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  المحاضرة التاسعة

 :حكم المخدرات في التشريع اإلسالمي 

 : حكم المخدرات من القرآن الكريم  /أوال

من على حياة البشرية فتحرميها  منه ااملخدرات أشد ضررا من اخلمر وأعظم خطر 
، فإذا جاءت الشريعة اإلسالمية بنص على عمل معني حمرم، فالبد باب أوىل وأشد 

 .أشد منه حترميا  من هو هناك أن

لذلك ينبغي لنا أن نعرف بأن البالء باملخدر بالء عظيم ال ميكن أن  
اصد الشريعة اإلسالمية يستهان به ملا له من عواقب وآثار وخيمة تتناىف ومق

باعتبارها شريعة عامة وشاملة، تقوم ( الشريعة اإلسالمية)وأحكامها ، فهذه األخرية 
احلرص على محاية اإلنسان من كل ألوان املفاسد و على أساس جلب املصاحل ودرء 

      اخلبائث اليت هتدد حياته اليومية و اليت من شأهنا أن تصده عن ذكر اهلل تعاىل 
 .الصالة، وأن تضر بعقله وتؤثر عليه و على صحته عنو 
ؤدي تعاطيها إىل إحلاق الكثري من األضرار يملخدرات هي نوع من اخلبائث اليت وا

 .سواء من ناحية العقل أو من ناحية البدن أو من ناحبة املالباإلنسان 

 السنة النبوية مل يرد نص صريح يف حرمة املخدرات يف القرآن، ووردت نصوص يف
حتجاج هبا، إذ يوجد تصريح للنصوص بالوصف اجلامع ألنواع الشريفة تصلح لال
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ٻ ٻ ٻ ٻ  ٱ ] :تعالى قوله  حنو، 1املخدرات يستدل هبا على التحرمي

 [پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ   

جاء حترمي اخلمر على أربع مراحل، وهذا التدريج  حيث، حترمي قطعي[ 09:املائدة]
    فهو من ناحية التخفيف مث التشديد شيئا فشيئا : يف التشريع كان يتم يف أمور

األخذ بالشدة مث التسهيل شيئا فشيئا، فالتسهيل مث التشديد شيئا : أو العكس
، واملنع والتحرمي شيئا فشيئا مثل حترمي اخلمر، ومثل األوامر الواردة يف اجلهاد، فشيئا

 [  ۈ ک ک ک ک ڑ ڑ ] :أول األمر أمر بكف األيدي

فإذا ضربت فال تنتصر، مث بعد ذلك جاء اإلذن يف االنتصار من [ 77:النساء]

، وبعد ذلك [90:احلج] [  ڀ   پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]: الظامل

2[ .5:التوبة] [ھ ھ ے ے ې   ]: جاءت آية السيف
 

 :جتناب الكبائرإمعنى 

أشد من النهي، واألمر به أشد من : االجتناب[ 93:النساء] [ [گ گ]

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ]: النهي اجملرد، مثل قوله

                               
 .393املخدرات يف الفقه اإلسالمي ،دار اآلرية للنشر والتوزيع ص:بن أمحد بن الطيار  عبداهلل - 1
دروس صوتية قام بتفريغها موقع ، سلسلة التفسري ملصطفى العدوي:  أبو عبد اهلل مصطفى بن العدوى شلباية املصري - 2

 .90،ص39ج ،الشبكة اإلسالمية
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 ى: فهو أبلغ من النهي، ومنه قوله تعاىل [09:املائدة] [ڀ ٺ ٺ ٺ   

 [99:احلج] [   ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى]

گ گ ]: فاألمر باالجتناب أشد من النهي اجملرد، فيقول اهلل تبارك وتعاىل

   [گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

3[ .93:النساء]
 

ملا اقرتنت اخلمر باألنصاب واألزالم، : جنس، قال بعضهم: رجس معناهوال 
واألنصاب ليست جنسة، فإذا ملستها ال تؤمر بغسل يديك، فلما اقرتنت هبا 

جناسة معنوية، كذا قال، لكن هذا االستدالل استدالل ضعيف؛  أصبحت النجاسة
ألن اخلمر مائع من املائعات ينتقل، أما األنصاب جامد ال ينتقل، فال يقاس املائع 

 4.على اجلامد

 :من السنة النبوية الشريفةحكم المخدرات / ثانيا

يقصد باملخدرات ما يغشي العقل والفكر، ويصيب متعاطيها بالكسل،  
املخدرات حرام كيفما كان ف. والثقل، والفتور، من البنج واألفيون واحلشيش وحنوها

حدثنا الزهري، عن : حدثنا سفيان، قال: علي بن عبد اهلل، قال ثيدحلو  تعاطيها؛

                               
دروس صوتية قام بتفريغها موقع ، سلسلة التفسري ملصطفى العدوي:  صريأبو عبد اهلل مصطفى بن العدوى شلباية امل - 3

 .95،ص90ج ،الشبكة اإلسالمية
 .97، ص70نفس املصدر ج - 4
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كل شراب أسكر فهو »: أيب سلمة، عن عائشة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال

حدثنا إبراهيم بن عمر :قال  لنيسابوريحممد بن رافع ا، إضافة إىل حديث 5«حرام
عن ابن عباس، عن  عن طاوس: مسعت النعمان بن أيب شيبة يقول: الصنعاين قال

كل مخمر خمر، وكل مسكر حرام، ومن »: النيب صلى اهلل عليه وسلم قال
فإن عاد  شرب مسكرا بخست صالته أربعين صباحا، فإن تاب تاب اهلل عليه،

وما طينة اخلبال يا : ، قيل« الرابعة كان حقا على اهلل أن يسقيه من طينة الخبال
صديد أهل النار، ومن سقاه صغيرا ال يعرف حالله من حرامه، كان »: رسول اهلل؟ قال

 .6«حقا على اهلل أن يسقيه من طينة الخبال
ة إفسادها، ولعظم خطر هذه املواد املخدرة، وشديف هذا الباب  احلديثف 

هلم عن طاعة رهبم، وجهاد أعدائهم، ومعايل اشغانوفتكها بشباب األمة، ورجاهلا، و 
 .األمور

وملا   7،غيبة العقل من تناول مخر أو ما يشبه ذلك"يعرف السكر بأنهكما  
كانت املخدرات حتدث نفس األثر الذي حتدثه املسكرات فإهنا تدخل حتت هذا 

 الوعيد على اخلمر يأ ي يف املخدرات كذلك التعريف وتأخذ حكمها، وما جاء يف
ولذلك يدخل حتت . الشرتاكهما يف إزالة العقل املقصود للشرع حفظه وسالمته

 داويما استعمل منه يف الترات إال التعريف السابق للمسكرات كل أنواع املخد

                               
اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي  - 5

مصورة عن السلطانية )دار طوق النجاة  ، حممد زهري بن ناصر الناصر: ، ت040، رقم  صحيح البخاري =وسننه وأيامه 
 .50،ص3،جـ ه3400، 93: ،ط(بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي

سنن أيب :(هـ075: املتوىف)أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي السِِّجْستاين  - 6
 .907،ص9،جبريوت –املكتبة العصرية، صيدا  ،حممد حميي الدين عبد احلميد: ت.9809،رقم داود

 .94/094، وانظر الفتاوى البن تيمية ج500/ 3لألستاذ عبد القادر عودة ج_ التشريع اجلنائي  - 7
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والعالج كما سيأ ي بيانه ونسوق اآلن األدلة على حرمة املسكرات من جوانب 

: روى أبو داود يف سننه من حديث شهر بن حوشب عن أم سلمة قالت. ثالث
 .8"هنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن كل مسكر ومفرت

سم، وإن مل ينته إىل هو املخدر الذي يورث الفتور واخلدر يف أعضاء اجل: واملفرت
وعليه فإن كل مادة يثبت ، هو األثر البارز لتناول املخدراتوالفتور ، حد اإلسكار 

يا كانت أعقل ينطبق عليها احلكم بالتحرمي سكارها أو ختديرها أو تفرت اجلسم أو الا
مادهتا أو امسها، طاملا أن جوهرها مسكر أو مفرت بناء على ما ثبت عن هني الرسول 

 .صلى اهلل عليه وسلم عن كل مسكر ومفرت
ى عن املسكر مث عطف فالنهي عن تناول شيء يدل على حترميه، وقد هن 

عليه املفرت وصيغة العطف تقتضي اشرتاك املعطوف على املعطوف عليه يف احلكم 
ألن القاعدة عند احملدثني واألصوليني أن النهي إذا ورد عن شيئني مقرتنني مث جاء 
النص على النهي عن أحدمها حرمة أو غريها أعطى اآلخر ذلك احلكم، وقد ذكر 

كر يف احلديث، ومبا أنه قد تقرر حرمة املسكر استنادا إىل ما جاء املفرت مقرونا باملس
 .يف القرآن الكرمي والسنة املطهرة وإمجاع املسلمني فيجب أن يعطى املفرت حكمه

قال العلقمي يف شرح اجلامع حكى أن رجال من العجم قدم القاهرة وطلب  
صر، فاستدل احلافظ دليال على حترمي احلشيشة وعقد لذلك جملساً حضره علماء الع

هنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن كل "زين الدين العراقي حبديث أم سلمة 
ونبه السيوطي على صحته، واحتج به ابن : احلاضرين قال فأعجب" مسكر ومفرت

 9.حجر على حرمة املفرت ولو مل يكن شرابا وال مسكرا

                               
 .907 ، صجامع العلوم واحلكم - 8
 .038/ 3الفروق والقواعد السنية للشيخ حممد علي حسني مطبوع على هامش الفروق ج هتذيب - 9
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حدثنا أبو حيىي  :قالحني إبراهيم بن املنذر احلزامي   ونذكر حديث 

قال رسول اهلل : زكريا بن منظور، عن أيب حازم، عن عبد اهلل بن عمر، قال
 «كل مسكر، حرام، وما أسكر كثريه، فقليله حرام»: صلى اهلل عليه وسلم

أضرار املخدرات هي مما تواتر عند سائر الناس، أن يف جمموع الفتاوى  فجاء، 10
فلم تعد حمل شك أو جمااًل للنقاش، والشرع اإلسالمي  وعلمها القاصي والداين،

 11.احلنيف إمنا جاء لتحصيل املصاحل وتكثريها، ودرء املفاسد واملضار 
 :إجماع المتأخرين من الفقهاء /ثالثا

قرر فقهاء اإلسالم الذين ظهرت يف عهدهم املواد املخدرة على حرمتها وحرمة 
بعد أن تبني هلم أضرارها السيئة على اإلنسان االجتار هبا وعقوبة من تناوهلا، وذلك 

 ..وظهر ذلك يف كالمهم
وحيرم آكل البنج واحلشيشة واألفيون ألنه مفسد للعقل :"الدر المختاريقول صاحب 

ويصد عن ذكر اهلل وعن الصالة وزاد يف رد احملتار نقال عن ابن البيطار وإن من 
 12".وم فاختلت عقوهلمأكثر منه أخرجه إىل حد الرعونة، وقد استعمله ق

إنه حيرم ما أسكر من أي شيء وإن مل يكن مشروبا  :"وقال الصنعاني
، كما أفاض شيخ اإلسالم ابن تيمية يف اجلزء الرابع والثالثني من 13"كاحلشيشة
هذه احلشيشة الصلبة حرام سواء : بيان حكم احلشيشة فكان مما قال فتاويه يف

                               
، 9900،رقم  سنن ابن ماجه: (هـ079: املتوىف)ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين، وماجة اسم أبيه يزيد  - 10
:  سنن أيب داود: ، وينظر3304،ص0،جفيصل عيسى البايب احلليب -دار إحياء الكتب العربية  ،حممد فؤاد عبد الباقي: ت

 .907،ص9،ج9803رقم 
 .593، ص37، جفتاوى الشبكة اإلسالمية: جلنة الفتوى بالشبكة اإلسالمية  - 11
 .3957مصر سنة / ط االستقامة  ،59ص/ 4سبل السالم ج  - 12
 .09ص/ 3ج،ط ليبيا، مواهب اجلليل  - 13
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والسكر منها حرام باتفاق املسلمني، ومن استحل ذلك  سكر منها أو مل يسكر،

ومن كان يستحل ذلك جاهال فإنه ما : وزعم أنه حالل فإنه يستتاب، مث قال
وكل ما يغيب العقل .. يعرف اهلل ورسوله وأهنا حمرمة، والسكر منها حرام باإلمجاع

ع املسلمني فإنه حرام وإن مل حتصل به نشوة وال طرب فإن تغييب العقل حرام بإمجا 
وأما احملققون من الفقهاء فعلموا أهنا مسكرة، وإمنا يتناوهلا الفجار ملا فيها من  ...

النشوة والطرب، فهي جتامع الشراب املسكر يف ذلك، واخلمر توجب احلركة 
واخلصومة، وهذه توجب الفتور والذلة، وفيها مع ذلك فساد املزاج والعقل، وفتح 

 14.الدياثة مما هي من شر الشراب املسكر باب الشهوة، وما توجبه من
يعرتض بأن هذا إمجاع املتأخرين من الفقهاء، ألن هذه املخدرات مل يظهر  

تناوهلا يف زمن الصدر األول من فقهاء الصحابة والتابعني وتابعيهم واألئمة األربعة، 
من أدلة ولو ظهرت يف عهدهم ملا ترددوا يف القول حبرمتها استنادا إىل ما يف الشرع 

ونصوص حترم املسكرات واملضرات، ومشول تلك النصوص الواردة يف حترمي اخلمر 
واملسكرات للمخدرات أيضا على أساس أهنا خمدرة أو مسكرة، أو بالقياس على 
اخلمر بعلة اإلسكار، واستنادا إىل ما هو ثابت بقاعدة مقررة يف الشريعة اإلسالمية 

ان يف جسمه أو عقله أو خلقه، وقد ثبت مما وهي حترمي كل ما يسبب ضررا لإلنس
قرره الفقهاء وأيدته الدراسات الطبية والعلمية احلديثة ضرر املخدرات وخطرها 

 15.الذريع على األفراد واجلماعات فيكون تعاطيها حمرماً ملا يرتتب عليها من أضرار
 

                               
السنة ) :ط، اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، سبيل الدعوة اإلسالمية للوقاية من املسكرات واملخدرات: مجعة علي اخلويل - 14

 .00، ص3، ج.هـ3490مجادى اآلخرة  -مجادى األوىل  -ربيع الثاين ( العدد الرابع واخلمسون -السابعة عشر 
 

 .09نفس املصدر ص - 15
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 :التداوي بالمسكرات والمخدرات/رابعا 

التداوي باملسكرات استنادا إىل ما ورد يف السنة من أفاد الفقهاء بأنه ال جيوز 
، سكرات وتصفها بأهنا داء ال دواءنصوص صحيحة حترم التداوي باخلمر وامل

حدثنا يزيد بن هارون، أخربنا إمساعيل بن  :قال حممد بن عبادة الواسطيحلديث 
 عياش، عن ثعلبة بن مسلم، عن أيب عمران األنصاري، عن أم الدرداء، عن أيب

إن اهلل أنزل الداء والدواء، »: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: الدرداء، قال
، كما أن هناك فريق آخر يرى 16«وجعل لكل داء دواء فتداووا وال تداووا بحرام

قال املالكية حيث آلراء الفقهاء فيه،  هما نعرضو  ،التداوي باملخدرات  جبواز
 :ملخدرات وهذه مواطن أقواهلمواألحناف والشافعية جبواز التداوي با

والظاهر جواز أكل : قال ابن فرحون"يف باب أحكام الطهارة  يف حاشية الدسوقي
املرقد ألجل قطع عضو أو حنوه، ألن ضرر املرقد مأمون، وضرر العضو غري 

البنج ال بأس بأن "األشربة ( باب)يف كتاب  ويف املبسوط للسرخسي 17،"مأمون
 .18"يتداوى به اإلنسان

ويف  ،أكل قليل السقمونيا والبنج مباح للتداوي "ويف حاشية ابن عابدين  
وليس فيه شدة مطربة حيرم أكله وجيوز ، استعمال النبات الذي يسكر"جملموعا

 "يف الشرح الصغري، استعماله يف الدواء وإن أفضى إىل السكر ما مل يكن منه بد

                               
سنن :  (هـ075: املتوىف)أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي السِِّجْستاين  - 16

 .97،ص4،جبريوت –املكتبة العصرية، صيدا  ، حممد حميي الدين عبد احلميد: ،ت9074: ، رقم أيب داود
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 حكم المخدرات في التشريع اإلسالمي             :             المخدرات والمجتمع 

 
   والذي نراه أنه ، 19"اجلسدجيوز التداوي باحلشيش واألفيون والسيكرن يف ظاهر 

فبعضها ال يصلح أن يكون  ،ني أنواع املخدرات يف هذا اجملالبد من التفريق بال
دواء فضاًل عن أن يدخل يف تركيب أحد األدوية؛ كاحلشيش مثاًل الذي ثبت عدم 

وال جيوز أن  وجود أية فائدة طبية له؛ ولذلك أخرجته املداواة من اخلزانة الطبية،
قرتح أن تطلب اجملامع الفقهية املعتربة يو . و أي مستودع أدويةيوجد يف أي صيدلية أ

إىل جلنة من األطباء الذين يوثق بدينهم وعلمهم حتديد قائمة بالعقاقري املخدرة 
واألدوية النفسية الذي جيوز أن يلجأ إليها عند احلاجة، وحتت الرقابة الطبية 

لعلمية اوتصدر هذه اجملامع الفقهية فتواها على ضوء الدراسات والصحية الشديدة، 
 .املؤكدة؛ وحتديد البدائل إن وجدت
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