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  ةالمقدم

إن الحمد � نحمده، ونستعینھ، ونستھدیھ، ونعوذ با� م�ن ش�رور أنف�سنا   
وأش�ھد . هللا فال مضل لھ، ومن یضلل فال ھادي لھمن یھده . ومن سیئات أعمالنا

  .ًأن ال إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ، وأن محمدا عبده ورسولھ
  ...أما بعد 

فم��ن ف��ضل هللا عل��ى الب��شریة أن جاءھ��ا بمنھ��اج ش��امل ق��ویم، یكف��ل لھ��م   
السعادة في الدارین، فجاءت أحكام الشریعة لحفظ نظ�ام الع�الم وض�بط ت�صرفات 

ھ عل��ى وج��ھ یع��صم م��ن الف��ساد والھلك��ة، وذل��ك إنم��ا یك��ون بتح��صیل الن��اس فی��
المصالح واجتناب وترك المفاسد، وحفظ العقل مقصد عظیم من مقاصد الشریعة 
اإلسالمیة الضروریة، فالعقل مناط المسؤولیة وأداة التكلیف، بھ كرم هللا اإلنسان 

اب العق�ول ف�ي وفضلھ على سائر المخلوقات، ورفع مكانة أولي األلباب، وأص�ح
  .أكثر من موضع في كتابھ، وسن تشریعات كثیرة لحفظ العقل

والش��ك أن الخم��ور والمخ��درات م��ن أفت��ك، وأخط��ر المع��اول الت��ي تھ��دم   
العقل وتقضي علیھ، فال یفرق اإلنسان حال تناولھ ھذه األمور بین حالل وحرام 

  .ضلوھذا في األعم األغلب، وال بین حق وباطل فیصبح كاألنعام بل أ
َأیھا َیا: ولذا حرمت الشریعة اإلسالمیة الخمر في قولھ تعالى   ُّ َالذین َ ِ ُآمنوا َّ َ 

َإنما َّ ْالخمُر ِ َ ِوالمیسُر ْ ْ َ َواألنصاُب َْ َْ َ ُواألزالم ْ َ ْ َ ْ ٌرجس َ ْ ْمن ِ ِعمل ِ َ ِالشیطان َ َ ْ ِفاجتنُبوهُ َّ َ ْلعلكم َْ ُ ََّ َ 
َتفلُحون ِ ْ ُ )١(.  

فق معھ في علة الحكم، والمخ�درات ویقاس على الخمر كل مایشابھھ ویت  
ًض�ررا م�ن الخم�ر، _ف�ي بع�ض األح�وال _ تذھب العقل وتغطی�ھ، ب�ل ھ�ي أش�د 

  .فھي تذھب العقل وتؤدي إلى ھالك النفس والمال
وق��د انت��شر ھ��ذا الوب��اء العظ��یم ف��ي المجتم��ع اإلس��المي وأص��بح یھ��دد   

 ع�رض الصغیر والكبیر، فكم من أسرة تشتت، وكم م�ن نف�س أزھق�ت، وك�م م�ن
  .انتھك بسبب ھذا الوباء الخطیر

ولقد جندت الحكومات كل الوسائل واألجھزة لمواجھة خطر ھذا الوباء،   
  .والحد من انتشاره وفرضت العقوبات التعزیریة على متعاطیھا ومروجیھا

ًوأصبح من السھل وال�سھل ج�دا اكت�شاف متع�اطي الخم�ور والمخ�درات   

  .عن طریق الوسائل الطبیة الحدیثة
وللتع��رف عل��ى ھ��ذه الوس��ائل وحك��م األخ��ذ بنتائجھ��ا ك��ان ھ��ذا البح��ث   

» حك��م العم��ل ب��القرائن الطبی��ة للك��شف ع��ن الخم��ور والمخ��درات«المعن��ون ل��ھ 
  .دراسة فقھیة مقارنة

  

                                 
  ).٩٠(سورة المائدة، آیة   )١(
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  :أھمیة البحث وأسباب اختیاره
  :تكمن أھمیة البحث في أسباب اختیاري لھ ومن ھذه األسباب  

ال�شریعة ال�ضروریة، ف�أردت اإلس�ھام حفظ العقل مقصد عظیم م�ن مقاص�د  )١(

 .بتوضیح بعض األمور التي تھدد ھذا المقصد العظیم

ًدراسة الم�سائل المعاص�رة م�ن الن�احیتین ال�شرعیة والطبی�ة أم�ر مھ�م ج�دا،  )٢(

فدراسة المسائل التي لھا تعلق بقول أھل الخبرة، من الناحی�ة ال�شرعیة فق�ط 

والجم��ع بینھم��ا یعط��ي . أو م��ن الناحی��ة الطبی��ة فق��ط أم��ر یجانب��ھ ال��صواب

ًتصورا واضحا وحكما جلیا، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره ً ً ً. 

المخ��درات والخم��ور وب��اء خطی��ر داھ��م المجتم��ع اإلس��المي وفت��ك ب��شباب  )٣(

توص�ل إلی�ھ العل�م الح�دیث م�ن وس�ائل  وفتیات اإلسالم ولذا أردت إبراز م�ا

 .للكشف عن متعاطي ھذه السموم

  
  :منھج البحث

 .ذھب إلیھ الفقھاء األربعة والظاھریة  ھذا البحث على مااقتصرت في )١(

 .ذكرت المسألة المراد بحثھا في عنوان بارز )٢(

 .أذكر موطن الخالف في المسألة، وأحرره وآراء العلماء فیھ )٣(

ًأذك��ر أوال اآلراء مجمل��ة، ث��م أق��وم بع��رض أھ��م أدل��ة ك��ل رأي، وأورد م��ا  )٤(

، ث�م اخت�ار - إن ُوجد –یقتضي البحث إیراده من مناقشات عقب كل دلیل 

ال��رأي ال��ذي یدعم��ھ ال��دلیل، ف��إن ت��ساوت ف��ي نظ��ري األدل��ة نظ��رت إل��ى 

 .القواعد والمصالح لتبین لي الرأي المختار

حرص��ت عن��د ت��دوین آراء الفقھ��اء عل��ى اختی��ار أس��ھل العب��ارات، وأب��سط  )٥(

ًاستطعت إلى ذلك سبیال  ًالتراكیب اللغویة، بعیدا عن التكلف والغموض ما

 .یاغة العلمیة الفقھیة المناسبةمع الص

اعتمدت في جمع المادة العلمیة على الكت�ب المعتم�دة ف�ي ك�ل م�ذھب، وال  )٦(

 .ألجأ إلى الكتب الحدیثة والمواقع اإللكترونیة إال عند االحتیاج لذلك

عزوت اآلیات إلى سورھا من كت�اب هللا ع�ز وج�ل م�ع ذك�ر اس�م ال�سورة  )٧(

 .ورقم اآلیة

آلثار من م�صادرھا األص�یلة، وذل�ك ب�ذكر اس�م قمت بتخریج األحادیث وا )٨(

الكتاب والباب ورقم الحدیث أو األثر، وأما الحكم عل�ى الح�دیث ف�إن ك�ان 

  ف�����������ي ال�����������صحیحین ف�����������ال أتح�����������دث ع�����������ن درجت�����������ھ، وأم�����������ا 

 ً.قال العلماء فیھ مختصرا كان في غیرھما فأذكر ما ما
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ئم�ة ترجمت لألعالم الوارد ذكرھم في البح�ث ع�دا الخلف�اء الراش�دین واأل )٩(

 .األربعة استغناء بشھرتھم

 .فسرت الغریب والمصطلحات التي تحتاج إلى تفسیر )١٠(

ذیل�ت البح�ث بفھ�ارس لآلی�ات واألحادی�ث واآلث�ار، واألع�الم، والم�صادر  )١١(

 .لیسھل رجوع القارئ إلیھا في مواضعھا

  
  :خطة البحث

یتكون ھذا البحث من مقدمة وتمھید ومبحث�ین وخاتم�ة وثب�ت بالم�صادر   
  :المتنوعة، أما المقدمة فتشتمل علىوالفھارس 
  . أھمیة البحث وأسباب اختیاره-١
  . الھدف من البحث-٢
  . منھج البحث وخطتھ-٣

  :تعریف الخمر والمخدرات وأنواعھا وفیھ فرعان:  ففيدوأما التمھی
  .في تعریف الخمر: الفرع األول  
  .في تعریف المخدرات وأنواعھا: الفرع الثاني  

  :ففي تعریف القرینة وحكم العمل بھا وفیھ مطلبان: وأما المبحث األول
  .تعریف القرینة وأقسامھا: المطلب األول  
  .حكم العمل بالقرینة: المطلب الثاني  

  ففي القرائن الطبیة للكشف عن الخمور والمخدرات: وأما المبحث الثاني
  .ففیھا أھم نتائج البحث: وأما الخاتمة

  :يوأما الفھارس المتنوعة فھي كاآلت
  .فھرس اآلیات القرآنیة: ًأوال  
  .فھرس األحادیث النبویة: ًثانیا  
  .فھرس اآلثار: ًثالثا  
  .فھرس األعالم: ًرابعا  
  .فھرس المصادر والمراجع: ًخامسا  
  .فھرس الموضوعات: ًسادسا  

وبع���د ف���إني ال أدع���ي الكم���ال فیم���ا كتب���ت، وال الع���صمة فیم���ا بحث���ت، وال 
 أن ب�ذلت جھ�دي ووقت�ي وفك�ري للوص�ول إل�ى االستیعاب لم�ا تناول�ت، وح�سبي

وصلت إلیھ ف�إني راجع�ة عن�ھ  الحق بالدلیل الشرعي، فإن كان الحق في غیر ما
  .متى اتضح لي الحق في غیره

والحم��د � رب الع��المین، وص��لى هللا عل��ى محم��د وعل��ى آل��ھ وص��حبھ   
  .وسلم

  



  
  

  التمھید
  وعقوبتھما في تعریف الخمر والمخدرات وأنواعھا

  
  تعریف الخمر: فرع األولال

  .التعریف اللغوي للخمر: ًأوال

  :التعریف االصطالحي للخمر: ًثانیا
  .أدلة الرأي األول
  .أدلة الرأي الثاني
  .الرأي المختار
  .ثمرة الخالف

  تعریف المخدرات وأنواعھا: الفرع الثاني

  ً.تعریف المخدرات لغة واصطالحا: المسألة األول
  .لمخدراتالتعریف اللغوي ل: ًأوال

  .التعریف االصطالحي للمخدرات: ًثانیا

  .أنواع المخدرات: المسألة الثانیة
  .ومتعاطي المخدرات،عقوبة شارب الخمر : الفرع الثالث

  .عقوبةشارب الخمر:أوال
  .عقوبة متعاطي المخدرات: ثانیا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  الفرع األول
  تعریف الخمر

  )١(التعریف اللغوي للخمر: ًأوال

المیم والراء أصل واحد یدل على التغطیة والمخالط�ة ف�ي ال�ستر الخاء و  
َخمر«والشجر الملتف یسمى  ومنھ خمار المرأة بفتح المیم ألنھ یغطي ما تحتھ » َ

  .ویستره والخمر تستر العقل وتغطیھ

َوقیل سمیت الخم�ر خم�را ألنھ�ا ترك�ت حت�ى أدرك�ت وغل�ت فاختمارھ�ا  ً

  .إدراكھا وغلیانھا

  .بلغ إدراكھ، أي بلغ نھایتھ في النضج: ن أيومنھ اختمر العجی

  .ًوقیل سمیت الخمر خمرا لمخامرتھا العقل والمخامرة المخالطة

وك��ل ھ��ذه المع��اني متقارب��ة، ف��الخمر ترك��ت وخم��رت حت��ى أدرك��ت، ث��م 
  .خالطت العقل، ثم خمرتھ ؛ واألصل الستر

  التعریف االصطالحي للخمر: ًثانیا

  :ي التعریف الشرعي للخمر على رأیین ف–رحمھم هللا –اختلف الفقھاء 
إل�ى أن الخم�ر ھ�و )٣(وبع�ض ال�شافعیة)٢(ذھب إلی�ھ الحنفی�ة: الرأي األول

، أو طبخ فذھب أقل من ثلثیھ، وك�ذلك نقی�ع )٤(عصیر العنب النيء إذا غال واشتد

                                 
، دار الفك�����ر، بی�����روت. ط) ٢/٢١٥(معج�����م مق�����اییس اللغ�����ة الب�����ن ف�����ارس : ینظ�����ر  )١(

. ط دار ص��ادر، بی��روت، ط) ٤/٢٥٤(م ؛ ل��سان الع��رب الب��ن منظ��ور ١٩٧٩/ھ��ـ١٣٩٩
مكتب����ة لبن����ان ناش����رون، بی����روت، . ط) ١/١٩٦(األول����ى ؛ مخت����ار ال����صحاح لل����رازي 

م ؛ جامع األحك�ام الفقھی�ة لإلم�ام القرطب�ي م�ن تف�سیره لفری�د الجن�دي ١٩٩٥/ھـ١٤١٥
  .م١٩٩٤/ھـ١٤١٤األولى، . طدار الكتب العلمیة، بیروت، . ط) وما بعدھا٣/٢٧٨(

دار الكت��اب العرب��ي ؛ ب��دائع ال��صنائع للكاس��اني . ط) ١/٣٤٢(اللب��اب للمی��داني : ینظ��ر  )٢(
م ١٩٩٧/ھ�ـ١٤١٧األول�ى، . دار احیاء التراث العربي، بیروت، ط)  وما بعدھا٥/٤٩٦(

 األول�ى،. دار الكتب العلمی�ة، بی�روت، ط. ، ط) وما بعدھا١٠/٢٦(؛ حاشیة ابن عابدین 
  .م١٩٩٤/ھـ١٤١٥

  ).٢/١٨٦(اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع : ینظر  )٣(
  .ًاشترط أبو حنیفة أن یقذف زبده خالفا للصاحبین فال یشترط عندھما القذف بالزبد  )٤(

َّأصل واحد ی�دل عل�ى الحی�رة والت�سكیر التحی�ر، وال�سكران ض�د ال�صاحي، : السكر
َوالجمع سكرى وسكارى وقیل في  ُْ َلق: االیة َ َإنما ُالواَ َّ ْسكرت ِ َ َأبصارنا ُِّ ُ َ ْ   ).١٥(الحجر، آیة  َ

أي حبست عن النظر وحیرت، وقیل غطیت وغشیت وعل�ى ذل�ك ف�المراد بالم�سكر 



 

  .التمر والزبیب إذا اشتد بغیر طبخ
ً نقیعا أو مطبوخا فھو مسكرا)١(أما غیر ذلك من األنبذة ً   ً.ال خمرا ً

وم�نھم المالكی�ة، وال��شافعیة، )٢(ذھ�ب إلی�ھ جمھ��ور الفقھ�اء: ال�رأي الث�اني
والحنابلة، والظاھریة إلى أن الخمر اسم للنيء من ماء العن�ب إذا غ�ال واش�تد إال 
ًأنھ ینصرف إل�ى ك�ل ش�راب م�سكر س�واء ك�ان متخ�ذا م�ن العن�ب، أو التم�ر، أو 

 ما یغطى العقل ویستره، وال یختص الحبوب أو غیر ذلك، فالخمر حقیقة في كل
  .بماء العنب أو التمر

  :ولكل رأي أدلتھ
  : )٣(أدلة الرأي األول

اس���تدل الق���ائلون باخت���صاص كلم���ة الخم���ر عل���ى م���اء العن���ب الن���يء أو 
  :المطبوخ، أو نقیع التمر بأدلة منھا

ق��ال :  ق��ال– رض��ي هللا عن��ھ )٥( ب��سنده إل��ى أب��ي ھری��رة)٤(م��ا أخرج��ھ م��سلم )١(

                                                                             
  .كل ما غطى العقل وغشیھ

  ).٣/٨٩(معجم مقاییس اللغة : ینظر
: ینظ�ر. مانبذ في الم�اء أي ط�رح ونق�ع فی�ھ، س�واء ك�ان م�سكرا، أم غی�ر م�سكر: النبیذ  )١(

  .، بتصرف)نبذ(قاموس الفقھي مادة ال
األول�ى، . دار الكتب العلمی�ة، بی�روت، ط. ط) ٢/٣٤٨(الفواكھ الدواني للقیرواني : ینظر  )٢(

دار الكت���ب العلمی���ة، بی���روت، . ط) ١/٢٠٩(ھ���ـ ؛ أحك���ام الق���رآن الب���ن العرب���ي ١٤١٨
وقي وم�ا بع�دھا ؛ حاش�یة الدس�) ٣/٢٨٢(ھـ ؛ ج�امع األحك�ام الفقھی�ة للقرطب�ي، ١٤١٦

األول��ى، . دار الكت��ب العلمی��ة، بی��روت، ط. وم��ا بع��دھا، ط) ٦/٣٦٦(م��ع ال��شرح الكبی��ر 
دار الفك���ر، بی���روت، . وم���ا بع���دھا، ط) ٢/٥٥٠(م ؛ حاش���یة الع���دوي ١٩٩٦/ھ���ـ١٤١٧
دار الفك�ر، بی�روت ؛ اإلقن�اع . ط) ٢١/٤٤٤(ھـ ؛ المجموع للنووي م�ع المھ�ذب ١٤١٢

. دار الكت���ب العلمی���ة، بی���روت، ط. ط) ٦/١٤٨(؛ ك���شاف القن���اع للبھ���وتي ) ٢/١٨٦(
. دار إحی�اء الت�راث، بی�روت، ط. ط) ١٠/٢٢٨(ھـ ؛ االنصاف للمرداوي ١٤١٨األولى، 

دار الكت�������ب العلمی�������ة، بی�������روت، ط . ط) ١٧٦(/األول�������ى ؛ المحل�������ى الب�������ن ح�������زم 
. ھج�ر، الجی�زة، ط. ط)  وم�ا بع�دھا١٢/٤٩٥(م ؛ المغن�ي الب�ن قدام�ة ١٩٨٨/ھـ١٤٠٨

  .ھـ١٤١٠األولى، 
دار إحی���اء الت���راث العرب���ي، . وم���ا بع���دھا ط) ٢/٩(أحك���ام الق���رآن للج���صاص : ینظ���ر  )٣(

  .ھـ١٤٠٥بیروت،
مسلم ھو اإلمام المج�ود، الحج�ة، ال�صادق، أب�و الح�سنیة م�سلم ب�ن الحج�اج ب�ن م�سلم،   )٤(

القشیري النیسابوري صاحب الصحیح، ولد سنة أربع وم�ائتین، وأول س�ماعھ ف�ي س�نة 
ى بن یحی�ى التمیم�ي، ل�ھ ت�صانیف ع�دة، ت�وفي س�نة إح�دى وس�تین ثمان عشرة من یحی

  .ومائتین بنیسابور عن بضع وخمسین سنة
  ).١٢/٥٧٥(سیر أعالم النبالء: ینظر

أب��و ھری��رة الفقی��ھ المجتھ��د الح��افظ، ص��احب رس��ول هللا ص��لى هللا علی��ھ س��لم الدوس��ي   )٥(



 

النخل���ة : الخم���ر م���ن ھ���اتین ال���شجرتین« ص���لى هللا علی���ھ س���لم رس���ول هللا

 .)١(»والعنبة

ًأن الالم ف�ي الخم�ر للج�نس فیك�ون م�ستوعبا لجمی�ع م�ا ی�سمى : وجھ الداللة

  .بھذا االسم

المق��صود م��ن الح��دیث أن الخم��ر یك��ون  أن: )٢(وی��رد عل��ى وج��ھ االس��تدالل

تأكی��د ال فیھم��ا ال عل��ى وج��ھ الق��صر علیھم��ا والح��صر ب��ل خ��رج مخ��رج ال

 .   التخصیص

لق��د « رض��ي هللا عن��ھ ق��ال )٤( ب��سنده إل��ى اب��ن عم��ر)٣(م��ا أخرج��ھ البخ��اري )٢(

 .)٥(»حرمت الخمر وما بالمدینة منھا شيء

 أن اب�ن عم�ر رض�ي هللا عن�ھ نف�ى اس�م الخم�ر ع�ن :وجھ الدالل�ة م�ن األث�ر

                                                                             
حمن ب��ن ص��خر، ك��ان الیم��اني، س��ید الحف��اظ األثب��ات، اختل��ف ف��ي اس��مھ أرجحھ��ا عب��دالر

إس��المھ أول س��نة س��بع ع��ام خیب��ر، ول��ى البح��رین ف��ي خالف��ة عم��ر، ت��وفى س��نة س��بع 
وخم�سین وقی�ل ت�سع وخم�سین، ول�ھ م��ن األحادی�ث أربع�ة وس�بعون وثالثمائ�ة وخم��سة 

  .آالف حدیث
  ).٢/٥٧٨(سیر أعالم النبالء : ینظر

.. م�ا یتخ�ذ م�ن النخ�ل األشربة باب بیان أن جمی�ع ماینب�ذ م/أخرجھ مسلم في صحیحھ ك  )١(
  .دار الجیل، بیروت، دار اآلفاق، بیروت. ط) ٦/٨٩) (٥٢٥٧برقم 

محم�د ف�ؤاد عب�دالباقي ؛ : دار الفك�ر، بی�روت، ت. ط) ٢/١١٢١(سنن ابن ماج�ھ : انظر  )٢(
موق���ع ج���امع الح���دیث ؛ ف���تح الب���اري الب���ن حج���ر ) ٧/٢٥٢(ال���سنن ال���صغیر للبیھق���ي 

)١٠/٣٥.(  
إسماعیل بن المغیرة، أسلم المغیرة على ید الیم�ان الجعف�ي وال�ي البخاري ھو محمد بن   )٣(

ول�د أب��و عب��دهللا ف��ي ش��وال س��نة أرب��ع . وطل��ب إس��ماعیل العل��م. ًبخ�ارى، وك��ان مجوس��یا
وتسعین ومائة، صنف كتاب التاریخ وھو ابن ثمان عشرة سنة، وصنف ال�صحیح وھ�و 

توفى س�نة س�ت . واسعكان قوي الحفظ ذا علم . أعلى كتب الحدیث في ست عشرة سنة
  .وخمسین ومائتین وقد بلغ اثنتین وستین سنة

  .وما بعدھا) ١٢/٣٩١(سیر أعالم النبالء : ینظر
ابن عمر ھو عبدهللا بن عمر بن الخطاب، اإلمام الق�دوة، ش�یخ اإلس�الم أب�و عب�دالرحمن   )٤(

 وھ�و القرشي المكي ثم المدني، أسلم وھو صغیر، وھاجر مع أبیھ أول غزواتھ الخندق،
ًمما ب�ایع تح�ت ال�شجرة، روى علم�ا كثی�را نافع�ا ع�ن النب�ي ص�لى هللا علی�ھ وس�لم وع�ن  ً ً

توفي سنة ثالث وس�بعین ول�ھ س�بع وثم�انون س�نة، ل�ھ م�ن األحادی�ث ثالث�ون . الصحابة
  .ًوستمائة وألفا من حدیث

  ).٣/٢٠٣(سیر أعالم النبالء : ینظر
) ٥/٢١٢٠ (٥٢٥٧مر من العنب برقم األشربة باب الخ أخرجھ البخاري في صحیحھ ك  )٥(

م��صطفى دی��ب . م، ت١٩٨٧-ھ��ـ١٤٠٧الثالث��ة، . دار اب��ن كثی��ر الیمام��ة، بی��روت، ط. ط
  .البغا



 

األشربة المسكرة الت�ي كان�ت موج�ودة ف�ي المدین�ة وف�ي ھ�ذا دالل�ة عل�ى أن 

  .تختص بالعنبالخمر 

بأن لیس مراد ابن عمر رضي هللا عن�ھ نف�ي اس�م الخم�ر : )١(ویرد على ذلك

عن األشربة األخرى المسكرة وإنما أراد اإلخبار بأن الخمر المصنوعة من 

العنب لم تكن ف�ي المدین�ة أثن�اء ن�زول التح�ریم وإنم�ا الموج�ود م�ا ك�ان م�ن 

  .یتخذ من غیر العنبغیرھا وفي ذلك دلیل على أن الخمر یطلق على ما 

  :)٢(أدلة أصحاب الرأي الثاني
استدل القائلون بأن كلمة الخمر تطل�ق عل�ى ك�ل ش�راب م�سكر یخ�الط العق�ل 

  :بأدلة منھا. ویستره أي كان نوعھ

حرم�ت علین�ا الخم�ر ح�ین « أن�ھ ق�ال )٣(ما أخرجھ البخاري بسنده إلى أن�س) ١(

ً قل�یال وعام�ة خمرن�ا  خم�ر األعن�اب إال- یعن�ي بالمدین�ة ـحرم�ت وم�ا نج�د 

  .)٤(»البسر والتمر

 -وج��ھ الدالل��ة ظ��اھر م��ن األث��ر حی��ث حرم��ت الخم��ر، ول��م یك��ن ال��صحابة 

 یتخذونھ من العنب بل من البسر والتمر وكانت ت�سمى -رضوان هللا علیھم 

  ًخم����������������را ف����������������دل عل����������������ى أن الخم����������������ر ك����������������ل ش����������������راب 

ن غی�ر دلیل على أن�ھ ك�انوا یتخذون�ھ م�)عامة خمرنا(مسكر، كما أن عبارة 

 .العنب

                                 
  .ھـ١٣٧٩دار المعرفة، بیروت، . ط) ١٠/٤٧(فتح الباري البن حجر   )١(
وم�ا بع�دھا ؛ ) ٢/٨(؛ أحك�ام الق�رآن للج�صاص ) ١٠/٣٩(فتح الباري البن حجر : ینظر  )٢(

. ط) ٤٢٢(؛ ج�امع العل�وم والحك�م الب�ن رج�ب ص) ١/٢٠٩(القرآن البن العرب�ي أحكام 
  .ھـ١٤٠٨األولى، . دار المعرفة، بیروت، ط

أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن عدى البخ�اري اإلم�ام المفت�ي المق�رئ المح�دث،   )٣(
لى روایة اإلسالم، أبو حمزة األنصاري الخزرجي البخ�اري الم�دني، خ�ادم رس�ول هللا ص�

ًروى عن النبي صلى هللا علیھ وسلم علم�ا . ًهللا علیھ وسلم وتلمیذه وآخر الصحابة موتا
ًجما، صحب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وغزا معھ غیر مرة، وب�ایع تح�ت ال�شجرة، 

م�ات س�نة ث�الث وت�سعین وعم�ره . ًلھ من األحادیث ألفان ومائتان وستھ وثمانون ح�دیثا
  .وثالث سنین
  ).٣/٣٩٥( أعالم النبالء سیر: ینظر

) ٥٢٥٨(األش���ربة ب���اب الخم���ر م���ن العن���ب ب���رقم /أخرج���ھ البخ���اري ف���ي ص���حیحھ ك  )٤(
)٥/٢١٢٠.(  



 

 رض�ي هللا عن�ھ ق�ال )٢( في ص�حیحھ ب�سنده إل�ى اب�ن عم�ر)١(ما أخرجھ مسلم)٢(
ك�ل م�سكر خم�ر وك�ل م�سكر ح�رام «قال رس�ول هللا ص�لى هللا علی�ھ وس�لم 

وم��ن ش��رب الخم��ر ف��ي ال��دنیا فم��ات وھ��و ی��دمنھا ل��م یت��ب ل��م ی��شربھا ف��ي 
  . ووجھ الداللة من الحدیث ظاھرة)٣(»اآلخرة

ًض��ي هللا ع��نھم امتثل��وا ف��ورا لتح��ریم الخم��ر فق��اموا بإراقتھ��ا أن ال��صحابة ر)٣(

ًوكسر آنیتھا العتقادھم أن كل شراب مسكر خمرا وسواء كان من العنب أو 

 .غیره
ًوھم أرباب اللغة والفصاحة ولو كان غیر المتخذ من العنب ال یسمى خم�را 

  .النتظروا حتى یستفصلوا من رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

ذك��روه وع��دم   ھ��و رأي جمھ��ور الفقھ��اء وذل��ك لق��وة م��ا المخت��اروال��رأي
یضاف إلى ذل�ك أن النب�ي ص�لى هللا علی�ھ . سالمة أدلة الرأي األول من المناقشة

وسلم وخلفائھ الراشدین م�ن بع�ده ك�انوا یقیم�ون ح�د الخم�ر عل�ى ك�ل م�ن ش�رب 
  .ًمسكرا دون استفصال ویعبرون عنھ بحد الخمر أو عقوبة الخمر

  : بین الرأیین تظھر فیما یليلخالفثمرة او
ًأن ما أسكر كثیره فقلیلھ حرام سواء س�مي خم�را أو ك�ان ل�ھ اس�م آخ�ر عن�د  )١(

ًخالف�ا للحنفی�ة وم�ن وافقھ�م، حی�ث إن )٤(جمھور الفقھاء ومحم�د م�ن الحنفی�ة

 غیر ذلك من األش�ربة  الت�ي ال یحرم كثیرھا وقلیلھا، أما الخمر ھي فقط ما

 .محرم فقط الكثیر منھا عندھمفال،یسكر منھا القلیل 

أن شرب القلیل من المسكر یعاقب علیھ شاربھ سواء أسكر أم ال عند  )٢(

ًجمھور الفقھاء خالفا للحنفیة الذین یرون أن الحد على شارب الخمر سواء 

 إلى ال یعاقب على تناولھ إال إذا أدىأسكر أم ال، أما غیره من المسكرات ف

 .ُّالسكر

  

  

                                 
  .٩سبق ترجمتھ ص   )١(
  .٩سبق ترجمتھ ص   )٢(
 ٥٣٣٦األش���ربة ب��اب بی���ان أن ك���ل م��سكر خم���ر ب���رقم /أخرج��ھ م���سلم ف��ي ص���حیحھ ك  )٣(

)٦/١٠٠.(  

  .وقول محمد ھو المفتي بھ) ومابعدھا١٠/٣٦) (٦/٧٠(ینظر حاشیة ابن عابدین   )٤(



 

  الفرع الثاني
   المخدرات وأنواعھاتعریف

  :وفیھ مسألتان
  ً.تعریف المخدرات لغة واصطالحا: المسألة األولى
  .أنواع المخدرات: المسألة الثانیة

  
  ًتعریف المخدرات لغة واصطالحا: المسألة األولى

  )١(التعریف اللغوي للمخدرات: ًأوال

َخَدر«الخاء والدال والراء    در أصالن أحدھما الظلمة والستر، ومنھ خ�» َ
ْالمرأة وھو ستر یمد لھا من ناحیة البیت، ومنھ خدر الھودج إذا ألقى علیھ الستر  َ

ْوالجمع خدور وأخدار، والخدرة   .الظلمة الشدیدة: ُ
خ�درت الم��رأة إذا لزم��ت خ��درھا، وأس��د : ال��بطء واإلقام��ة یق��ال: واآلخ�ر  

َخادر لزم عرینھ وأقام بھ والخَدُر امذالل یغشى األعضاء، والخ�َدر م�ن  ال�شراب َ
ْوال��دواء فت��ور یعت��رى ال��شارب وض��عف، والخ��درة ثق��ل الرج��ل وامتناعھ��ا م��ن  ُ َ

  .المشي
والمخدر یتجمع فیھ ھذه المعاني فھو ی�ضعف المتع�اطي ویثق�ل أع�ضائھ   

فیمشي ف�ي ب�طء أو ال یطی�ق الحرك�ة فیل�زم مكان�ھ، كم�ا أن المخ�در ی�ستر العق�ل 
 یتبین األش�یاء، وال یع�ي م�ا ویجعلھ في ظلمة شدیدة ؛ ال یستوضح األمور ؛ وال

  .یفعل
  )٢(التعریف االصطالحي للمخدرات: ًثانیا
ع���رف الفقھ���اء المخ���درات بأنھ���ا الم���سكرات غی���ر المائع���ة كالح���شیش   
  .واألفیون
أما في االصطالح الطب�ي فالمخ�در ك�ل م�ادة خ�ام أو مستح�ضر تحت�وي   

اض الطبیة على عناصر مسكنة أو منبھة من شأنھا إذا استخدمت في غیر األغر
  .المخصصة لھا وبقدر الحاجة إلیھا أن تؤدي إلى حالة من التعود واإلدمان

فھ�ي مجموع�ة م�ن الم�واد ت�سبب اإلدم�ان : أما ف�ي االص�طالح الق�انوني  

                                 
؛ ل�سان )  وم�ا بع�دھا١/٤٥٨(؛ المعج�م الوس�یط ) ٢/١٢٨(معجم مق�اییس اللغ�ة : ینظر  )١(

  ).٤/٢٣٠(العرب 

؛ مجل��ة البح��وث ) ٢/٥٥٠(؛ حاش��یة الع��دوي ) ١٠/٤١(حاش��یة اب��ن عاب��دین : ینظ��ر  )٢(

) ٣٤١(وھ�اب طویل�ة صال وما بعدھا ؛ فقھ األشربة وحدھا لعبد) ٢٢٣-٣٢(اإلسالمیة 

إب���راھیم الطخ���یس . ھ���ـ ؛ المخ���درات، د١٤٠٦األول���ى، . دار ال���سالم، الق���اھرة، ط. ط

  .التقنیة لألوفست. ط) ٢٥(ص



 

وتسمم الجھ�از الع�صبي ویحظ�ر ت�داولھا أو زراعتھ�ا أو ت�صنیعھا إال ألغ�راض 
  یح���������ددھا الق���������انون وال ت���������ستعمل إال بواس���������طة م���������ن ی���������رخص ل���������ھ 

  .ذلكب
ویمكن من خالل التعاریف السابقة أن نقول بأن المخدرات مواد نباتیة   

أو كیمیائیة لھا تأثیرھا العقلي والبدني على من یتعاطاھا فتصیب جسمھ بالفتور 
  .)١(والخمول وتغیب عقلھ وتفقده وعیھ

  
  أنواع المخدرات: المسألة الثانیة

سمھا ق�سمین مف�سدات، تق�سیم للمخ�درات فق�)٢(ذكر بعض الفقھاء القدامى  
  .ومرقدات
فالمف���سد م���ا ك���ان ینح���صر ت���أثیره عل���ى العق���ل ب���دون ن���شوة وط���رب   

  .كالحشیش
والمرق��د م��ا ك��ان ت��أثیره عل��ى العق��ل والح��واس فھ��و یغی��ب العق��ل ویفق��د   

  .الشعور باإلحساس ومثلوا لھ بالبنج
وفي العصر الحدیث كثرت أنواع المخدرات وأصبح لھ�ا تق�سیمات ع�دة   

  .)٣(بیعتھا، ولونھا، وتأثیرھا، وخطورتھا، وطرق تعاطیھاباعتبار ط
  :أنواع المخدرات باعتبار طبیعتھا: ًأوال
  :ثالثة أنواع  

مخدرات طبیعیة وھي المواد المستخلصة من النباتات المخدرة مثل األفیون  )١(

ی��ستخلص م��ن ثم��رة الخ��شخاش، والح��شیش ی��ستخلص م��ن القن��ب الھن��دي، 

 .وجوزة الطیب، والقات

 تصنیعیة أو كیمیائیة وھي مجموعة من المواد التي یتم تحضیرھا مخدرات )٢(

من خالل التف�اعالت الكیمیائی�ة ث�م تق�دم عل�ى ش�كل حب�وب أو كب�سوالت أو 

 .الھیروین، والمورفین، والكوادئین وما شابھھا: بودرة أو حقن، ومن ذلك

ًویلجأ إلى المخدرات التصنیعیة ب�دال م�ن الطبیعی�ة ھرب�ا م�ن عقوب�ة إح�را ز ً

ًالمخدرات الممنوعة أو عجزا عن الوصول إلیھا الرتفاع سعرھا وص�عوبة 

                                 
  .المراجع السابقة بتصرف: ینظر  )١(

  ).٢/٥٥٠(؛ حاشیة العدوي ) ١/٣٧٣(شرح مختصر خلیل للخرشي : ینظر  )٢(

 وم��ا ٣٤٦(؛ فق�ھ األش�ربة ص)  بع�دھا وم��ا٣٢/٢٢٦(مجل�ة البح�وث اإلس�المیة : ینظ�ر  )٣(

الفت�اح إدری�س  وما بعدھا ؛ حكم التداوي بالمحرم�ات لعب�د) ٣٤(؛ المخدرات ص) بعدھا

  .ھـ١٤١٤األولى، . ، دار الكتاب الجامعي، ط) وما بعدھا٩١(ص



 

 .الحصول علیھا

مواد مخدرة تخلیقی�ھ ھ�ي عق�اقیر م�ن م�واد كیمیائی�ة لھ�ا نف�س ت�أثیر الم�واد  )٣(

المخدرة الطبیعیة والتصنیعیة ومنھا منوم مثل كبسوالت ال�سنیكال، أو منب�ھ 

 مثل الفالیوم، أو مھلوس مث�ل واألمفیتامین، أو مھدئ مثل حبوب الكبتاجون

 ). دي- اس -إل (عقال 

  :باعتبار لونھا: ًثانیا

تتن��وع المخ��درات باعتب��ار ل��ون مادتھ��ا النھائی��ة إل��ى مخ��درات   
بیضاء، وأخرى س�وداء، فالبی�ضاء مث�ل الكوك�ائین، والھی�روین، والم�ورفین 

  .والسوداء مثل األفیون والحشیش
 حی�ث أن ھن�اك م�واد مخ�درة ال والحقیقة أن ھذا االعتبار غیر من�ضبط

ًتأخذ أحد ھذین اللونین فقد تكون أصفر، أو بنیا، أو رمادیا أو نحو ذلك ً.  

  :باعتبار تأثیرھا على متعاطیھا: ًثالثا

  : تتنوع المخدرات باعتبار تأثیرھا على متعاطیھا إلى

مثبط����ات لألع����صاب ك����المواد الم����سكنة والمھدئ����ة والمنوم����ة والم����ورفین  )١(

 .والھیروین

حرض�ات ومنبھ��ات ومن�شطات وذل��ك كالكوك�ا والكوك��ایین، واألمفیت��امین، م )٢(

والكبتاجون، والنیكوتین والكافیین، ولك�ن أرى أن المنبھ�ات كالك�افیین ل�یس 

من المخدرات التي تذھب العقل، فھي تن�شط العق�ل وتنبھ�ھ والیفق�د اإلن�سان 

 .وعیھ

) دي. ل إسإ(مول��دات االض��طراب ك��المواد المھلوس��ة كالمی��سكالین وعق��ار  )٣(

 .والحشیش

  :باعتبار خطورتھا: ًرابعا

  .مخدرات كبرى، مخدرات صغرى: تنقسم المخدرات باعتبار خطورتھا
وھ�ي الت�ي لھ�ا خط�ورة كبی�رة عل�ى متعاطیھ�ا عن�د : فالمخدرات الكبرى

األفی��ون، الم��ورفین، الھی��روین، الكوك��ایین، : اس��تخدامھا واإلدم��ان علیھ��ا مث��ل
  .الحشیش

فھ�ي مخ�درات أق�ل خط�ورة م�ن س�ابقتھا، وإن : غرىأما المخدرات الص



 

ك���ان كث���رة تعاطیھ���ا ی���سبب اإلدم���ان علیھ���ا، وم���ن ث���م ت���سبب أض���رار ص���حیة 
المنبھات، المسكنات، المنومات، المھدئات، الق�ات، ج�وزة : لمتعاطیھا، ومن ذلك

  .الطیب

  :باعتبار طرق تعاطیھا: ًخامسا

  :یتم تناول المواد المخدرة بطرق عدة من أھمھا

وم��ن المخ��درات الت��ي تتن��اول بھ��ذه الطریق��ة :ت��دخین بوس��ائلھ المتع��ددةال )١(

 .الحشیش

 بوض���ع الم��ادة المخ���درة ف���ي الف��م والقی���ام بم���ضغھا :الم��ضغ واالس���تحالب )٢(

 .وامتصاص عصارتھا كالقات واألفیون

 .كالشاي أو القھوة ومما یتناول بھذه الطریقة األفیون:اإلذابة في مائع )٣(

 . التي تكون على شكل أقراص أو كبسوالت وذلك في كل المخدرات:البلع )٤(

ً سعوطا واستنشاقا وم�ن الم�واد المخ�درة الت�ي تؤخ�ذ ع�ن :عن طریق األنف )٥( ً

 .طریق الشم الكوكائین والھیروین

وذل�ك ع�ن طری�ق الوری�د أو الع�ضل أو تح�ت الجل�د وذل�ك كم�ا ف�ي : الحقن )٦(

 .تناول الھیروین والمورفین والكوكائین والبنج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

   الثالثالفرع
  عقوبة شارب الخمر ؛ ومتعاطي المخدرات

  
َأیھا َیا: ثبت تحریم الخمر بالقرآن الكریم في قولھ تعالى   ُّ َالذین َ ِ ُآمنوا َّ َإنما َ َّ ِ 

ْالخم��ُر َ ِوالمی��سُر ْ ْ َ َواألن��صاُب َْ َْ َ ُواألزالم ْ ْ َ ْ ٌرج��س َ ْ ْم��ن ِ ِعم��ل ِ َ ِال��شیطان َ َ ْ ِف��اجتنُبوهُ َّ َ ْلعلك��م َْ ُ ََّ َ 
َتفلُحون ِ ْ ُ )١(.  

والسنة المطھرة ما أخرجھ مسلم بسنده إلى ابن عمر رضي هللا عنھ قال   
  .)٢(»كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام«قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 

عل��ى حرم��ة المخ��درات كالح��شیش واألفی��ون ) ٣ ()٣(كم��ا اتف��ق العلم��اء  
 عل��ى ویق�اس علیھ��ا س��ائر أن��واع المخ��درات األخ��رى وذل��ك لم��ا لھ��ا م��ن أض��رار

  .العقل أو البدن والصد عن ذكر هللا وعن الصالة
ولك��ن اختل��ف الفقھ��اء رحمھ��م هللا ف��ي عقوب��ة ش��ارب الخم��ر ومتع��اطي   

  .المخدرات
  :والیك بیان ذلك  
  :عقوبة شارب الخمر: ًأوال
وردت روایات عن الرسول صلى هللا علیھ وسلم، وصحابتھ الك�رام ف�ي   

وال قاطع�ة ف�ي تحدی�د عقوب�ة ش�ارب عقوبة شارب الخمر ولكنھ�ا غی�ر ص�ریحة 
  :الخمر ومن ذلك

ما أخرجھ البخاري في صحیحھ بسنده إلى أنس رضي هللا عنھ أن النبي  )١(

ص��لى هللا علی��ھ وس��لم جل��د ف��ي الخم��ر بالجری��د والنع��ال، وجل��د أب��و بك��ر 

 .)٤(»أربعین

ما أخرجھ مسلم ف�ي ص�حیحھ ب�سنده إل�ى أن�س رض�ي هللا عن�ھ أن النب�ي  )٢(

لم أت�ى برج�ل ق�د ش�رب الخم�ر فجل�ده بجری�دتین نح�و صلى هللا علیھ وس

فق��ال «أربع��ین، ق��ال وفعل��ھ أب��و بك��ر، فلم��ا ك��ان عم��ر است��شار الن��اس 

                                 
 .٩٠: سورة المائدة، آیة  )1(

 ).١٠(سبق تخریجھ ص  )2(

؛ المب����دع ) ٣/٨(؛ المجم����وع ) ١/٦(؛ م����نح الجلی����ل ) ٢٧/٢٢٠(ینظ����ر رد المخت����ار   )3(

 ).١٠/٩٨(، عون المعبود ) ١٥/٤٣٩(؛ االنصاف ) ٩/٣٥٢(

) ٦٣٩١(أخرج��ھ البخ��اري ف��ي ص��حیحھ ب��اب ماج��اء ف��ي ض��رب ش��رب الخم��ر ب��رقم   )4(

)٦/٢٤٨٧.( 



 

 .)١(»أخف الحدود ثمانین فأمر بھ عمر: عبدالرحمن

ما أخرجھ مسلم في صحیحھ أن عثمان رضي هللا عنھ أمر عل�ي رض�ي  )٣(

 جعفر قم فجلده ،فجلده هللا بن یا عبد: فقال«هللا عنھ بجلد الولید بن عقبة 

جلد النب�ي ص�لى هللا : ثم قال.. أمسك : فقال. وعلي یعد حتى بلغ أربعین

وكل سنة وھذا . علیھ وسلم أربعین، وجلد أبو بكر أربعین، وعمر ثمانین

 .)٢(»ّأحب إلي

: ما أخرجھ الشیخان في صحیحیھما بسندھما إلى علي بن أبي طالب قال )٤(

ًأحدا فیموت فأجد في نفسي إال ص�احب الخم�ر ًما كنت ألقیم حدا على «

فإن���ھ ل���و م���ات ودیت���ھ وذل���ك أن رس���ول هللا ص���لى هللا علی���ھ وس���لم ل���م 

 .)٣(»َّیسنھ

 ف�ي عقوب�ة الخم�ر – رحمھم هللا –وبسبب ھذه الروایات اختلف الفقھاء   
  : على ثالثة أقوال

 ال�شیخ اب�ن ذھب إلیھ طائفة م�ن أھ�ل العل�م وھ�و اختی�ار: )٤(القول األول )١(

 أن الخم��ر ال ح��د فی��ھ وإنم��ا عقوبت��ھ التعزی��ر – رحم��ھ هللا – )٥(عثیم��ین

وذل��ك ألن أرج��ح الط��رق . عل��ى أن ال یق��ل التعزی��ر ع��ن أربع��ین جل��دة

 .حدیث أنس ولم یجزم فیھ باألربعین

اإلجماع انعقد بعد ذلك على وجوب الحد وذلك ألن «وقد نوقش ھذا بأن 

 علی��ھ وس��لم ف��ي ض��رب أب��ا بك��ر تح��رى م��ا ك��ان م��ن النب��ي ص��لى هللا

  .»ًالسكران فصیره حدا واستمر علیھ وكذا استمر علیھ من بعده

ًبأننا ال نسلم بأن ھذا كان إجماعا بدلیل أن  عمر رضي هللا : ویناقش ھذا

                                 
 ).٥/١٢٥) (٤٥٤٩(أخرجھ مسلم في صحیحھ باب حد الخمر رقم   )1(

 ).٥/١٢٦) (٤٥٥٤(أخرجھ مسلم في صحیحھ باب حد الخمر برقم   )2(

) ٦/٢٤٨٨) (٦٣٩٦(أخرجھ البخاري في صحیحھ باب ال�ضرب بالجری�د والنع�ال ب�رقم   )3(

 ).٥/١٢٦) (٤٥٥٥(؛ ومسلم في صحیحھ باب حد الخمر برقم 

 ).٢٠/١١٩(؛ المجموع ) ١٢/٧٢(فتح الباري : ینظر  )4(

 اب���ن دار. ط) ١٤/٢٩٤(ال���شرح الممت���ع ش���رح زاد الم���ستقنع الب���ن عثیم���ین : ینظ���ر  )5(

 .ھـ١٤٢٨/األولى.  الدمام، ط–الجوزي 



 

عنھ في عھده استشار الناس في عقوبة شارب الخمر ولو ك�ان اإلجم�اع 

ًمنعق��دا عل��ى أن��ھ ح��دا لم��ا ق��ال عب��د  الح��دود أخ��ف«ال��رحمن ب��ن ع��وف  ً

 ول��م یق��ل أربع��ین وھ��ي عقوب��ة ش��ارب الخم��ر الت��ي عاق��ب بھ��ا »ثم��انین

  .الرسول صلى هللا علیھ وسلم وأبو بكر من بعده

ذھ�ب إلی�ھ جمھ�ور الفقھ�اء م�ن الحنفی�ة والمالكی�ة وھ�و : )١(القول الث�اني )٢(

 ً.المذھب عند الحنابلة أن عقوبة الخمر ثمانون جلدة حدا

عمر رضي هللا عنھ في بعدما استشار وذلك إلجماع الصحابة على ذلك 

 .الخمرعقوبة شارب 

ذھب إلیھ الشافعیة  وھو  روای�ة عن�د الحنابل�ة واختی�ار : )٢(القول الثالث )٣(

شیخ اإلسالم ابن تیمیة أن حد الخمر ھو أربع�ون جل�دة ولإلم�ام  الزی�ادة 

 وذلك لفعل الرس�ول ص�لى هللا علی�ھ ً،على األربعین إلى الثمانین تعزیرا

ومن بعده أبو بكر وبدایة عھد عمر ولكن لما كثر الخمر في عھده وسلم 

است��شار الن��اس فأش��اروا  علی��ھ ب��ضرب ال��شارب ثم��انون فتك��ون الزی��ادة 

 .ًتعزیرا للمصلحة والحاجة إلیھا كما حدث في عھد عمر رضي هللا عنھ

وأرى بع�د ع�رض أق�وال الفقھ�اء أن المخت�ار ھ�و الق�ول : الرأي المختار
ًوبة شارب الخم�ر لی�ست ح�دا وإنم�ا تعزی�را ولك�ن ال یق�ل التعزی�ر األول وأن عق ً

عن أربعین جلدة وذلك لما ذكروه یضاف إلى ذلك أن الحدود األخرى كحد الزنا 
والقذف والحرابة وغیرھا منصوص علیھا وواضحة وص�ریحة وق�د ت�م ض�بطھا 
في حین أن عقوبة شارب الخم�ر غی�ر م�ضبوطة فم�رة ی�أتي بال�شارب فی�ضرب 

ًجرید والنعال ومرة أربعین ثم ثمانین فلو كان حدا لضبط ولم یجز تج�اوزه أو بال

  .وهللا أعلم.التشاور فیھ
  عقوبة متعاطي المخدرات: ًثانیا
ال خالف بین الفقھاء رحمھم هللا في تحریم المخدرات وذلك لما لھ�ا م�ن   

أض��رار، وق��د تح��دث بع��ض العلم��اء ع��ن أض��رار الحشی��شة وذك��ر  لھ��ا مائ��ة 

                                 
؛ م��نح الجلی��ل ) ١/٣٣٣(؛ اللب��اب ) ٦/٧٣(حاش��یة اب��ن عاب��دین وال��رد المخت��ار : ینظ��ر  )1(

 اإلن������صاف؛ ) ٢/١٩٠(؛ تب������صرة الحك������ام ) ٨/٤٣٣(؛ مواھ������ب الجلی������ل ) ١/٦٣(

 ).١٢/٤٩٨(؛ المغني ) ١٠/٢٢٩(

؛ ال��سیاسة ) ١٢/٢٤٩٩(لمغن��ي ؛ ا) ٦/٥٠٩(؛ الوس��یط ) ٢٠/١١٩(المجم��وع : ینظ��ر  )2(

 ).١٠/٢٣٠ (اإلنصاف؛ ) ١/١٣٧(الشرعیة 



 

  ً.ن ضرراوعشری
  :وقد اختلفوا في عقوبة متعاطي المخدرات على قولین  

ذھ��ب إلی��ھ الحنفی��ة والمالكی��ة وال��شافعیة إل��ى أن عقوب��ة متع��اطي : )١(الق��ول األول
المخدرات التعزیر بم�ا ی�راه اإلم�ام وم�ا یحق�ق الم�صلحة دون الح�د وذل�ك 

  .ألنھا مفسدة للعقل
 وھ��و ال��صحیح عن��د الحنابل��ة )٣(ذھ��ب إلی��ھ جماع��ة م��ن العلم��اء: )٢(الق��ول الث��اني

واختیار شیخ اإلسالم ابن تیمیة أن عقوبة متعاطي المخ�درات ح�د ش�ارب 
ت�شترك الخمر وذلك ألن المواد المخ�درة م�واد م�سكرة فھ�ي مث�ل الخم�ر و

سكار فینطب�ق علیھ�ا م�ا ینطب�ق عل�ى الخم�ر معھ في علة التحریم وھي اإل
  .من  الحرمة والعقوبة

رى ف�ي ھ�ذه الم�سألة أن عقوب�ة متع�اطي المخ�درات وأ: والرأي المختار  
ًعقوبة تعزیزیة قیاسا على الخمر وذلك لما لھا من األضرار التي قد تفوق الخمر 

ًفي بعض األحی�ان فیجتھ�د اإلم�ام ف�ي العقوب�ة بم�ا یك�ون رادع�ا وزاج�را للحف�اظ  ً

ً.عل�����������������������ى س�����������������������المة الف�����������������������رد والمجتم�����������������������ع مع�����������������������ا

                                 
؛ المجم�وع ) ١/٦٣(؛ م�نح الجلی�ل ) ١٠/٤١(رد المختار وحاش�یة اب�ن عاب�دین : ینظر  )1(

؛ تب����صرة الحك����ام ) ١٧/١٠١(؛ مغن����ي المحت���اج ) ١٠/٩٨(؛ ع���ون المعب����ود ) ٣/٨(

)٢/١٩٠.( 

؛ ال����سیاسة ال����شرعیة ) ٣/٤١٩(رى ؛ الفت����اوى الكب����) ١٣/٣٣٣ (اإلن����صاف: ینظ����ر  )2(

 .وما بعدھا) ١٠/٩٧(؛ عون المعبود ) ١/١٣٧(

 .وھم اإلمام الذھبي والزركشي، وابن حجر المكي، وأبو بكر القسطالني  )3(



 

  
  
  
  
  

  المبحث األول
  العمل بھاتعریف القرینة وحكم 

  
  :وفیھ مطلبان

  .تعریف القرینة: المطلب األول
  ً.تعریف القرینة لغة واصطالحا: الفرع األول
  .التعریف اللغوي للقرینة: ًأوال

  .التعریف االصطالحي للقرینة: ًثانیا
  أقسام القرینة: الفرعالثاني

  .حكم العمل بالقرائن: المطلب الثاني
  .أدلة القائلین بالعمل بالقرائن

  .لة المانعین من العمل بالقرائنأد
  .الرأي المختار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  المطلب األول
  القرینة تعریف

  :وفیھ فرعان

  ًتعریف القرینة لغة واصطالحا: الفرع األول

  )١(التعریف اللغوي للقرینة: ًأوال

القاف والراء والنون أصالن ص�حیحان ی�دل أح�دھما عل�ى جم�ع ال�شيء 

قارنت بین الشیئین وقرن بین الحج والعمرة إذا جمع إلى شيء ووصلھ بھ، ومنھ 

َبینھم���ا والق���رن والق���ران الحب���ل یق���رن ب���ین ش���یئین ومن���ھ قول���ھ تع���الى َوت���رى: َ ََ 

َالُمجرمین ِ ِ ْ ِیومئٍذ ْ َ َُمقرنین َْ ِ َّ ِاألص�فاد ِفي َ َ ْ َ وق�د ش�دد للكث�رة، واقت�رن ال�شيء بغی�ره )٢( ْ

  .اتصل بھ وصاحبھ ولذا سمیت الزوجة قرینة

  .الشيء الناتئ بقوة وشدة ومنھ القرن للشاة وغیرھا: رواآلخ

والقرین�ة عل��ى الح�ال یجتم��ع فیھ��ا األم�ران فھ��ي مت�صلة ب��األمر الظ��اھر 

الثابت الدالة علیھ، كم�ا أنھ�ا تك�ون ب�ارزة وحاض�رة وق�د ت�دل عل�ى الح�ال دالل�ة 

  .قویة

  )٣(التعریف االصطالحي للقرینة: ًثانیا

األم��ر ال��دال : اء بتع��اریف ع��دة منھ��اُعرف��ت القرین��ة ف��ي اص��طالح الفقھ��

عل��ى ال��شيء، أو األم��ر ال��ذي ی��شیر إل��ى المطل��وب، أو األم��ارة الت��ي ت��رجح أح��د 

أو األمارة التي تدل على أمر خفي م�صاحب لھ�ا بواس�طة .الجوانب عند االشتباه

  .نص أو عرف أو سنة أو غیرھا

  .األمارة البالغة حد الیقین: والقرینة القاطعة ھي

تع��اریف یتب��ین لن��ا أن القرین��ة ھ��ي العالم��ة أو األم��ارة الت��ي وم��ن ھ��ذه ال

                                 
؛ المعج�م ) ١/٥٦٠(وم�ا بع�دھا ؛ مخت�ار ال�صحاح ) ٥/٦٢(معجم مق�اییس اللغ�ة : ینظر  )١(

 وم��ا ٤٤٨( للراغ��ب األص��فھاني ص؛ معج��م مف��ردات ألف��اظ الق��رآن) ٢/٣٧٧(الوس��یط 
  .دار الكتب العلمیة، بیروت. ، ط)بعدھا

  .٤٩سورة إبراھیم، آیة   )٢(
دار الفك���ر، بی���روت ؛ ك���شاف اص���طالحات . ط) ١٢٣(التعریف���ات للجرج���اني ص: ینظ���ر  )٣(

ھ��ـ ؛ ١٤١٨األول��ى، . دار الكت��ب العلمی��ة، بی��روت، ط. ط) ٣/٥٧٥(الفن��ون للتھ��انوي 
دار الفك�ر، بی�روت ؛ مجل�ة األحك�ام العدلی�ة . ط) ٣٠٢(جی�ب، صالقاموس الفقھي ألب�و 

وزارة ) ٥/٣٦٦(ن���ور محم���د كرات���شي ؛ الموس���وعة الفقھی���ة الكویتی���ة . ط) ١/٣٥٣(
. ط) ٦٣(األوقاف والشؤون اإلسالمیة ؛ اإلثبات بالقرائن في الفقھ اإلسالمي للفائز، ص

  .م١٩٨٣-ھـ١٤٠٣الثانیة، . المكتب اإلسالمي، بیروت، ط



 

  .یستدل بھا على أمر خفى وترجحھ لنا عند االشتباه إلثبات حكم ما

  )١(أقسام القرینة: الفرع الثاني

  .قسم العلماء القرینة أقسام عدة باعتبار مصدرھا، وقوتھا، ومدلوالتھا

  :أقسام القرینة باعتبار مصدرھا ثالثة: ًأوال

 وھي التي ورد علیھ�ا ن�ص م�ن الكت�اب أو ال�سنة، وجعلھ�ا :القرینة النصیة )١(
ال�شارع أم��ارة عل�ى ش��يء مع�ین ومث��ال ذل�ك قول��ھ تع�الى ف��ي ق�صة یوس��ف 

َوجاُءوا َعلى َ ِقمیصھ َ ِ ِ ٍبَدم َ ِكذٍب ِ َقال َ ْبل َ ْسولت َ َ َّ ْلكم َ ُ ْأنفُسكم َ ُ ُ ْ ًأمرا َ ْ ٌف�صبر َ ْ َ ٌجمی�ل َ ِ َ 
ُوهللا َّ َالُمستعاُن َ َ ْ َتصفون َما َلىَع ْ ُ ِ َ )٢(. 

فالدم أمارة على القتل ؛ ولكن یعقوب علیھ السالم لم یقبل بھذه القرینة ألنھا 

ضعیفة حیث یوجد قرینة أقوى منھا تك�ذبھا، وھ�ي أن قم�یص یوس�ف علی�ھ 

ًالسالم كان سلیما غیر ممزق فكیف یأكل الذئب یوسف علیھ السالم دون أن 

  !!یمزق قمیصھ ؟؟

َق��ال: ب علی��ھ ال��سالم ول��ذلك ق��ال یعق��و ْب��ل َ ْس��ولت َ َ َّ ْلك��م َ ُ ْأنف��ُسكم َ ُ ُ ْ ًأم��را َ ْ ٌف��صبر َ ْ َ َ 

ٌجمیل ِ ُوهللا َ َّ َالُمستعاُن َ َ ْ َعلى ْ َتصفون َما َ ُ ِ َ )٣(.  

ومنھا أن الفراش أمارة على نسبة الولد لل�زوج لقول�ھ ص�لى هللا علی�ھ وس�لم 

  .)٤(»الولد للفراش وللعاھر الحجر«

، dna بال�ذات م�ع الفحوص�ات الحدیث�ة وتحلی�ل وقدتكون ھذه قرینة ضعیفة

  .أو ثبت عدم اجتماع الزوجین

 وھ��ي الت��ي اس��تخرجوھا الفقھ��اء واس��تنبطوھا وجعلوھ��ا أدل��ة :ق��رائن فقھی��ة )٢(
وم��ن أمثلتھ��ا بی��ع . عل��ى األحك��ام وھ��ي موج��ودة ف��ي ثنای��ا كت��بھم الفقھی��ة

 ألن المریض مرض الموت لوارثھ إال إذا أجازه باقي الورثة فھو بیع باطل
 .ھذا التصرف قرینة على إرادتھ اإلضرار بباقي الورثة

                                 
. دار المكتب�ي، دم�شق، ط. محم�د الزحیل�ي، ط. اإلثبات في الشریعة اإلس�المیة، د: ینظر  )١(

الدار . ط) ٣٣٥(أیمن العمر، ص. ، داإلثباتھـ ؛ المستجدات في وسائل ١٤١٨األولى، 
ھ��ـ ؛ اإلثب��ات ب��القرائن ١٤٣١الثانی��ة، . العثمانی��ة ودار اب��ن ح��زم، عم��ان، بی��روت، ط

إب��راھیم الحم��ود، موق��ع .  الق��ضاء ب��القرائن المعاص��رة، د؛)  وم��ا بع��دھا٦٦(للف��ائز، ص
  .بحوث ودراسات

  ).١٨(سورة یوسف، آیة   )٢(
  ).١٨(سورة یوسف، آیة   )٣(
للع��اھر للحج��ر /المح��اربین م��ن أھ��ل الكف��ر وال��ردة ب��اب/أخرج��ھ البخ��اري ف��ي ص��حیحھ ك  )٤(

  ).٦/٢٤٩٩) (٦٤٣٢(برقم 



 

 وھ��ي الت��ي ی��ستنبطھا القاض��ي بفطنت��ھ وذكائ��ھ، وھ��ي دلی��ل :ق��رائن ق��ضائیة )٣(
إثبات متى اقتنع القاضي بھا وغلب على ظنھ صحتھا ؛ وإن كان یجب على 
الق��ضاة ت��وخي الحیط��ة والح��ذر وع��دم التعوی��ل علیھ��ا، إال ض��من القواع��د 

  :،وذلك بأنھ)١(ومن ذلك ماحصل مع أحد القضاة.قبولةوالضوابط الم

َادع��ى عن��َدهُ رُج��ل أن��ُھ س��لم غریم��ا ل��ُھ م��اال ودیع��ة ف��أنكرهُ، فق��ال ل��ُھ  ََ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َْ َْ ًَ ًِ ًِ ِ َ َ َّ َّ ٌ َّ
ِالقاضي َ َأین سلمتھ إیاهُ؟ قال: ْ َ ََ َّ ْ َّْ ِبمسجٍد ناء عن البلد: َ َ َ َ َْ ْ ٍْ َ ِ ِ.  

َقال ِاذھب فجئني منُھ ب: َ ْ ِْ ِ ِ َ ْ َ ُِمصحٍف أحلفُھ علیھ، فمضى، واعتقل القاضي ْ َِ َ َ َْ َ َ َ َ َ َ َْ ْ َْ ُ ِّ ُ

َالغریم، ثم قال لُھ َ َ َّ ُ َ ِ َ َأتراهُ بلغ المسجَد؟ قال: ْ َ َ ََ ِ ْ ْ َ َ ُ ِال فألزمُھ بالمال: َ َ َْ ِْ َ ََ َ.) ٢(  

  أقسام القرینة باعتبار قوتھا وضعفھا: ًثانیا

  :وھي أقسام ثالثة

ً قویا مستقال ال یحتاج إلى دلیل آخر، كما ًالقرائن القویة وھي إذا كانت دلیال )١( ً

ل��و خ��رج رج��ل م��ن دار وھ��و مرتب��ك وم��ضطرب وخ��ائف وف��ي ی��ده س��كین 

ملوثة بالدماء وفي الدار قتیل یتخبط في دمھ، فھذه قرینة قاطعة على القت�ل، 

 .، ومنھا عالمة اإلسالم أو الكفر على الركاز)٣(أو اللوث والقسامة

ًمرجحا لما معھا مؤكدة ومقویة لھ وتسمى بالقرین�ة ًالقرائن التي تكون دلیال  )٢(

الضعیفة كما لو وقع نزاع بین زوجین ف�ي مت�اع البی�ت ك�ل یدعی�ھ وال بین�ة 

  وكالھم������������ا ص������������احب ی������������د فی������������رجح ق������������ول ك������������ل منھم������������ا 

بقرینة فیما یصلح ویناسب لھ استعمالھ فیما یناسب الرجال فھو للزوج، وما 

 .یناسب النساء فھو للزوجة

ًتكون دلیال مرجوحا فال یقوى االستدالل بھا ھي مجرد احتمال القرائن التي  )٣( ً

ھ�و أق�وى منھ�ا، وت�سمى  وشك فال یعول علیھا في اإلثبات بل یعارضھا م�ا

بالقرین��ة الكاذب��ة ك��دعوى أخ��وة یوس��ف أن ال��ذئب أكل��ھ وج��اءوا بال��دم عل��ى 

قمیصھ كقرینة على صدقھم، حیث عارضھا تكذیب یعقوب علیھ السالم لھم 

 .سالمة القمیص من التمزقبقرینة 

                                 
  .وھو القاضي إباس بن معاویة  )١(
  ).١/٢٥(رق الحكمیةانظر الط  )٢(
اللوث ھو شبھ الداللة على حدث من األحداث وال یكون بینة تامة، والق�سامة ھ�ي حل�ف   )٣(

ل��وث (ر الق��اموس الفقھ��ي م��ادة ینظ��.مع��ین عن��د التھم��ة بالقت��ل عل��ى اإلثب��ات أو النف��ي 
  ).قسم،



 

  أقسام القرینة باعتبار مدلولھا: ثالثا

  :وھي قسمین

  

 وھ��ي الت�ي یق��وم العق�ل باس�تنتاجھا كوج��ود الم�سروقات عن��د :ق�رائن عقلی�ة )١(

الم��تھم بال��سرقة، وظھ��ور الحم��ل عل��ى ام��رأة ال زوج لھ��ا فھ��و قرین��ة عل��ى 

 .زناھا

ي غی�ر ثابت�ة ب�ل  وھي الت�ي ی�دل علیھ�ا الع�رف والع�ادة، وھ�:قرائن عرفیة )٢(

ًتتبدل بتب�دل األع�راف والع�ادات كم�ن حل�ف أال یأك�ل لحم�ا فأك�ل س�مكا ف�ال  ً

یحنث ؛ ألن الع�رف ال یطل�ق اللح�م عل�ى ال�سمك، وكم�ن اش�ترى ش�اه قبی�ل 

  .عید األضحى فإنھا قرینة على قصد األضحیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  المطلب الثاني
  حكم العمل بالقرائن

ً لم یف�ردوا للق�رائن باب�ا – رحمھم هللا –فقھ یجد أن الفقھاء الناظر في كتب ال

ًم��ستقال، ول��م ی��ذكروھا ف��ي وس��ائل اإلثب��ات إال ن��ادرا، وإنم��ا ذكروھ��ا ف��ي ثنای��ا  ً

األبواب والفصول واألحكام وقد اس�تندوا إلیھ�ا ف�ي الق�ضاء والحك�م دون اس�تثناء 
م�ن ذكرھ�ا ص�راحة )١(فالفقھاء مجمعون على األخ�ذ ب�القرائن ف�ي الجمل�ة، فم�نھم

واعتبرھا وسیلة من وسائل اإلثبات، ومنھم من ذكر القرائن في مجال االحتجاج 
والترجیح، فیحكم باألمارة الظاھرة أو العالم�ة، أو ظ�اھر الح�ال، دون أن یك�ون 
ًھناك قاعدة عامة في ذلك ؛ ولذا نجد أن تعریف القرینة وأقسامھا لم یكن ظاھرا 

لق�دامى ؛ ولع�ل االحتی�اط والتح�رز ك�ان س�بب ذل�ك، ًوصریحا في كت�ب الفقھ�اء ا
فالحكم بالقرائن یحتاج لھ صفاء ذھن، وحدة فكر، ورجحان عقل، وزی�ادة تق�وى 

  .وصالح وإال انحرف بھا صاحبھا وأصبحت أداه للظلم والتعسف
وق��د اس��تدل المالكی��ة والحنابل��ة بأدل��ة كثی��رة ی��ستدل بھ��ا عل��ى العم��ل ب��القرائن 

  :)٢(م نذكر منھا مایليواألخذ بھا في الحك
َوجاُءوا: قولھ تعالى )١( َعلى َ ِقمیصھ َ ِ ِ ٍبَدم َ ِكذٍب ِ َ )٣(. 

أن أخ��وة یوس��ف علی��ھ ال��سالم وض��عوا ال��دم عل��ى قمی��صھ :وج��ھ االس��تدالل
عالم��ة وقرین��ة كاذب��ة عل��ى ص��دقھم وف��ي ھ��ذا دالل��ة عل��ى أعم��ال االم��ارات 

تبطلھا كما في والعالمات في األحكام مالم تكن ھناك قرینة منھا تعارضھا و
ھذه اآلیة حیث أن یعقوب علیھ السالم اس�تدل عل�ى ك�ذبھم ب�سالمة القم�یص 

  .من التمزق
 .وان كان ھذا في شریعة من قبلنا فھو شرع لنا مالم یرد ناسخ

                                 
 ؛ مطبع��ة الم��دني، الق��اھرة. وم��ا بع��دھا، ط) ١/٧(الط��رق الحكمی��ة الب��ن الق��یم : ینظ��ر  )١(

دار الكت��ب العلمی��ة، بی��روت ؛ حاش��یة اب��ن . ط) ٢/١٠١(تب��صرة الحك��ام الب��ن فرح��ون 
  ).٨/٢٣(عابدین 

المكتب�ة ال�شاملة ؛ تف�سیر ) ١٣/٣٠(المراجع السابقة وأضواء البی�ان لل�شنقیطي : ینظر  )٢(
المكتب��ة ) ٣/٤٨٦(المكت��ب ال��شاملة ؛ المح��رر ال��وجیز الب��ن عطی��ة ) ٩/١٥٠(القرطب��ي 

ھ��ـ ؛ ع��دة ١٩٧٣دار الجی��ل، بی��روت، . ط) ٣/٩(الم الم��وقعین الب��ن الق��یم ال��شاملة ؛ أع��
  .دار الكتب العلمیة، بیروت. وما بعدھا، ط) ١/٢٣٠(الصابرین البن القیم 

  ).١٨(سورة یوسف، آیة   )٣(



 

َقال: قولھ تعالى َھي َ ِراوَدتني ِ ْ َ ْعن َ ِنفسي َ ْ ِوشھَد َ َ ٌشاھد َ ِ ْمن َ َأھلھا ِ ِ ْ ْإن َ َكان ِ ِقمیُصُھ َ َّقد َ ُ 
ٍقُبل ْنِم ْفصَدقت ُ َ َوُھو ََ َمن َ َالكاذبین ِ ِ ِ َ ْوإن ْ ِ َكان َ ِقمیُصُھ َ َّقد َ ْمن ُ ٍدُبر ِ ْفك�ذبت ُ َ َ َ َوُھ�و َ َم�ن َ ِ 

َالصادقین ِ ِ َّفلما َّ َ َقمیصُھ َرأى َ ِ َّقد َ ْمن ُ ٍدُبر ِ َقال ُ َّإنُھ َ ْمن ِ َّكیدكن ِ ُ ِ ْ َّإن َ َّكیَدكن ِ ُ ْ ٌعظیم َ ِ َ )١.( 
 – علی�ھ ال�سالم -ن التوصل ف�ي ق�صة یوس�ف  أ:وجھ االستدالل من اآلیات

إلى معرفة ال�صادق م�ن الك�اذب ھ�و ق�د القم�یص ف�إن ك�ان م�ن الخل�ف فھ�و 
  .قرینة على الھرب، وإن كان من األمام فھو قرینة على المدافعة

وفي ھذا دلیل على األخذ ب�القرائن عن�د انع�دام البین�ات، وھ�ذا وإن ك�ان ف�ي 
 . یرد ناسخشریعة من قبلنا فھو شرع لنا مالم

ی�وم ب�در حی�ث )٢(ما أخرجھ الشیخان في صحیحھما في قصة قتل أبي جھ�ل )٢(
أن ك�ل منھم�ا قتل�ھ )٤(ومع�اذ ب�ن عف�راء)٣(ادعى معاذ بن عم�رو ب�ن الجم�وح

فنظ��ر ف��ي . ال : ھ��ل م��سحتما س��یفیكما فق��اال«: فق��ال ص��لى هللا علی��ھ وس��لم
 .)٥(»الجموحكال كما قتلھ، وقضى بسلبھ لمعاذ بن عمرو بن : السیفین فقال

واضح من الحدیث حیث نظر صلى هللا علیھ سلم إلى الدلیل :وجھ االستدالل
المادي، وھو أثر الدم المتل�وث ب�ھ س�یفھما، وجعل�ھ قرین�ة وعالم�ة عل�ى أن 

 .كل منھما اشترك في قتلھ
 رضي هللا عن�ھ – )٦(ما أخرجھ البخاري في صحیحھ بسنده إلى أبي ھریرة )٣(

ال تنكح األیم حتى تستأمر وال «: علیھ وسلم قال عن رسول هللا صلى هللا –
أن : رس��ول هللا وكی��ف إذنھ��ا ؟؟ ق��ال ی��ا: ق��الوا. ت��نكح البك��ر حت��ى ت��ستأذن

 .)٧(»تسكت

                                 
  ).٢٨-٢٦(سورة یوسف، آیة   )١(
ن أش�د ھو عمرو بن ھشام بن المغیرة بن مخزوم القرشي المخزومي، كان م�: أبو جھل  )٢(

  . الناس على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قتل یوم بدر
؛ اإلص�ابة ف�ي تمیی�ز ال�صحابة الب�ن ) ٧/٤٠٤(الطبقات الكب�رى الب�ن س�عد : ینظر

  ).٢/٤٩٦(حجر 
ًمعاذ بن عمرو بن الجموح األنصاري الخزرجي ال�سلمي، ش�ھد العقب�ة وب�درا وھ�و أح�د   )٣(

عكرمة بن أبي جھل فقطع یده، فبقی�ت معلق�ھ من قتل أبي جھل في یوم بدر، وقد ضربھ 
ًحتى تمطى علیھا فألقاھ�ا، قات�ل بقی�ة یوم�ھ ث�م بق�ي بع�د ذل�ك دھ�را حت�ى م�ات ف�ي زم�ن 

  ).٦/١٤٣(اإلصابة : ینظر.  عثمان
معاذ بن عفراء، وعفراء أمھ وأبوه الحارث بن رفاعة من بني مالك من بن�ي النج�ار ل�ھ   )٤(

  ).٨/٢٤٥(الجرح والتعدیل : ینظر.صحبھ، مات أیام علي بن أبي طالب
أب�واب الخم�س، ب�اب م�ن ل�م یخم�س م�ن األس�الب ب�رقم /أخرجھ البخاري في صحیحھ ك  )٥(

  ).١٧٥٢(الجھاد والسیر باب استحقاق القاتل سلب القتیل رقم /ومسلم في ك) ٢٩٧٢(
  ).٩( سبق ترجمتھ ص  )٦(
) ٤٨٤٣(ب�رقم .. ره البكر باب ال ینكح األب وغی.النكاح/أخرجھ البخاري في صحیحھ ك  )٧(

  ).٤/١٤٠)(٣٥٣٨(النكاح باب استئذان الثیب برقم /ومسلم ك) ٥/١٩٧٤(



 

 أن الرسول صلى هللا علیھ وسلم جعل الصمت قرین�ة عل�ى :وجھ االستدالل
 .الرضا، وھذا من أقوى األدلة على الحكم بالقرائن

 حی�ث حك�م عم�ر - رض�وان هللا عل�یھم -حابة عمل الخلفاء الراش�دین وال�ص )٤(
رض��ي هللا عن��ھ بإقام��ة ح��د الزن��ا عل��ى الم��رأة الت��ي ال زوج لھ��ا وظھ��ر بھ��ا 

 .)١(حمل
وأق��ام رض��ى هللا عن��ھ، وعثم��ان ب��ن عف��ان ح��د ال��شرب عل��ى م��ن ُوج��د من��ھ 

رض�ي هللا ع�نھم )٤(عن اب�ن م�سعود)٣(، كذلك روى)٢(رائحة الخمر أو تقیأھا
  .أجمعین

 المعاص��رین إل�ى ع��دم األخ�ذ ب��القرائن واس�تدلوا عل��ى ذل��ك وق�د ذھ��ب بع�ض
  :)٥(بأدلة منھا

قال رس�ول هللا :  قال)٧( في سننھ بسنده إلى أن عباس)٦(ما أخرجھ ابن ماجة )١(

                                 
صحیح البخ�اري المح�اربین م�ن أھ�ل الكف�ر وال�ردة، ب�اب االعت�راف بالزن�ا، ب�رقم : ینظر  )١(

)٦/٢٥٠٣) (٦٤٤١.(  
؛ ) ٥/٢١٢٥(األشربة، باب الباذق ومن نھ�ى ع�ن ك�ل م�سكر /صحیح البخاري ك: ینظر  )٢(

  ).٥/١٢٦) (٤٥٥٤(الحدود، باب حد الخمر برقم /وصحیح مسلم ك
ب�اب الق�راء م�ن أص�حاب النب�ي ص�لى هللا علی�ھ وس�لم /فضائل القرآن/صحیح البخاري ك  )٣(

ص��الة الم��سافرین وق��صرھا، ب��اب ف��ضل اس��تماع /وم��سلم ك) ٤/١٩١٢) (٤٧١٥(ب��رقم 
  ).٢/١٩٦) (١٩٠٦(القرآن رقم 

 بن مخزوم، اإلمام الحبر، فقیھ األمة أبو عبدالرحمن الھذلي عبدهللا بن مسعود بن غافل  )٤(
 ھ�اجرً ب�درا ش�ھد األول�ین، ال�سابقین م�ن ك�ان زھ�رة، بنى حلیف المكي المھاجري البدري

  .وثالثین اثنین سنة توفى ًكثیرا،ً علما روى غزیرة، مناقبھ الھجرتین،
  .)١/٤٦١( النبالء أعالم سیر :ینظر

دار النصیحة، المدینة . ، ط) وما بعدھا٢٨٧(سعید الزھراني ص. طرائق الحكم د: ینظر  )٥(
محم��د العم��ر . م ؛ أص��ول التحقی��ق الجن��ائي د٢٠١٠/ھ��ـ١٤٣١الرابع��ة، . المن��ورة، ط

م ؛ الق�ضاء ٢٠٠٨/ھـ١٤٢٩األولى، . دار النوادر، دمشق، ط. ط)  وما بعدھا٥١٩(ص
  .بالقرائن المعاصرة للحمود، موقع بحوث ودراسات

ج��ة ھ��و محم��د ب��ن یزی��د الح��افظ الكبی��ر، الحج��ة المف��سر، أب��و عب��دهللا ب��ن ماج��ة اب��ن ما  )٦(
القزویني، مصنف السنن والتاریخ والتفسیر وحافظ قزوین ف�ي ع�صره، ول�د س�نة ت�سع 
ًوم��ائتین، ك��ان اب��ن ماج��ھ حافظ��ا ناق��دا ص��ادقا واس��ع العل��م، ت��وفى س��نة ث��الث وس��بعین  ً ً

 وم�ا ١٣/٢٧٧(س�یر أع�الم الن�بالء : ظرین. ًمائتین في رمضان عاش أربعا وستین سنة
  ).بعدھا

ابن عباس ھ�و حب�ر األم�ة وإم�ام التف�سیر، وفقی�ھ الع�صر، أب�و العب�اس عب�دهللا اب�ن ع�م   )٧(
رسول هللا صلى هللا علیھ وس�لم العب�اس ب�ن عب�دالمطلب، مول�ده ب�شعب بن�ي ھاش�م قب�ل 

ً ثالث��ین ش��ھرا ًالھج�رة ب��ثالث س�نین، ص��حب رس�ول هللا ص��لى هللا علی��ھ وس�لم نح��وا م�ن
توفى رسول هللا صلى هللا علیھ ولھ ث�الث ع�شرة س�نة، . ًوحدث عنھ كثیرا من األحادیث

توفى سنة ثمان أو سبع وستین، ولھ إح�دى وس�بعون س�نة، وأحادیث�ھ س�تون وس�تمائة 
  .وألف حدیث
  ).٣/٣٣١(سیر أعالم النبالء : ینظر



 

ًلو كنت راجما أحدا بغیر بینة لرجمت فالنة فقد ظھر «صلى هللا علیھ وسلم  ً

 .)١(»منھا الریبة في منطقھا وھیئتھا ومن یدخل علیھا
 أوضح النبي صلى هللا علیھ وسلم أن الحد ال یق�ام :جھ الداللة من الحدیثو

 .)٢(بمجرد الشیاع والقرائن بل البد من البینة واالعتراف
 بأن ماھی�ة البین�ة ھ�ي ك�ل م�ایبین الح�ق ویظھ�ره :)٣(ونوقش ھذا االستدالل

والقرائن مما یظھر الحق ویبین�ھ ولك�ن ق�د تك�ون تل�ك الق�رائن الت�ي ظھ�رت 
كما أن حد الزن�ا ل�یس كغی�ره م�ن .  المرأة لیست بالقوة لقیام الحد علیھاعلى

 .والحدود تدرأ بالشبھات، الحدود فالبد فیھ من الیقین والقطع الجازم بالزنا
البین�ة « ف�ي س�ننھ ق�ال الرس�ول ص�لى هللا علی�ھ وس�لم )٤(ما أخرج�ھ البیھق�ي )٢(

 .)٥(»على المدعي، والیمین على من أنكر
 أن النب�ي ص�لى هللا علی�ھ وس�لم أوض�ح أن البین�ة ھ�ي الت�ي :وجھ االستدالل

 .یعول علیھا ویؤخذ بھا في القضاء، أما غیرھا كالقرائن فال
یبین الح�ق ویظھ�ره، وال ش�ك  بأن البینة اسم لكل ما:ونوقش ھذا االستدالل

أن الق�رائن ت��دخل فیھ�ا، ب��ل ق�د تك��ون أق��وى دالل�ة عل��ى ص�دق الم��دعى م��ن 
یحصر قب�ول ال�دعوى عل�ى البین�ة،  كما أن الحدیث ال،)٦(داللة إخبار الشاھد

                                 
) ٢٥٥٩(لفاح���شة ب���رقم الح���دود، ب���اب م���ن أظھ���ر ا/أخرج���ھ اب���ن ماج���ھ ف���ي س���ننھ ك  )١(

  .وقال عنھ األلباني صحیح وشطره األول متفق علیھ). ٢/٨٥٥(
م���ن برن���امج منظوم���ة ) ٢/٨٢(ص���حیح وض���عیف اب���ن ماج���ھ لأللب���اني : ینظ���ر

  .التحقیقات الحدیثیة
دار احی�اء الت�راث العرب�ي، بی�روت، . ط) ١٠/١٣٠(شرح صحیح م�سلم للن�ووي : ینظر  )٢(

  .ھـ١٣٩٢الثانیة، . ط

  .دار الكتب العلمیة، بیروت. ط) ٥٢٠(التشریع الجنائي عبدالقادر عودة : ینظر  )٣(

البیھقي ھو الحافظ العالمة الثبت الفقیھ شیخ اإلسالم أبو بكر أحمد بن الحسین بن عل�ي   )٤(

َالخ�سروجردي ول�د س�نة أرب�ع وثم�انین وثالثمائ��ة ف�ي ش�عبان، وس�مع وھ�و اب�ن خم��س  ْ ُ

لت��صانیف النافع��ة، ت��وفى س��نة ثم��ان وخم��سین ُع��شرة س��نة، ب��ورك ف��ي علم��ھ، ف��صنف ا

  .ًعاش أربعا وسبعین سنة. وأربعمائة

  ). وما بعدھا١٨/٣١٣(سیر أعالم النبالء : ینظر

موق�ع ) ١٦/٤٩) (٦١٧٧(ال�دعوى ب�رقم /أخرجھ البیھق�ي ف�ي معرف�ة ال�سنن واآلث�ار ك  )٥(

  .جامع الحدیث

  .وقال عنھ األلباني رواه البیھقي بإسناد حسن أو صحیح

المكت�ب اإلس�المي، بی�روت، . مشكاة المصابیح للتبریزي، تحقیق األلباني ط: نظرا

  .م١٩٨٥/ھـ١٤٠٥الثانیة، . ط

  ). وما بعدھا١/١٧٢(؛ تبصرة الحكام ) ١/١٦(الطرق الحكمیة البن القیم : ینظر  )٦(



 

 .بل قدتكون ھناك وسائل إلثبات الدعوى ومنھا القرائن

وأرى بع��د الع��رض ل��آلراء وأدلتھ��ا، أن ال��رأي األول القائ��ل :ال��رأي المخت��ار
بجواز الحكم بالقرائن ھو المختار وذلك لق�وة م�ا ذك�روه، وض�عف م�ا اس�تدل ب�ھ 

ل�ك أن ف�ي إھم�ال األخ�ذ ب�القرائن إض�اعة لكثی�ر م�ن المعاصرین، ی�ضاف إل�ى ذ
ًحقوق الناس، فكثیر من الجرائم تتم بعیدا عن مرأى الناس، وتقیید الجریمة ض�د 

مجھول یكثر عن عبث المجرمین ویضیع حق�وق ال�ضحایا، كم�ا أن تط�ور العل�م 
جعل كثیر من القرائن ال مجال للشك فیھا واالحتمال، وعن�د مواجھ�ة الم�تھم بھ�ا 

الغالب اعترافھ بما یواجھ بھ م�ن أدل�ة وف�ي ھ�ذا حف�ظ للمجتم�ع وس�المة ل�ھ م�ن ف
ًعبث المجرمین فاألخذ بالقرائن واألمارات الدالة على إدانة الم�تھم أول�ى وأق�وى 

.م�����ن تحلی�����ف المتھم�����ین وإخ�����الء س�����بیلھم بحج�����ة ع�����دم وج�����ود ال�����شھود



 

  
  
  
  

  المبحث الثاني
  القرائن الطبیة للكشف عن الخمور والمخدرات

  
  .اختالف الفقھاء بإثبات حد الشرب بالقرائن

  .الرأي المختار
  :القرائن الحدیثة للكشف عن الخمور والمخدرات

 .ھواء الزفیر )١(

 .تحلیل الدم )٢(

 .تحلیل البول )٣(

 .تحلیل الشعر )٤(

  .حكم العمل بھا
  .التدابیر الوقائیة إلثبات صحة القرائن الطبیة: تتمة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  المبحث الثاني
  الطبیة للكشف عن الخمر والمخدراتالقرائن 

الناظر في كتب الفقھاء یجد أنھم قد تحدثوا عن بعض القرائن التي تثبت 
ْتناول المسكر كالرائحة، والقيء، والسكر ُّ.  

 في حكم ھذه القرائن ھل یق�ضى بھ�ا – رحمھم هللا –وقد اختلف الفقھاء 
  :ًوتكون دلیال إلثبات حد الشرب على قولین

 )٢(ذھ�ب الحنفی�ة، وال�شافعیة وھ�و الم�ذھب عن�د الحنابل�ة: )١(القول األول
  .ًإلى أن ھذه القرائن ال یقضى بھا وال تصلح أن تكون دلیال إلثبات حد الشرب

وذل��ك ألن الرائح��ة محتمل��ة أن تك��ون م��ن الخم��ر أو غی��ره، أو ق��د یك��ون 
  .شربھا باإلكراه واالضطرار والحدود تدرأ بالشبھات

  ذھ��ب المالكی��ة وھ��و روای��ة عن��د الحنابل��ة وھ��و رأي : )٣(الق��ول الث��اني
 إل�ى أن ھ�ذه الق�رائن دلی�ل إلثب�ات الح�د وإقامت�ھ )٥( وتلمیذه اب�ن الق�یم)٤(ابن تیمیة

                                 
؛ االختی��ار لتعلی��ل المخت��ار الب��ن م��ودود ) ١/٣٣٣(؛ اللب��اب ) ٥/٤٩٧(الب��دائع : ینظ��ر  )١(

دار ال��سالم، . ط) ٦/٥٠٨(دار الكت��ب العلمی��ة، بی��روت ؛ الوس��یط للغزال��ي . ط) ٤/٩٨(

دار الكت����ب . ط) ٥/٤٠(م ؛ حاش����یة البجیرم����ي ١٩٩٧//ھ����ـ١٤١٧األول����ى . م����صر، ط

 وم��ا ٩/٥٠١(م ؛ المغن��ي الب��ن قدام��ة ١٩٩٦/ھ��ـ١٤١٧األول��ى، . العلمی��ة، بی��روت، ط

  ). وما بعدھا١٠/٢٣٣(ي ؛ االنصاف للمرداو) ٦/١٥١(؛ كشاف القناع ) بعدھا

المذھب عند الحنابلة أنھ ال یحد برائحة الخمر، أما من القيء والسكر فالمذھب أنھ یح�د   )٢(

  .بھا ألن ذلك ال یكون إال بعد شربھا فأشبھ مالو قامت البینة علیھ بشربھا

  .مراجع الحنابلة السابقة: ینظر

. ط) ٨/٣٤٤( حاش�یة الخرش�ي ؛) ٦/٣٦٨(حاش�یة الدس�وقي م�ع ال�شرح الكبی�ر : ینظر  )٣(

م ؛ تبصرة الحكام البن فرحون ١٩٩٧/ھـ١٤١٧األولى، . دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

 ١٠/٢٣٣(وم��ا بع��دھا ؛ اإلن��صاف للم��رداوي ) ٩/٥٠١(؛ المغن��ي الب��ن قدام��ھ ) ٢/٨٦(

دار المعرفة ؛ الطرق الحكمیة . ط) ١/١٣٧(؛ السیاسة الشرعیة البن تیمیة ) وما بعدھا

  ).١/١٣٠(؛ أعالم الموقعین البن القیم ) ١/١٤٣( القیم البن

ابن تیمیة ھ�و أحم�د ب�ن عب�دالحلیم ب�ن عبدال�سالم ب�ن تیمی�ة أب�و العب�اس الحران�ي، ول�د   )٤(
بح��ران س��نة إح��دى وس��تین وس��تمائة، ق��دم م��ع وال��ده وأھل��ھ إل��ى دم��شق، وأخ��ذ م��ن 

 من المخالفین، فأودع في علمائھا، برع في التفسیر والفقھ والحدیث، أوذي في ذات هللا
ال��سجن ت��ارة ونف��ى ت��ارة، ولك��ن ھ��ذا ل��م ی��ؤثر علی��ھ، ل��ھ مؤلف��ات كثی��رة تبل��غ خم��سمائة 

  .مجلد، ولھ فتاوى عدیدة منھا مجموع الفتاوى، توفى سنة ثمان وعشرین وسبعمائة
  ). وما بعدھا٦/٨٠(شذرات الذھب : ینظر

لدم�شقي، أب�و عب�دهللا ش�مس ال�دین، ابن القیم ھو محمد بن أبي بكر بن أیوب الزرع�ي ا  )٥(



 

  .على من ُوجدت منھ

 رض�وان هللا –وذلك لفعل الخلف�اء الراش�دین كعم�ر وعثم�ان وال�صحابة 
  .ینكر وكان ھذا بمحضر من علماء الصحابة وسادتھم ولم –علیھم 

بع��د ع��رض اآلراء وأدل��تھم أرى أن التق��دم الطب��ي ف��ي : ال��رأي المخت��ار
العصر الحاضر یساعدنا في معرفة ما إذا كانت ھذه القرائن قوی�ة إلثب�ات الح�د، 
أو ظنیة ال یعول علیھا ؛ فالرأي األول القائل بأن ھذه القرائن ال تصلح أن تكون 

 الق�رائن محتمل�ة ظنی�ة، والتحالی�ل ًدلیال على إثبات الح�د بن�ى رأی�ھ عل�ى أن ھ�ذه
الطبیة ت�رجح لن�ا م�ا إذا كان�ت ھ�ذه الرائح�ة أو ال�سكر ك�ان ب�سبب ش�رب الم�واد 

  .المسكرة والمخدرة أم ال

أما القيء فال شك أنھ قرینة قویة على شرب المسكر ألن�ھ ل�م یتقیأھ�ا إال 
االت ال�سابقة إذا شربھا، فیثبت بھا الحد إال إذا ادعى المتھم ف�ي ھ�ذه الحال�ة والح�

ًأنھا شربھا إكراھا أو اضطرارا أو جھال فھ�ذه ش�بھة ت�درأ الح�د عن�ھ، والب�د م�ن  ً ً

إقام�ة البین�ة عل��ى ذل�ك س��واء بال�شھود، أو إق��رار م�ن أكرھھ��ا عل�ى ش��ربھا، وإال 
  .ُعزر

ك��ان م��ا س��بق ق��رائن اس��تدل بھ��ا بع��ض الفقھ��اء الق��دامى إلثب��ات تن��اول 
التقدم الطبي الھائل فقد تم اكتشاف وسائل المسكر، أما في العصر الحاضر وبعد 

وذل�ك ع�ن طری�ق . وقرائن من خاللھا یكشف عن متعاطي الخم�ور والمخ�درات
  .)١(ھواء الزفیر، أو تحلیل الدم، أو تحلیل البول، أو تحلیل الشعر

فعند تن�اول الم�سكرات، والت�ي ت�شتمل عل�ى كح�ول ی�تم امت�صاص ن�سبة 

منھ في المعدة، % ٢٠ريء، ویتم امتصاص ضئیلة عن طریق الفم والبلعوم والم

ثم ینتقل % ٨٠واالمتصاص الحقیقي یتم عن طریق األمعاء الدقیقة وذلك بنسبة 

إلى الكبد بواسطة الشریان الكبدي، حیث یتم تكسیر الكحول بمعدل ثابت لیحول�ھ 

                                                                             
ًابن الق�یم، ول�د بدم�شق س�نة إح�دى وت�سعین وس�تمائة ك�ان فقیھ�ا عالم�ا تتلم�ذ عل�ى ی�د  ً

ُشیخھ ابن تیمیھ، وھذب كتبھ ونظمھا ونشر علمھ، سجن معھ في قلع�ة دم�شق، وع�ذب 
ُوغرب، لھ مؤلف�ات عظیم�ة الق�در، جلیل�ة النف�ع ت�وفى س�نة إح�دى وخم�سین وس�بعمائة 

  ھجریة
  ). وما بعدھا٨/٢٨٧(شذرات الذھب : ینظر

) ٤٩٥(؛ الم�ستجدات ف�ي وس�ائل االثب�ات ص) ٥٥٤(أصول التحقیق الجنائي ص: ینظر  )١(
وما بعدھا ؛ موقع تحالی�ل طبی�ة تحلی�ل المخ�درات، ) ٣٠٣(وما بعدھا ؛ فقھ األشربة ص

فی��ة كی: مق��ال الفح��ص المخب��ري للم��شروب لمعرف��ة نوع��ھ، موق��ع الملتق��ى الفقھ��ي مق��ال
  .اكتشاف المخدرات بالجسم موقع المخدرات واإلدمان



 

إلى أسیتالدھید، ثم إلى حمض األستیك، ثم إلى ثاني أكسید الكربون والماء، وم�ا 

ع�ن المع�دل الثاب�ت یخ�رج ع�ن طری�ق الوری�د الكب�دي إل�ى القل�ب ومن�ھ إل��ى زاد 

ًال��رئتین، ث��م یت��وزع إل��ى كاف��ة أن��سجة وأع��ضاء الج��سم ون��سبة ض��ئیلة ج��دا م��ن 

  .الكحول یتم طرحھا خارج الجسم مع ھواء الزفیر، والبول، والغدد العرقیة

وك��ذلك الم��واد المخ��درة ی��تم تك��سیرھا ع��ن طری��ق الكب��د، وتتف��رق ف��ي 

عضاء وأنسجة الجسم، ویخزن الجسم بعض منھا، ویتخلص من الجزء اآلخ�ر، أ

ویعتمد مع�دل امت�صاص الجھ�از الھ�ضمي للكح�ول والم�واد المخ�درة عل�ى حال�ة 

المعدة، وعلى مافیھا من مواد طعامیة تعرقل أو ت�سھل عملی�ة امت�صاص الج�سم 

ج�ة تركی�زه للكحول، والمواد المخدرة، وعلى سرعة شرب المادة الكحولیة، ودر

في المشروب الكح�ولي، كم�ا أن بق�اء الم�ادة الفعال�ة للمخ�در داخ�ل الج�سم یعتم�د 

  :على عدة عوامل منھا

 .الحالة الصحیة العامة للشخص، وسنھ، وحالة الكبد والكلى )١(

نوع المخدر، وھل المتعاطي مدمن أو یتعاطى ألول م�رة، أو ی�ستعمل  )٢(

 الح����شیش :المخ����در ب����صورة غی����ر م����ستمرة فعل����ى س����بیل المث����ال

والماریجوانا ت�ستمر الم�ادة الفعال�ة ف�ي ج�سم المتع�اطي ألول م�رة م�ن 

 .ًیومین إلى ثالثة ویمكن ظھورھا أیضا بعد خمسة أیام

أما في حالة المتعاطي الیومي، والمعتاد فتستمر ع�ادة لم�دة أس�بوعین ولك�ن 

  .یمكن ظھور المادة الفعالة بعد مدة قد تصل إلى ستة أسابیع

مر المادة الفعالة في جسم اإلن�سان ف�ي حال�ة التع�اطي أول م�رة واألفیون تست

  .من یوم إلى یومین، أما في حالة اإلدمان فتستمر لمدة أسبوع

  :أما كیفیة اكتشاف تناول المسكرات والمخدرات فیتم ذلك عن طریق

 وذلك عن طری�ق جھ�از ی�سمى مقی�اس ال�شرب، وتق�وم فك�رة :ھواء الزفیر )١(

و المشروب یتوزع في أنسجة الجسم بنسبة واحدة، الجھاز على أن المخدر أ

ُویخرج مع ھواء الزفیر أثناء التنفس وبمعادلة حسابیة تعرف نسبة المخ�در 

وی��ستمر وج��ود . أو الم��شروب ونوع��ھ ف��ي ھ��واء الزفی��ر وبالت��الي ف��ي ال��دم

 س��اعة بع��د ٧٢ إل��ى ٢٤الم��ادة المخ��درة أو الكحولی��ة ف��ي ھ��واء الزفی��ر م��ن 

 .التعاطي

د المتقدم��ة ی��تم اس��تخدام جھ��از مقی��اس ال��شرب م��ن قب��ل أجھ��زة وف��ي ال��بال

الم��رور ومراقب��ة ال��سیر، ویمت��از ھ��ذا الجھ��از ب��سھولة اس��تخدامھ وس��رعة 



 

الحصول على النتائج فما على الشخص المشتبھ فی�ھ إال أن یق�وم ب�النفخ ف�ي 

الجھاز من بالون مطاطي أو بالستیكي لتظھر النتیج�ة مباش�رة ف�ي أق�ل م�ن 

 أنھ یعاب على ھذا الجھاز أنھ في بعض األحوال قد یعطي ق�راءة دقیقة، إال

كاذب��ة م��ع بع��ض الم��واد الع��ضویة العطری��ة الطی��ارة كتل��ك الت��ي توج��د ف��ي 

البصل والثوم وما شابھھا ؛ ولذا یلجأ مستخدموا ھذه الطریقة إلى أخذ عینة 

 .   من دم المشتبھ لفحصھا في المختبر

أخذ عین�ة م�ن دم الم�شتبھ ف�یھم ع�ن طری�ق  حیث یقوم الطبیب ب:تحلیل الدم )٢(

األكحل، ویتم بعد ذلك تحویلھ�ا إل�ى المختب�رات الخاص�ة ؛ الكت�شاف الم�ادة 

 ٨-٦المخ��درة أو الكح��ول، وع��ادة ی��تم اكت��شاف المخ��درات بال��دم ف��ي خ��الل 

وقد تم اكتشاف جھاز إلكتروني یقیس نسبة المخدر أو . ساعات من التعاطي

 .قیقة ونصفالمشروب ونوعھ في الدم بد

وعلى الطبیب المختص مراعاة القواعد العلمیة في أخذ العینة لضمان سالمة 
 .  العینة من أي خلل قد یعتریھا نتیجة لسوء النقل ورداءة الحفظ

من خالل ھ�ذا التحلی�ل ی�تم اكت�شاف الم�واد المخ�درة الموج�ودة :تحلیل البول )٣(

ة إل�ى س�تة أس�ابیع ی�ستمر ذل�ك لفت�رة تت�راوح م�ن ثالث� في الجسم، وعادة ما

 .حسب حساسیة التحلیل ونوعیة المخدر

وطریقة التحلیل تكون بأخذ عینة من بول المشتبھ بھ ؛ ثم تحفظ في الثالجة 

لمدة ثالثة إلى أربعة أیام كح�د أق�صى قب�ل الفح�ص، ویمك�ن حفظھ�ا مجم�دة 

وال یمك�ن خ�داع األجھ�زة . في الفریزر لمدة شھر دون التأثیر عل�ى النتیج�ة

ي أدویة إلعطاء نتیجة سلبیة، ولكن شرب كمیات كبیرة من الماء قبل بتعاط

التحلیل یمكن أن یقلل المدة التي یظھر بھا المخ�در، ولك�ن األجھ�زة الحدیث�ة 

تكشف ذل�ك ف�ي الب�ول، وتثب�ت أن الب�ول مخف�ف وأن العین�ة فاس�دة، وھن�اك 

 بع��ض العق��اقیر یمك��ن أن تعط��ى نتیج��ة إیجابی��ة زائف��ة، بمعن��ى أن ال��شخص

غیر متعاطي وتكون النتیجة إیجابیة، ولذا ف�إن النت�ائج اإلیجابی�ة یج�ري لھ�ا 

اختب��ار تأكی��دي بع��د إج��راء التحلی��ل الم��سحي، وت��ستخدم فی��ھ نف��س العین��ة 

  .لضمان صحة النتیجة

ًوق��د ح��دد األطب��اء الن��سبة الت��ي یمك��ن معھ��ا اعتب��ار ال��شخص متن��اوال لم��ادة 

كح��ول ف�ي ال��دم أو ف�ي الب��ول واح�د بالمئ��ة م�ن ال% ١م�سكرة بوج�ود ن��سبة 

 .ًبحیث لو نقصت عن ھذا الحد ال یعد الشخص متناوال لمادة مسكرة



 

 وتق��وم ھ��ذه الطریق��ة عل��ى أن الم��ادة المخ��درة ی��تم اختزانھ��ا :ال��شعر تحلی��ل )٤(

بالشعر وم�ن خ�الل تحلی�ل ش�عر ال�رأس ی�ستطاع معرف�ة نوعی�ة المخ�درات 

 ال��سابقة، حت��ى ول��و الم��ستخدمة، وك��ذلك كمی��ة التع��اطي عل��ى م��دار ال��شھور

 .توقف الشخص المدمن عن التعاطي

بعد ھذا العرض لط�رق اكت�شاف متع�اطي الخم�ور والمخ�درات، یت�ضح   
لنا مما سبق أن تحلیل الدم والبول والشعر قرائن قوی�ة وداللتھ�ا قوی�ة ت�صل إل�ى 

 – إذا تم مراعاة القواعد العلمیة لحفظ وتخ�زین وتحلی�ل ھ�ذه الم�واد –حد الیقین 
تناول المسكرات والمخدرات، ول�ذا یثب�ت بھ�ا العقوب�ة عل�ى متناولھ�ا إال إذا على 

ًادعى  المتھم بأنھ ش�ربھا جھ�ال أو اض�طرارا أو إكراھ�ا فتن�دفع عن�ھ العقوب�ة إذا  ً ً

أثب��ت ذل��ك بال��شھود أو إق��رار م��ن أكرھ��ھ عل��ى تناولھ��ا وذل��ك ألن الح��دود ت��درأ 
 ذھ�ب الفقھ�اء إل�ى أنھ�ا ق�رائن بالشبھات، بل ھي أولى من الرائح�ة والق�يء الت�ي

  .ُّعلى ثبوت السكر

  التدابیر الوقائیة إلثبات صحة القرائن الطبیة: تتمة

الفحوصات المخبریة قرائن قویة على إثبات حد ال�شرب، ول�ذا الب�د م�ن 
  :وضع قیود وضوابط لتأكد بأن النتائج صحیحة ومن ذلك

م��شھود ل��ھ باألمان��ة ال یق��وم ب��إجراء الفحوص��ات إال الطبی��ب الثق��ة الع��دل ال )١(

 .ًوالصدق والدقة لضمان صحة النتائج ومنعا لتالعب وشراء الضمائر

تتم الفحوصات المخبریة في مختبرات عالیة الجودة معروفة بالدق�ة، وعل�ى  )٢(

المؤسسات الطبی�ة تعاھ�د ھ�ذه المختب�رات بال�صیانة الدائم�ة ل�ضمان س�المة 

 .األجھزة ودقة النتائج

 القواع���د العلمی���ة عن���د س���حب العین���ات، عل���ى الطبی���ب المخ���تص مراع���اة )٣(

 .وحفظھا، والقیام بفحصھا

یراع��ى ف��ي إج��راءات أخ��ذ العین��ة التأك��د م��ن شخ��صیة الم��شتبھ ب��ھ، ووض��ع  )٤(

بیان��ات كامل��ة ع��ن ص��احب العین��ة، وت��اریخ أخ��ذھا، وغلقھ��ا بغط��اء محك��م 

 .ًوتحریز غلقھا بالشمع األحمر، ضمانا لعدم اختالط العینات

جابی��ة للفحوص��ات یج��ب إج��راء اختب��ار تأكی��دي بع��د ف��ي حال��ة النتیج��ة اإلی )٥(

 .الفحص األولي وتستخدم فیھ نفس العینة لضمان صحة النتیجة

  



 

  الخاتمة

الحمد � الذي بنعمتھ تتم الصالحات، والصالة والسالم على م�ن ال نب�ي 
  .بعده

  ..أما بعد 
لكل بحث خاتمة، وخاتمة ھذا البحث في أھم النتائج الت�ي توص�لت إلیھ�ا 

  : خالل البحث والدراسة لجزیئات ھذا الموضوع ؛ وإلیك أھم النتائجمن

الخمر اسم لكل شراب مسكر سواء كان من العنب أو التمر أو الحبوب أو  )١(

 .غیر ذلك

 .ًسواء سمي خمرا أو كان لھ اسم آخر أن ما أسكر كثیره فقلیلھ حرام )٢(

ي على كل م�ن المخدرات مواد نباتیة أو كیمیائیة لھا تأثیرھا العقلي والبدن )٣(

 .یتعاطاھا فتصیب جسمھ بالفتور والخمول، وتغیب عقلھ، وتفقده وعیھ

للمخ��درات أن��واع ع��دة باعتب��ار طبیعتھ��ا، ولونھ��ا، وتأثیرھ��ا، وخطورتھ��ا،  )٤(

 .وطرق تعاطیھا

ًعقوبة شارب الخمر لی�ست ح�دا وإنم�ا تعزی�را ولك�ن ال یق�ل التعزی�ر ع�ن  )٥( ً

 .أربعین جلدة

 .ً تعزیزیة قیاسا على الخمرعقوبة متعاطي المخدرات عقوبة )٦(

 .القرینة ھي األمارة التي ترجح أحد الجوانب عند االشتباه )٧(

 .للقرینة أقسام عدة باعتبار مصدرھا، وقوتھا، ومدلوالتھا )٨(

العم��ل ب���القرائن دل علی���ھ الق��رآن وال���سنة وھ���و عم��ل الخلف���اء الراش���دین  )٩(

 .والصحابة رضوان هللا علیھم

ي الج�سم ع�ن طری�ق ھ�واء الزفی�ر، وسائل اكتشاف الخمور والمخدرات ف )١٠(

 .وتحلیل الدم، وتحلیل البول، وتحلیل الشعر

تحلیل الدم وتحلی�ل الب�ول وتحلی�ل ال�شعر ق�رائن قوی�ة إلثب�ات ح�د ال�شرب  )١١(

 .على متعاطي الخمور والمخدرات

إذا ادعى المتھم بشرب الخم�ور، وتن�اول المخ�درات الجھ�ل أو اإلك�راه أو  )١٢(

الح�د وعلی�ھ إثب�ات ذل�ك بالبین�ة أو إق�رار االضطرار فذلك شبھھ تدرأ عنھ 

  .من أكرھھ على تناولھا وإال عزر
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. دار المعرف�ة، بی�روت، ط. الب�ن رج�ب الحنبل�ي، طجامع العلوم والحك�م  -١٨

 .ھـ١٤٠٨األولى، 
 .الجامع ألحكام القرآن لإلمام القرطبي، موقع المكتبة الشاملة -١٩
. دار إحی��اء الت��راث العرب��ي، بی��روت، ط. الج��رح والتع��دیل لل��رازي، ط -٢٠

 .ھـ١٣٧١األولى، 



 

، دار ال���سالم. محم���د بلت���اجي، ط. الجنای���ات وعقوباتھ���ا ف���ي اإلس���الم، د -٢١
 .م٢٠٠٣/ھـ١٤٢٣القاھرة، الطبعة األولى، 

دار إحی�اء . ، ط»رد المحت�ار الب�ن عاب�دین«حاشیة اب�ن عاب�دین الم�سمى  -٢٢
 .م١٩٩٧/ھـ١٤١٧األولى، . التراث العربي، بیروت، ط

األول�����ى، . دار الكت�����ب العلمی�����ة، بی�����روت، ط. حاش�����یة البجیرم�����ي، ط -٢٣
 .م١٩٩٧/ھـ١٤١٧

األول������ى، . بی������روت، طدار الكت������ب العلمی������ة، . حاش������یة الخرش������ي، ط -٢٤
 .م١٩٩٧/ھـ١٤١٧

دار الكتب العلمیة، بیروت، . حاشیة الدسوقي مع الشرح الكبیر للدردیر، د -٢٥
 .م١٩٩٦/ھـ١٤١٧األولى، . ط

دار . م، ط١٩٩٢/ھ����ـ١٤١٢دار الفك����ر، بی����روت، . حاش����یة الع����دوي، ط -٢٦
 .ھـ١٤١٢الفكر، بیروت، 

 .دار الفكر، بیروت. الحاوي الكبیر للماوردي، ط -٢٧
. دار الكتاب الج�امعي، ط. اوي بالمحرمات لعبدالفتاح إدریس، طحكم التد -٢٨

 .ھـ١٤١٤األولى، 
دار ابن . الحكم في السطو واالختطاف والمسكرات، ھیئة كبار العلماء، ط -٢٩

-ھ�ـ١٤١٣رجب، المدین�ة المن�ورة، دار التق�وى، بلب�یس، الطبع�ة األول�ى، 
 .م١٩٩٣

 .لباقيمحمد فؤاد ا. سنن ابن ماجة، دار الفكر، بیروت، ت -٣٠
 .السنن الصغیر للبیھقي، موقع جامع الحدیث -٣١
 .دار المعرفة. السیاسة الشرعیة البن تیمیة، ط -٣٢
الحادی��ة . مؤس��سة الرس��الة، بی��روت، ط. س��یر أع��الم الن��بالء لل��ذھبي، ط -٣٣

 .ھـ١٤١٧عشرة، 
 .دار اآلفاق، بیروت. شذرات الذھب البن العماد الحنبلي، ط -٣٤
ر إحیاء التراث العربي، بیروت، دا. شرح صحیح مسلم لإلمام النووي، ط -٣٥

 .ھـ١٣٩٢الثانیة، . ط
 .شرح مختصر خلیل للخرشي، موقع المكتبة الشاملة -٣٦
الثالث��������ة، . دار اب��������ن كثی��������ر، بی��������روت، ط. ص��������حیح البخ��������اري، ط -٣٧

 .مصطفى دیب النجا. م، ت١٩٨٧/ھـ١٤٠٧
 . دار اآلفاق، بیروت–دار الجیل . صحیح مسلم، ط -٣٨
 .صادر، بیروتدار . الطبقات الكبرى البن سعد، ط -٣٩
. دار الن�صیحة، المدین�ة المن�ورة، ط. سعید الزھراني، ط. طرائق الحكم د -٤٠



 

 .م٢٠١٠/ھـ١٤٣١الرابعة، 
 .مطبعة المدني، القاھرة. الطرق الحكمیة البن القیم، ط -٤١
 .دار الكتب العلمیة، بیروت. عدة الصابرین البن القیم، ط -٤٢
 .ھـ١٣٧٩یروت، دار المعرفة، ب. فتح الباري البن حجر العسقالني، ط -٤٣
. دار ال���سالم، الق���اھرة، ط. فق���ھ األش���ربة وح���دھا لعب���دالوھاب طویل���ة، ط -٤٤

 .ھـ١٤٠٦األولى، 
األول���ى، . دار الكت���ب العلمی���ة، بی���روت، ط. الفواك���ھ ال���دوانیللقیراوني، ط -٤٥

 .ھـ١٤١٨
 .دار الفكر، بیروت. القاموس الفقھي لسعدي أبو جیب، ط -٤٦
 .حمود، موقع بحوث ودراساتإبراھیم ال. القضاء بالقرائن المعاصرة د -٤٧
. دار الكت�ب العلمی�ة، بی�روت، ط. كشاف اصطالحات الفنون لتھ�انوي، ط -٤٨

 .ھـ١٤١٨األولى، 
األول���ى، . دار الكت���ب العلمی���ة، بی���روت، ط. ك���شاف القن���اع للبھ���وتي، ط -٤٩

 .ھـ١٤١٨
 ،دار الكتاب العربي. اللباب في شرح الكتاب للمیداني، ط -٥٠
 .األولى. ادر، بیروت، طدار ص. لسان العرب البن منظور، د -٥١
 .نور محمد كراتشي. مجلة األحكام العدلیة، ط -٥٢
مجل��ة البح��وث اإلس��المیة ال��صادرة م��ن الرئاس��ة العام��ة للبح��وث العلمی��ة  -٥٣

 .اإلفتاء والدعوة واإلرشاد
األول����ى، . المجم����وع ش����رح المھ����ذب للن����ووي، دار الفك����ر، بی����روت، ط -٥٤

 .ھـ١٤١٧
 .الشاملةالمحرر الوجیز البن عطیة، موقع المكتبة  -٥٥
 .ھـ١٤٠٨دار الكتب العلمیة، بیروت، . المحلى البن حزم، ط -٥٦
مكتب�����ة لبن�����ان ناش�����رون، بی�����روت، . مخت�����ار ال�����صحاح لل�����رازي، ط -٥٧

 .م١٩٩٥/ھـ١٤١٥
الثانی�ة، . مط�ابع التقنی�ة لألوف�ست، ط. إبراھیم الطخ�یس، ط. المخدرات د -٥٨

 .م٢٠٠٤/ھـ١٤٢٥
دار العثمانی�ة ودار ال�. أیم�ن العم�ر، ط. المستجدات في وس�ائل اإلثب�ات، د -٥٩

 .ھـ١٤٣١الثانیة، .  بیروت، ط–ابن حزم، عمان 
 .المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، القاھرة -٦٠
دار الكت�ب العلمی�ة، . معجم مفردات ألفاظ الق�رآن للراغ�ب األص�فھاني، ط -٦١

 .بیروت



 

دار الفك�������ر، بی�������روت، . معج�������م مق�������اییس اللغ�������ة الب�������ن ف�������ارس، ط -٦٢
 .م١٩٧٩/ھـ١٣٩٩

 .ھـ١٤١٠األولى، . ھجر، الجیزة، ط. امة، طالمغني البن قد -٦٣
 .وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة. الموسوعة الفقھیة الكویتیة، ط -٦٤
األول����ى، . دار ال����سالم، م����صر، ط. الوس����یط ف����ي الم����ذھب للغزال����ي، ط -٦٥

 .م١٩٩٧/ھـ١٤١٧

  :المواقع اإللكترونیة

 .موقع تحالیل طبیة -

 .وزانالعزیز الف موقع الملتقى الفقھي بإشراف د عبد -

  .موقع المخدرات واإلدمان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  ملخص البحث
  

  .الحمد � وكفى، والصالة والسالم على من اصطفى  
حكم العم�ل ب�القرائن الطبی�ة للك�شف ع�ن «فقد قسمت البحث المعنون لھ   

إلى مقدمة وتمھید ومبحث�ین وخاتم�ة،  دراسة فقھیة مقارنة» الخمور والمخدرات
  .س المتنوعةوثبت بالفھار

أم��ا المقدم��ة فاش��تملت عل��ى أھمی��ة الموض��وع والھ��دف م��ن البح��ث فی��ھ،   
  .وأسباب اختیاري لھ، والمنھج المتبع وخطة البحث

  .وعقوبتھما أما التمھید فكان في تعریف الخمر والمخدرات وأنواعھا  
ًفكان ف�ي تعری�ف القرین�ة لغ�ة واص�طالحا، وأق�سام : وأما المبحث األول  

تبار مصدرھا، وقوتھا، ومدلوالتھا، ث�م تح�دثت ع�ن آراء العلم�اء ف�ي القرینة باع
األخذ بالقرائن والعمل بھا وأدلة كل رأي، واتضح أن الراجح ھو األخذ بالقرائن 

  .وجواز العمل بھا
فك��ان ف��ي الق��رائن الطبی��ة للك��شف ع��ن الخم��ور : وأم��ا المبح��ث الث��اني  

ات حد الشرب بقرین�ة الرائح�ة والمخدرات، وتحدثت فیھ عن آراء الفقھاء في إثب
  .والقيء والسكر

ثم تحدثت ع�ن الق�رائن الطبی�ة الحدیث�ة م�ن ھ�واء الزفی�ر، وتحلی�ل ال�دم،   
  .وتحلیل البول، وتحلیل الشعر، وحكم العمل بھا

وختم��ت البح��ث بتتم��ة أوض��حت فیھ��ا الت��دابیر الوقائی��ة إلثب��ات ص��حة   
  .القرائن الطبیة

  .ئج البحثوأما الخاتمة فكانت في أھم نتا  
فھ�رس اآلی�ات القرآنی�ة وفھ�رس األحادی�ث : وأما الفھ�ارس فھ�ي ك�اآلتي  

النبوی���ة، فھ���رس اآلث���ار وفھ���رس األع���الم المت���رجم لھ���م، وفھ���رس الم���صادر 
  .والمراجع، وفھرس الموضوعات

 
 




