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 حد الخمر -3

 :اسم لكل ما خامر العقل وغطاه من مأكول أو مشروب الخمر 

 .ونحوهما

  :حقيقة السكر 

السكر الذي يجب به الحد هو اللذة والنشوة التي يغيب معها العقل الذي 

يحصل به التمييز، فال يعلم صاحبه ما يقول، فإذا علم ما يقول خرج عن 

 حد السكر.

  .[43النساء: ]  (ہ ہ ه ه ه ه ے  ڻ ۀ ۀ ہ ہ)قال هللا تعالى: 

 :ًسبب تسمية المسكر خمرا 

سمي المسكر خمراً ألنها تُغطَّى حتى تدرك وتغلي.. وألنها تستر العقل 

 وتغطيه.. وألنها تخامر العقل وتخالطه.

فالخمر تركت، وخمرت حتى أدركت، ثم خالطت العقل، ثم خمرته 

 وسترته وغطته. 

  :أسباب السكر 

السكر تناول الخمر، وقد يكون سببه ألم شديد يغيب معه قد يكون سبب 

العقل، وقد يكون سببه أمر َمـُخوف عظيم هجم عليه فغاب عقله، وقد 

يكون سببه فرح شديد، أو غضب شديد، أو عشق، أو يأس، أو سماع 

 شيطاني ونحو ذلك مما يغيب به العقل.
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  :أنواع الخمر 

أكول أو مشروب أو مشموم، الخمر هي كل ما خامر العقل وغطاه من م

خذ من التمر أو العنب أو العسل أو الحنطة أو الشعير أو غيرها  سواء اتُـّ

 من النباتات والمركبات الكيميائية المخدرة.

ا ال لَـىقَاَم ُعَمُر عَ قَاَل:  َعْنـُهـما َي هللاُ َعِن اْبِن ُعَمَر َرِض  -1 ِمْنبَِر، فَقَاَل: أمَّ

مْ ِعنَِب َوالالَسٍة: َخـمْ ِر َوِهَي ِمْن الَخـمْ يُم رِ تَـحْ بَْعدُ، نََزَل  عََسِل الِر وَ تَـّ

  .(1) متفق عليه عَْقَل.الُر َما َخاَمَر الَخـمْ ِحْنَطِة َوالشَِّعيِر، وَ الوَ 

بِتْعِ، َوُهَو الَعِن  ملسو هيلع هللا ىلص ٬: ُسئَِل َرُسوُل االتْ قَ  اْنـهَ هللاُ عَ  َعائَِشةَ َرِضيَ َوَعْن  -2

ُكلُّ َشَراٍب »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬، فَقَاَل َرُسوُل انَـهُ ِن يَْشَربُواليَـمَ ، َوَكاَن أْهُل عََسلِ الذُ بِـينَ 

 .(2)متفق عليه .«َو َحَرام  فَـهُ أْسَكَر 

  :سد الذرائع الموصلة  إلى تناول الخمر 

 سد اإلسالم كل ذريعة توصل إلى الخمر، ومن ذلك:

عن االنتباذ  تحريم القطرة من الخمر.. وإمساكها التخاذها خالً.. النهي

فوق ثالث.. النهي عن شرب العصير بعد ثالث.. النهي عن الخليطين.. 

 النهي عن االنتباذ في بعض األوعية كالقرع ونحوه.

ه ُشعَْيبٍ  َعْن َعْمرو ْبن -1 ِ  َعْن أبيِه َعْن جد ِ  َما أَْسَكَر َكثِيُرهُ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبي 

 .(3) والنسائيأخرجه أحمد  .«َحَرام   ِلـيلُـهُ فَقَ 

ِر تُت َخذُ َخال ؟ فَقَاَل: الَخـمْ ُسئَِل َعِن ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  أَن  الن   ْنـهُ َي هللاُ عَ َعْن أَنٍَس َرِض وَ  -2

                                                 

 .(3032ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5581أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 . (2001ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5586أخرجه البخاري برقم ) ،ق عليهمتف( 2)

 . (5607برقم )النسائي (, و6674برقم )أحمد أخرجه  /صحيح( 3)
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 .(1) أخرجه مسلم  «.الَ »

َسفٍَر، ثُم   فِـيملسو هيلع هللا ىلص  ٬قَاَل: َخَرَج َرُسوُل ا ماْنـهُ َي هللاُ عَ َعب اٍس َرِض  اْبنِ َوَعْن  -3

 بِـهِ َونَِقيٍر َودُب اٍء، فَأََمَر  تِـمَ َحنَا فِـي بِـهِ س  ِمْن أَْصَحاَرَجَع َوقَْد نَبَذَ نَا

ب  َوَماء ، فَُجِعَل ِمَن الل ْيِل فَأَْصبََح، بِـيِه زَ فِـيفَأَُهِريَق، ثُم  أََمَر بِِسقَاٍء فَُجِعَل 

َحت َى أَْمَسى، فََشِرَب  الغَدِ ُمْستَْقبِلَةَ، َوِمَن ال تَـهُ لَ لَـيْ يَْوَمهُ ذَِلَك وَ  ْنـهُ فََشِرَب مِ 

 .(2)أخرجه مسلم فَأَُهِريَق. ْنـهُ ا أَْصبََح أََمَر بَِما بَِقَي مِ لَـم  ، فَ َوَسقَى

لََط يُـخْ أَْن  نَـَهىملسو هيلع هللا ىلص الن بِـي   أَنَّ  ماْنـهُ َي هللاُ عَ َعْبدهللا َرِض  ْبنِ  َجابِرِ  َوَعنْ  -4

 .(3)عليهمتفق  بُْسُر َوالت ْمُر.الُب َوالت ْمُر، وَ بِـيالز  

ِمَن ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  الن   ْنـهُ عَ  ثنِـي بَِما نَـَهىقُلُت اِلْبِن ُعَمَر: َحد ِ  قَاَل: َزاذَان َوَعنْ  -5

نَـَهى لُغَتِنَا، فَقَاَل:  نَا، فَإِن  لَُكْم لُغَةً ِسَوىبِلُغَتِ  ِلـياألَْشِربَِة بِلُغَتَِك، َوفَس ْرهُ 

قَْرَعةُ، وَعِن الةُ، َوَعِن الد ب اِء، َوِهَي َجر  ال، َوِهَي تَـمِ َحنْ الَعِن ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرُسوُل ا

ُمقَي ُر، َوَعِن الن ِقيِر، َوِهَي الن ْخلَةُ تُْنَسُح نَْسحاً، َوتُْنقَُر نَْقراً، الُمَزف ِت، َوُهَو ال

 .(4)أخرجه مسلم .األَْسِقيَةِ  فِـيَوأََمَر أَْن يُْنتَبَذَ 

  :حكم شرب الخمر للدواء 

ألن هللا لم يجعل شفاء هذه األمة فيما حرم  مر؛يحرم التداوي بشرب الخ

 عليها، فهي داء وليست بدواء.

َعِن ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  َسأََل الن   ِفـي  ُجعَ الَحْضَرِمي  أَن  َطاِرَق ْبَن ُسَوْيٍد الَوائٍِل  َعنْ 

فَقَاَل: اهُ، أَْو َكِرهَ أَْن يَْصنَعََها، فَقَاَل: إِن َما أَْصنَعَُها ِللد َواِء، نَـهَ ِر؟ فَ الَخـمْ 

                                                 

 . (1983برقم )أخرجه مسلم ( 1)

 . (2004برقم )أخرجه مسلم ( 2)

 ، واللفظ له. (1986(, ومسلم برقم )5601أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)

 . (1997برقم )أخرجه مسلم ( 4)
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 .(1)أخرجه مسلم  .«َس بِدََواٍء، َولَِكن هُ دَاء  لَـيْ إِن هُ »

  :حكم الخمر 

الخمر كله قليله وكثيره محرم، والخمر أم الخبائث، وهو من الكبائر 

 الموجبة للعقاب في الدنيا واآلخرة.

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ)قال هللا تعالى:  -1

 .[91-90المائدة: ]  (  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڻ ڤ ڤ ڤ 

ُكل  ُمْسِكٍر » :قَالَ ملسو هيلع هللا ىلص أَن  َرُسوُل هللا ا ْنـُهـمَ َي هللاُ عَ َعِن اْبِن ُعَمَر َرِض وَ  -2

، َوُكل  ُمْسِكٍر َحَرام  َخـمْ   .(2) أخرجه مسلم «.ر 

ا نِـيال يَزْ » :الَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬أنَّ َرُسوَل ا ْنـهُ َي هللاُ عَ َرِض  ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أوَ  -3  نِـيالزَّ

، َوال يَْشَرُب  نِـيِحيَن يَزْ  ، َوال الَخـمْ َوُهَو ُمْؤِمن  َر ِحيَن يَْشَرُب َوُهَو ُمْؤِمن 

، َوال يَنْ  فَُع النَّاُس يَـرْ بَةً، نُـهْ ُب تَـهِ يَْسِرُق السَّاِرُق ِحيَن يَْسِرُق َوُهَو ُمْؤِمن 

 .(3)متفق عليه .«ُمْؤِمن   ، َوُهوَ ُهـمْ َها أْبَصارَ فِـي لَـْيـهِ إِ 

  :حكمة تحريم الخمر 

 الخمر أم الخبائث، وقد حرم اإلسالم قليلها وكثيرها. 

وتحريم المحرمات على هذه األمة هو تحريم حفٍظ وصيانة، ال تحريم 

 عقوبة وحرمان.

ا كانت الخمر تغطي عقل شاربها، فيتصرف تصرفات تضر البدن  ولمَّ

لعرض والشرف، والفرد والمجتمع ونحو والروح، والمال والولد، وا

                                                 

 . (1984برقم )أخرجه مسلم ( 1)

 . (2003برقم )أخرجه مسلم ( 2)

 . (57ومسلم برقم )واللفظ له، (, 6772أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)
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ذلك من المفاسد المترتبة على زوال العقل، وِلـَما تسببه من األمراض 

والضغط والبَلَه والجنون، وِلـَما تسببه من العداوة والبغضاء، والصد عن 

 ذكر هللا والصالة، وتعطيل العمل، وانتهاك الحرمات والمحرمات.

ف هللا به اإلنسان على  وِلـَما في تناولها من الجناية على العقل الذي شرَّ

 غيره، وِلـَما فيها من الخبث والضرر على القلب والعقل والدماغ والكبد.

فلهذه األسباب وغيرها حرم هللا الخمر من كل وجه تناوالً، أو تجارة 

ً لألموال  فيها، أو زراعة لها، صيانة للعقول من الفساد، وحفظا

 ق من التل  والهالك.واألعراض والنفوس واألخال

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ)قال هللا تعالى: 

  .[91-90المائدة: ]  (  ڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

  :ثبوت حد الخمر 

 يثبت حد الخمر بأحد أمرين:

 : إقرار اإلنسان بأنه شرب الخمر.األول

 : شهادة شاهدين عدلين.الثاني

 مر: مقدار حد الخ 

حد الخمر أربعون جلدة، ولإلمام أن يبلغ به الثمانين تعزيراً إن رأى 

 انهماك الناس في الشراب.

بَِرُجٍل قَْد َشِرَب  تِـيَ أُ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  أَن  الن   ْنـهُ َي هللاُ عَ َرِض  َعْن أَنَِس ْبِن َماِلكٍ  -1

 .(1)سلمأخرجه م ِن، نَْحَو أَْربَِعيَن.تَـيْ َر، فََجلَدَهُ بَِجِريدَ الَخـمْ 

                                                 

 . (1706برقم )أخرجه مسلم ( 1)
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 ،َوالن ِعَالِ  بِالَجِريدِ  رِ َخـمْ ال فِـى َجلَدَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا بِـىَّ نَ  أَنَّ  ْنـهُ َي هللاُ عَ أنٍَس َرِض  َوَعنْ  -2

ي ِ  ِمنَ  النَّاسُ  َودَنَا ُعَمرُ  َكانَ  الَـمَّ فَ . أَْربَِعينَ  بَْكرٍ  أَبُو َجلَدَ  ثُمَّ   ،قَُرىلَوا الر ِ

 أَنْ  أََرى :َعْوفٍ  ْبنُ  نِ ْحـمَ َعْبدُالرَّ  فَقَالَ  ؟رِ َخـمْ ال دِ لجَ  فِـى ْونَ تَـرَ  َما :قَالَ 

 .(1)متفق عليه  .نَ نِـيثََما ُعَمرُ  فََجلَدَ  :قَالَ . الُحدُودِ  َكأََخ  ِ  الَـهَ ْجعَ ـتَ 

   :شروط إقامة حد الخمر 

 يشترط إلقامة حد الخمر ما يلي:

 البلوغ.. والعقل.. واالختيار.. والعلم بأنه خمر.

 مسلماً كان أو كافراً، حراً أو عبداً.ويُـجلد شاربها 

  :عقوبة شارب الخمر 

إذا شرب اإلنسان الخمر فحده أربعون جلدة، ولإلمام أن يزيده إلى ثمانين  -1

 جلدة إن رأى المصلحة.

من أصر على شرب الخمر ُجلد في المرة األولى، ثم الثانية، ثم الثالثة،  -2

 يراً؛ قطعاً لدابر الشر وأهله.فإن شرب رابعة فلإلمام حبسه أو قتله تعز

 من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها لم يشربها في اآلخر.  -3

وال يدخل الجنة مدمن خمر، ومن شربها وسكر لم تقبل له صالة أربعين 

يوماً، ومن كرر شربها سقاه هللا يوم القيامة من عصارة أهل النار، ومن 

 تاب تاب هللا عليه. 

ارين، بحسب المصلحة لإلمام كسر  -4 أواني الخمر، وتحريق أماكن الخمَّ

 التي تردع عن شربها. 

                                                 

  ، واللفظ له.(1706ومسلم برقم )، (6776أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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  (  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ)قال هللا تعالى:  -1

 .[53الزمر: ]

َمْن َشِرَب »: الَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬أنَّ َرُسوَل ا اْنـُهـمَ َي هللاُ عَ ْبِن ُعَمَر َرِض  ٬َعْن َعْبِداوَ  -2

 .(1)متفق عليه .«اآلِخَرةِ  فِـيا، ُحِرَمَها ْنـهَ يَتُْب مِ  لَـمْ ا، ثُمَّ ْنـيَ الدُّ  فِـيَر الَخـمْ 

ِن( اليَـمَ أَن  َرُجالً قَِدَم ِمْن َجْيَشاَن )َوَجْيَشاُن ِمَن  ْنـهُ َي هللاُ عَ َعْن َجابٍِر َرِض وَ  -3

ِمْزُر؟ ال لَـهُ ِمَن الذ َرةِ يُقَاُل  ِهـمْ بِأَْرِض  نَـهُ َعْن َشَراٍب يَْشَربُوملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  فََسأََل الن  

ُكل  ملسو هيلع هللا ىلص: »قَاَل: نَعَْم، قَاَل َرُسوُل هللا « أََو ُمْسِكر  ُهَو؟ملسو هيلع هللا ىلص: » بِـي  فَقَاَل الن  

أَْن  الُمْسِكرَ ْن يَْشَرُب ِلـمَ  ْهـداً عَ  ، إِن  َعلَـى هللا، َعز  َوَجل  ُمْسِكٍر َحَرام  

َخبَاِل؟ قَاَل: الوا: يَا َرُسوَل هللا َوَما ِطينَةُ قَالُ « َخبَالِ الِمْن ِطينَِة  يَـهُ يَْسقِ 

 .(2)أخرجه مسلم «.َعَرُق أَْهِل الن اِر، أَْو ُعَصاَرةُ أَْهِل الن ارِ »

ٍ  َوَعنِ  -4 ه أمَ أَ  ْنـهُ َي هللاُ عَ َرِض َعلي  َجعفٍَر أْن يَـْجِلدَ الَوليد بن  بن ٬اَر َعبدَ ــــنَـّ

اــــُعقب َجلَدَ : أْمِسْك، ثُمَّ قَاَل: َعِلـي  اَل ــــقَ َجلدَهُ أْربَِعيَن،  ةَ فِـي الَخـمِر، فلمَّ

َن، َوُكلٌّ ُسن ة ، نِـيُر ثََماــــأَْربَِعيَن، َوَجلَدَ أَبُو بَْكٍر أَْربَِعيَن، َوُعمَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  الن  

 .(3)أخرجه مسلم .لَـيَّ َوَهذَا أََحبُّ إ

قَاَل  :قَالُوا ملسو هيلع هللا ىلصٍد َحـمَّ ـَونَفٍَر ِمْن أَْصَحاب مُ  اْنـُهـمَ َي هللاُ عَ َعِن اْبِن ُعَمَر َرِض وَ  -5

َر فَاْجِلدُوهُ ثمَّ إِْن َشِرَب فَاْجِلدُوهُ ثمَّ إِْن الَخـمْ َمْن َشِرَب »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوُل ا

 .(4)أخرجه النسائي  .«َشِرَب فَاْجِلدُوهُ ثمَّ إِْن َشِرَب فَاْقتُلُوهُ 

َمْن َشِرَب »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَاَل َرُسوُل ا: قَالَ ا ُهـمَ ْنـَي هللاُ عَ َرِض ابِن ُعَمَر َعْن وَ  -6

                                                 

 . (2003ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5575أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 . (2002برقم )أخرجه مسلم ( 2)

 . (1707برقم )أخرجه مسلم ( 3)

 . (5661ي برقم )ئانسأخرجه ال /صحيح( 4)
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 ،لَـْيـهِ عَ  فَإِْن تَاَب تَاَب هللاُ  ،َصالَةً أَْربَِعيَن َصبَاًحا لَـهُ  يَْقبَِل هللاُ  لَـمْ َر الَخـمْ 

. «لَـْيـهِ عَ  اًحا فَإِْن تَاَب تَاَب هللاُ َصالَةً أَْربَِعيَن َصبَ  لَـهُ  يَْقبَِل هللاُ  لَـمْ فَإِْن َعادَ 

 .(1) أخرجه أحمد والترمذي

  :أنواع العقوبات التعزيرية لشارب الخمر 

يجوز لإلمام أن يزيد في حد الخمر تعزيراً إذا رأى تهالك الناس، 

 واستهانتهم بحدها.

 ومن تلك العقوبات التعزيرية:

 مضاعفة الحد من أربعين إلى ثمانين تعزيراً. -1

 القتل لمدمن الخمر المصر عليها. -2

 لتعزير بالنفي.ا -3

 التعزير بالحبس. -4

 التعزير بالتشهير. -5

 تكسير ِدنَان الخمر. -6

 إحراق محالت بيع الخمر. -7

ونحو ذلك مما يراه اإلمام محققاً للمصلحة، ودافعاً للمفسدة، وذلك يختل  

 في كل زمان ومكان، ويختل  بحسب أرباب الجرائم.

  :حكم الدعاء على من أقيم عليه حد الخمر 

ال يجوز الدعاء على من أقيم عليه حد الخمر، وإنما يناصح ويدعى له 

 بالهداية.

                                                 

 ، وهذا لفظه. (1862برقم )والترمذي (, 4917برقم )أحمد أخرجه  /صحيح( 1)
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ِ النَّ  ْهـدِ عَ  لَـىأنَّ َرُجالً عَ  ْنـهُ َي هللاُ عَ َرِض  الَخطَّابِ َعْن ُعَمَر ْبِن  -1 َكاَن  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي 

اَن ، َوكَ ملسو هيلع هللا ىلص ٬اًرا، َوَكاَن يُْضِحُك َرُسوَل اِحـمَ ، َوَكاَن يُلَقَُّب ٬اْسُمهُ َعْبدَا

فَُجِلدَ، فقال َرُجل   بِـهِ يَْوًما فَأَمَر  بِـهِ  تِـيَ الشََّراِب، فَأ فِـيقَْد َجلَدَهُ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـيُّ النَّ 

عَنُوهُ، لال تَ »: ملسو هيلع هللا ىلص بِـيُّ فقال النَّ  ، َما أْكثََر َما يُْؤتَـى بِـِه؟ْنـهُ عَ ال ُهـمَّ قَْوِم: اللالِمَن 

هُ ُت إِ ِلـمْ َما عَ  ٬فََوا  .(1)أخرجه البخاري .«لَـهُ َوَرُسو ِحبُّ هللاَ ـيُ  نَـّ

بَِسْكَراَن، فَأَمَر  ملسو هيلع هللا ىلص بِـيُّ النَّ  تِـيَ : أقالَ  ْنـهُ َي هللاُ عَ ةَ َرِض ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أوَ  -2

َوِمنَّا َمْن  ِلـهِ بِنَعْ  بُـهُ ِدِه َوِمنَّا َمْن يَْضرِ بِـيَ  بُـهُ ، فَِمنَّا َمْن يَْضرِ بِـهِ بَِضرْ 

: َما لَـمَّ فَ  ،بِـهِ بِثَوْ  بُـهُ يَْضرِ  َرُسوُل  قالَ أْخَزاهُ هللاُ، فَ  لَـهُ ا اْنَصَرَف قال َرُجل 

 .(2) أخرجه البخاري .«أِخيُكمْ  لَـىال تَُكونُوا َعْوَن الشَّْيَطاِن عَ »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا

  :حكم إقامة حد الخمر بالقرينة الظاهرة 

الحد ال يقام حد الخمر بالرائحة إال إذا انضم إليها ما ينفي الشبهة، فيقام 

 بالرائحة والقيء في األحوال اآلتية:

 أن يكون من وجدت منه الرائحة مشهوراً بإدمان شرب الخمر. -1

 أن يوجد مع الرائحة عوارض السكر والقيء. -2

أن يوجد جماعة بعضهم قد سكر، وبعضهم تنبعث منه الرائحة ونحو  -3

 ذلك.

  :األحكام المتعلقة بالخمر 

 ية:يتعلق بالخمر األحكام اآلت

                                                 

 . (6780برقم ) أخرجه البخاري( 1)

 . (6781برقم )أخرجه البخاري ( 2)
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يحرم شرب قليل الخمر وكثيرها إال عند الضرورة لزوال عطش  -1

 وغصة.

 ال يجوز التداوي بالخمر؛ ألنها داء. -2

 يحرم بيعها وشراؤها والتجارة فيها. -3

 يجب على ولي األمر إتالفها. -4

 يُـحد شاربها َحد الخمر. -5

  :حكم المخدرات 

خدر والفتور، وتؤثر المخدرات: مواد مركبة تفسد الجسم، وتورثه ال

 على العقل بالتغطية أو اإلزالة. 

والمخدرات داء عضال تسبب الشرور واألمراض المهلكة، فيحرم 

 تعاطيها، وتهريبها، وترويجها، والتجارة فيها؛ لعظيم ضررها وإثمها.

  (ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ي ي)قال هللا تعالى: 

 [. 2المائدة: ]

 درات: عقوبة أهل المخ 

يجب على إمام المسلمين عقوبة كل من يتعاطى أو يتاجر في المخدرات 

بما يحقق المصلحة، ويدفع المفسدة من سجن، أو جلد، أو قتل، أو 

 غرامة.

ً لدابر الشر والفساد،  وذلك لخطرها العظيم، وشرها المستطير، قطعا

 وحفظاً لألنفس واألموال واألعراض والعقول.

 لمخدرات بحسب شدة جرمهم كما يلي:وتختلف عقوبة أهل ا
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 مهرب المخدرات عقوبته القتل؛ لعظيم شره وضرره. -1

ج المخدرات بالبيع والشراء، أو اإلهداء، أو التصنيع، أو االستيراد: -2 ِ  مرو 

ً بالحبس، أو الجلد، أو الغرامة  في المرة األولى  يعزر تعزيراً بليغا

يحقق المصلحة، ويدفع  ماالمالية، أو بها كلها حسب رأي الحاكم ب

 المفسدة.

وإن تكرر منه ذلك يعزر بما يقطع شره عن األمة، حتى ولو كان ذلك 

 بالقتل؛ ألنه بفعله هذا من المفسدين في األرض.

  :أنواع المخدرات 

 المخدرات والمسكرات أنواع متعددة، وكلها تغطي العقل، وتفسد الجسم.

 الحصول. وكلها محرمة؛ لما فيها من الضرر المؤكد

 ومن أشهر أنواع المخدرات:

الحشيش، واألفيون، والكوكايين، والمورفين، والبرش، ونحو ذلك مما 

 ويورث الفتور والكسل، ويفسد الجسم. ،يغطي العقل، ويخدر البدن

َما أَْسَكَر »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَاَل َرُسوُل ا :قَالَ  اْنـُهـمَ َي هللاُ عَ َرِض  ٬اَعْن َجابِر ْبِن َعْبدِ  -1

 .(1) أخرجه أبو داود والترمذي .«َحَرام   ِلـيلُـهُ هُ فَقَ َكثِيرُ 

ِ  اْنـُهـمَ َي هللاُ عَ َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِض وَ  -2 ر  َخـمْ ٍر ــمِ خْ ـُكلُّ مُ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبي 

أَْربَِعيَن َصبَاحاً فَإِْن  تُـهُ َوُكلُّ ُمْسِكٍر َحَرام  َوَمْن َشِرَب ُمْسِكراً بُِخَسْت َصالَ 

ابعَةَ َكاَن َحق اً عَ  لَـْيـهِ عَ  اَب تَاَب هللاُ تَ  ِمْن ِطينَِة  يَـهُ أَْن يَْسقِ  ٬ا لَـىفَإِْن َعادَ الرَّ

َصِديدُ أَْهِل النَّاِر » :قَالَ ؟ ٬َخبَاِل يَا َرُسوَل االَوَما ِطينَةُ  :قِيلَ  .«َخبَالِ ال

                                                 

 . (1865برقم )والترمذي (, 3681برقم )أبو داود أخرجه  /صحيح( 1)
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ً عَ ِمْن َحَرامِ  لَـهُ َوَمْن َسقَاهُ َصِغيراً الَ يَْعِرُف َحالَ  أَْن  ٬ا لَـىِه َكاَن َحق ا

 .(1)أخرجه أبو داود .«َخبَالِ الِمْن ِطينَِة  يَـهُ يَْسقِ 

  :حكم المفت ِّرات 

 : هي كل ما يورث الفتور في البدن، والخدر في األطراف.المفترات

والمفترات سواء كانت نباتية كالقات، أو مصنَّعة كالجراك ونحو ذلك 

ال يغيب العقل، كل ذلك محرم، وال مما ال يصل إلى حد اإلسكار، و

 يجوز تعاطيه وال شربه، لعظيم ضرره.

فالمسكرت والمخدرات والمفترات كلها محرمة؛ لمخامرتها العقل، 

 وتغطيتها له.

وفي المخدرات والمفترات مفاسد الخمر ومضاره، بل هي أكثر ضرراً، 

اً وأعظم فساداً من الخمر؛ ألنها تضر األمة ضرراً بليغاً، أفراد

وجماعات، وتضر دينهم وأبدانهم وصحتهم وعقولهم، وتعطل أعمالهم، 

 وتفسد أموالهم، وتمزق شملهم، وتأكل أوقاتهم، وتفسد حياتهم.

وكل ما يزعمونه في تلك المحرمات من مصالح ومنافع فهي وهمية 

 خادعة.

 واإلسالم يحرم المفاسد والمضار، ويبيح المصالح والمنافع.

  (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ) :قال هللا تعالى -1

  .[157األعراف: ]

األنعام: ]  (ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ)وقال هللا تعالى:  -2

162-163].  

                                                 

 . (2039، انظر الصحيحة رقم )(3680برقم ) أبو داودأخرجه  /صحيح( 1)
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  :عقوبة المفترات 

 المفترات بأنواعها كلها ضارة ومفترة، وكثيرها مخدر.

ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام،  فيحرم تناولها أو التجارة فيها؛ ألن كل

 وكل ما يؤدي إلى المعصية فهو معصية، والوسائل لها أحكام المقاصد.

والمفترات كالمخدرات لها عقوبات تعزيرية يقدرها اإلمام بما يحقق 

 المصلحة، ويقطع دابر الشر والفساد.

  :حكم الدخان 

 وأعصابه. : شجرة خبيثة يدخنها اإلنسان زاعماً أنها تريح بدنهالتبغ

وحكم الدخان محرم؛ ألنه من الخبائث الضارة.. مضر باألبدان.. مؤذ 

برائحته المدخن ومن حوله من المالئكة والناس.. مضر بالمال لما فيه 

من التبذير.. مفسد ألعضاء اإلنسان كالقلب والحلق والفم.. مفسد لطبيعة 

 اإلنسان ومزاجه.

له عن الطاعات، محرك  وأعظم من ذلك أنه مضر بدين صاحبه، قاطع

له إلى المعاصي، مفسد ألخالقه، موجب لسخط هللا، وبغض عباده و 

 كراهيتهم له.

  (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ) قال هللا تعالى: 

  .[157األعراف: ]
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