
 اإلسالمية ــــــــــــــــــــــــــــ المجلس األعلى للشئون 

 1 

 
 
     

 

  لمـــــالدين والع
 ىــــــف

 مواجهة املخدرات 
 

 (221العدد )
 
 
 القاهرة
 

 م2014هـ ـ 1435 



 ـــــــــــــــــــــــــــ

 2 

 
     

 الدين والعـــــلم 
 ى مواجهة املخدراتف

 م2014هـ ـ يناير 1435ربيع أول 



 اإلسالمية ــــــــــــــــــــــــــــ المجلس األعلى للشئون 

 3 

 

. وهذا الخطر وشدتهتواجه مصر منذ سنوات خطًرا يزداد فى حدته 
ر ويعتز به أبناؤها من الشباب بالذات. ومصر يستهدف أغلى ما تملكه مص

بلد يعتمد مستقبله على جهد أبنائه وقوة سواعدهم. وهى غنية بجهد 
ولذلك فإن مصر حين تواجه خطر المخدرات  ،األبناء عن كثرة الموارد

والسموم البيضاء على أبنائها فإنها تدفع عن نفسها أشد األخطار التى 
 ،لخطر أنه ال يظهر فيه عدو يحمل السالحتهدد مستقبلها، ويزيد هذا ا

فهو كالمرض الخطير الذى يتسلل إلى الجسد فيفتك به، وقد تظهر أعراضه 
فتثير االنتباه للوقاية منه، وقد تختفى حتى تتمكن من الفتك باإلنسان 

 . وتدميره قبل العالج
ومصر بلد له فى العالم اإلسالمى موقع متميز فهو يشغل مكانه، 

فى بالد اإلسالم بتاريخه فى خدمة الدين وبعلمائه ومآذنه التى ومكانته 
يرتفع فوقها كل يوم نداء اإلسالم ورمزه وعالمته، ولذلك فإن شعب مصر 
حين يتجه إلى مواجهة الخطر الذى يهدد مستقبله يتوجه بفطرته وإحساسه 
وفكره إلى الدين، فهو فى مصر أقوى سالح للقضاء على الفساد، وأبلغ 

، ومن هنا فإن أجهزة الدعوة اإلسالمية فى مصر  لمواجهة الباطلحجة 
 تحمل المسئولية الكبرى فى مواجهة ما يهدد شعب مصر فى دينه ودنياه.
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واإلسالم وال شك يحرم المسكرات والمخدرات على اختالف أنواعها، 
وكذلك كل عقار يذهب بالعقل، أو يهدر طاقته، أو ينتقص من قدره الذى 

له، فالحفاظ على العقل هو أحد األهداف الكبرى فى اإلسالم، ألن  جعله هللا
العقل حجة من حجج العقيدة فى اإلسالم، وهو كذلك برهان للشريعة، 
والفقهاء المسلمون يعتبرون الحفاظ على العقل ضرورة من الضرورات 
الخمس التى يحيا الناس بها، ويوجب العلماء الحفاظ على العقل بتجنب كل 

هك حرمته وطاقته وقدرته، وهو فى قيمته يلى الحفاظ على النفس ما ينت
 . مباشرة، وقبلهما الحفاظ على الدين

ويقف الدين والعلم فى مواجهة هذا الخطر الشديد وهو خطر 
المخدرات على أرض واحدة، فإذا كان الدين يحرم المسكرات والمخدرات على 

أسباب هذا التحريم وحكمته اختالف أشكالها وأسمائها فإن العلم يكشف لنا 
ودواعيه، فالعلماء المتخصصون فى طب األبدان وطب النفوس يقطعون 
بأنه ال شىء يضر اإلنسان فى بدنه ونفسه، ويهدم الجسد ويدمر النفس 

ينتهك  أكثر من المسكرات والمخدرات، وقد حرم هللا على المسلم كل ما
ونفًسا، ولذلك فإن العقالء حرمة بدنه ونفسه. ألن هللا كرم اإلنسان جسًدا 

جميًعا من الناس يرون فى المسكرات والمخدرات شًرا يجب على الفرد 
 والمجتمع اجتنابه.

وشعب مصر المسلم تعود أن يستمع إلى صوت الدين من علمائه. 
 وهو فى هذه المواجهة يستمع لصوت الدين والعقل والعلم.
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جهدها فى مواجهة هذا من أجل ذلك كان البد أن تقوم وزارة األوقاف ب
الخطر من أجل مصر وشعبها. ومن أجل الحفاظ على األمل فى المستقبل. 
وإذا كان ذلك هو ما يدفع أجهزة الدولة كلها للمشاركة فى هذه المواجهة، 
فإن ما يدفع أجهزة الدعوة فى مصر ووزارة األوقاف أعظم وأجل، إنه فضال 

من خالل التنوير بأحكامها. الحفاظ على الشريعة  –عن حماية شعب مصر 
والتبصير بحكمتها، وحين يسمع المواطن رأى الدين والعقل وحقائق العلم 
يكون األمل فى القضاء على مشكلة المخدرات، ودفع الخطر عن شعب 

 مصر فى دينه ودنياه.
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 –مما هو واضح وضوح الشمس فى رابعة النهار أن الشريعة اإلسالمية 
سوى  لم يكن هدفها –أبلغت  وهى من عند هللا أنزلت وبلسان رسوله محمد 

لتزامها والسير على منوالها. وفى ذلك يبين القرآن تحقيق السعادة لبنى البشر با
   هو الرحمة العامة الشاملة قال تعالى: محمد  الكريم أن ما أرسل به

    
.وكيف ال ؟ وربنا هو الرحمن الرحيم، (1)

مطر تتباع القرآن الذى أنزل عليه ما يسنبينا بالمؤمنين رءوف رحيم. وفى او 
          الرحمة قال تعالى:

  (2).  :وصدق هللا عز وجل وهو القائل     
            
   (3) . 
من هنا فما كان للقرآن الكريم وللسنة النبوية المطهرة وهما يرسمان منهج و 

ر الناس على طريق الهداية الذى يحصلون من ورائه يالتحليل والتحريم إال أن يس
وقد أعلمنا القرآن الكريم  ،كل خير ويجنون كل طيب ويجتنبون كل ضار خبيث

       بتلك الحقيقة حين يقول: 
         

          
           

                                                           

 . 107( األنبياء : 1)
 . 155( األنعام: 2)
 . 9( الحديد: 3)
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          (1) وبناًء ،
على هذا فإن بحثا يقدم بياًنا عن حكم اإلسالم فى تعاطى المخدرات يلزمه أن 
يقدم تفصيال ما يجلى تلك الحقيقة ويوضحها لألذهان مع األخذ فى االعتبار أنه 
كان باإلمكان االستغناء عن هذا التفصيل بإشارة عابرة إلى النتائج التى توصل 

صح عن األضرار النفسية والجسمية واالجتماعية إليها الباحثون العلميون مما أف
التى تترتب على تعاطى المخدرات، والمبدأ اإلسالمى مقرر مشهور حيث يقول 

.على أنه كان باإلمكان أيًضا أن (2) وال ضرار[           ]ال ضرر  :الرسول 
نجمل القول فى بيان أن المخدر كالمسكر أو هو من فصيلة المسكر وتحريم 

رة تتيقنه هو معلوم من الدين بالضرو  معلوم من الدين بالضرورة وما المسكر
باللمحة السريعة، غير أن الضرورة قاضية باللجوء إلى  النفوس بمجرد الذكر أو

ما جاء به اإلسالم فى هذا الموضوع بل  شىء من التفصيل ليتبين غير المسلم
أو سوء الفهم  وليتضح األمر أكثر فى عين المسلم فى عصر فشا فيه الجهل

 . ألحكام اإلسالم وتوجيهاته
 الموضوع على النحو التالى: هذا أن يكون البيان فى رأيت ولذلك 
مكانة العقل فى اإلسالم، حرمة الخمر، أضرار الخمر، ما هى  بيان
 .. وأن العبرة بما يسكر جنسه ال بالتسمية وال بالكمية ،الخمر؟

م الشرعى مستنًدا إلى أدلته وإلى ثم أطبق ذلك على المخدرات ببيان الحك
 أقوال العلماء، ثم اإلبانة عن درجة الحرمة وما تستوجبه من العقوبة.

 
                                                           

 . 157( األعراف: 1)
 .4/310/2867وأخرجه أحمد  ،2/30( أخرجه ابن ماجة 2)
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إن مظاهر تكريم اإلسالم للعقل أكثر من أن تعد أو تحصى فهو قد 
أعتبر وجود العقل وقدرته على التمييز أساًسا للتكليف باألحكام الشرعية 

لمسئولية التى فرضها اإلسالم على كل ذى عقل، ومع ذلك فإن وتحمل ا
لتعقل وتكون طارئة على اإلنسان، العوارض الخارجية التى تؤثر على عملية ا

يصدر عنه  عتبرها اإلسالم عذًرا يرفع عن المسلم المؤاخذة اإللهية على ماا 
  :           امعلًما إيان يقولفى مثل تلك الحال، فالقرآن الكريم      

             ..
 ويقول: . (1)        

                         
    (2). 

 استكرهوا عليه[]رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما : ويقول الرسول 

، وإذا انتقلنا إلى نمط آخر من أنماط تكريم اإلسالم للعقل فسنجد أن هللا (3)

                                                           
 . 286( البقرة: 1)
 . 5( األحزاب: 2)
، وانظ ر: م وارد ه اب ن حب انوأخرج  ، ]إن هللا وضـع عـن أمتـى..[ :بلفظ 1/322( أخرجه ابن ماجة 3)

أن رواي   ة الح   ديث بلف   ظ رف   ع ل   م  273، 1/272، وق   د ذك   ر اب   ن حج   ر ف   ى التلخ   ي  60ص الظم    ن
ف ى كثي ر كت ب الفقه اء واألص وليين ث م ذك ر  [رف ع ع ن أمت ى..]وقال السخاوى: إنه وقع بلف ظ  –يجدها. 

المقاص   د الحس   نة  المح   دثين، وانظ   ر:أن   ه وق   ع ك   ذلك ف   ى بع   ص كت   ب محم   د ب   ن نص   ر الم   رو ى م   ن 
وعند ابن ع دى ف ى  ،وذكر أيًضا أنه خرج بهذا اللفظ عند أبى نعيم فى تاريخ أصبهان ،229-228ص

ــــــع هللا...[ب      ن جعف      ر التميم      ى ف      ى فوائ      د  بلف      ظ الكام      ل وك      ذا أخرج      ه أب      و القاس      م الفض      ل   ،            ]رف
  .229وانظر: المقاصد ، ص
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عز وجل يبين فى القرآن الكريم أن األحقاء بأن ينتفعوا بكالم هللا وب ياته هم 
    ففى أكثر من موضع يقول هللا تعالى: ،الذين يعقلون   

        (1) ،           

    (2)،             (3). 

 ويقول سبحانه وتعالى:                  

           (4). عز وجل قد عاب  وفيما يقابل ذلك فإن هللا

عاب عليهم عدم  –على من لم ينتفع ب ياته ويعتبر ب ثار صنعه سبحانه 
 ر.التعقل والتفك

 قال تعالى:                     

              (5). 

                                                           

 . 24، والروم:  4( الرعد :1)
 . 13ية: ( الجاث2)
 . 269( البقرة: 3)
 . 43( العنكبوت: 4)
 . 44( البقرة: 5)
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 ويقول:                    

     (1) . 

 ويقول:                      

                     (2). 

فقدوا التعقل قد أصيبوا  ك الذينرآن الكريم قد أوضح أن أولئبل إن الق
   ببالدة الحس وفقدان الشعور حيث يقول تعالى:       

              (3) . 

  ويقول سبحانه:               

     (4) . 

نطالًقا من هذا كله كان العقل هو مناط التكريم الذى كرم هللا به وا
 :  اإلنسان وفضله على كثير من خلقه، حيث يقول تعالى        

                                                           

 . 170( البقرة: 1)
 .  11، 10( الملك: 2)
 . 22( األنفال: 3)
 . 24( محمد: 4)
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                   (1). 

فى الجو اإلسالمى هذا المعنى حتى ألف بعضهم كتاًبا فى  ولقد شاع
العقل وتضمنت بعص الكتب اإلسالمية فصوال عن العقل وشرفه واعتبروا أن 

وفى ذلك يقول أبو  ،شرف العقل أمر مدرك بالضرورة ال يحتاج إلى دليل
ما درك بالضرورة وإنما القصد أن نورد : "فشرف العقل م(2)حامد الغزالى
وقد سما  هللا نوًرا فى قوله تعالى:  ،به األخبار واآليات فى ذكر شرفهوردت 

                       

   (3) . 

األحاديث ما وسمى العلم المستفاد منه روًحا ووحًيا وحياة، ثم ساق من 
يرشد إلى ما كان للعقل من عظيم المنزلة ورفيع الذكر فى مجتمع المسلمين، 

وإن ضعف العلماء أسانيدها غير أنها ال تخلو عن أن تكون  ،وهذ  األحاديث
وإن لم تكن مبنية على تلك  ،صدى لمبادئ ومعايير سادت التفكير اإلسالمى
ومن ثم  ،يات القرآنية وأمثالهااألحاديث فإنها مبنية على ما قدمنا  من اآل

                                                           

 . 70( اإلسراء: 1)
 . 1/141( إحياء علوم الدين 2)
 .  35( النور: 3)
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تصبح تفسيًرا اجتهادًيا لما ترشد إليه تلك اآليات الكريمة. على أننا نجد 
العلماء بالقرآن وبالسنة حين يمدحون بعص الناس يجعلون معيار الفضل هو 

األحنف عقل العقل، فلقد سئل سفيان عن األحنف بن قيس فقال: "ما و ن 
 . (1)بعقل أحد إال و نه"

بلسان ": بماذا نلت العلم؟ قال:  -رضى هللا عنهما -وقيل البن عباس 
، وعن عمر رضى هللا عنه أنه قال لتميم الدارى: (2)سئول وقلب عقول" 

، بل تجاو  األمر هذ  النظرة إلى حد أن (3)السؤدد فيكم؟ قال العقل" "ما
العقل أعظم اعتبرت  يادة العقل  يادة فى القرب إلى هللا كما اعتبرت منزلة 

 .(4)من منزلة العرش
ولم يقف األمر فى شأن العقل عند ذلك بل إن القرآن الكريم والسنة 
النبوية المطهرة قد أعطيا من التوجيهات واإلرشادات ما يتيح للعقل فرصة 
 النمو واالرتقاء وما يكفل له الحفظ والصون ويحميه من الضرر والتخليط.

ات واألحاديث التى تحث على         ففى جانب تنمية العقل نجد اآلي
طلب العلم واالستزادة منه. ومن ذلك قوله تعالى: 

 
           

                                                           

 . 5( ترجمة األحنف بن قيس ص1)
، وأس ند  اب ن عب د الب ر ف ى ج امع بي ان العل م ع ن  29تيمية ص( رسالة العقل والروح البن 2)

 .116دعبل النسابة ص
 . 1/143( إحياء علوم الدين 3)
ن   ه، وانظ   ر: ، وق   د خ   رج العراق   ى الح   ديث وس   كت ع1/151( انظ   ر: إحي   اء عل   وم ال   دين 4)

 أيًضا  . 1/147اإلحياء 
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 ، وقال تعالى:  (1)                        

                          
(2). 

 ،         (3): وقال تعالى
وكذلك اآليات التى تدعو إلى النظر والتفكر واالعتبار، ومن ذلك قوله 

 تعالى:                          

  ...  (4).  

 وقوله:                        

                         

            (5). 

                                                           

 . 114( طه: 1)
 . 122( التوبة : 2)
 .  43: ، والنحل7( األنبياء : 3)
 . 185( األعراف: 4)
 . 8( الروم: 5)
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علًما سلك هللا به طريًقا إلى  ]من سلك طريًقا يطلب فيه: وقال 
 .(1) الجنة[

 .(2) ]إن المالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع[وقال: 
ذ الحس  التى تنمى العقل بل إنا لنجد القرآن الكريم يدعو إلى فتح مناف

 فيقول: والفكر،                     

       (3). 

 ويقول:                      

                    (4). 

د المنافذ الحسية التى تؤثر فى العقل عا القرآن الكريم إلى سوبالمثل د
 بالتخبيط والتخليط.

                                                           

، واب  ن 2/285، وأب  و داود 48، 5/28، والترم  ذى  1/24( أخرج  ه البخ  ارى بنح  و  تعليًق  ا 1)
 . 1/89 ، والحاكم فى المستدرك1/50ماجة  ، وابن49حبان، وانظر: موارد الظم ن ص

 ،، واب     ن حب     ان1/50، وأخ     رج نح     و  اب     ن ماج     ة  2/285، وأب     و داود 5/49( الترم     ذى 2)
 48وانظر: الموارد ص

 . 204( األعراف: 3)
 .18( الزمر: 4)
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 فقال تعالى:                    

                          

                 (1). 

 وقد مدح هللا أهل اإليمان فقال:            

                             

     (2). 

 وقال:            (3). 

 وقال:                

      (4). 

                                                           

 . 68( األنعام: 1)
 . 55( القص : 2)
 . 3( المؤمنون: 3)
 .72( الفرقان: 4)



 اإلسالمية ــــــــــــــــــــــــــــ المجلس األعلى للشئون 

 19 

وقد حذر القرآن أولئك الذين يحاولون أن يزيفوا الفكر ويلبسوا الحق 
 ثوب الباطل ويخلطوا على عقول الناس أمرهم فقال:         

                         

       (1)  ومثل ذلك باب واسع يجد  المطلع على ،

ى ومن التقليد للغير عن جهل تباع الهو كتاب والسنة فى التحذير من اال
 لنميمة ونحو ذلك.ومن الغش والخداع وا وعمى، ومن الكذب،

وإذا كان اإلسالم يدعو إلى المحافظة على العقل أمام المؤثرات الفكرية 
والنفسية فهو وال شك يدعو إلى المحافظة عليه من المؤثرات المادية المتمثلة 

وفى ذروتها العقل كما ورد عن  ،فى االعتداء على الجسم بما يذهب منافعه
 عم أبى قالبة رضى هللا عنه: 

فذهب سمعه  خر بحجر فى رأسه فى  من عمر آجال رمى "أن ر 
وبصر  وعقله ولم يستطع قربان النساء فقضى عمر فيه بأربع ديات وهو 

وقد  عم صاحب البحر أن قضاء عمر هذا لم ينكر  أحد من الصحابة  ،حى"

                                                           

 . 144األنعام:  (1)
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 وروى البيهقى من حديث معاذ بن جبل )إن فى العقل الدية(  (1)فكان إجماًعا

(2) . 
تلك اآلثار أن من أذهب عقل إنسان فكأنما أفقد  الحياة. وكما  ومعنى

إلنسان أو على عضو منها فكذلك أنه ال يحل للغير االعتداء على نفس ا
يحل لإلنسان أن يعتدى على نفسه أو على عضو منها. وكما حرم على  ال

ن يعتدى على عقله الغير االعتداء على العقل. كذلك يحرم على اإلنسان أ
صورة من صور االعتداء. وهذا يسلمنا بدور  إلى تبين التغليظ الشرعى  بأية

فى تعاطى المسكرات أو المخدرات التى من شأنها أن تذهب العقل أو تعطله 
 إلى ذلك. خمول أو الركود والفتور وماعن حسن أدائه لوظيفته بال

وليس العقل فى نظر علماء اإلسالم عضوا بعينه فى جسم اإلنسان 
لفكر سليم التمييز، وفى ذلك يقول ابن تيمية: والعقل المشروط فى ا صحيح
البد أن يكون علوًما )أى إدراكات( يميز بها اإلنسان بين ما ينفعه التكليف 

 ،بين أيام األسبوع ال يميز بين الدراهم والفلوس والوما يضر ، فالمجنون الذى 
الكالم وميز بين ما  وال يفقه ما يقال له من الكالم ليس بعاقل أما من فهم

 . (3)ينفعه وما يضر  فهو عاقل"

                                                           

، وذك  ر ف  ى 2/277، وف  ى الدراي  ة 4/35أث  ر ع  م أب  ى قالب  ة ذك  ر  ف  ى تلخ  ي  التحبي  ر  (1)
الت  ى ب  ين أي  دينا وانظ  ر: ني  ل األوط  ار   وا  وع  زا  إل  ى رواي  ة غي  ر منتق  ى األخب  ار أن أحم  د ق  د ر 

 . 7/67، ونقل الشوكانى حكاية اإلجماع عن صاحب البحر 7/66
 ، وعزا  إلى البيهقى.7/67ذكر  فى نيل األوطار  (2)
 . 15رسالة فى العقل والروح البن تيمية، ص (3)
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ومن ثم فإن حالة السكر التى تقع لإلنسان بتعاطيه أى شىء يؤدى 
إليها هو نوع من االعتداء على العقل حيث إن تلك الحالة إخراج لإلنسان 
وقتًيا عن أن يكون فى حالة من التعقل وقد تضافرت على هذا المعنى أقوال 

 لمسلمين.العلماء من ا
فقد قال سفيان الثورى: "حد السكر اختالل العقل فإذا استقرئ فخلط فى 

 . (1)قراءته وتكلم بما ال يعرف جلد"
وقال أحمد بن حنبل: إذا تغير عقله عن حالة الصحة فهو سكران ، 

 . (2)وحكى عن مالك مثل قول اإلمام أحمد
دالال بقوله است (3)وقال ابن المنذر إذا خلط فى قراءته فهو سكران

 تعالى:                         

         ....  (4) . 

 
ويرى اإلمام أبو حنيفة أن السكران هو الذى ال يعقل قليال وال كثيًرا وال 

 . (5)ة يعقل األرض من السماء والرجل من المرأ 
 . (1)وقال أبو يوسف: إذا كان أكثر كالم صاحبه االختالط حد

                                                           

 . 1774ص تفسير القرطبى (1)
 المصدر السابق . (2)
 المصدر السابق . (3)
 . 43النساء:  (4)
 . 278مختصر الطحاوى ص (5)
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وفى هذا توضيح أن السكر هو اعتداء على العقل، وإذا كان اإلسالم 
بالعناية والرعاية كما رأينا فإنه يجعل بين اإلنسان وبين قد كرم العقل وأحاطه 

 ورق شعور  السكر بابا موصًدا ال يجرؤ على كسر  إال من ضعف إيمانه باهلل
 بالخوف من هللا.

يشرب  ]ال يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن والففى الحديث الشريف: 
 . (2)الخمر حين يشربها وهو مؤمن[ 

 
 
 

                                                                                                                  

 المصدر السابق . (1)
 . 2/41، ومسلم 4/171، 2/321البخارى  (2)
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لق  د حص  ل العل  م الض  رورى بحرم  ة الخم  ر ألجي  ال المس  لمين المتعاقب  ة 
آن والس نة مم ا إلى يومن ا ه ذا بن اء عل ى م ا ج اء ف ى الق ر ، منذ عهد الرسول 

 يشهد على تحريم هللا عز وجل للخمر.
أم  ا ف  ى الق  رآن الك  ريم فهن  اك أرب  ع آي  ات تتح  د  إش  ارة أو ص  راحة ع  ن 

 الخمر:
 قوله تعالى:  األولى:             

                         

    (1) . 

وأراد بالسكر  ،أن هذ  اآلية نزلت قبل تحريم الخمر وعن ابن عباس
 الخمر، وقال بذلك ابن جبير والنخعى والشعبى وأبو ثور.

وقيل: العصير الحلو الحالل، وقال  ،وقيل السكر: الخل بلغة الحبشة
السكر طبرى، وقال األحناف: واختار ذلك ال ،أبو عبيدة: السكر الطعم

 . (2)يسكر من األنبذة ال ما
والمعنى فى هذا أن اللفظ محتمل لتلك المعانى ومع الوجو  العربية فى 

 .كذلك فال يؤخذ من هذ  اآلية تحريم الخمر ،السياق

                                                           

 . 67النحل:  (1)
 . 3745، 3744انظر: تفسير القرطبى ص (2)
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 فهى قوله تعالى: أما اآلية الثانية:       

                            

     .... (1) . 

ألن هللا  ك اآلية الداللة على تحريم الخمر؛تلفى وقد فهم البعص بأن 
 تعالى قال:          وقد قال تعالى فى آية أخرى:    

                             

     .....  (2) ، والخمر من  ،ثمفهذ  اآلية صريحة فى حرمة اإل

 اإلثم بن  اآلية الكريمة.
ولكن البعص اآلخر فهم أن هذ  اآلية ال تدل على تحريم الخمر 

 تحريًما قاطًعا لقوله تعالى:         وقد فهم ذلك بعص

 عنهم. الصحابة وسكت الرسول 

                                                           

 . 219البقرة:  (1)
 . 33األعراف:  (2)
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 فقوله تعالى:  أما اآلية الثالثة:             

                  ....  (1) .   ففى هذ

كوت عنه يمكن أن راء ذلك فهو مسأما ما و  ،اآلية تحريم السكر قبيل الصالة
فهمه  لتحريم وهذا ماويمكن أن ال يتناوله ا ،لكن بدليل آخر يتناوله التحريم

 الصحابة رضوان هللا عليهم.
 : فهى قوله تعالى: أما اآلية الرابعة            

                         

                        

                                

                 (2) . 

وهذ  اآلية الكريمة واضحة الداللة على تحريم الخمر تحريًما قاطًعا، 
 وذلك من عدة وجو :

( واأل الم إنه قرن بين الخمر وبين الميسر واألنصاب )األصناماألول: 
لقداح التى كانوا يضربونها للحظ(، قرن بين هذ  األشياء فى حكم واحد وهو )ا

                                                           

 . 43النساء:  (1)
 . 91-90المائدة:  (2)
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ن الميسر وعبادة األصنام وأأنها رجس ومعلوم مشهور لدى كل مسلم، 
 وكما دلت على ذلك نصوص اآليات الكثيرة. ،ستقسام باأل الم حرامواال

وقد حرم هللا ما كان رجًسا بقوله  ،رجسإنها  قوله تعالى:الثانى: 
 تعالى:                         

                    

             .... (1) . 

  قوله تعالى:  الثالث:       . 

  وقد قال تعالى:               

                            

                                 

                           (2) . 

بيان أنها سبب للعداوة والبغضاء، وقد قامت األدلة على حرمة  الرابع:
 العداوة والبغضاء بين المسلمين.

                                                           

 . 145ام: األنع (1)
 . 21النور:  (2)
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وقد حكم هللا  ، وعن الصالة،ما فيها من صد عن ذكر هللاالخامس: 
بالخسران على من شغله المال والولد عن ذكر هللا فكيف بمن شغله اللهو 

 واستولى عليه اإلثم؟ يقول تعالى:               

                     

              (1) . 

 ..التهديد والوعيد فى قوله تعالى: السادس:          

 . (2)انتهينا ...انتهيناولهذا قال عمر لما سمعها: 
 قوله تعالى السابع:      ،  فإنه أمر واألمر للوجوب

ومخالفته بمعنى عدم االجتناب يكون حراًما، وننظر فنجد أن القرآن  ،والفرض
 الكريم لم يستعمل األمر باالجتناب للداللة على التحريم إال فى مواطن أربعة: 

 ميسر كما فى اآلية التى نحن بصددها.أحدها: فى تحريم الخمر وال
 ثانيها: تحريم الشرك وعبادة األصنام.

                                                           

 . 9المنافقون:  (1)
، وذك       ر   4/288، والح       اكم 1/379، وأحم       د 2/292، وأب       و داود 5/254الترم       ذى  (2)

 . 2/92، وابن كثير 2283القرطبى ص
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 قال تعالى:                    

        ....  (1)  :وقال تعالى ، ...   

        (2) . 

 :ثالثها: تحريم شهادة الزور
...قال تعالى:                  

    .... (3) .  الصحابة رضوان هللا عليهم وجه مجىءوقد فقه 

تحريم الخمر باألمر باالجتناب وتحريم الشرك، وقول الزور بنفس اللفظ فكان 
"لما نزل تحريم الخمر يه ابن عباس رضى هللا عنهما قال: شأنهم ما يرو 

، بعضهم إلى بعص، فقالوا: حرمت الخمر مشى أصحاب رسول هللا 
 . (4) وجعلت عدال للشرك )أى مماثلة له(

                                                           

 . 36النحل:  (1)
 . 30الحج:  (2)
 . 31، 30الحج:  (3)
، والهيثم   ى م   ن 2285، وذك   ر  القرطب   ى ف   ى تفس   ير  ص4/144الح   اكم ف   ى المس   تدرك  (4)

 .  87 وائد الطبرانى، وانظر: الكبائر للذهبى ص
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]من لقى هللا مدمن خمر لقيه : وهذا المعنى مؤكد بقول الرسول 
 . (1) كعابد وثن[

 رابعها: تحريم سوء الظن بالغير:
 ال تعالى: ق                     

           ...  (2) . 

ومع ذلك نجد آيات القرآن الكريم تمتدح المؤمنين باجتناب الشرك 
 والكبائر وتعد من اجتنب الكبائر باألجر العظيم.

 : قال تعالى                 

               (3) . 

 وقال تعالى:                        

      (4) . 

                                                           

]مـن دون قول ه:  2/171، وأخرج ه اب ن ماج ة 335ابن حبان، وانظر: موارد الظم ن ص (1)
، وأخرج   ه أحم   د ف   ى المس   ند بزي   ادة لفظ   ه 9/239ر اق ف   ى المص   نف ، وعب   د ال   لقـــى هللا...[

4/150/2453 . 
 . 12الحجرات:  (2)
 .  17الزمر:  (3)
 . 37الشورى:  (4)
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 تعالى:  قالو                     

               (1) . 

وهذا يدل على أن األمر باالجتناب إنما يكون حيث الخطر شديد 
ن يبعد ل أغ الغاية، حتى إنه ليجب على الممتثواألمر عظيم والتحريم قد بل

قوله:  :الشقة عن موطن الحرمة وليس فقط أن يقدم عليها. وقد قال القرطبى
فاجتنبوا  يقتضى االجتناب المطلق الذى ال ينتفع معه بشىء بوجه من

الوجو  ال بشرب وال ببيع وال تخليل وال بغير ذلك، وقال أيًضا: ورد التحريم 
ا وهو أقوى خمر أمًرا و جرً خبًرا وورد فى ال فى الميتة والدم ولحم الخنزير

 . (2)التحريم وأوكد 

ولعل هذا يوضح الحكمة لنا من تحريم الخمر باألمر باجتنابها دون 
 استخدام لفظ التحريم.

تحريم شربها بل فوق ذلك كما  من تحريم الخمر مجرد فليس المقصود
]لعنت الخمر على عشرة أوجه، لعنت الخمر عينها  : يقول الرسول 

                                                           

 . 31النساء:  (1)
 ، 2286،  2285تفسير القرطبى، ص (2)
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وحاملها  ،ومعتصرها ،وعاصرها ،ومبتاعها ،وبائعها، وساقيهاوشاربها 
 . (1) والمحمولة إليه، وآكل ثمنها[

باهلل واليوم اآلخر فال يجلس على مائدة ]من كان يؤمن : ويقول 
ويضاف إلى ذلك ما يمكن أن يستفاد بطريق  ،(2)[يدار عليها الخمر

  عن الخمر مثل ما يفهم االستنباط من اآليات الثال  التى ذكرنا أنها تتحد
فإن فيه إشارة إلى أن  ،فة فى الوصف بين السكر والر ق الحسنلمن المخا

السكر ليس حسًنا ضرورة التغاير بين المتعاطفين وما يفهم أيًضا من الحكم 
خمر بأنها إثم وتغليب اإلثم على النفع مع العلم بأن النفع إنما كان فى على ال

 ر.التجارة قبل أن تحرم الخم
فى حالة السكر مع وما يفهم كذلك من تحريم قربان الصالة ومواضعها 

أمر المسلم بالمحافظة على الصلوات الخمس واإلكثار ما هو معروف من 
 من النوافل.

ويؤكد ذلك ما جاء فى السنة النبوية الشريفة، وما جاء يحكى فهم 
 الصحابة لحكم الخمر ومن ذلك : 

                                                           

، واب  ن حب  ان، وانظ  ر: 2/172، واب  ن ماج  ة 2/292، وأب  و داود بنح  و  3/589الترم  ذى  (1)
، والح   اكم ف    ى 8/89/5716، 4/322/2899، وأحم   د ف   ى المس   ند 333م   وارد الظم    ن ص

 . 4/145، 2/31المستدرك 
، والح  اكم ف  ى المس  تدرك 9/48، ومص  نف عب  د ال  ر اق 1/210/125مس  ند أحم  د ف  ى ال (2)
 ووافقه الذهبى . ،، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجا 4/288
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]من شرب الخمر فى الدنيا ثم لم قال:  عن ابن عمر أن رسول هللا 
 . (1) يتب منها حرمها فى اآلخرة[

صديق من ثقيف ودوس فلقيه  وعن ابن عباس قال: كان لرسول هللا 
ال: يا فالن أما علمت أن يوم الفتح براحلة أو راوية من خمر يهديها إليه فق

: سول هللا فقال ر  ،ذهب فبعها: افقال حرمها؟  فأقبل الرجل على غالمههللا 
 . (2) ، فأمر بها فأفرغت بالبطحاء[]إن الذى حرم شربها حرم بيعها

بى بن كعب من وعن أنس قال: "كنت أسقى أبا عبيدة وأبا طلحة وأ  
فقال أبو طلحة: قم يا  ،فضيخ  هو وثمر فجاءهم آت فقال: إن الخمر حرمت

 . (3) أنس فأهرقها فأهرقتها.
ة الذى يفيص بالعديد من األحاديث من بحر السنة النبويوهذ  قطرة 

التى تبين حرمة الخمر حتى بلغت حد التواتر، قد نقل ذلك ابن حجر عن 
 صاحب الهداية قال: 

حرم الخمر وعليه انعقد إجماع  وقد جاءت السنة متواترة أن النبى 
 . (1) األمة.

                                                           

، واب   ن ماج   ة 13/172، وعن   د مس   لم 3/320، والح   ديث عن   د البخ   ارى 2/846الموط   أ  (1)
 2/293داود بمعن ا  ، وأب و 8/109/3، ومس ند أحم د 9/235، ومصنف عبد ال ر اق 2/170
. 
، ومس  ند 11/4، ومس  لم بمعن  ا  2/846، ونح  و  ف  ى الموط  أ 3/330/2041مس  ند أحم  د  (2)

 . 4/36/190أحمد 
 . .3/321، ونحو  فى مصنف عبد الر اق 13/148، ومسلم 3/321البخارى  (3)
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نظم المتناثر فى الحديث "وقال ذلك أيًضا العالمة الكتانى فى كتابه 
 . (2) "متواترال

وهذا يستلزم بالتالى أن من يتشكك فى حرمة الخمر أو ينكرها فإن 
د( فى كتابه المقدمات: والسنة... أقسام، سنة ال حشأنه كما يقول ابن رشد )ال

يردها إال كافر يستتاب.. وهى ما نقل بالتواتر، فحصل العلم به ضرورة 
 . (3) كتحريم الخمر...

ر الشارب للخمر وإن لم يمكن منكًرا بل إن بعص األحاديث ليحذ
]ال يزنى الزانى حين يزنى وهو : لحرمتها يحذر  من  وال اإليمان فيقول 

 . (4) مؤمن. وال يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن[
من زنى أو شرب الخمر نزع هللا منه اإليمان، كما يخلع ]ويقول: 

 . (5)[اإلنسان القميص من رأسه
بل هو الشرب مع الرغبة فيه  ،ب هو اإلدمانوليس المقصود بالشر 

 أخرى وعدم العزم على التوبة منه فما بالنا باإلدمان ؟!
"من مات مدمن خمر مات كعابد فعن عبد هللا بن أبى أوفى قال: 

 ،؟ قال:اللخمر هو الذى ال يستفيق من شربهاوالعزى، قيل: مدمن ا الالت
 . (1) "ينولكن هو الذى يشربها إذا وجدها ولو بعد سن

                                                                                                                  

 . 2/247الدراية  (1)
 .99نظم المتناثر ص (2)
 . 1/18المقدمات  (3)
 . 2/41، ومسلم 4/71، 3/321البخارى  (4)
 .55الحاكم، وانظر: الكبائر للذهبى ص  (5)
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 .. 89لذهبى صلانظر: الكبائر  (1)
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              :فى ثنايا بحثنا هذا بينا أن قول هللا تعالى عن الخمر والميسر
                 ال يعنى بها منافع فى شرب

ًعا، الخمر ولكن يعنى منافع البيع والشراء فيها وذلك قبل أن تحرم تحريًما قاط
ها، وقد أما بعد تحريمها فال يتصور فيها منفعة إال ما يكون من وهم شارب

 . (1)لما حرم الخمر سلبها المنافع"تعالى "إن هللا  جاء فى هذا المعنى مأثور:
إذا كان الن  على التحريم قاطًعا فليس هناك من داع إلى بيان وجو  و 

يان الذى يدرك به وجه اللهم إال الب ،األضرار المترتبة على شرب الخمر
 الحكمة اإللهية ومثل ذلك يكفى فيه اإلجمال.

فى بيان أضرارها: أنها تذهب المال وتذهب   وقد نقل عن عمر
 باإلشارة عن التفصيل.قد ذكر فى ذلك ما يغنى  ، ورسول هللا  (2)العقل

قال: سألت رسول رضى هللا عنهما فعن عبد هللا بن عمرو بن العاص 
هى أكبر الكبائر وأم الفواحش من شرب الخمر ]الخمر؟ فقال: عن  هللا 

 . (3) [ترك الصالة ووقع على أمه وخالته وعمته
ال تشــرب الخمــر فإنهــا ] :ق  ال: أوص  انى خليل  ى   وع  ن أب  ى ال  درداء

 . (1)[مفتاح كل شر

                                                           

 . 4/29هذا حديث أسند  الثعلبى وغير ،  انظر: سبل السالم  (1)
، وذك ر أن ه ذ   ي ادة عن د اب ن أب ى ح اتم عل ى م ا روى م ن 1/255ابن كثير فى تفسير   (2)

 قول عمر الذى سبق تخريجه .
 . 4/247الدارقطنى  (3)
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قال: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، إنه كان  وعن عثمان بن عفان 
بلكم يتعبد ويعتزل الناس فعلقته امرأة غوية فأرسلت إليه رجل فيمن خال ق

جاريتها أن تدعو  لشهادة فدخل معها فطفقت كلما دخل باًبا أغلقته دونه حتى 
أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غالم وباطية خمر.. فقالت: إنى وهللا ما 

أو             أو تقتل هذا الغالم دعوتك لشهادة . ولكن دعوتك لتقع على  
تشرب هذ  الخمر فإن أبيت صحت بك وفضحتك، فلما رأى أنه البد له من 
ذلك قال: كأًسا من الخمر فسقته كأًسا من الخمر فقال:  يدينى فلم يزل حتى 
وقع عليها وقتل النفس، فاجتنبوا الخمر، فإنه وهللا ال يجتمع إيمان وإدمان 

، وإن من  (2)حبهالخمر فى صدر رجل أبًدا ال يوشكن أحدهما أن يخرج صا
 أظهر أضرارها ما ن  هللا تعالى عليه بقوله:            

                          
        .....  (3) . 

بن عاصم المنقرى كان شراًبا للخمر فى  وقد ذكر القرطبى أن قيس
الجاهلية ثم حرمها على نفسه وكان سبب ذلك إنه غمز عكنة ابنته وهو 

وأعطى الخمار كثيًرا من ماله  ،سكران وسب أبويه ورأى القمر فتكلم بشىء
 خبر بذلك فحرمها على نفسه ثم قال: أفاق أ   افلم

                                                                                                                  

 .2/248، وذكر  فى الدراية 4/145، والحاكم 2/170ابن ماجة   (1)
، وس    اقه مرفوًع    ا، ومص    نف عب    د ال    ر اق 334اب    ن حب    ان، وانظ    ر: م    وارد الظم     ن ص (2)
 . 4/147، وبمعنا  عند الحاكم 9/236
 . 91المائدة :  (3)
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 رأيت الخمر صالحة وفيها
 اـيمخصال تفسد الرجل الحل

 صحيًحا أشربها  –وهللا  –فال 
 اــوال أسقى بها أبًدا سقيم

 وال أعطى بها ثمًنا حياتى
 ا ًــ وال أدعو لها أبًدا نديم

 فإن الخمر تفضح شاربيها
 . (1)وتجنبهم بها األمر العظيما

 

وهكذا ترى البيان الواضح على الخطر الجسيم والضرر العظيم الناجم 
 عن شرب الخمر.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 864تفسير القرطبى ص (1)
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ومنه خمار المرأة وكل شىء  ،الخمر فى األصل مصدر خمر. إذا ستر
فالخمر تخمر  (1) [خمروا آنيتكم ] غطى شيًئا فقد خمر ، ومنه الحديث :

 العقل أى تغطيه وتستر .
وأًيا  ،وقيل سميت خمًرا ألنها تخالط العقل من المغامرة وهى المخالطة

فحيث يتحقق هذا المعنى يصح  عن معنىما كان األمر فإنه اسم منقول 
ولذلك ذهب أكثر الفقهاء والعلماء إلى أن الخمر اسم لكل  ،إطالق هذا االسم

مسكر، وإلى ذلك جنح صاحب القاموس، وابن عبد البر والخطابى، والرافعى 
ونسبه إلى األكثرين، وهو أيًضا قول غير واحد من أهل اللغة كالدينورى 

عبد البر كذلك إلى أهل المدينة وسائر الحجا يين وأهل والجوهرى، ونسبه ابن 
على، وعمر، وسعد، وابن عمر،  ث كلهم وممن قال بذلك من الصحابة:الحدي

رضوان هللا  -             وأبو موسى، وأبو هريرة، وابن عباس، وعائشة
ابن المسيب، وعروة، والحسن وسعيد بن جبير  :، ومن التابعين-عليهم

والثورى، وابن المبارك والشافعى  ،مالك واألو اعى :بذلك أيًضا وآخرون، وقال
.ويشهد لذلك األحاديث النبوية الشريفة المتكاثرة والتى  (2)وأحمد وإسحاق

 تصرح بأن كل مسكر خمر: 

                                                           

 . 185، 13/184م بنحو  ، ومسل2/326البخارى  (1)
 . 26، 4/23، وسبل السالم 7/147، 8/185نيل األوطار  (2)
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 ]كل مسكر خمر: قال أن النبى  -رضى هللا عنهما-فعن ابن عمر 
 . (1)وكل خمر حرام[
هو ف]كل شراب أسكره :  الت: قال ق -رضى هللا عنها-وعن عائشة 

 . (2) حرام[
]كل مخمر خمر قال:  عن النبى -رضى هللا عنهما–وعن ابن عباس 

 . (3) وكل مسكر حرام[
ورويت أحاديث نحو ذلك من طريق أبى هريرة وأبى موسى، وميمونة 

، وقد فهم الصحابة رضوان هللا عليهم  (4)وغيرهم رضى هللا عنهم جميًعا 
 .ى هذا النحو الذى روو  عن رسول هللا عل راألم

يعمم الحكم لكل ما يخالط العقل من أنواع   فها هو عمر بن الخطاب
 الشراب فيقول: 
من  ة:أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهى من خمس "أما بعد:

 . (5)"والشعير، والخمر ما خامر العقل ،ةطوالحن ،والعسل ،والتمر ،العنب

                                                           

 . 2/172، وابن ماجة 2/293، وأبو داود 4/290، والترمذى 13/172مسلم  (1)
، 13/170 []كــل شــراب مســكر، وف  ى لف  ظ: 13/169، ومس  لم 3/321، 1/55البخ  ارى  (2)

 . 2/845ومالك فى الموطأ 
، 4/58/2476، وك      ذلك أحم      د 4/291، وأخ      رج الترم      ذى عج      ز  2/294وأب      و داود  (3)
 . 4/292، والترمذى 4/218/2625
 . 4/292الترمذى  (4)
، 9/233، ومصنف عب د ال ر اق 2/291، وأبو داود 18/165، ومسلم 3/321البخارى  (5)

 . 4/297وانظر: الترمذى 
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بن كعب  كنت أسقى أبا عبيدة بن الجراح وأبى"قال:  وعن أنس 
وسهيل بن بيضاء ونفرا من أصحابه عند أبى طلحة حتى كاد الشراب يأخذ 

فأتى آت من المسلمين فقال: أما شعرتم بأن الخمر قد حرمت؟ فقالوا:  ،منهم
فقالوا: يا أنس أسكب ما بقى فى إنائك )أى أهرقة على  ،حتى ننظر ونسأل
" ا عادوا فيها وما هى إال التمر والبسر وهى خمرهم يومئذاألرض( فو هللا م

(1) . 
الخمر حرمت علينا حين حرمت وما نجد خمر أن "وعن أنس: 

 . (2)األعناب إال قليال وعامة خمرنا البسر والتمر"
"األحاديث الواردة عن أنس وغير  على صحتها وكثرتها  قال القرطبى:

خمر ال يكون إال من العنب، وما كانت تبطل مذهب الكوفيين القائلين بأن ال
ة للغ فوهو قول مخال ،من غير  فال تسمى خمًرا وال يتناولها اسم الخمر

ألنه لما نزل تحريم الخمر فهموا من  العرب وللسنة الصحيحة وللصحابة؛
ولم يفرقوا بين ما يتخذ من العنب  ،األمر باجتناب الخمر تحريم كل مسكر

ل سووا بينهما وحرموا كل نوع منهما ولم يتوقفوا وال ب ،وبين ما يتخذ من غير 
استفصلوا وال يشكل عليهم شىء من ذلك، بل بادروا إلى إتالف ما كان من 

فلو كان عندهم فيه  ،غير عصير العنب. وهم أهل اللسان وبلغتهم نزل القرآن
ن تردد لتوقفوا عن اإلراقة حتى يستكشفوا ويستفصلوا ويتحققوا التحريم. لما كا
قد تقرر عندهم من النهى عن إضاعة المال، فلما لم يفعلوا ذلك بل بادروا 

                                                           

 . 2/846، والموطأ 150-13/148، ومسلم بنحو  3/321البخارى  (1)
 . 2/247، وذكر  فى الدراية 3/321البخارى  (2)
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إلى إتالف الجميع علمنا أنهم فهموا التحريم ثم انضاف إلى ذلك خطبة عمر 
 . (1)بما يوافق ذلك ولم ينكر عليه أحد من الصحابة

شيخ اإلسالم ويؤكد هذا المعنى ما يقوله اإلمام المحد  المفسر 
لته )عقيدة السلف وأصحاب الحديث(: سماعيل الصابونى فى رساعثمان إ أبو

"ويحرم أصحاب الحديث المسكر من األشربة المتخذة من العنب أو الزبيب 
 ما يسكر يحرمون قليله وكثير أو التمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك م

 . (2)ويجتنبونه ويوجبون به الحد"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .4/23، وسبل السالم 7/147، وانظر: نيل األوطار 2291انظر: تفسير القرطبى ص (1)
 من مجموع الرسائل المنيرية . 931انظر: ص (2)
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ه ذا العن وان نتيج ة للبي ان ال ذى س بقه غي ر أنن ا هن ا نؤك د  بم ا ج اء ع  ن 
 وما جاء عن صحابته. الرسول 

فقل  ت: ي  ا رس  ول هللا إن  ا ب  أرض  ع ن ديل  م الحمي  رى ق  ال: س  ألت النب  ى 
ق  وى ب  ه عل  ى ب  اردة نع  الج فيه  ا عم  ال ش  ديًدا وإن  ا نتخ  ذ ش  راًبا م  ن ه  ذا القم  ح نت

 .(1)[فاجتنبوه..]قلت: نعم. قال:  ؟[هل يسكر]قال: عمالنا وعلى برد بالدنا،أ 
ع ن البت ع وه و نبي ذ العس ل وك ان  وعن عائشة قالت: س ئل رس ول هللا 

 . (2) ]كل شراب أسكر فهو حرام[: أهل اليمن يشربونه فقال 
هما ا نص   نعوع   ن أب   ى موس   ى ق   ال: ي   ا رس   ول هللا أفتن   ا ف   ى ش   رابين كًن   

باليمن، البتع وهو من العسل ينبذ حت ى يش تد، والم زر وه و م ن ال ذرة والش عير 
كـل  ]قد أعطى جوامع الكل م بخواتم ه فق ال:  ينبذ حتى يشتد قال: رسول هللا 

 . (3) [ مسكر حرام
ع ن  وجيشان م ن ال يمن س أل النب ى  ،أن رجال من جيشان وعن جابر

ق  ال:  [أمســكر هــو؟]الم  زر فق  ال:  ش  راب يش  ربونه بأرض  هم م  ن ال  ذرة يق  ال ل  ه

                                                           

 . 2/294أبو داود  (1)
، ومص       نف عب       د ال       ر اق 2/294، وأب       و داود 13/169، ومس       لم 3/321البخ       ارى   (2)
 4/291، والترمذى 9/221
 . 9/220ومصنف عبد الر اق  ،2/295، وأبو داود 171-13/170مسلم  (3)
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ــى هللا عهــًدا لمــن يشــرب المســكر أن ] :نع  م. فق  ال كــل مســكر حــرام. إن عل
]عـر  ق الوا: ي ا رس ول هللا وم ا طين ة الخب ال؟ ق ال:  [يسقيه من طينة الخبـال

 . (1)[أهل النار أو عصارة أهل النار
بق وعن ابن عباس أنه سأله أبو جويرية عن الباذق فقال ابن عباس: س
إال    محم   د الب   اذق م   ا أس   كر فه   و ح   رام، الش   راب الح   الل الطي   ب ل   يس بع   د

 . (2)الحرام الخبيث
وع   ن عائش   ة أن أب   ا مس   لم الخ   والنى س   ألها فق   ال: ي   ا أم الم   ؤمنين إنه   م 

يق  ال ل  ه: "الط  الء" قال  ت: ص  دق هللا  –يعن  ى أه  ل الش  ام  –يش ربون ش  راًبا له  م 
]إن أناســا مــن أمتــى يشــربون يق  ول:  وبل  غ حب  ى، س  معت حب  ى رس  ول هللا 

 . (3) [سمهااالخمر يسمونها بغير 
]ال تـذهب الليـالى واأليـام حتـى : وعن أبى أمامة قال: قال رسول هللا 

 . (4) تشرب طائفة من أمتى الخمر ويسمونها بغير اسمها[
فه    ذ  األحادي    ث وغيره    ا ف    ى بابه    ا تحم    ل الدالل    ة عل    ى أن العب    رة ف    ى 

التسمية، وأى  عم يجعل المعنى المحرم ال بخصوص التحريم إنما هى بوجود 
فإن ه يض اهى م ا فعل ه اليه ود، إذ أن هللا ح رم عل يهم  ،لق ة بالتس ميةالحرم ة متع

الص   يد ف   ى ي   وم الس   بت فنص   بوا الش   باك والحف   ائر قب   ل ي   وم الس   بت ف   إذا وق   ع 
                                                           

 . 13/171مسلم  (1)
 . 9/224، ومصنف عبد الر اق 3/321البخارى  (2)
، وذك ر ل ه طرق ا مختلف ة عزاه ا 4/27، وذكر  الصنعانى ف ى س بل الس الم 4/174الحاكم  (3)

 إلى البيهقى .
، وعج  ز  عن  د 336وانظ  ر: م  وارد الظم  ن  ،وبمعن ا  عن  د اب  ن حب ان،  2/172 ةاب ن ماج   (4)

 . 2/295، وعند أبى داود من طرق أخرى 9/235عبد الر اق فى المصنف 



 ـــــــــــــــــــــــــــ

 44 

الصيد فى تل ك الش باك ي وم الس بت ظن وا أنه م ل م يعت دوا عل ى حرم ات هللا وق د 
 . (1) فى القرآن أن فعلهم الذى فعلو  هو عدوان فى السبتبين هللا

ومن هنا فإن اسم الخمر شامل لكل ما يسكر جنسه مهما أحد  الن اس 
له من أسماء وسواء كان مائًعا أو جامًدا طالما توافر فيه المعنى المح رم وه و 
 اإلس   كار، وإنم   ا اعتب   ر إس   كار الج   نس دون الق   در ألن األم   ر ال يتعل   ق بق   در

ام، وب   ذلك أى ش   ارب فه   و ح   ر مع   ين وال بش   ارب مع   ين ب   ل م   ا أس   كر جنس   ه 
 .جاءت األحاديث الشريفة 

أسـكر  ]وأنهاكم عن قليل ماقال:  النبى  فعن سعد بن أبى وقاص أن
 . (2) كثيره[

 .(3)[ حرام هقليلفما أسكر كثيره  ]قال: وعن ابن عمر عن النبى 
ل مسكر حرام وما أسكر منه الفر  ]ك: قال رسول هللا :  وعن عائشة قالت

 . والفرق مكيال يسع ستة عشر رطال.(4) فملء الكف منه حرام[
وم  ن هن  ا ج  اء ق  ول اب  ن رش  د: وق  د ثب  ت م  ن ح  ال الش  رع باإلجم  اع أن  ه 
اعتب  ر ف  ى الخم  ر الج  نس دون الق  در الواج  ب فوج  ب ك  ل م  ا وج  دت في  ه عل  ة 

 . (5)الخمر أن يلحق بالخمر

                                                           
 من سورة األعراف . 163انظر: اآلية  (1)
ه   ى ع   ن قلي   ل.. انظ   ر: م   وارد ن ، وه   و عن   د اب   ن حب   ان بلف   ظ أن رس   ول هللا 4/251ال   دارقطنى  (2)

 . 336ص الظم ن
وك   ذلك عن   د الترم   ذى  ،، وعن   د  أيًض   ا ع   ن ج   ابر2/173، واب   ن ماج   ة 8/48/5648مس   ند أحم   د  (3)
 . 10/90/6558، وعند أحمد عن عمرو بن شعيب 4/292
 .336ص وابن حبان، وانظر: موارد الظم ن ،2/295، وأبو داود 4/293الترمذى  (4)
 . 1/490بداية المجتهد  (5)
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ثاره  ا م  ن ناحي  ة آالمخ  در وه  م ي  دركون  من  ذ اعت  اد الن  اس تع  اطى أن  واع
واألبح  ا  م  دى األض  رار النفس  ية واالجتماعي  ة  ،الس  كر. كم  ا أك  دت التج  ارب

 واالقتص  ادية الت  ى تلح  ق الف  رد والمجتم  ع عل  ى الس  واء م  ن جرائه  ا. وم  ن أق  وال
القن ب.. ويس مى الحشيش ة العلماء نزداد تأكًدا من ذلك..قال اب ن البيط ار: ".. 

درهمين حت ى  ًدا إذا تناول منه اإلنسان يسيًرا قدر درهم أوجأيًضا وهو مسكر 
إن م  ن أكث  ر من  ه أخرج  ه إل  ى ح  ال غريب  ة وق  د اس  تعمله ق  وم فاختل  ت عق  ولهم، 

 . (1)وربما قتلت"
وق    د ص    رح بإس    كار الحشيش    ة لش    اربها، اإلم    ام أب    و إس    حاق الش    يرا ى 

ألقفهسى وغيرهم من كبار الشافعية حتى قال الزركشى ومحيى الدين النووى وا
ص الش  افعى: "وال يع  رف في  ه خ  الف عن  دنا" وق  ال الزركش  ى: ويحك  ى ع  ن بع  

 من يتناولها أنه كان إذا رأى القمر يظنه لجة ماء فال يقدم عليه.
وك    ذا اعتب    ر مس    كًرا عن    د غي    ر الش    افعية ك    ابن تيمي    ة واب    ن الق    يم م    ن 

دقيق العيد فى شرحه لمختصر ابن الحاجب فى فقه  الحنابلة، وتقى الدين ابن
المالكية، وكذلك عرف عن عب د الغن ى النابلس ى الحنف ى فيم ا نقل ه ع ن علم اء 

 . (2)مذهبه

                                                           

 . 72انظر: واضح البرهان ص (1)
 . 73-72انظر: واضح البرهان ص (2)
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فإنه ا  ،وقال ابن حجر: من قال: إنه ا ال تس كر وإنم ا تخ در فه ى مك ابرة
 . (1)تحد  ما تحد  الخمر من الطرب والنشوة
ة المحلي ة واألجنبي ة أن تع اطى المخ درات هذا وقد أثبت ت البح و  العلمي 

ي  ؤثر ت  أثيًرا متف  اوت ال  درجات ف  ى الوظ  ائف العقلي  ة للف  رد م  ن حي  ث اإلدراك. 
والتفكي    ر والت    ذكر والتخي    ل والتص    ور والق    درة عل    ى االبتك    ار وغي    ر ذل    ك م    ن 

ف ى الح واس والت   ر العض لى  وظائف العقل المختلفة، ه ذا فض ال ع ن تأثيره ا
وف   ى أيًض   ا ف   ى الجان   ب االنفع   الى والوج   دانى للشخص   ية العص   بى كم   ا ت   ؤثر 

... )ع  ن الن  دوة الدولي  ة  عالق  ة الف  رد وتوافق  ه م  ع نفس  ه وم  ع غي  ر  م  ن الن  اس
 م(.1971العربية مايو عام 

وإلى جانب ذلك فهناك األضرار التى تلح ق م ن يتع اطى المخ درات ف ى 
ابقة، ر الس   و عص   ائه ومم   ن ذك   ر ش   يًئا م   ن ذل   ك ف   ى الجس   مه ووظ   ائف أعض   

محم  د ب  ن  كري  ا ال  را ى الطبي  ب، وأب  و بك  ر القس  طالنى نق  ال ع  ن غي  ر ، وك  ذا 
نقل األقفهسى أن فى الحشيشة مائة وعشرين مضرة دينية ودنيوية، ومثل ذلك 
فعل ابن حجر الهيثمى فى فتاويه، وك ذا نق ل المقري زى ف ى الخط ط ع ن ع الء 

لة والرذيل  ة وك   ذلك ال  دين اب  ن نف  يس أن  ه ق  ال ع   ن الحشيش  ة إنه  ا ت  ور  الس  فا
ال يك اد  فإنه ينحط فى سائر أخالق ه إل ى م اجربنا فى طول عمرنا من عاناها 

أن يبق ى ل ه م ن اإلنس انية ش ىء البت ة، وق د تكل م قب ل ه ؤالء عل ى بع ص وج  و  
 . (2)مضار الحشيشة، حنين بن إسحاق، وابن جزلة، ويحيى بن ماسويه

                                                           

 . 4/28ل السالم بذكر  صاحب س (1)
 . 83-81واضح البرهان  :انظر (2)
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الح  ديث ع  ن المخ  درات وإن ه  ذا التط  ابق ب  ين م  ا قي  ل ف  ى الق  ديم وف  ى 
وتأثيرها الضار بالفرد والجماعة ليعطينا إجابة سريعة مجملة عن حكم تعاطى 

رات ف   ى نظ   ر اإلس   الم، إذ أن تع   اليم اإلس   الم وأحكام   ه ج   اءت تطهي   ًرا المخ   د
للفرد والجماعة من صنوف الرذائل وأل وان المنك رات، وتوجيه ا للف رد والجماع ة 

 فى الم ل.إلى ما يصلح شئونهم فى الحال و 
 قال تعالى:                   

         (1) . 

 وقال تعالى:                  

                         

                      

                              

   (2) . 

عن مدى إحاطة اإلسالم العقل  ومما سبق بيانه ،وانطالًقا من ذلك
بسياج من الحفظ والرعاية يكون حكم تعاطى المخدرات هو التحريم وليس 
ذلك مبنيا على مثل تلك القواعد العامة والمبادئ الشاملة فحسب بل إن األدلة 

                                                           

 . 24األنفال:  (1)
 . 28-26النساء:  (2)
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التفصيلية واضحة كل الوضوح فى شأن تحريم المخدرات وكذلك السموم 
 البيضاء وإليك البيان.

ى تعاطى المخدرات من األضرار النفسية والمعنوية وقد تأكد ما ف أوال:
ذلك بالتجارب واألبحا  وذلك داخل تحت القاعدة الشرعية التى أرساها 

 . (1) ]ال ضرر وال ضرار[الحديث النبوى الشريف 
فى تعاطى المخدرات اعتداء على النفس البشرية بتعطيل قوة  ثانًيا:

أنه فى نفس الوقت عدوان على أعضاء  أودعها هللا فيها وهى العقل كما
الجسم بتعطيل بعضها عن وظائفها فى الحال أو فى الم ل وقد حظر الشرع 

 الشريف على كل إنسان أن يعتدى على نفسه كلًيا أو جزئًيا.
 قال تعالى:                             

 
لمن  ل عمرو بن العاص بهذ  اآلية على أنه يجو دوقد است . (2)

على هذا   له أن يتيمم وأقر  الرسولخاف من البرد أن يقتله يجو  
فى وجوب االبتعاد عما من ، وذلك يعطينا المعنى المطلوب  (3)االستدالل
من قتل نفسه و  ]ضرار بالنفس وقد ورد فى الحديث الشريف: شأنه اإل

                                                           

 سبق بيانه . (1)
 . 29النساء:  (2)
 . 76موارد الظم ن ص :، وابن حبان ، وانظر1/178، والدارقطنى 1/81أبو داود  (3)
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من قتل نفسه بسم عذب به فى نار ]، و (1) ة[بشىء عذب به يوم القيام
 . (2)[جهنم

حرية  لسموم دورًيا أو مزمنا والاوال شك أن تعاطى المخدرات هو تناول 
ملك لخالقه يتصرف  لإلنسان فى اعتدائه على نفسه، ألنه فى نظر المتدينين

فال يليق أن     وفى نظر غيرهم هو نتاج مجتمع ،كما أمر  فال يخالفه
 أو إمكاناته.         فى نفسه بما يفوت على المجتمع منفعة لوجود يتصرف 

فى تعاطى المخدرات أضرار اقتصادية بالفرد وبالمجتمع وذلك  ثالًثا:
، وغير  (3) ]إن هللا ينهاكم عن إضاعة المال[: محرم فى الشريعة، قال 

جو  ذلك من الدالئل التى جعلت ابن حجر وغير  يقول: إنفاق المال فى الو 
، ويقول السبكى: ومن بذل ماال كثيًرا  (4)المذمومة شرًعا ال شك فى تحريمه

، ونقول: كيف بمن ينفق المال  (5)العقالء مضيًعا فى عرض يسير فإنه يعد 
 ليجلب الضر ويعوق سبل المنافع؟!!

المخدرات فى صورها وفى آثارها من الخبائث، وقد قال تعالى  رابًعا:
  :  فى بيان مهمة الرسول             

 (6) . 
                                                           

 . 10/463، ومصنف عبد الر اق 4/152، 3/23البخارى بمعنا  ، و 2/119مسلم  (1)
، واب   ن ماج  ة أيًض   ا 4/152، والبخ  ارى ك  ذلك 2/118، ومس  لم بمعن   ا  4/387الترم  ذى  (2)
2/180 . 
، واب  ن حب  ان وانظ  ر: م  وارد الظم   ن 4/125، 2/59، ونح  و  ف  ى البخ  ارى 12/13مس  لم  (3)
 . 52ص
 . 4/130انظر: سبل السالم للصنعانى  (4)
 .4/130انظر: سبل السالم للصنعانى  (5)
 .157األعراف:   (6)
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وإلى البعد عن  ،أنها ال شك أحد العوامل الدافعة إلى اإلجرام خامًسا:
وقد بينا أن  ،ذكر هللا وعن الصالة بما تحدثه من تأثير فى التعقل والتخيل

 من الدالالت على تحريم الخمر، قوله تعالى:            
                          

          (1) .  وهذا يقتضى اشتراك المخدرات مع الخمر
 فى الحكم.

إنها مسكرة كالخمر وال اعتبار باختالف االسم كما قدمنا وقد  سادًسا:
 جاء عن السيدة عائشة رضى هللا عنها قالت: 

سمها وإنما حرمها لعاقبتها فكل شراب يكون "إن هللا لم يحرم الخمر ال
 . (2)عاقبته كعاقبة الخمر فهو حرام كتحريم الخمر"

 . (3) "ال أحل مسكًرا وإن كان خبًزا أو ماء"وقالت رضى هللا عنها: 
 .(4)أشرب ما يشرب عقلى" وقيل ألعرابى: "ال تشرب الخمر، فقال: ال

      ومعنى هذا أن المخدرات من حيث حكمها الشرعى تدخل تحت 
 . (5) ]كل مسكر حرام[: قوله 

                                                           

 . 91المائدة:  (1)
، وذك    ر  القرطب    ى ف    ى تفس    ير  2/47، وذك    ر  ف    ى الدراي    ة 4/257ال    دارقطنى ف    ى س    ننه  (2)
 . 3748ص
 . 9/159، والمغنى البن قدامة 8/232المحلى البن حزم  (3)
 . 40ص انظر: األوائل ألبى هالل العسكرى  (4)
 .سبق تخريجه  (5)
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يضاحه فإن الدليل الذى ادعى البعص عدم السكر بعد ما سبق ولئن أ
تؤكد به حرمة المخدرات، هو ما روته أم سلمة رضى هللا عنها قالت: "نهى 

 . (1)سكر ومفتر"عن كل م رسول هللا 
وقال الخطابى فى شرحه: المفتر كل شراب يور  الفتور والخور فى 

، وقال ابن حجر: هذا الحديث فيه دليل على تحريم الحشيش (2)األعضاء
 . (3)فإنها تسكر وتخدر وتفتر

ولنا أن نتصور مدى الحرمة فى المسكرات والمخدرات حين نعلم أن 
ذ حكم القاضى، إذا قضى فى حال غضبه بعص الحنابلة ذهب إلى أنه ال ينف

معتمدين فى ذلك على الحديث الشريف: "ال يقضين حاكم بين اثنين وهو 
 . (4)غضبان"

وقال ابن دقيق العيد: النهى عن الحكم فى حال الغضب لما يحصل 
 بسببه من التغير الذى يختل به النظر فال يحصل استيفاء الحكم على الوجه.

هذا المعنى إلى كل ما يحصل به تغير الفكر قال: وعدا  الفقهاء ب
كالجوع، والعطش المفرطين وغلبة النعاس وسائر ما يتعلق به القلب تعلًقا 
يشغله عن استيفاء النظر، ثم قال: وكأن الحكمة فى االقتصار على ذكر 

 . (5)الغضب الستيالئه على النفس وصعوبة مقاومته بخالف غير 
                                                           

 . 2/295أبو داود  (1)
 . 4/28سبل السالم  (2)
 . 4/28انظر: سبل السالم  (3)
 ة، وابن ماج2/271، وأبو داود 3/120، والترمذى 12/15، ومسلم 4/236البخارى  (4)
2/27 . 
 . 8/283نقله فى نيل األوطار  (5)
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لسالمة الفكر والتروى فى األمور فما فنحن أمام مزيد من االحتياط 
بالنا إذن بما تحدثه المسكرات والمخدرات فى عقول الناس وأفكارهم مما 
تنعكس آثار  بغير شك على معايشهم وسائر شئونهم، ومن هنا ندرك نعمة 
هللا على كل من اهتدى بهديه واستقام على طريقه واجتنب ما حرم هللا فإنه 

من الغوائل وخل  من عديد من المشاكل  بغير شك قد سلم من كثير
 واستمسك بأسباب الطمأنينة واألمان.

ولقد أدى علماء المسلمين وفقهاؤهم واجب النصيحة فيما ينفر من 
فى بيان الحكم  الوقوع فى شباك المسكرات والمخدرات، وذلك بتصريف القول

الهم فى مع اإلبانة عن شىء من أسبابه، وقد أسلفنا الكثير من أقو  الشرعى
شأن المسكرات بل والمخدرات ونزيد األمر هنا بياًنا، بخصوص المخدرات 
حيث إنها كما يقول ابن تيمية لم يتكلم عليها األئمة األربعة وغيرهم من 

لم تكن فى  مانهم وإنما ظهرت فى أواخر المائة السادسة  علماء السلف ألنها
 وأول المائة السابعة حين ظهرت دولة التتار.

ا رأى ابن تيمية نفسه فيها فيقول: "والحشيشة المسكرة حرام. ومن وأم
استحل السكر منها فقد كفر، بل هى فى أصح قول العلماء نجسة كالخمر، 

 . (1)فالخمر كالبول والحشيشة كالعذرة"
وقال أيًضا: هى من أعظم المنكرات وهى شر من الخمر من بعص 

 (1)الفطام عنها أعظم من الخمر الوجو  ألنها تور  نشوة ولذة وطربا ويصعب
. 
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ك  ل أونق  ل اب  ن الش  حنة ع  ن بع  ص علم  اء مذهب  ه الحنف  ى ق  ال: "ويح  رم 
على تح ريم  ومشايخ الشافعى  ،وقد اتفق مشايخنا ،الحشيش وهو ورق القنب

أكلت ه،  تناوله وأفتوا بإحراقه مع حظر قيمته وأمروا بتأديب بائعه والتشديد عل ى
ى حرمت  ه حت  ى ق  ال علماؤن  ا رحمه  م هللا تع  الى: فت  وى الم  ذهبين عل   واجتمع  ت

 . (2) "قال بحل أكله فهو  نديق مبتدعمن "
 وفى فتاوى الميرغنيانى الحنفى: )المس كر م ن الب نج ول بن الرم اك ح رام( 

(3) . 
حشيش ة الفق راء  ]كل مسكر حرام[ :وقال القسطالنى: ويدخل فى قوله 

ث م ق ال: وف ى معن ى ش رب الخم ر  نووى وغير  بأنها مس كرةلزم اجوغيرها، وقد 
 . (4)أكله بأن كان ثخينا أو أكله بخبز 

وقال مفتى الديار الحضرمية فى كتابه بغي ة المسترش دين ال ذى اختص ر 
"يح  رم تن اول الب  نج القنب ى وه  و المت أخرين   ق ال :    في ه فت اوى بع  ص األئم ة
ن أفت  ى ، ومم   (5)وكثي  ر  ألن ج  نس ذل  ك يخ  در" همك  ة قليل   نب  ت يوج  د بجب  ال

بحرمة الحشيشة ون  عل ى ذل ك، المزن ى عل ى م ذهب الش افعى، واتف ق عل ى 
ن   عل ى تحريمه ا الن ووى فتوا  أئمة ما وراء النهر م ن فقه اء الحنفي ة وك ذلك 
ركش ى، واب ن حج ر الهيثم ى ف ى الشافعى، والقسطالنى، واب ن القس طالنى، والز 

                                                                                                                  

 . 4/28بل السالم س (1)
 . 76، 75واضح البرهان  (2)
 . 257ية المسترشدين صغب (3)
 . 8/375 شرح القسطالنى (4)
 . 257ة المسترشدين صبغي (5)
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لمن    وفى، واب    ن الح    اج ر والفت    اوى الفقهي    ة، وك    ذلك القراف    ى الم    الكى واالزواج    
 . (1)والصفتى وابن مر وق، والشيخ خليل وغيرهم

وم   ن ناحي   ة أخ   رى فق   د أل   ف بع   ص العلم   اء كتًب   ا ع   ن أن   واع المخ   درات 
وبيان حرمتها ومن ذلك: كت اب ) ه ر الع ريش ف ى الك الم ع ن الحش يش( لب در 

)إك رام م ن يع يش باجتن اب الخم ر والحش يش( لش هاب  الدين الزركشى، وكتاب
المعيش  ة بتح   ريم الحشيش   ة(ألبى ن اب   ن العم  اد األقفهس   ى، وكت  اب )تك   ريم ال  دي

بك  ر محم  د القس  طالنى، وكت  اب )رس  الة ف  ى تح  ريم الحشيش  ة( لش  مس األئم  ة 
محم    د ب    ن التمرتاش    ى الحنف    ى، وكت    اب )رس    الة ف    ى تح    ريم الحشيش    ة وج    و ة 
ب  ن االطي  ب( تكل  م فيه  ا ص  احبها عل  ى س  ائر المخ  درات، ومؤلفه  ا عم  اد ال  دين 

 بى شريف.أ
وكت  اب )تح  ذير الثق  ات ع  ن اس  تعمال الكفت  ة والق  ات( وفي  ه الك  الم عل  ى 

 سائر المخدرات ومؤلفها أحمد بن حجر الهيثمى الشافعى.
عياش ة   ه ر الع ريش كتبه ا الش يخ محم د أب ووهناك رسالة مختصرة م ن 

الدمنهورى الشافعى، وتكلم على المخ درات كالحش يش واألفي ون والب رش الش يخ 
غنى النابلسى الحنفى فى أجوبته على األسئلة الخمسة التى وجهت إلي ه عبد ال

 وهو فى بيت المقدس.
 وتكلم فى الموضوع كذلك تقى الدين المقريزى فى الخطط.

وهناك كتاب )واض ح البره ان عل ى تح ريم الخم ر والحش يش ف ى الق رآن( 
 للشيخ عبد هللا الصديق اإلدريسى.
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علم    اء المس    لمين عل    ى حرم    ة  اتف    اقوك    ل ذل    ك يحم    ل الدالل    ة عل    ى 
 المخدرات كحرمة المسكرات.

اب ن تيمي ة والقراف ى وش مس  ،حرم ة الحش يش حكى اإلجماع عن سابًعا:
 . (1) الحق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 80ص برهانواضح ال (1)
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وق ال:  ،نقل عن الحافظ الذهبى أن تعاطى الحشيش كبيرة وفيه ا الح د ك الخمر
حت ى يص ير ف ى متعاطيه ا والم زاج "وهى أخبث من الخمر من جهة أنها تفس د العق ل 

ض ى إل ى فم ن جه ة أنه ا ت ثة وقوادة وغير ذلك من الفساد، والخمر أخبثتخنيث وديا
 . (1) "المخاصمة والمقاتلة، وكالهما يصد عن ذكر هللا وعن الصالة

وكذا حك م بك ون تعاطيه ا كبي رة أب و  رع ة العراق ى، وه و المفه وم م ن ص نيع 
، ه  ذا بينم  ا ي  رى بع  ص علم  اء الحنفي  ة أن حرم  ة اب  ن حج  ر الهيثم  ى ف  ى الزواج  ر
 الحشيش ونحو  دون حرمة الخمر.

ج وير األبص  ار وج  امع البح ار تل  ك العب  ارة: "ويح  رم أك  ل الب  نج اء ف  ى كت  اب تن  
، ألن    ه يفس    د العق    ل حت    ى يص    ير الرج    ل في    ه والحش    يش واألفي    ون وذل    ك كل    ه ح    رام

ن تح  ريم ذل  ك دون وع  ن الص  الة، لك   ،ص  احب خالع  ة وفس  اد ويص  د ع  ن ذك  ر هللا
 تحريم الخمر.

فق  د ق  ال ال  بعص بإقام  ة ح  د الخم  ر عل  ى م  ن  ،وم  ن ناحي  ة العقوب  ة الدنيوي  ة
يتع  اطى المخ  درات وق  ال ال  بعص ب  التعزير، وق  د  اد بعض  هم ف  ى ش  دة التح  ذير م  ن 

أو بنجاس   تها ح   ال إع   دادها للتن   اول م   ن أج   ل  المخ   درات أن ق   ال بنجاس   تها مطلًق   ا
 الطرب والنشوة.
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ل ب   األول الطوس   ى وبع   ص الحنابل   ة، ومم   ن ق   ال بالث   انى القراف   ى ومم   ن ق   ا
 . (1)حكاية عن بعص علماء عصر  

 وإليه يرجع األمر كله،،، ،وهللا سبحانه أعلم
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