللا ھاشم یماني المدني، ط
  السالم ،سبل  : )ھـ١١٨٢:ت (ـ محمد بن إسماعیل األمیرالكحالني الصنعاني ٧
  . م١٩٦٠/ ھـ١٣٧٩الرابعة : مكتبة مصطفى البابي الحلبي ، الطبعة : ط 
دار طوق النجاة : صحیح البخارى ط: محمد بن اسماعیل بن إبراھیم البخاري -٨

  . م ١٩٨٧ ھـ ـ ١٤٠٧، داربن كثیر ـ بیروت ـ لبنان الطبعة الثالثة سنة 
أحمد محمد : ذي،  تحقیقسنن الترم: محمد بن عیسى أبو عیسى الترمذي ـ ٩

  .شاكر، ط دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت ـ لبنان 
  دار الفكرـ بیروت ، :  طسنن ابن ماجھ، : محمد بن یزید أبو عبداهللا القزوینيـ ١٠

   .محمد فؤاد عبد الباقي :     تحقیق 
 أبى سنن شرح المعبود عون :  آبادي أبو الطیبالعظیم  الحق شمس محمد ـ ١١

   .  ھـ١٤١٥ بیروت ، الطبعة الثانیة  –دار الكتب العلمیة : ، ط ود دا
دار : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، ط :  ـ نورالدین علي بن أبي بكر الھیثمي١٢

    .   ھـ١٤١٢ -الفكر ـ بیروت 
من كتب الفقھ اإلسالمي:  ثالثًا  

   )  من كتب الفقھ الحنفي )أ:  



 - ٣٦٤٧ -

فتح : ) ھـ٦٨١ت( محمد بن عبد الواحد السیواسى  ـ ابن الھمام كمال الدین١
  .العربي ـ بیروت  ث الترا احیاء دار: القدیر، ط

دار الفكر، : خلیل محي الدین المیس ، ط: ، تحقیقالمبسوط : ـ  السرخسى٢
  .م  ٢٠٠٠ھـ ١٤٢١بیروت، لبنان ، الطبعة األولى ، 

دار الفكرـ   :  طمختار،حاشیة رد المحتار على الدر ال : )حاشیة ابن عابدین(ـ ٣
  .م ٢٠٠٠ھـ ـ ١٤٢١بیروت 

  ) من كتب الفقھ المالكي ) ب :  
محمد عبد السالم شاھین : بلغة السالك ألقرب المسالك، تحقیق: أحمد الصاوي ـ ١

  .م ١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥بیروت / دار الكتب العلمیة لبنان: ، ط
 الطرابلسي المغربي ، شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن عبد الرحمنـ ٢

: مواھب الجلیل لشرح مختصر الخلیل ) : ھـ٩٥٤:ت(المعروف بالحطاب الرُّعیني 
  .م ٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣دار عالم الكتب : زكریا عمیرات ، ط: المحقق 

  .            م بیروت ١٩٩٤دار الغرب : الذخیرة ،  ط: ـ   شھاب الدین القرافي٣
   .    بیروت ـ الفكر دار :ط الخلیل، ختصرم الجلیل على منح: ـ علیش محمد٤
  .             م ١٩٨٩ -ھـ ١٤٠٩  

 )  من كتب  الفقھ الشافعي ) ج:  
 شطا السید محمد باهللا العارف ابن البكري بالسید المشھور بكر أبي السید  ـ١

  مصر ، الحلبي عیسى مطبعة اعانة الطالبین،  :الدمیاطي
  . ھـ ١٤٠٥المكتب اإلسالمي  بیروت : ط، : روضة الطالبین:  ـ النووي٢
  :                            ھـ ١٠٠٤ الشھیر بالشافعي الصغیر ت الرملي محمد الدین شمسـ ٣
     .م ١٩٨٤ -ھـ ١٤٠٤ الفكر دار: بیروت : ط المنھاج، شرح إلى المحتاج نھایة  

حتاج إلى مغنى الم):ھـ   ٩٧٧ ت ( شمس الدین محمد بن الخطیب الشربینى ـ٤
  . دار الفكر ـ بیروت  : ، ط )معرفة معاني ألفاظ المنھاج 

 )  من كتب الفقھ الحنبلي) د:  
دار : ، ط المغني: ھـ  ٦٢٠ تأبى محمد بن عبد اهللا بن أحمد بن قدامة  ـ ١  

  .   ھـ   ١٤٠٥ بیروت ، الطبعة األولى ، –الفكر 
ناع عن متن اإلقناع  ، كشاف الق:  منصور بن یونس بن إدریس البھوتى  ـ٢

   .١٤٫٢دار الفكر ـ بیروت  : ، طتحقیق ھالل مصیلحي مصطفى ھالل
 )  من كتب الفقھ الظاھرى ) ھـ:  

: ت (ـ أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم األندلسي القرطبي الظاھري 
  .دار الفكر  : المحلى ، ط ) : ھـ٤٥٦

   )  اصول الفقھ )د :  
الفروق أو ) : ھـ٦٨٤: ت (  بن إدریس الصنھاجي القرافيأبو العباس أحمد ـ

دار الكتب العلمیة ، : أنوار البروق في أنواء الفروق ، تحقیق خلیل المنصور، ط
  .م ١٩٩٨ -ھـ ١٤١٨بیروت
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دار الكتاب : اإلحكام في أصول األحكام ، ط : ـ علي بن محمد اآلمدي أبو الحسن
  .سید الجمیلي . د:  ھـ ، تحقیق ١٤٠٤ بیروت –العربي 
كتب اللغة العربیة  :  رابعًا:  

:  ابن منظورمحمدبن مكرم األنصارى،اشتھر بنسبتھ لجده السابع ابن منظورـ١
  ـ  ھ ١٤١٥ ـ بیروت الطبعة األولى صادر دار: ، ط ) ھـ ٧١١ت(لسان العرب 

 –المكتبة العلمیة : المصباح المنیر، ط:  ـالرافعى أحمد بن محمد الفیومى٢
  ت بیرو

   ھـ  ١٤١٥مكتبة لبنان ـ بیروت: مختار الصحاح، ط: ـ محمد عبدالقادرالرازي ٣
  ھـ ١٣٩٨دارالفكر، بیروت : القاموس المحیط، ط: ـ محمد یعقوب الفیروزبادى٤

كتب شرعیة أخرى :  خامسًا:  
 عامر الجزار، -أنور الباز:دارالوفاء،المحقق: ، طفتاوىالمجموع :تیمیة ابنـ ١

  .دار المعرفة :سیاسة الشرعیة في اصالح الراعي والرعیة، ط ھـ ،ال١٤٢٦
  .دار المطبوعات الجامعیة : مشكلة المخدرات واإلدمان، ط: أحمد أبوالروس ـ٢
    م ١٩٦٥ المعارف دار مصر ١ :ط والسنة القرآن أحكام الغندور، أحمدـ ٣
  سة مؤس: المسؤلیة الجنائیة فى الفقھ اإلسالمى، ط: ـ أحمد فتحى بھنسى٤

  . م ١٩٦٩      الحلبى وشركاه ـ الطبعة الثانیة 
  .التداوى بالمواد المخدرة : ـ أسامة عبدالعلیم الشیخ ٥
  . ترشیحا  مخول إخوان مطبعة ، الطاعون ھي المخدرات: الدین آمین خیرـ ٦
                .                       م ٢٠٠٨: الخبائث وحكمھا فى الفقھ اإلسالمى، ط: ـ سعد سمیر محمد٧
 : ١الكبائر ، ط اقتراف عن الزواجر :الھیثمي حجر بن أحمد الدین شھابـ  ٨

  .   م ١٩٨٧  ـھ ١٤٠٧ الفكر،  دار ـ بیروت
 اإلسالمیة، الجامعة :المنورة المدینة :ط، والمخدرات الخمور:دمرداش  عادلـ٩

   .م ١٩٨٢
 الصحیة ارھاوآث والمخدرات المسكرات" :منصور سید المجید  عبدـ١٠

 و األمنیة مركزالدراسات الریاض :طوموقف الشریعة ،  والنفسیة واالجتماعیة
  ھـ    ١٤٠٦ التدریب

زاد المعاد في ھدي خیر العباد     : ـ محمد بن أبي بكر بن أیوب ابن قیم الجوزیة ١١
  . مكتبة المنار اإلسالمیة، الكویت -مؤسسة الرسالة، بیروت : ، ط 
 بیروتدارالمعرفة ،  : ط، وعالجھا أضرارھا المخدرات إدمان :رفعتـ محمد ١٢

١٩٨٩   .   
مدى مشروعیة االستشفاء بالدم البشري وأثر :  محمد عبد المقصود ـ١٣

  . م  ، دار الجامعة الجدیدة  ١٩٩٩: التصرف فیھ ، ط 
 .ھـ  ١٤١٩دارالعلم ـ دمشق : المخدرات الخطر الداھم، ط: محمد البارـ ١٤
  .      مكتبة القرآن : المخدرات بین الوھم والحقیقة ، ط:  كمال زین الدین  محمدـ ١٥
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 :والقضاء  ، ط الفقھ ضوء في المخدرات جرائم :ھرجة  مجدي مصطفىـ ١٦
                                                          .١٩٩٢الجامعیة  المطبوعات  دار اإلسكندریة ـ

 بیروت ، الرسالة مؤسسة وم القرآن،لع في مباحث:انالقط خلیل مناعـ  ١٧
  .لبنان
                       . ١٤١٨ سوریَّةالفكر ـ  دار  :٤ط  ،وأدلتھ اإلسالمي الفقھ: الزحیلي وھبھ -١٨

  المراجع القانونیة :  سادسًا:  
                          م    ١٩٧٨دار النھضة العربیة : ١جرائم المخدرات ، ط:  إدوارد غالى الذھبىـ ١
  .دار المطبوعات الجامعیة : جرائم المخدرات ،  ط: أحمد خلیل ـ ٢
قضاء المخدرات ، وقواعد الضبط والتفتیش وتسبیب : ـ السید خلف محمد٣

  .م  ١٩٩٥األحكام ، الطبعة الرابعة 
یة األحكام القانونیة اإلجرائ(جریمة المخدرات : سمیر محمد عبد الغنى طھ ـ ٤

والموضوعیة والمبادى المستحدثة فى قضاء النقض الجنائى وفقًا آلخر التعدیالت 
     .   م٢٠٠٢دار النھضة العربیة : م ، ط٢٠٠٢

دارالفكرالجامعى ـ : المخدرات وأخطارھا ، ط: ـ عبدالرحمن محمد العیسوى٥
  .م ٢٠٠٥االسكندریة ، الطبعة األولى 

 بین الشریعة والقانون دراسة مقارنة ، المسكرات والمخدرات: ـ عزت حسانین ٦
                                                 .٨٦ / ١٦٤٩م  ،  ایداع ١٩٨٦ھـ ـ ١٤٠٦األولى : ط
  م  ١٩٩٠دارالنھضة : شرح قانون مكافحة المخدرات، ط: ـ فوزیة عبدالستار٧
 دارالنشر :ط  ، المقارن القانون في رت المخدا تعاطي جریمة: عبداهللا  محمدـ٨

   . والتدریب بالریاض االمنیة ارساتللدالعربي  المركز
 :الریاض :ط المقارن، القانون في المخدرات تعاطي جریمة عید، فتحي محمدـ ٩

  .                              م   ١٩٨٨ ھـ ـ ١٤٠٨والتدریب للدراسات األمنیة العربي المركز
  .      عقوبات   شرح قانون ال:   محمود مصطفىـ ١٠
قانون المخدرات معلقًا علیھ بالفقھ وأحكام النقض : ـ مجدى محب حافظ ١١

                            .٩٦/ ١٧٢٧م ، ایداع ١٩٩٦واإلداریة العلیا والدستوریة العلیا،الطبعة الثانیة 
  ، أحكام نقل الدم في القانون المدني والفقھ اإلسالمي :  مصطفى عرجاوي ـ ١٢

  .ھـ دار المنار ١٤١٢األولى :       ط
القانونیة   النصوص:  سابعًا: 

 :الدولیة المواثیق ـ ١
 .  م ١٩٦١ لسنة بالمخدرات المتعلقة االتفاقیة ـ٢
 والمؤثرات بالمخدرات المشروع غیر االتجار لمكافحة المتحدة األمم اتفاقیة ـ ٣

        .م  ١٩٨٨سنة  العقلیة
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المجالت والمنشورات والمؤتمرات :  ثامنًا:  

 مقدم النفسیةبحث والمخدرات المسكرات أضرار :بالل العزیز عبد جمالـ ١
 الجامعةـ المنورة  المدینة:، ط والمسكرات المخدرات لمكافحة العالمي للمؤتمر

  .اإلسالمیة 
، مجلة جامعة العوامل المؤدیة إلى تعاطى المخدرات :ـ سعود عبدالعزیز التركى ٢

  .ھـ ١٤٠٩اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة ـ العدد األول ، الجزء األول  
موقف الشریعة اإلسالمیة من المخدرات ـ  المؤتمر السادس :  عبدالعال عطورةـ٣

  .م١٩٧٤للمخدرات ـ الریاض 
 واالقتصادیة، االجتماعیة للتنمیة معوق كعامل المخدرات فرج، أحمدـ فرج ٤
  .ھـ  ١٣٩٤ الریاض، :ط ،  "للمخدرات  السادس اإلقلیمي مؤتمرال أبحاث"
.                                       دار المعارف  :سلسلة اقرأ الشھریة ، ط: إدمان المخدرات، ط: ناجى ھاللـ ٥
 والدعوة العلمیة العامة البحوث إلدارة العامة الرئاسة اإلسالمیة، مجلة البحوث ـ٦

  .الریاض    ـواإلرشاد
  
  
  
  




