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 سم هللا الرمحن الرحيم ب

 املقدمة 

من   ، أعمالنا  سيئات  ومن  أنفسنا  شرور  من  ابهلل  ونعوذ   ، ونستهديه  ونستعينه  حنمده   ، هلل  احلمد  إن 
يهده هللا فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن الإله إال اله وحده الشريك له ، وأن 

 عد   حممدا عبده ورسوله ، صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا  . أما ب

 : املخدرات  اليت تقوم برعايتها جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ، بعنون )  ندوة الفباإلشارة إىل  
 ( . حقيقتها وطرق الوقاية والعالج

الندوة  إثراء  يف  املسامهة  يف  الشخصية  وللرغبة   ، النهمة  الندوة  هذه  يف  املشاركة  طلب  إىل  وابلنظر 
و   ، حماورها  أحد  ابهلل –عزمت  فقد  لذا  ببحث  حبث  –مستعينا  :    على  الرابع  احملور  مواضيع  أحد 

املوضوع )موقف الشريعة اإلسالمية واألنظمة املعاصرة من القضااي املتعلقة ابملخدرات (، وقد اخرتت  
دة منها والذي هو بعنوان" حكم املتاجرة يف املخدرات ، وحكم األموال املستفا  هذا احملور،الثاين من  
ت واليت  يكون  ،  أن  وقررت   ، عليها"  البحث:  نفق  واألموال  عنوان  المخدرات  في  )المتاجرة 

املتعلقة   على  ،    المستفادة منها("دراسة فقهية تأصيلية" املسائل  مجيع  البحث  يتضمن  أن 
،   بيان الثمار املرتتبة عليهاو وحترير حمل اخلالف فيها ،  ،  ابملوضوع املنصوص عليه ضمن احملور الرابع  

أتصي الفقهاء  مع  ونصوص   ، والسنة  الكتاب  بنصوص  ذلك  الفقهية ل  اجملامع  بقرارات  ذلك  وتعزيز   ،
البحث موضوع  تناولت  اليت  الشرعية  .  ؛،واهليئات  والسداد  العون  سبحانه   هذا   فأسأله  تضمن  وقد 

 البحث بعد املقدمة  أربعة مباحث وخامتة على النحو التايل : 

 بمفردات العنوان واأللفاظ ذات الصلة المبحث األول : التعريف 

   المبحث الثاني : الفرق بين الخمر والمخدر 

 مطالب ثالثة  وفيه فيها المتاجرة : حكم استعمال المخدرات و  المبحث الثالث

 فرعان األول : االستعمال المحضور للمخدرات وفيه  المطلب

 األول : التأصيل الشرعي  الفرع

 في حكم االستعمال المحضور للمخدرات  الفقهاءنصوص الثاني :  الفرع
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 فرعانالثاني : استعمال المخدرات للتداوي وفيه  المطلب

 األول : التأصيل الشرعي  الفرع

 في حكم استعمال المخدرات للتداوي نصوص الفقهاءالثاني :  الفرع

 فرعان لالستعمال المحظور وفيه  فيهاالمتاجرة :   الثالث المطلب

 األول : التأصيل الشرعي  الفرع

 المتاجرة فيها لالستعمال المحظور  في حكم نصوص الفقهاءالثاني:  الفرع

 وفيه مطلبان    األموال المستفادة منها، و  على المخدراتحكم االنفاق :   الرابع المبحث

 وفيه فرعان  لالستعمال المحضور المطلب األول :  بذل المال في شراءها

 التأصيل الشرعي الفرع األول : 

 في حكم بذل المال في شراء المحرم  نصوص الفقهاءالفرع الثاني: 

 فرعاناألموال المستفادة منها وفيه حكم :  المطلب الثاني

 األول : التأصيل الشرعي  الفرع

 المكاسب المحرمة  في حكم  نصوص الفقهاءالثاني :  الفرع

 .المصادرالخاتمة متضمنة ألهم نتائج البحث ، وفهرس 

 وهللا ولي التوفيق  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

   

 المبحث األول : 

 وفيه مطلبان التعريف بمفردات العنوان واأللفاظ ذات الصلة

 المطلب األول: التعريف بمفردات العنوان 

جارجًة ابع وشرى  :     أوال :  تعريف المتاجرة ، هي مفاعلة من جتارة من ) جتر ( "جتججرج ي جْتُجُر جتجْراً وجتج
ُر فهو اتجٌر وكذلك اجتججرج      ( 1)"ي جتججج

المخدرات ):    ثانيا :  تعريف  مقاييسخدر(  من  يف  ا  قال   ": أصالن: اللغة  والراء  والدال  خلاء 
واإلقامة.  والبطء  رت،  والسج اخلُدج   الظُّْلمة  املُظلجم.  فاألوُل  الليُل  والليلة ...ارجّي  ٌر.  دج خج اليوُم  ويقال 

رجفالٌن يف أهلجه: أقام فيهم  ْران،إذا أظجلجنا املطر.واألصل الثاين: أْخدج رة:املظلجمة املاطرة وقد أجْخدج   .  (2) اخلجدج

. وأسد وقال يف الصحاح :" رجٌة، إذا الزمت اخلجْدرج رْتُ. وجارية ُُمجدج ٌر، أي داخل اخلجدراخلجْدُر: السج ... خادج
األسود حاب  والسج املُظلجم،  الليل   : واخلُدارجيُّ فيهم.  أقام  أي  أهله،  يف  فالٌن  رج  ذكر كلمة   . (  3) "وأجْخدج مث 

:"  خدرس  للعتيقة.فقال  ريٌس،  ْندج خج حنطٌة  قيل:  ومنه  ها  مج لجقجدج بذلك  يت  سّج اخلمُر،  ريُس:   (  4) "اخلجْندج
رْتٌ ُُيجدُّ للجارية يف انحية البيت مث صار كلُّ ما واراك من ب جْيتج وحنوه   وقال يف لسان العرب:"  . اخلجْدُر سج

ْدراً  ُدٌر وُخدارجيُّ مظلم ...خج ٌر وخج دج ُروخج رُالظلمة واخلُْدرجُة الظلمة الشديدة وليل أجْخدج ُرواخلجدج ُر ،    واخلجدج واخلجدج
ُر  ...يف العني فتورها ُل والُفتورواخلجدج ْسالُن  ...الكسج رُالفاتجُر الكج    (  5) " واخلادج

  (  6) "املغيب للعقل مع نشوة وسروركاخلمر"   : وفي االصطالح 

 ( 7) عرفه املناوي أبنه : كل شراب يورث الفتور واخلدر كاحلشيش املعروف"و 

يف   واخلدر  األعضاء  يف  والرخوة  الفتور  يورث  شراب  :كل  أبنه  اخلطايب  مقدمة وعرفه  وهو  األطراف 
" المعاصرة         ،     (8)  السكر  التعريفات  وضعف ما":  ومن  وفتور  تناوله كسل  على  يرتتب 

 

 ) تجر (مادة 454، ؛ القاموس المحيط للفيروز آبادي ص: 62/ 1؛ الصحاح في اللغة   89/ 4لسان العرب -((1

 مادة )خدر(  128/ 2مقاييس اللغة -((2

  مادة )خدر( 164/ 1الصحاح في اللغة -((3

 مادة )خدر( 164/ 1الصحاح في اللغة -((4

 ، مادة )خدر( 230/ 4لسان العرب -((5

 361/ 1انوار البروق فى انواع الفروق -((6

 918/ 2التيسير بشرح الجامع الصغير ـ للمناوى -((7

 92/ 10انظر عون المعبود  -((8
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والتغطية السرت  معىن  وفيه  األعضاء  يف  :  (  1) "واسرتخاء  أبنه  وعرف  والفتور ،  والكسل  الضعف   "
متقاربة     (  2)واالسرتخاء" تعريفات  الطبي.         وهي  االصطالح  أو :"    وفي  خام  مادة  كل 

الطبية  األغراض  غري  يف  استخدمت  إذا  شأهنا  من  مسكنة  أو  منبهة  عناصر  على  حتتوي  مستحضرة 
    ( 3) "والصناعية أن تؤدي إىل حالة من التعود أو اإلدمان عليها مما يضر ابلفرد واجملتمع

 المطلب الثاني: التعريف باأللفاظ ذات الصلة   

رْتجُة االنكسار والضعف وفجرتج الشيُء واحلّر وفالن ي جْفرُت وي جْفرتج فُ ُتوراً وفُتاراً   :  تعريف المفتر:    أوال الفج
رتجُ   ُ فُتوراً النجْت مفاصله وضعف والفج رتج الضعف وفجرتج جسُمه ي جْفرتج ، سكن بعد حّدة والنج بعد شدة والفج

ًة : الضجُعُف"  ( 4) حمرّكج

 : االصطالح  والفقهاء   وفي  املفرت  ملعىن  عامة  هي  املخدر  تعريف  يف  املتقدمة  التعاريف  مجيع 
املتقدمون يستدلون على حترمي احلشيش بكونه مفرتا كما سيأيت ، ومن بني التعاريف اليت يفرقون هبا بني 

أبنه   املالكية  عند  ماجاء  واملخدرات  الغالب كالبنج املسكرات  السرور  عدم  مع  للعقل  "املشوش 
الدائمة ،         (  5) والسيكران" للجنة  حبث  يف  جاء  الذي  التعريف  معناه  بيان  يف  جاء  ما  أدق  ومن 

ما يورث ضعفا بعد قوة ، وسكوان بعد حدة وحركة ، واسرتخاء بعد صالبة ، وقصورا  لإلفتاء ونصه :" 
   (  7) وهو ما أخذ به جممع الفقه اإلسالمي يف تعريف املخدر   ( 6) بعد نشاط"

ٍْر ومُتوٍر. واألجْعرجُف يف اخلجْمرج التْأنيث    تعريف الخمر:    ثانيا ْرجٍت ومتج )مخر( مخجْرجٌة ومخجٌْر ومُخور، مثل متج
ْر   ومخجّج ُه  وْجهج مخججرج  يقال  التغطية  رُي  والتجْخمج ْرٌف.    صج مخجْرجٌة  يت يقال  سّج   . املخالطة  واملُخامجرجُة   ، إجانءك 

العجْقل." ا  ملُخامرِتج بذلك  يجْت  سُّج ويقال:  رحيجها.  تغريُّ  واختجمارها:  فاختمرت،  ْت  تُرجكج ا  ألهنج مخجْرًا     (  8) اخلجْمُر 
و  أي ،  ومخججرجهم،  الناسج  مار  ُُ خج يف  لج  دجخج ويقولون:  ديد.  شج مُخاٌر  به  :"يقال  اللغة  مقاييس  يف   قال 

 

مكافحتها والوقاية منها ،  الدكتور : صالح بن غانم  بحث : المخدرات والعقاقير النفسية ، أضرارها وسلبياتها السيئة على الفرد والمجتمع وطرق    -((1

 221/ 32السدالن  ،مجلة البحوث اإلسالمية 

 11/ 12مجلة البحوث اإلسالمية -((2

 نقال عن المرجع السابق    -((3

 ) فرت ( ، مادة 293/ 13؛ تاج العروس من جواهر القاموس  43/ 5لسان العرب  -((4

 361/ 1ق انوار البروق فى انواع الفرو-((5

 12/ 12انظرمجلة البحوث اإلسالمية  -((6

  9 - هـ، الموافق 1412ذي القعدة  12 - 7العربية السعودية من  انظر قرار مجمع الفقه اإلسالمي في دورة مؤتمره السابع في جدة في المملكة -((7

  .م (1992 أيار )مايو14 

 254/ 4لسان العرب -((8
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من  اإلنسان  وارجى  ما  وأصُله  االغتيال.  عن  كناية  وذلك  ر"،  اخلجمج لُفالٍن  بُّ  يجدج و"فالٌن  زمْحتهم. 
   (  2) واختمرت املرأة لبست اخلماروقال يف ُمتار الصحاح:"  (  1) شجٍر."

المسكرثالثا  تعريف  راً     :  كج وسج ْكراً  وسج وُسُكراً  ُسْكرًا  ُر  يجْسكج كجرج  سج  ) سكر  كجٌر  )  سج فهو  رجاانً  كج وسج
" الصجْحوج نقيض  ْكُر  والسُّ الصاحي  خالف  ْكرجاُن  السج ْكرجانجٌة  وسج ْكرجى  وسج كجرجٌة  سج واألُنثى  ْكراُن  ،   (  3) وسج

يف  ذلك  ُيستْعمُل  ما  وأكثُر  وعْقله  املرءج  بني  ت جْعرتُض  حالُة   : ْكرج  السُّ أن  للراغب  املفردات  يف  وجاء 
"الشراب   ٍُ شٍق  ( 4) املُْسكجرج وقد يكوُن من غضب وعج

والمسكر اصطالحا : الخمر  املالكية   تعريف  من  والشافعية  (  5)اجلمهور  ،   (  7) واحلنابلة  (  6) ، 
اليفرقون بينهما يف املعىن أو األثر ، فكل ماخامر العاقل ، فهو مخر ، وهو مسكر من أي شراب كان 

والقليل   ال،  أو  السكر  حد  بلغ  بني سواء  يفرقون  فهم   ، احلنفية  خبالف  للحد    موجب  والكثري  منه 
اخلمر واملسكر ، فاخلمر عندهم اليكون إال من العنب إذا اشتد وقذف ابلزبد  وأما غريه من الشراب 
فال يكون مخرا إال إذا سكر منه وهو الكأس األخري عندهم الذي يذهب العقل بشربه وهم يرون حترمي 

تعريف اخلمر املبسوط : أبنه:" النئ من ماء العنب املشتد بعد ما غلى وقذف وقد جاء      اجلميع ،  
السكر"،     (  8) ابلزيد" يتعقبه  :"ما  أبنه  املسكر  إن ،    (  9) وعرفوا  نقول  "...وحنن  املبسوط   يف  وقال 

فهو النئ من  (  10) املسكر وهو القدح االخري مشبه للخمر يف أنه جيب احلد بشربه" ماء "وأما السكر 
" عندان  حرام  وهو  املشتد  ُمامر   (  11) التمر  فهو  مسكرا  يكون  ما  وكل  العقل  خامر  ما  "واخلمر  وقال 

 ( 12) للعقل"

اصطالحا  :  المالكية عرفه    :   تعريفه  منها  مخر بتعاريف  فهو  قليله  أو  أسكر كثريه  شراب  "كل 
األشربة" مجيع  من  حرام  وقليله  يف     (  13) وكثريه  مالك  فهو   املدونة:" وقال  األشربة كلها  من  أسكر  ما 

 

 174/ 2مقاييس اللغة -((1

 مادة )خدر(  196/ 1ختار الصحاح م-((2

 372/ 4لسان العرب -((3

 مادة )سكر( 2957تاج العروس ص: -((4

 113/ 4الذخيرة -((5

 828/ 13؛  الحاوى الكبير ـ   83-82/ 4روضة الطالبين -((6؛    156/ 6األم للشافعي   -((6

 259/ 10؛  كشاف القناع  323/ 10؛ المغني  221/ 17اإلنصاف   -((7

 2/ 18المبسوط -((8

 19/ 18المبسوط -((9

 29/ 18المبسوط -((10

 4/ 18المبسوط -((11

 6/ 18المبسوط -((12

 442/ 1الكافي في فقه أهل المدينة -((13
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غريه،  أو  نبيذا كان  مسكر،  رائحة  أهنا  هبا  عليه  شهد  إذا  رائحته  ويف  مثانني.  فيه  صاحبه  يضرب  مخر 
مثانني." يضرب فيه  املهذب حبن   والحنابلة  ية عالشافوعرفه     .    (  1) فإنه  شرح  اجملموع  يف  جاء   : وه 

أسكر   شراب  اخلمر كل  حد  مسكر" :"ابب  على كل  يقع  اخلمر  وكثريه...واسم  قليله  حرم     (  2) كثريه 
 (  3) وقال يف اإلنصاف "كل شراب أسكر كثريه فقليله حرام من أي شيء كان ويسمى مخرا"

( يقابلها يف العربية كلمة )غول   Alcoholكلمة إجنليزية )    : الكحول  :  تعريف الكحول    رابعا
، وهي مادة سائلة ال لون  هلا ،قابلة للتبخر واالشتعال     )4(؛ ألن من معانيها:"كل مازال به العقل"(

،    % 96.6%  ، و   96وهي خليط من مادة إيثيل الغول واملاء ؟. وترتاوح نسبة إيثيل الغول  بني   
من الغول  يسمى  الغول  من  آخر  نوع  )وهنالك  ابسم  االجنليزية  يف   يعرف   ، املاء     Alcoholزوع 

Dehydrated  5( % أو أكثر.  99ر 4(  وتكون نسبة إيثيل الغول فيها(    

)  ال   تعريف الفاليوم   :   خامسا  داي Valiumفاليوم:  العام  ابالسم  يعرف  لدواء  جتاري  اسم   )
( ابم  ،  Diazepamإيز  القلق  لعالج  يستخدم  طيب  عالج  وهو   ،  ) ، العضالت  شد  وإرخاء 

  )6(  والصرع ، واألرق.

ابسم)و سربتو:     تعريف السبرتو   :   سادسا االجنليزية  اللغة  يف  (، Rectified Spiritيعرف 
بنسبة   ابملاء  املخفف  االغول  إيثيل  على  حيتوي  الغول  من  نوع  يسمى   %90وهو  نوع  وهناك   ،

(Spirit  Proof  وهو السربتو الذي حيتوي على )  (  7) ، والباقي ماء  % 57ر1إيثيل الغول بنسبة .
 )8(  تعين "الروح".   Spiritوهذا هو أصل تسمية اخلمور ابألشربة الروحية؛ ألن كلمة 

 

 

 523/ 4المدونة الكبرى -((1

 112/ 20المجموع -((2

 221/ 17اإلنصاف -((3

 1344/ص1انظر القاموس المحيط ج - )4(

؛   .Merck and Co. Incإصدار     /M. Windholz/ تأليف :    1983/ ط     35،    34، وص    749ص     Merck Indexانظر مرجع    -  )5(

Martindalc   665،664ص 
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 المبحث الثاني: الفرق بين الخمر والمخدر
 ابستقراء كالم أهل العلم فإن أهم الفروق بني اخلمر واملخدر يتمثل يف اآليت : 

 أوال : من حيث التحريم  

 أن حترمي اخلمر جاء ابلنص ، وحترمي املخدر مقيس عليه جبامع السكر. •
 .أن حترمي اخلمر جاء ابلنص مطلقا ، وحترمي املخدر مقيد بكونه مسكرا •
 أن حترمي اخلمر يشمل القليل والكثري خبالف املخدر.  •
  .أن حترمي اخلمر عام جلميع أنواع االستعمال خبالف املخدر  •
مل  • الفقهاء  بعض  فإن   ، املخدر  ، خبالف  حرام  اخلمر  عني  أن  مبعىن  حترمي ابلوصف  اخلمر  حترمي  أن 

 جيعلوها كاخلمر من كل وجه. 

 ثانيا: من حيث وجوب الحد

 شرب اخلمر يوجب احلد ، واختلفوا يف وجوبه على شارب املخدر . أن   •

 : النجاسة  حيث  من  على  فإن    ثالثا:  اتفقوا  العلماء  جناسة أكثر  يف  واختلفوا   ، اخلمر  جناسة 
  املخدر. 

، فإن شرب اخلمر يورث نشوة وطراب ، وليس ذلك يف كل ُمدر     -1:      : من حيث األثر  رابعا
.  2-    . اللهو  وجه  على  إذا كان  املخدر  ابستعمال  التعزير  يوجب  العلماء  فأكثر  العقوبة  حيث  من 

وفيما يلي بعض نصوص المذاهب  إابحة استعمال املخدر إذا كان للتداوي خبالف اخلمر ،    -3

      المبينة لتلك الفروق : الفقهية 

البنج    أوال : الحنفية   أكل  جيوز  :"وال  اللباب  يف  ألنه قال  حرام،  وذلك كله  واألفيون،  واحلشيش 
من  شيئا  أكل  فإن  اخلمر،  حترمي  دون  ذلك  حترمي  لكن  الصالة،  وعن  اّلّل  ذكر  عن  ويصد  العقل  يفسد 

 (  1) ذلك ال حد عليه، وإن سكر منه، بل يعزر مبا دون احلد كما يف اجلوهرة." 

المالكية   الفروق      ثانيا:  يف كتابه  القرايف  وقاعدة ا"قال  املسكرات  قاعدة  بني  األربعون  لفرق 
 : املرقدات وقاعدة املفسدات ( هذه القواعد الثالث قواعد تلتبس على كثري من الفقهاء والفرق بينها

هذه   من  املتناول  ال  ،  أن  أو  احلواس  معه  تغيب  أن  احلواس،  إما  معه  غابت  والسمع كالبصر    :فإن 

 

 343اللباب في شرح الكتاب ص: -((1
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إما أن حيدث معه نشوة : فال خيلو ، وإن مل تغب معه احلواس  ،  فهو املرقد، واللمس والشم والذوق 
وإال فهو املفسد ، فهو املسكر ، فإن حدث ذلك ، أو ال ، وسرور وقوة نفس عند غالب املتناول له 

نشوة وسرور كاخلمر   مع  للعقل  املغيب  هو  لل...فاملسكر  املشوش  هو  السرور واملفسد  عدم  مع  عقل 
  ( 1) الغالب كالبنج والسيكران"

واملفسد ما غيب ، املسكر ما غيب العقل دون احلواس مع نشوة وفرح  ...وقال يف مواهب اجلليل :" 
نشوة وفرح،  العقل دون احلواس   غيب العقل واحلواس...ال مع  ما  وينبين على ،  كالسيكران  ،واملرقد 

 ( 2) احلد والنجاسة وحترمي القليل"  : ين اإلسكار ثالثة أحكام دون األخري 

قال يف اجملموع :" )فرع( قال اصحابنا رمحهم هللا إذا مل يعلم كون الشراب مسكرا    ثالثا: الشافعية
، ن جنسه مسكر  أفان علم  ،  مل حيرم تناوله وال قضاء عليه كاالغماء  ،  أو كون الدواء مزيال للعقل  ،  

وأما ما يزيل العقل من غري ،  لتقصريه وتعاطيه احلرام  ؛  وجب القضاء  ،  ن ذلك القدر ال يسكر  أوظن  
املعروفة  ،االشربة واالدوية احلشيشة  التحرمي  ،  كالبنج وهذه  يف  اخلمر  حكم  قضاء ،  فحكمه  ووجوب 

*،  الصلوات   اعلم  وهللا  احلد  دون  التعزير  فيه  عندان  .(3) وجيب  جنسة  اخلمر  وأىب وقال:"  مالك  وعند 
العلماء وسائر  وأمحد  إحنيفة  وداود  ال،  مالك  شيخ  ربيعة  عن  وغريه  أبوالطيب  القاضى  حكاه  هنما أما 

 (  4) وكاحلشيش املسكر " ،  كالسم الذى هو نبات،ن كانت حمرمةإقاال هي طاهرة و 

:"اعلم أن املسكر املزيل للعقل نوعان :  أحدمها : ما    -رمحه هللا-قال ابن رجب     رابعا الحنابلة  
كان فيه لذة وطرب ، فهذا هو اخلمر احملرم شربه ... وأدخلوا يف ذلك احلشيشة اليت تعمل من ورق 

 القنب ، وغريها مما يؤكل ألجل لذته وسكره . 

، كالبنج وحنوه ، فقال ما يزيل العقل ويسكر ، وال لذة فيه وال طرب  أصحابنا : إن تناوله   والثاين : 
حلاجة التداوي به ، وكان الغالب منه السالمة جاز وإن تناول ذلك لغري حاجة التداوي ، فقال أكثر 
لغري  العقل  إزالة  إىل  تسبب  ألنه  ؛  حمرم  إنه   :  " املغين   " وصاحب   ، عقيل  وابن   ، أصحابنا كالقاضي 

 ( 5) حاجة ، فحرم كشرب املسكر "

 

 361/ 1انوار البروق فى انواع الفروق -((1

 127-126/ 1  -مواهب الجليل -((2

 8/ 3المجموع -((3

 635/ 2المجموع -((4

 1/423جامع العلوم والحكم  -((5
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قولو   ": اإلنصاف  يف  . قال   ) روايتان  طالقه  صحة  ففي   : حاجة  لغري  عقله  يزيل  ما  شرب  ومن   ( ه 
  . حاجة  لغري  عقله  يزيل  ما  أكل  أو  شرب  من   : ابلسكران  أحلقوا  األصحاب  من  أن كثريا  اعلم 

 . السكران  يف  الذي  اخلالف  فجعلوا فيه  , وحنوه  , والبنج  احملرمات  من  اخلمر  غري  للعقل  كاملزيالت 
. قال : ألنه قصد إزالة العقل بسبب حمرم .   ... واختار الشيخ تقي : أنه كالسكران  الدين رمحه هللا 

... واعلم أن الصحيح من املذهب : أن تناول البنج وحنوه لغري حاجة , إذا زال العقل به : كاجملنون 
"  . فيه  لذة  ال  ألنه   ; عليه  نص   . تناوله  طالق من  يقع  ال   ,  )1(   ...  : إحدامها   : فائداتن  ، وقال:" 

ابلبنج : احلشيشة اخلبيثة . وأبو العباس يرى أن حكمها حكم الشراب املسكر . حىت يف  ومما يلحق 
إجياب احلد . ] وهو الصحيح , إن أسكرت أو كثريها , وإال حرمت , وعزر فقط فيها يف األظهر . 

. أبهنا تشتهى وتطلب فهي كاخلمر خبالف البنج   ولو طهرت [ .  وفرق أبو العباس بينها وبني البنج
   )2(  فاحلكم عنده منوط ابشتهاء النفس هلا وطلبها . "

اإلسالم    وقال هللا–شيخ  طرب -رمحه  وال  نشوة  به  حتصل  مل  وإن  حرام  فإنه  العقل  يغيب  ما  وكل    ":
املسلمني   ابمجاع  حرام  العقل  تغيب  ومل،  فإن  يسكر  مل  الذي  البنج  تعاطي  ففيه   وأما  العقل  يغيب 

التعزير ، وأما احملققون من الفقهاء فعلموا أهنا مسكرة وإمنا يتناوهلا الفجار ملا فيها من النشوة والطرب 
احلركة واخلصومة   توجب  ذلك واخلمر  يف  املسكر  الشراب  جتامع  الفتور والذلة  ،  فهي  توجب  ، وهذه 

الشهوة   ابب  وفتح  والعقل  املزاج  فساد  من  ذلك  مع  شر وفيها  من  هي  مما   : الدايثة  من  توجبه  وما 
وعلى تناول القليل منها والكثري حد الشرب ،  وإمنا حدثت يف الناس حبدوث التتار  ،  شراب املسكر  

العقل  ويغيب  املسكر  حترمي  يعتقد  مسلما  إذا كان  أربعون  أو  سوطا  مثانون  يف    .   :  الفقهاء  وتنازع 
ليس أحدها:إهنا  أقوال:  ثالثة  على  ؟  جنسة  جناستها  طاهر.ت  جامدها  وإن  جنس  مائعها   . والثاين:إن 

والثالث:وهو الصحيح أهنا جنسة كاخلمرفهذه تشبه العذرة وذلك يشبه البول وكالمها من اخلبائث اليت  
  (  3) حرمها ورسوله"

 

 

 
 

   438-8/437انظر اإلنصاف  – )1(

 235-5/234، وانظر كشاف القناع  439-8/438انظر اإلنصاف  - )2(

 423/ 3لفتاوى الكبرى البن تيمية ا-((3
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 فيها حكم استعمال المخدرات والمتاجرة :  الثالثالمبحث 

 :مطالب ثالثةوفيه 
 المطلب األول : االستعمال المحضور للمخدرات وفيه فرعان 

 األول : التأصيل الشرعي الفرع

حكم   بيان  أراد  من  اخلمور استعمال    كل  تناول  حكم  يف  جاء  ما  على  يؤسس  أن  البد  املخدرات 
واملسكرات ؛ ألهنا األصل الذي يبىن عليه ،  وفيما يلي أذكر أهم ماجاء من نصوص الكتاب والسنة 

حيث   من   ، اخلمور  يف  جاء  مبا  املخدرات  إحلاق  يف  العلماء  جيعلون ونصوص  وإن كانوا   ،  التأصيل 
العقوبة   الستعمال جهة  من  اخلمور  عن  ختتلف  خاصة  أحكاما  االستعمال كما   املخدرات   جهة  ومن 

 . تقدم يف الفرق بينهما ، وكما سيأيت بني بعض األحكام املختصة ابملخدرات 

 أوال : نصوص الكتاب   

ا  ايج   قوله تعاىل :   ينج   أجي ُّهج رُ   اخْلجْمرُ   إجمنججا  آجمجُنوا  الجذج ْيسج مُ   وجاأْلجْنصجابُ   وجاْلمج نْ   رجْجسٌ   وجاأْلجْزالج لج   مج ْيطجانج   عجمج   لجعجلجُكمْ   فجاْجتجنجُبوهُ   الشج

ْيطجانُ   يُرجيدُ   إجمنججا  تُ ْفلجُحونج  نجُكمُ   يُوقجعج   أجنْ   الشج ةج   ب جي ْ اوج ْغضجاءج   اْلعجدج رج   اخْلجْمرج   يفج   وجاْلب ج ْيسج ةج   وجعجنج   اّللجج   ذجْكرج   عجنْ   وجيجُصدجُكمْ   وجاْلمج   الصجالج

لْ  ُهونج   أجنْ ُتمْ  ف جهج ت ج  . )    )1  ُمن ْ

العداوة   وجه االستدالل : إيقاع  جهة  من  ذلك  يف  العلة  بني  وقد   ، اخلمر  حترمي  يف  نص  اآلية  هذه 
عليها  بل وتزيد   ، املخدرات  موجودة يف  العلل  ، وهذه  الصالة  هللا وعن  ذكر  عن  ، والصد  والبغضاء 

 بعلل أخرى أشد وأنكى مما جاء يف اخلمر . 

حيُجلُّ    وقال تعاىل : ُمُ   وج حُيجرّجمُ   الطجيّجبجاتج   هلج مُ   وج واخلمر هي أم اخلبائث كما جاء     (  2)اآلية  اخْلجبجائجثج   عجلجْيهج
؛ واملخدرات أشدا ضررا  ( 3) " رضي هللا عنهما   عبد هللا بن عمرو بن العاص من حديث  عن النيب 

واليفعلون  للخمور  يرخصون  الدول  من  الكثري  أن  حىت  الناس  مجيع  من  التجربة  بينت  اخلمر كما  من 
 .    (  4) ذلك للمخدرات لشدة فتكها ابألمم 

 

 سورة المائدة  91، 90اآليتان  – )1(

 سورة األعراف 157من اآلية  -((2

 1854ر469/ 4، حسنه األلباني في السلسلة الصحيحة لأللباني  3667ر 82-81/ 4القاسم الطبراني المعجم األوسط ألبو  -((3

 فما بعدها  1355/ 8 اإلسالمي الفقه مجمع مجلة انظر التداوي بالمحرمات للدكتور محمد علي البار  -((4
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تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  هللا-قال  اخلمر -رمحه  شارب  جيلد  صاحبها كما  جيلد  حرام  احلشيشة  أن   "  :
، وأهنا تصد عن ذكر هللا وعن الصالة وهي وهي أخبث من اخلمر   من جهة أهنا تفسد العقل واملزاج 

   (  1) داخلة فيما حرمه هللا ورسوله من اخلمر واملسكر لفظاً ومعىن."  

 ثانيا: نصوص السنة التي استدل بعمومها على تحريم المخدرات 

هللا    -1 رسول  قال  قال:}  عنهما   تعاىل  هللا  رضي  عمر  ابن  وكل    حديث  مخر  مسكر  كل 
 . (  3) » كل مسكر مخر وكل مخر حرام «   ويف لفظ ملسلم:"    )2(  مسكر حرام{

عائشة رضي هللا تعاىل عنها أن رسول هللا   -2  قال :} سئل رسول هللا    يف الصحيحني عن 
   )4(  عن البتع وهو نبيذ العسل وكان أهل اليمن يشربونه كل شراب أسكر فهو حرام{

منرب   -3 على  عمر  خطب   :" عمر  ابن  عن   الصحيحني   اخلمر   ويف  حترمي  نزل  قد  إنه  فقال 
 (5) وهي من مخسة أشياء العنب والتمر واحلنطة والشعري والعسل واخلمر ما خامر العقل . "

النىب   -4 بعثىن  قال  موسى  أىب  عن  الصحيحني  اي   ويف  فقلت  اليمن  إىل  جبل  بن  ومعاذ  أان 
العسل  البتع من  له  يقال  الشعري وشراب  املزر من  له  يقال  يصنع أبرضنا  شرااب  إن  هللا  رسول 

  .  (  6) فقال » كل مسكر حرام « 
 ( 7)الباذق  ق حممد  ويف البخاري عن أيب اجلويرية قال سألت ابن عباس عن الباذق فقال سب  -5

احلرام   إال  الطيب  احلالل  بعد  ليس  قال  الطيب  احلالل  الشراب  قال  حرام  فهو  أسكر  فما 
 (  8) اخلبيث"

هللا   -6 رسول  قال  قال  أبيه  عن  بريدة  ابن  عبدهللا  عن  مسلم  صحيحي  عليه -ويف  هللا  صلى 
تشربوا    -وسلم ال  أن  غري  فاشربوا ىف كل وعاء  األدم  ظروف  ىف  األشربة  عن  » كنت هنيتكم 

 

 137السياسة الشرعية في اصالح الراعيو الرعية ص: -((1

 / باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام   2003/ح1587/ص3صحيح مسلم ج - )2(

 5339ر101/ 6صحيح مسلم  -((3

/ باب بيان أن كل مسكر خمر   2001/ر1585/ص3باب الخمر من العسل وهو البتع ؛ صحيح مسلم ج  5586ر  105/  7صحيح البخاري ـ م م    -  )4(

 وأن كل خمر حرام   

 باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب  - 5588ر 106/ 7م صحيح البخاري ـ م -((5

 5332ر99/ 6باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع ؛  صحيح مسلم    4343ر161/ 5صحيح البخاري ـ م م -((6

ُطبَِخ من َعصيِر الِعنَِب أْدنَى َطْبَخٍة فصار شديداً " وقال في لسان  "بكسر الذاِل وفتِحها : ما 1118قال في القاموس المحيط للفيروز آبادي ص:  -((7

 :"والباذَُق الخمر األَحمر" 14/ 10العرب 

 5598ر 107/ 7صحيح البخاري ـ م م -((8
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ال حيل شيئا  -أو ظرفا  -ويف لفظ  قال » هنيتكم عن الظروف وإن الظروف    ( 1) مسكرا «
 ( 2)ر حرام « وال حيرمه وكل مسك

فسأل النىب   -وجيشان من اليمن    -ويف صحيح مسلم عن جابر أن رجال قدم من جيشان   -7
وسلم- عليه  هللا  النىب    -صلى  فقال  املزر  له  يقال  الذرة  من  أبرضهم  يشربونه  شراب  -عن 

 -صلى هللا عليه وسلم-» أومسكر هو «. قال نعم. قال رسول هللا    -صلى هللا عليه وسلم
حرام إن على هللا عز وجل عهدا ملن يشرب املسكر أن يسقيه من طينة اخلبال » كل مسكر  

 .(  3) «. قالوا اي رسول هللا وما طينة اخلبال قال » عرق أهل النار أو عصارة أهل النار « 
  (  4) قجالج :"ما أسكر كثريه فقليله حرام "  عن جابر ْبنج عجْبدج اّللجج أجنج النيب   -8
عن  -9 هللا  رضي  أنس  وقال كل عن  املزفتة  عن  سلم  و  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  هنى   ": قال  ه 

مسكر حرام قال قلت وما املزفتة قال املقرية قال قلت فالرصاص والقارورة قال ما أبس هبما 
قال   حرام  مسكر  فان كل  يريبك  ال  ما  إىل  يريبك  ما  دع  قال  يكرهوهنما  انسا  فان  قلت  قال 

والشربتان على طعامنا قال ما أسكر كثريه فقليله حرام   قلت له صدقت السكر حرام فالشربة
"(5 )   

 .  6: } هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن كل مسكر ومفرت{ قالت أم سلمة   -10

مسكر   من تلك األحاديث  وجه االستدالل  :" كل  األلفاظ  هذه  النصوص  تلك  يف  جاء  قد  أنه   :
» حرام  مخر  وكل  مخر  مسكر  » كل   ، حرام   فهو  أسكر  حرام"ما  مسكر  وكل   ، تشربوا   مخر  ال   ،

حرام فقليله  أسكر كثريه  ما  حرام"،    " مسكرا   فهو  أسكر  شراب  العقل"،    "كل  خامر  ما   ،    " واخلمر 

       "وسلم عن كل مسكر ومفرت هنى رسول هللا صلى هللا عليه  "

صرحية يف أن كل مايؤدي إىل اإلسكار فهو حرام بصرف النظر عن إسه ونوعه نصوص صحية و   وهي
مجع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم مبا أوتيه من جوامع الكلم كل ما   ...قال شيخ اإلسالم :"      .

ه مأكوال أو مشرواب على اخلمر قد يصطبغ وال أتثري لكون، غطى العقل وأسكر ومل يفرق بني نوع ونوع 
 

 5327ر98/ 6صحيح مسلم  -((1

 - 5326ر98/ 6صحيح مسلم  -((2

 5335ر100/ 6صحيح مسلم  -((3

 194/  3؛ سنن الترمذي    3393ر  405/  3؛ سنن ابن ماجة    3683ر368/  3؛ سنن أبي داود     5607ر 183/  8للنسائي  المجتبى من السنن    -((4

 42/ 8وقال حسن غريب ،وقد صححه األلباني في  إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل  1927ر

 1927ر 194/ 3سنن الترمذي 

 قق شعيب األرنؤوط إسناده صحيح على شرط مسلم قال النح 12120ر 112/ 3مسند أحمد بن حنبل -((5

برقم    - 6 النبي صلى هللا عليه وسلم  أم سلمة زوج  كتاب حديث  في  أحمد  برقم    26094رواه  في األشربة  داود  وأبو  في   3686،  أبي شيبة  وابن 

 . 17887والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب األشربة والحد فيها برقم  9األشربة برقم 
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 ، وتشرب  تؤكل  واحلشيشة   ، ويؤكل  يشرب  مخر  فكل   ، وتشرب  املاء  يف  تذاب  قد  واحلشيشة   ، هبا 
وكل ذلك حرام ، وإمنا مل يتكلم املتقدمون يف خصوصها ؛ ألنه إمنا حدث أكلها من قريب يف أواخر 

دثت أشربة مسكرة بعد النيب صلى هللا عليه و سلم املائة السادسة أو قريبا من ذلك ، كما أنه قد أح
  (  1) وكلها داخلة يف الكلم اجلوامع من الكتاب والسنة" 

 االستعمال المحضور للمخدرات  في حكم نصوص الفقهاء:  الثاني  الفرع

كان   إذا  المخدرات  تحريم  في  وحديثا   قديما  الفقهاء  يختلف  للذة تناولها  لم  طلبا 
 : ومن نصوصهم في ذلك إلحاقا لها بحكم الخمر ،  واللهو

 أوال : الحنفية  

قال يف فتح القدير :"اتفق فتاوى مشايخ املذهبني من الشافعية واحلنفية بوقوع طالق من غاب عقله 
املسمى بورق القنب لفتواهم حبرمته بعد أن اختلفوا فيها ، فأفىت املزين حبرمتها ، أبكل احلشيش وهو  

وأفىت أسد بن عمرو حبلها ؛ ألن املتقدمني مل يتكلموا فيها بشيء لعدم ظهور شأهنا فيهم ، فلما ظهر 
ممن   الطالق  بوقوع  حترُيها وأفتوا  إىل  املذهبني  عاد مشايخ  الفساد كثريا وفشا  من  أمرها  عقله من  زال 

  (  2) هبا"

قال يف حاشية رد احملتار :"  اتفق مشايخ املذهبني من الشافعية واحلنفية بوقوع طالق من غاب عقله 
    .(  3)   "أبكل احلشيش، وهو املسمى بورق القنب لفتواهم حبرمته 

 ثانيا: المالكية  

املفسدات مع قال يف مواهب اجلليل :" للمتأخرين يف احلشيشة قوالن هل هي من املسكرات أو من  
 ( 4)اتفاقهم على املنع من أكلها "

اليت  ابحلشيشة  املعروف  النبات  من  املنع  على  العصر  أهل  فقهاء  اتفق  الفروق:"  ِتذيب  يف  وقال 
غري  من  للعقل  مفسدة  يف كوهنا  ذلك  بعد  واختلفوا  للعقل  املغيب  أعين كثريها  الفسوق  أهل  يتعاطاها 

 ( 5) أو مسكرة فتكون جنسة وجيب فيها احلد"سكر فتكون طاهرة وجيب فيها التعزير  

 

 137سة الشرعية في اصالح الراعيو الرعية ص: السيا-((1

 500/ 7فتح القدير -((2

 264-263/ 3حاشية رد المحتار -((3

 127-126/ 1  -مواهب الجليل -((4

 305/ 1تهذيب الفروق والقواعد السنية فى األسرار الفقهية -((5
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 ثالثا: الشافعية 

  ": اجملموع  املعروفة   ... وقال يف  احلشيشة  االشربة واالدوية كالبنج وهذه  غري  العقل من  يزيل  ما  وأما 
  (  1) فحكمه حكم اخلمر يف التحرمي ووجوب قضاء الصلوات وجيب فيه التعزير دون احلد وهللا اعلم * 

حد فيها   فال  اجلامدات  من  حرم  ما  :" وخرج ابلشراب  احملتاج  حتفة  حرمت وأسكرت ،  وقال يف  وإن 
ما  التعزير    على  بل  النجاسة  أول  عنها  ؛  مر  املطربة  الشدة  والعنرب ،  النتفاء  والزعفران  البتح  كثري 

يف  تقع  مل  اليت  التتار  دولة  ظهرت  حني  السابعة  املائة  أوائل  وحدوثها كان  املعروفة،  واجلوزة واحلشيشة 
مط شدة  فيه  ليس  الذي  مبذاهبا  حد  وال  منها،  للنفوس  أذهب  وال  أفظع  فتنة  جامد العامل  خبالف  ربة 

 (2) بل التعزير الزاجر له عن هذه املعصية الدنيئة"،  نظرا ألصلهما ؛  اخلمر  

  (  3) "وقال األوزاعي كل مسكر وكل ُمدر حرام واحلد واجب على من شرب شيئا منه"

 رابعا الحنابلة   

روايتان ( . اعلم قال يف اإلنصاف :" قوله ) ومن شرب ما يزيل عقله لغري حاجة : ففي صحة طالقه  
. كاملزيالت  حاجة  لغري  عقله  يزيل  ما  أكل  أو  شرب  من   : ابلسكران  أحلقوا  األصحاب  من  أن كثريا 

". السكران  يف  الذي  اخلالف  فيه  فجعلوا  وحنوه   , والبنج   , احملرمات  من  اخلمر  غري  ،   )4(  للعقل 
ابلبنج : احلشيشة اخلبيثة . وأبو العباس يرى أن حكمها  وقال:" فائداتن : إحدامها : ... ومما يلحق 
حكم الشراب املسكر . حىت يف إجياب احلد . ] وهو الصحيح , إن أسكرت أو كثريها , وإال حرمت 

   )5(  , وعزر فقط فيها يف األظهر . ولو طهرت [ .  " 

  ": القناع  قوله وقال يف كشاف  لعموم  الفقراء(،  حشيشة  املسكرة وتسمى  احلشيشة  )أكل  يباح  )وال( 
(.كل مسكر مخر، وكل مخر حرام:) (6  ) . 

 

 

 

 8/ 3المجموع -((1

 175/ 3ة المحتاج بشرح المنهاج تحف-((2

 24/ 8االستذكار -((3

   438-8/437انظر اإلنصاف  – )4(

 235-5/234، وانظر كشاف القناع  439-8/438انظر اإلنصاف  - )5(

 259/ 10كشاف القناع -((6
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وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية  :" وكل ما كانت فيه هذه الشدة املطربة فهو مخر من أي مادة كان : 
واألصل يف ذلك أن كل ما أسكر فهو   ...من احلبوب والثمار وغري ذلك وسواء كان نيئا أو مطبوخا 

أصح   ... حرام   يف  جنسة  وهي  احلد  فيها  جيب  املسكرة  احلشيشة  وكذلك    ، األئمة  عند  جنس  وهو 
الصحيح   واألول   : ومائعها  ايبسها  بني  يفرق   : وقيل  طاهرة  إهنا   : قيل  وقد  تسكر ؛  الوجوه  ألهنا 

الينء   يغيب  ،  ابالستحالة كاخلمر  بل  يسكر  ال  ما  االستحالة  ،  كالبنج  ،  العقل  خبالف  بعد  يسكر  أو 
فإن ذلك ليس بنجس ومن ظن أن احلشيشة ال تسكر وإمنا تغيب العقل بال لذة فلم ،  كجوزة الطيب  

والشارع فرق يف احملرمات بني ما تشتهيه النفوس وما ال تشتهيه فما ال تشتهيه  ... يعرف حقيقة أمرها 
فيه ابلزاج اكتفى  التعزير  النفوس كالدم وامليتة  العقوبة فيه  فجعل  الشرعي  النفوس ،  ر  تشتهيه  ما  وأما 

 (  1) فجعل فيه مع الزاجر الشرعي زاجرا طبيعيا وهو احلد واحلشيشة من هذا الباب" 

وقال:" هذه احلشيشة الصلبة حرام سواء سكر منها أو مل يسكر والسكر منها حرام ابتفاق املسلمني 
يستتاب فإن اتب وإال قتل مرتدا ال يصلى عليه وال يدفن يف ومن استحل ذلك وزعم أنه حالل فإنه  

 ( 2) مقابر املسلمني "

وسخط  رسوله  وسخط  هللا  لسخط  املوجبة  ومستحلوها  وآكلوها  هي  امللعونة  احلشيشة  وقال:"فهذه 
عباده املؤمنني املعرضة صاحبها لعقوبة هللا ...وهذه مسكرة ولو مل يشملها لفظ بعينها لكان فيها من 

  (  3) املفاسد ما حرمت اخلمر ألجلها مع إن فيها مفاسد أخر غري مفاسد اخلمر توجب حترُيها [ "

المخدرات :"خامسا:   بشأن  العلماء  كبار  قرار هيئة  في  للمخدرات   "جاء  أن  إىل  نظراً 
واجلري   ، السيارات  وحوادث  الفتك  جرائم  ارتكاب  على  وحتملهم   ، متعاطيها  نفوس  على  سيئة  آاثر 
املرح  من  حالة  تسبب  وأهنا  العدوان  شأهنم  اجملرمني  من  طبقة  توجد  وأهنا  ذلك  إىل  تؤدي  أوهام  وراء 

ا عن  فضالً  شي  على كل  قادر  أنه  متعاطيها  اعتقاد  مع  حتمله والتهيج  ومهية  أفكار  اخرتاع  إىل  جتاهه 
واجلنون.  العقل  اخللل يف  إىل  تؤدي  وقد  العامة  ابلصحة  ضارة  هلا آاثراً  أن  ، كما  اجلرُية  ارتكاب  على 

 وحيث إن أصحاب هذه اجلرائم فريقان: 

تعاطيها  على  أدمن  فإن  للسكر  الشرعي  احلكم  حقه  يف  جيري  فهذا  لالستعمال  يتعاطاها  من  أحدمها: 
جي للزجر ومل  املوجبة  التعزيرية  العقوبة  تقرير  يف  االجتهاد  الشرعي  للحاكم  احلد كان  إقامة  حقه  يف  د 

 والردع ولو بقتله. 
 

 418/ 3الفتاوى الكبرى البن تيمية -((1

 423/ 3الفتاوى الكبرى البن تيمية -((2

 429/ 3الفتاوى الكبرى البن تيمية 76-((3
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ذلك  وحنو  إهداء  أو  شراًء  أو  بيعاً  االسترياد  أو  التصنيع  بطريق  ذلك  سواء كان   ، يروجها  من  الثاين: 
ت فيعزر  األوىل  للمرة  ذلك  فإن كان  ونشرها،  إشاعتها  ضروب  أو من   ، اجللد  أو   ، ابحلبس  بليغاً  عزيراً 

الغرامة املالية ، أو هبا مجيعاً حسبما يقتضيه النظر القضائي. وإن تكرر منه ذلك فيعزر مبا يقطع شره 
ابلقتل ؛ ألنه بفعله هذا يعترب من املفسدين يف األرض وممن أتصل اإلجرام  عن اجملتمع ولو كان ذلك 

 هل العلم أن القتل ضرب من التعزير. يف نفوسهم وقد قرر احملققون من أ

املفرق  مثل  قتل  ابلقتل  إال  األرض  يف  فساده  يندفع  مل  ومن   : هللا  رمحه  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  قال 
رجل  بقتل  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  وأمر   "  : قال  أن  إىل  الدين  يف  للبدع  الداعي  املسلمني  جلماعة 

عمن  الديلمي  ابن  وسأله  عليه"  الكذب  ويف   تعمد  فاقتلوه  ينته  مل  من  فقال:  اخلمر  شرب  عن  ينته  مل 
يندفع  مل  وإذا  املفس د كالصائل  ألن  وهذا  نصه:"  ما  تعزيرًا  القتل  تعليل  يف  هللا  رمحه  قال  آخر  موضع 

 . (  1) الصائل إال ابلقتل قتل"

من  هلا  الرتويج  سبيل  على  واملخدرات  املسكرات  وتعاطي  اخلطف  جرائم  أن  إىل  نظراً  القضااي   اثلثاً: 
اهلامة اليت حيكم فيها ابلقتل تعزيراً فإنه ينبغي أن ختتص بنظرها احملاكم العامة وأن تنظر من ثالثة قضاة  

ملراجعة  للقضاء  األعلى  للمجلس  مث   ، للتمييز  ترفع  وأن  والرجم  القتل  قضااي  يف  احلال  هو  كما 
 األحكام الصادرة خبصوصها براءة للذمة واحتياطا لسفك الدماء ".

 :" خاص بالحكم على مهرب ومروج المخدرات جاء فيه  138وعزز بقرار آخر برقم   
/   6/    9  بتأريخ  الرايض  مبدينة   املنعقدة   والعشرين   التاسعة  دورته  يف   العلماء  كبار   هيئة  جملس  فإن

 عبد  بن  فهد امللك الشريفني احلرمني خادم برقية على اطلع قد  ه  1407/   6/   20 وحىت  ه  1407
)   فيها   جاء  واليت.    ه  1407/    6/    11  وأتريخ   8033/    س   الرقم  ذات   -  هللا   حفظه-  العزيز  :

 املصلحة  وألن  األخرية  اآلونة  يف  انتشارها  كثرة   الحظنا  وحيث  ،  سيئة  آاثر   من  للمخدرات  ملا  نظرا
. .   الرتويج  أو  التهريب  طريق   عن   سواء  ،  وإشاعتها  بنشرها  يقوم   ملن  رادعة  عقوبة  إجياد  تقتضي   العامة

.    يتقرر  مبا  وموافاتنا  ،  عاجلة   بصفة   العلماء  كبار  هيئة  جملس  على   املوضوع  عرض  إليكم   نرغب.    )  
 يف   والتداول  املناقشة  وبعد   ،  جلسة   من   أكثر  يف  جوانبه  مجيع  من   وانقشه  ،  املوضوع   اجمللس  درس  وقد

 يف  املتمثلة  واستعماال  وتروجيا  واجتارا  ِتريبا  القتال   اخلبيث   الوابء  هذا  انتشار  نتائج  واستعراض   الرأي
 السيارات   وحوادث  الفتك   جرائم  ارتكاب  على  إايهم  ومحلها  متعاطيها  نفوس   على  السيئة  اآلاثر

 وطبيعتهم   العدوان  شأهنم  اجملرمني  من   طبقة  إجياد  من  تسببه  وما  ذلك   إىل  تؤدي   أوهام  وراء  واجلري
 املرح  من حالة  من مبتعاطيها  إليه  تؤدي  ملا  الفوضى وإشاعة  األنظمة  وجتاوز  احلرمات  وانتهاك  الشراسة

 

 109 - 108/ 28انظر  مجموع الفتاوى البن تيمية  -((1
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 ارتكاب  على  حتمله  ومهية  أفكار  اخرتاع   إىل  اجتاهه   عن  فضال  شيء  كل  على  قادر  أنه  واعتقاد  والتهيج
 هللا  نسأل   واجلنون  العقل  يف   اخللل   إىل  تؤدي  وقد   ،   العامة  ابلصحة   ضارة  آاثرا  هلا  أن   كما.    اجلرُية
 فإن المجلس يقرر باإلجماع ما يلي :  .    كله   هلذا  والسالمة   العافية

 من   البالد  وإدخاهلا  املخدرات  ِتريب  يسببه   ملا  القتل  عقوبته   فإن  للمخدرات   للمهرب  ابلنسبة:    أوال
 ،   مبجموعها  األمة  على   بليغة   وأخطار   جسيمة   وأضرار  نفسه   املهرب   على   يقتصر   ال   عظيم   فساد

 .   املروجني  هبا  فيمون   اخلارج  من املخدرات  يتلقى  أو   يستورد  الذي  الشخص   ابملهرب   ويلحق
/   11/    11  وأتريخ (    85)  رقم  قراره   يف  بشأنه  أصدره  ما  فإن  املخدرات  ملروج  ابلنسبة  أما:    اثنيا

  ( 1)".   املوضوع  يف   كاف   ه  1401

 فرعان وفيه   المخدرات للتداوي استعمال الثاني :   المطلب

 المطلب األول : التأصيل الشرعي

اخلمر املنع    واملخدرات    استعمال  هو  واألصل   ، للتداوي  احملرم  استخدام  عن  فرع  إال للتداوي 
 : لقوله تعاىل :) وقد فصل لكم ماحرم عليكم ( ، ومن النصوص الدال على هذا األصلللمضطر  

1-   ، فنهاه  اخلمر  عن  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  سأل  رجال  ، أن  للدواء  أصنعها  إمنا   : فقال 
   )2(  فقال:} إنه ليس بدواء، ولكنه داء {

وهو يغلي   عن  أم سلمة رضي هللا عنها قالت : اشتكت ابنة يل فنبذت هلا يف كوز فدخل   -2
فقال   هذا  هلا  فنبذان  اشتكت  ابنيت  إن   : فقالت  ؟   ) هذا  ما   (  : جيعل   فقال  مل  هللا  إن   (  :

   (  3) شفاءكم يف حرام ("
الدواء   -3 عن  سلم  و  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  "هنى   : قال  عنه  هللا  رضي  هريرة  أيب  عن 

 .     (  4) اخلبيث"
الداء  -4 خلق  هللا  إن    : قال  سلم  و  عليه  هللا  صلى  النيب  عن  عنها  هللا  رضي  الدرداء  أم  عن 

 ( 1) والدواء فتداووا وال تتداووا حبرام "
 

 357-21/355انظر مجلة البحوث اإلسالمية ج  -((1

 / باب تحريم التداوي بالخمر   1984/ح1573/ص3من حديث طارق بن سويد الجعفي رضي هللا تعالى عنه ،صحيح مسلم ج – )2(

ألرنؤوط :"حسان بن مخارق ترجمه البخاري وابن أبي حبان فلم يذكرا فيه جرحا ، قال ا   1391ر    233/  4صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان    -((3

 وال تعديال وذكره المؤلف في الثقات وباقي رجاله رجال الشيخين " 

ستدرك  أخرجه الحاكم وصححه ، وقال :" الدواء الخبيث هو الخمر بعينه بال شك فيه" ووافقه الذهبي وقال :" على شرط البخاري ومسلم" الم   -((4

 ؛  8260ر455/ 4على الصحيحين  

داود    أبي  الترمذي    872ر6/  4سنن  سنن  حنبل  2045ر387/  4؛  بن  أحمد  مسند  ؛  السم    : بأنه  الخبيث  الدواء  وفسر  وقال:"صحيح"   ،2  /

 2785ر255/ 2؛ وقال األرنؤوط إسناده حسن ؛ وصححه األلباني في المشكاة  صحيح ابن ماجة  9755ر446
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: االستدالل  حك  وجه  يف  املخدرات  داء كاخلمر أن  فتكون    ، العقل  تزيل  أهنا  جهة  من  اخلمر  م 
 الحتاد العلة . 

ح ذلك  ويتض  .    للتداوي  في حكم استعمال المخدرات    نصوص الفقهاء  الثاني :    الفرع

 :  مسألتين من خالل البيان ل

 .  : استعمال الخمر للتداوي   المسألة األولى

على    العلماء  اتفق  بالخمروقد  التداوي  جواز    منع  في  واختلفوا  ضرورة  غير  من 

 : على قولين   التداوي به للضرورة 

،   القول األول :  به مطلقا  التداوي  فرع:   حترمي   ": عابدين  ابن  قال  احلنفية  عند  املذهب  ظاهر  وهو 
دواء   يعلم  ومل  الشفاء  فيه  علم  إذا  يرخص  وقيل   ... املنع  املذهب  وظاهر  ابحملرم  التداوي  يف  اختلف 

 الشافعية األصح عند  و   (  3) وهو مذهب املالكية  ،  (  2) آخر كما خص اخلمر للعطشان، وعليه الفتوى "

جيوز التداوي ابخلمر وال بغريها   (  5) احلنابلة ، وهو مذهب  (4) قوله : "وال  واختيار شيخ اإلسالم ونص 
 (  6) من احملرمات وهو مذهب أمحد"

، وهو وجه عند الشافعية   (  7) حلنفية : جيوز التداوي به للضرورةوهو املفىت به عند ا  : القول الثاني  
مجيع   النووي    قال فيه  سواء  جائز  فهو  اخلمر  غري  ابلنجاسات  التداوى  ...)وأما(   ": اجملموع  يف 

النجاسات غري املسكر هذا هو املذهب واملنصوص وبه قطع اجلمهور وفيه وجه أنه ال جيوز ... )أما( 
مشهورة  أوجه  أربعة  فيه  العطش  أو  للتداوي  شرهبا  جيوز  فهل  املسكر  من  وغريمها  والنبيذ  اخلمر 

حيح( عند مجهور االصحاب ال جيوز فيهما )والثاىن( جيوز )والثالث( جيوز للتداوي دون العطش )الص
احلرمني  امام  ...واختار  منهما  لواحد  جيوز  ال  اجلمهور  عند  الصحيح  الرافعى  قال  عكسه  )والرابع( 

  (  8) والغزايل جوازها للعطش دون التداوى واملذهب االول وهو حترُيها هلما"

 بأدلة عامة ، وأدلة خاصة: أدلة القول األول : وقد استدلوا 

 

 1762ر 164/ 2، صححه األلباني في صحيح الجامع :  صحيح الجامع للشيخ األلباني  649ر254/ 24كبير الطبراني المعجم ال-((1

 232/ 3حاشية رد المحتار -((2

 115/ 1حاشية الدسوقي  -؛  202/ 12الذخيرة  -((3

 84-82/ 4، وانظر روضة الطالبين  51/ 9المجموع -((4

 23/ 10المغني ؛  223/ 17اإلنصاف --((5

 601االختيارات الفقهية ص: -((6

 ؛   249/ 17؛ البحر الرائق شرح كنز الدقائق   179/ 1بدائع الصنائع -((7

 84-82/ 4، وانظر روضة الطالبين  51/ 9المجموع -((8
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عموم األدلة املتقدمة من الكتاب والسنة يف حترمي شرب اخلمر واألمر ابجتنابه   أدلة عامة :   أوال :
 .، فإن هذا العموم يشمل التداوي

 ثانيا : أدلة خاصة منها :

النيب   .1 سأل  رجال  بدواء،    أن  ليس  إنه  فقال:}   ، للدواء  أصنعها  إمنا   : فقال   ، فنهاه  اخلمر  عن 
   )1(  ولكنه داء {

 : الرسول    وجه االستدالل  هبا،    أن  لالستشفاء  الدواء  مع  جعلها  أو  ابخلمر،  التداوي  عن  هنى 
وهو حمال ، وهو عموم شامل   ، ولو كانت دواء لكان ذلك ُمالف لقوله    وبني أهنا التكون إال داء

 للضرورة وغريها . 

أاب  .2 أن   ": رواية  ويف   " ال  فقال:   ، خالً  تتخذ  اخلمر  عن  سئل  وسلم:"  عليه  هللا  صلى  الرسول  أن 
)2( عن أيتام ورثوا مخراً ، قال: أهرقها ، قال: أفال أجعلها خالً ، قال: ال "  سأل الرسول    طلحة 

الرسول    وجه االستدالل :        إذا كان  مباح    أنه  إىل  لتحويلها  اخلمر  إمساك  عن  هنى  –قد 
اخلل مع   -وهو  إمساكها  أن  على  يدل  هذا  ،فإن  ليتامى  اخلمر  هذا  لو كان  حىت  بذلك  أيذن  ومل 

   .  بقاء عينها من أجل التداوي منهي عنه بقياس األوىل 
سلمة   .3 أم  قالت  عن   عنها  هللا  فدخل  رضي  يف كوز  هلا  فنبذت  يل  ابنة  اشتكت   :   يغلي  وهو 

فقال   هذا  هلا  فنبذان  اشتكت  ابنيت  إن   : فقالت  ؟   ) هذا  ما   (  : جيعل   فقال  مل  هللا  إن   (  :
   (  3) شفاءكم يف حرام ("

. واخلمر أم اخلبائث    (  4) عن الدواء اخلبيث" عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال : "هنى رسول هللا   .4
. 

قال :  إن هللا خلق الداء والدواء فتداووا وال تتداووا   عن النيب    رضي هللا عنها  عن أم الدرداء .5
 ( 5) حبرام "

اخلمر أم اخلبائث فمن شرهبا مل تقبل منه عن عبد هللا بن عمرو بن العاص قال قال رسول هللا   - .6
 (  6) صالته اربعني يوما فان مات وهي يف بطنه مات   ميتة جاهلية " 

 

 سبق تخريجه – )1(

 يم تخليل الخمر   /باب تحر1983/ح1573/ص3من حديث أنس بن مالك رضي هللا تعالى عنه ،صحيح مسلم ج – )2(

 سبق تخريجه  -((3

 سبق تخريجه    -((4

 سبق تخريجه  -((5

 1854ر469/ 4، حسنه األلباني في السلسلة الصحيحة لأللباني  3667ر 82-81/ 4المعجم األوسط ألبو القاسم الطبراني  -((6
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تبيح    أدلة القول الثاني : والضرورات   ، للضرورة  استعماله  أن  جهة  من   : ابملعقول  استدلوا  وقد 
 احملضورات ، وقياسا  على إابحة احملرمات : كامليتة والدم للمضطر . 

 ونوقش بأنه قياس مع الفارق من وجوه : 

 : وأزالت   أحدها  رمقه  سدت  أكلها  إذا  فإنه  احملرمات  بتناول  يقينا  مقصوده  حيصل  املضطر  أن 
هبا   الشقاء  حصول  يتيقن  فال  وغريها  بل  اخلبائث  وأما  يشفى  ،  ضرورته  وال  يتداوى  من  أكثر  ؛ فما 

وا فقد تنازع ، خبالف شرهبا للعطش  ،  حلصول املقصود هبا وتعينها له  ؛  وهلذا أابحوا دفع الغصة ابخلمر  
 فيه : فإهنم قالوا : إهنا ال تروي . 

أن املضطر ال طريق له إىل إزالة ضرورته إال األكل من هذه األعيان وأما التداوي فال يتعني  الثاني :  
األدوية كالدعاء   بغري  الشفاء  حيصل  وقد  أنواع كثرية  األدوية  فإن  لشفائه  طريقا  اخلبيث  هذا  بتناول 

 والرقية وهو أعظم نوعي الدواء.

أن أكل امليتة للمضطر واجب عليه ، وأما التداوي فليس بواجب ،   بل قد تنازع العلماء   الثالث :
وإذا كان أكل امليتة واجبا والتداوي ليس بواجب مل جيز قياس   ،  : أُيا أفضل : التداوي ؟ أم الصرب  

 ( 1) أحدمها على اآلخر "

أبنه اليكون إال داء ، وملا ذكروا من األدلة ،  الراجح هو القول األول ؛ لتصريح النيب   الترجيح :
 ولإلجابة عن أدلة القول الثاين . وهللا تعاىل أعلم . 

 : ثمرة الخالف : ينبني على هذه المسألة عدد من الفروع منها

:    الفرع األول :  األول   : ابخلمر  التداوي  حلل  أمرين  يشرتطون  من احلنفية  شفاء  فيه  أن  يعلم  أن 
 خر غريه . آطريق طبيب حاذق .  الثاين : أن الجيود دواء  

حالال  فصار  جاز  فيه  الشفاء  أن  حاذق  طبيب  أخربه  إذا  ابخلمر  التداوي   ": الرائق  البحر  يف  قال 
 ( 2) كاملضطر"وخرج عن قوله صلى هللا عليه وسلم مل جيعل هللا شفاء أميت فيما حرم عليهم النه صار  

عابدين    قال االمام   ابن  ذكره  وجهان، كذا  فيه  للتداوي؟  اخلمر  من  العليل  شرب  جيوز  وهل   ":
وأن  إطالقه،  على  جمرى  غري  حرام  ابحلرام  االستشفاء  إن  قيل  وما  الذخرية.   يف  وكذا  التمراتشي، 

 يس له دواء غريه جيوز.االستشفاء ابحلرام إمنا ال جيوز إذا مل يعلم أن فيه شفاء، أما إذا علم ول

 

 6/ 3الفتاوى الكبرى البن تيمية -((1

 249/ 17البحر الرائق شرح كنز الدقائق  -((2
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ذلك  قال  يكون  أن  عليكم، حيتمل  حرم  شفاؤكم فيما  جيعل  مل  عنه:  هللا  ابن مسعود رضي  قول  ومعىن 
تنكشف  يقال:  أن  وجيوز  احلرام،  عن  ابحلالل  يتسغين  حينئذ  النه  احملرم،  غري  دواء  له  عرف  داء  يف 

 ( 1) ل"احلرمة عند احلاجة فال يكون الشفاء ابحلرام وإمنا يكون ابحلال

وقال يف بدائع الصنائع :" واالستشفاء ابحلرام جائز عند التيقن حلصول الشفاء فيه كتناول امليتة عند 
 (  2) املخمصة واخلمر عند العطش واساغة اللقمة وامنا ال يباح مبا ال يستيقن حصول الشفاء به " 

بغيره   خلط  إذا  بالخمر  التداوي  الشافعية  :أجاز  الثاني  محالفرع  عند وهو  خالف  ل 

قال يف أسىن املطالب :") وشرب اخلمر ( أي تناوهلا ) للعطش وللتداوي حرام ( ، وإن مل      المالكية
بل   العطش  يدفع  ال  شرهبا  وألن  ؛  بعض  إىل  يدعو  بعضها  وألن  ؛  شرهبا  عن  النهي  لعموم  غريها  جيد 

عن   سئل   { ملا  وسلم  عليه  هللا  صلى  ولقوله  احلال  يف  سكنه  وإن   ، ليس يزيده  إنه   : ابخلمر  التداوي 
حرم  فيما  شفاءكم  جيعل  مل  هللا  أن   { صحيحه  يف  حبان  ابن  وروى  مسلم  رواه   } داء  ولكنه   ، بدواء 
أن فيها منافع  من  القرآن  عليه  دل  ، وما  حرمها  عندما  اخلمر منافعها  سلب  هللا  أن  { واملعىن  عليكم 

به وحصول الشفاء هبا مظنون فال يقوى على إمنا هو قبل حترُيها ، وإن سلم بقاؤها فتحرُيها مقطوع  
إزالة املقطوع ، مث حمل ذلك إذا مل ينته به األمر إىل اهلالك ، وإال فيتعني شرهبا كما يتعني على املضطر 
فيه  الستهالكها  هبا كالرتايق  املعجون  خبالف  خالصة  إذا كانت  هبا  التداوي  منع  وحمل  امليتة  أكل 

شرهبا إلساغة لقمة فيباح كما سيأيت يف ابب وكاخلمرة يف ذلك سائر املسكرا مبا قاله  ت املائعة وخرج 
 ( 3) حد اخلمر"

قال يف الذخرية :" حيرم التداوي ابخلمر والنجاسات وأما الدواء الذي فيه مخر تردد فيه علماؤان وقال 
  ( 4)("القاضي أبو بكر والصحيح التحرمي لقوله عليه السالم ) إهنا ليست بدواء ولكنها داء 

وقال يف حاشية الدسوقي:" وال جيوز التداوي ابخلمر ولو تعني، ويف التداوي بغريه من النجاسات إذا 
   (  5) تعني خالف"

 الفرع الثالث: هل يحوز التداوي بالخمر في ظاهر الجسد ؟  

 

 357/ 5حاشية رد المحتار -((1

 357/ 5؛ حاشية رد المحتار  249/ 17؛ البحر الرائق شرح كنز الدقائق   179/ 1بدائع الصنائع -((2

 202/ 7أسنى المطالب -((3

      202/ 12الذخيرة -((4

 115/ 1حاشية الدسوقي -((5
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التوضيح قال يف مواهب اجلليل :" وأما التداوي ابخلمر والنجس يف ظاهر اجلسد فحكى املصنف يف  
وغريه فيه قولني املشهور منهما أنه ال جيوز وقال ابن انجي رمحه هللا تعاىل يف شرح الرسالة: وأفىت غري 
وقال  ابملاء  ذلك  بعد  أنقاها  إذا  ابلبول  القرحة  غسل  املعىن  هذا  ومن  قال:  حبرمته  شيوخنا  من  واحد 

احلاج ابن  املشهور وقال  املصنف وهو  إطالق  مقتضى  هذا  الشرب والصحيح ابن مرزوق  يف ابب  ب 
ظاهر  يف  اخلالف  هذا  إمنا  وغريه  الباجي  التوضيح:  يف  قال  ينجس  وال  مخر  فيه  مبا  التداوي  جيوز  ال 

    (  1)اجلسد يعين وُينع يف الباطن اتفاقا"

   أو بما اختلط به  الفرع الرابع : حكم التداوي بالكحول 

شتملة على الكحول ، واستعمال الكحول كمطهر أجاز اجملمع الفقهي اإلسالمي استعمال األدوية امل
/ ، ونصه " جيوز   1422خارجي ، جاء ذلك يف القرار السادس للمجمع يف دورته السادسة عشر /

استعمال األدوية املشتملة على الكحول بنسب مستهلكة تقتضيها الصناعة الدوائية اليت البديل عنها 
استعم  جيوز  ، كما  عدل  طبيب  يصفها  أن  بشرط  وقاتال ،   ، للجروح  خارجيا  مطهرا  الكحول  ال 

 )2(  للجراثيم ، ويف الكرُيات والدهون اخلارجية."

غص هبا ، وجيوز شربه    الفرع الخامس : عند اجلميع شرب اخلمر إذا كان لدفع لقمة  ُملوطا جيوز 
 (  3) اليزيده إال عطشابغريه لدفع العطش ، واختلفوا يف شربه إذا كان مخرا خالصا ، ومن منع قال : إنه  

ابخلمر:"   التداوي  لتحرمي  تعليال  املغين  يف   فإن   اخلنزير   كلحم  للتداوي  يبح  فلم  لعينه  حمرم   وألنه قال 
 عند   امليتة  تباح  كما  الضرورة  عند   لدفعة   أبيحت  العطش   من  يروي   مبا   ممزوجة   وكانت   للعطش   شرهبا 

 (  4) " الغصة  لدفع   وكاابحتها  املخمصة 

: الفرع   النبيذ   السادس  استخدام  أجازوا  فإهنم   ، واملسكر  اخلمر  بني  احلنفية  تفريق  على  بناء 
على منع شربه للهو  للتداوي مامل يبلغ حد اإلسكار مطلقا ، وأجازوا املسكر للتداوي   ، قال واتفقوا 

الصنائعيف   املبدائع  املعتق  )وأما(  شربه  حيل  يسكر  ال  حلوا  دام  ما  أنه  يف  خالف  ال  نقول  سكر :" 
هللا  رضى  يوسف  واىب  حنيفة  أىب  عند  الطاعة  على  والتقوى  الطعام  واستمراء  للتداوي  شربه  فيحل 

 

 171-170-/ 1  -مواهب الجليل -((1

 342-341الدورة السادسة عشر / القرار السادس/ ص قهي اإلسالمي / انظر قرارات المجمع الف  – )2(

 6/ 3؛ الفتاوى الكبرى البن تيمية  323/ 10المغني -((3

 323/ 10المغني  -((4
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عنهما وروى حممد رمحه هللا أنه ال حيل وهو قول الشافعي رمحه هللا وأمجعوا على أنه ال حيل شربه للهو 
 (1) والطرب"

 المخدرات للتداوي   المسألة الثانية : استعمال 

العلم    ، فإنهم أجازوا استعمال  المتقدمين والمتأخرين  من خالل االستقراء لكالم أهل 

بعض أنواع المخدرات من أجل التداوي ، إذا دعت الحاجة لذلك ، ومن تصوصهم في 

   : ذلك

:"     أوال الحنفية : املبسوط  يف  فإذا  ..."قال  االنسان  به  يتداوى  ابن  أبس  ال  البنج  ان  ترى(  )أال 
 (  2) منه فال ينبغى أن يفعل ذلك"  يذهب عقلهكان أن  

وقال يف حاشية رد احملتار :"  ... قوله: )أو أفيون أو بنج( االفيون: ما خيرج من اخلشخاش. والبنج: 
ابلفتح نبت مسبت.  وصرح يف البدائع وغريها بعدم وقوع الطالق أبكله معلال أبن زوال عقله مل يكن 

املعصية،   لعدم  يقع  مل  للتداوي  إن كان  وهو  التفصيل،  واحلق  معصية.   هو  وإدخال  بسبب  للهو  وإن 
إذا  الزمان  هذا  ويف  ابجلواهر:  عن  القدوري  تصحيح  ويف  الوقوع.  يف  يرتدد  ال  أن  فينبغي  قصدا  اآلفة 
سكر من البنج واالفيون يقع زجرا، وعليه الفتوى، ومتامه يف النهر. قوله: )زجرا( أشار به إىل التفصيل 

 . (  3) عصية   املذكور، فإنه إذا كان للتداوي ال يزجر عنه لعدم قصد امل 

وقال :"  قوله: )أو مبباح( كما إذا سكر من ورق الرمان فإنه ال يقع طالقه وال عتاقه... قلت: وكذا 
 ( 4)لو سكر ببنج أو أفيون تناوله ال على وجه املعصية بل للتداوي"

المالكية    : جامدا     ثانيا  يكون  قد  عنده  املسكر  إن  الدسوقي:"  حاشية  يف  جعل ،  قال  ولذا 
احلشيشة منه. قوله: )مع نشأة( أي شدة وقوة. قوله: )وطرب( أي فرح قوله: )ال مع نشأة( أي شدة 
هو  املخدر  من  احلشيشة  جعل  ذكره من  الربش واالفيون، وما  أي وكذا  احلشيشة(  قوله: )ومنه  وقوة. 

امل  وهو  للقرايف  غيبه ما  أي  العقل(  يف  أثر  ما  )إال  قوله:  املسكر.  من  جعلها  فإنه  للمنويف  خالفا  عتمد 
ويف تعاطيه االدب ال احلد، وأما القدر الذي ال يغيب العقل منهما فيجوز تعاطيه خبالف املسكر فإنه 

 ( 5)جنس فيحرم تعاطي القليل منه الذي ال يؤثر يف العقل والكثري ويف تعاطيه مطلقا احلد."

 

 341/ 7بدائع الصنائع -((1

 15/ 18المبسوط -((2

 264-263/ 3حاشية رد المحتار -((3

 264/ 3حاشية رد المحتار -((4

 94/ 1الدسوقي حاشية -((5
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الشافعية  : ما كان     ثالثا   : الثالث  والقسم    ...  : أقسام  أربعة  على  والنبات   ": املاوردي  قال 
 ، حرام  فأكله   ، مطربة  شدة  السكر  مع  فيه  يكون  أن   : أحدها   : أضرب  ثالثة  على  وهو   ، مسكرا 

والضرب الثاين : وعلى آكله احلد ، وال جيوز أن يستعمل يف دواء وال غريه كاخلمر ، وبيعه حرام .     
أن يسكر ، وال تكون فيه شدة مطربة كالبنج ، فأكله حرام ، وال حد على أكله ، وجيوز أن يستعمل 
يف الدواء عند احلاجة ، وإن أفضى إىل السكر إذا مل يوجد من إسكاره بد ، وينظر يف بيعه ، فإن كان 

 فيها اندرا كره بيعه ، وإن جاز .   يستعمل يف األدوية غالبا جاز بيعه ومل يكره ، وإن كان يستعمل 

، فإن مل  ابنفراده كالداذي ، وما شاكله ، فينظر فيه  والضرب الثالث : إن أسكر مع غريه ومل يسكر 
الدواء   يف  أبكله  انتفع  وإن   ، أحواله  لغالب   ، تغليبا  وبيعه  أكله  حرم   ، غريه  وال   ، دواء  من  به  ينتفع 

مكروه ا إن كان أغلب أحواله استعماله يف املسكر ، ومل يكره إن  حل أكله تداواي وجاز بيعه ، وكان 
 . (  1) كان أغلب أحواله استعماله من غري املسكر  

اجملموع:"     يف  النووي   واالفيون   كالسقمونيا   قليله  وينفع  كثريه   يقتل  كان  إن   السم  أصحابنا   قالوقال 
 ( 2) "اجلمهور  قطع  وبه   بيعه  بطالن   فاملذهب   وكثريه   قليله  قتل   وإن   خالف  بال   بيعه  جاز

 رابعا: الحنابلة  

قال يف اإلنصاف :" اعلم أن كثريا من األصحاب أحلقوا ابلسكران : من شرب أو أكل ما يزيل عقله 
لغري حاجة . كاملزيالت للعقل غري اخلمر من احملرمات , والبنج , وحنوه فجعلوا فيه اخلالف الذي يف 

املذهب : أن تناول البنج وحنوه لغري حاجة , إذا زال العقل به السكران . ...واعلم أن الصحيح من  
"  . فيه  لذة  ال  ألنه   ; عليه  نص   . تناوله  من  طالق  يقع  ال   , :   )3(  : كاجملنون  فائداتن  وقال:"   ،

   )4(  "يلحق ابلبنج : احلشيشة اخلبيثة  إحدامها : ... ومما  

وتنقال:"  و  تسحق  تسكر  حشيشه  يف  والفضل  هانئ  بن  فالقل  املاء  مع  إال  أبس  ال  دواء  مع   ،  طرح 
ورجى  غريه  معىن كالم  وهو  بعضهم  زاد  السالمة  منه  غلبت  إن  املسموم  الدواء  أن  واحد  غري  وذكر 

 ( 5) نفعه أبيح شربه لدفع ما هو أعظم منه كغريه من األدوية "

 

 396-395/ 15الحاوى الكبير ـ  -((1

            256/ 9المجموع -((2

   438-8/437انظر اإلنصاف  – )3(

 235-5/234، وانظر كشاف القناع  439-8/438انظر اإلنصاف  - )4(

 211/ 4اإلنصاف -((5
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يتدرج في  للمدمن على أن  على جواز تناول المخدر  والشافعية    نص المالكية خامسا:  

إدمانه وصار   تركه حتى يتخلص من  األفيون  أبكل  ابتلي  ملن  جيوز  اجلليل:"  مواهب  يف  قال   ،
يف  ويسعى  وحواسه  عقله  يف  يؤثر  ال  الذي  القدر  منه  يستعمل  إن  تركه  من  املوت  نفسه  على  خياف 

 ( 1) تقليل ذلك وقطعه جهده وجيب عليه أن يتوب ويندم على ما مضى وهللا أعلم."

يف ما وقال  أقبحها  من  بل  الكبائر  من  أنه  وإذاعة  عنه  الزجر  يف  املبالغة  يتأكد  ومما   ": احملتاج  حتفة   
فإنه  مكة  جبال  بنحو  يوجد  القبيسي  يسمى  نبت  من  له  السفهاء  من  استعمال كثري  من  اآلن  حدث 

عن مجيع اعتداالته وكثريه ق قليله يؤدي إىل مسخ البدن والعقل وزواله  فورا أسوأ املخدرات، ألن  اتل 
للبدن  ماسخ  أيضا  وهو  وحنوه  الربش  يسمى  مركب  من  اآلن  وقبل  السمية،  يف  األفيون  من  أبلغ  فهو 

قوهلم يف  ذلك  ملستعملي  حجة  وال  جيب   : والعقل  ألنه  علينا،  واجبا  فصار  للقتل  يؤدي  له  تركنا  إن 
عليهم التدرج يف تنقيصه شيئا فشيئا، ألنه مذهب لشغف الكبد به شيئا فشيئا إىل أن ال يضره فقده  

ال  آمثون  فسقة  فهم  التدريج  ذلك  يف  يسعوا  مل  فمىت  األطباء  أفاضل  من  رأيناهم  من  عليه  أمجع  كما 
إطعامه يف  ألحد  وال  هلم  من عذر  على  جيب  بفقده وحينئذ  فوِتا  فرض  لو  نفوسهم  حييي  ما  إال قدر  م 

 (  2) رأى فاقده وخشي عليه ذلك إطعامه ما حييا به ال غري كإساغة اللقمة ابخلمر اآلتية" 

 المجامع الفقهية  بشأن التداوي بالمخدرات   اتسادسا: قرار

 ومما جاء فيه   بشأن التداوي بالمحرمات ، أوال : قرار مجمع الفقه اإلسالمي

 :املخدرات - اثنيا  
واإلفتار، وهو ما يورث ضعفاً  بعد  املخدرات مجع ُمدر، واملقصود ابملخدر املفرت مأخوذ من التفتري

 . قوة، وسكوانً  بعد حركة، واسرتخاء بعد صالبة
ذاتية؛ ألهنا حمرمة اخلمر   واملخدرات هلا خواص اخلمر إال أهنا أقل ضرراً  من اخلمر، كما أن احلرمة يف

 .أضرار لذاِتا، أما احلرمة يف املخدرات مبنية على ما حتدثه من 
ومنها ما هو مركب من  واملخدرات منها ما هو مشتق من نبااتت طبيعية كاحلشيش والقات وغريها،

 .املخدرات الطبيعية مواد كيماوية مثل الكبتاجون وغريها من العقاقري اليت هي أشد من 
 .عن كل مسكر ومفرت  هنيه لورود   لى اختالف أنواعها حرام قليلها و كثريها؛واملخدرات ع

  :ابلضوابط التالية ومع ذلك فإن استعمال املخدر يف التداوي جائز 
ابلضرورة: أن تطرأ على اإلنسان حالة من  أو حاجة الستعماله، واملقصود   أن تكون هناك ضرورة -

 

 127/ 1  -مواهب الجليل -((1

 175/ 3تحفة المحتاج بشرح المنهاج -((2
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  ضرر، أو أذى ابلنفس، أو ابلعضو، حدوث  اخلطر أو املشقة الشديدة حبيث خياف
الواجب، أو أتخريه عن وقته، دفعاً  للضرر عنه يف  ويتعني أو يباح عندئذ ارتكاب احلرام، أو ترك

   )   )جيوز يف الضرورة ما ال جيوز يف غريها   عماًل ابلقاعدة الفقهية،    غالب ظنه، ضمن قيود الشرع
جهد  ال خياف منه اهلالك أو تلف العضو إال أنه يكون يفاحلاجة: فهي بلوغ اإلنسان حداً   أما

احلاجة تنزل منزلة )  وذلك إعماالُ ابلقاعدة الفقهية  ،    ومشقة، فاحلاجة دون الضرورة من هذه اجلهة
  .الضرورة

الضرورة قائمة ال منتظرة: أي أن ما حيصل يف الواقع خوف اهلالك أو التلف على  أن تكون - 
 بغلبة الظن، أو يتحقق اإلنسان من وجود خطر حقيقي على النفس اليت هي إحدىوذلك    النفس

 .اخلمس اليت جيب احلفاظ عليها   الضرورايت
املباحات، أي ال يكون هناك دواءً  بديالً  من األدوية  أن ال يكون لدفع الضرر وسيلة أخرى من  -

 .اليت ختلو من املخدرات
 .وعلمه ، وانعدام بديله من املباحات طبيب مسلم موثوق بدينهأن يصف هذا الدواء جازماً  بنفعه -
ابلقاعدة الشرعية  أن يكون تناول هذا الدواء بقدر الضرورة، أو احلاجة، ودون جتاوز، عمال ً  -

  .""الضرورة تقدر بقدرها
إىل أصل التحرمي الذي كانت عليه قبل وجود الضرورة،  إذا زالت الضرورة زال حكمها وترجع -

 . لعذر بطل بزواله ً  ابلقاعدة الشرعية )ما جازعمال
استعمال املخدر يف عالج اإلدمان عليه؛  ومن أمثلة الضرورة اليت يباح فيها استعمال املخدر: جواز

لذا جيب ابتفاق األطباء التدرج يف املنع حىت ال يصاب  ألن وقف املخدر وقفاً مفاجئاً يضر ابملدمن،
 .     املخدر  حباحلادة لس   املدمن ابألعراض

  :واستعمال املخدر يف التداوي له حالتان
  :احلالة األوىل

 العمليات اجلراحية، ملنع ضرر األمل الشديد الذي يلحق املريض يف أثناء اجلراحة ويسمى استعماله يف 
املريض وعيه  ختدير كلي، يفقد فيه  : وهو أنواع البنج"وهو ما يعرف يف الطب بفقد اإلحساس،"

وعيه وإدراكه، بل يفقد  ابألمل، أو ختدير نصفي، أو ختدير موضعي حبيث ال يفقد املريضوإحساسه  
من اجلسم، أو موضعاً معيناً منه؛ وهو  اإلحساس ابألمل يف املنطقة املخدرة سواء كانت النصف السفلي

 .سابقاً موضعياً ؛ ألنه من ابب الضرورة اليت ذكرِتا   جائز سواء كان ختديراً كلياً أو جزئياً أو
 :استعماله مع األدوية بنسب معينة وله ثالث حاالت   :احلالة الثانية
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كبرية تصل إىل القدر املسكر منه ويف هذه احلالة حيرم الدواء املخلوط  أن تكون كمية املخدر  .  -1
  .هبذا املسكر

ضرر بل نفع  يسببأن يكون بنسب مستهلكة تقتضيها الصناعة الدوائية اليت ال بديل عنها، وال   -2
جاز سابقاً،  ذكرِتا  اليت  املخدر  استعمال  ضوابط  عليه  وانطبقت  أن  للمريض،  ذلك  ومن  استعماله، 

اإلثيلي؛ الكحول  من  نسبة  تركيبها  يف  يدخل  السائلة  األدوية  بعض  بعض  إذابة  أو  احلفظ  لغرض 
احملضرة الكيميائية  أو  العضوية  أو  النباتية  تذوب يف   املستخلصات  ال  إمنا اليت  األدوية  هذه  املاء، وأن 

للمرضى، الطبية  املعاجلة  لغرض  أن  تنتج  ُيكن  وال  قليلة،  جبرعات  الطبيب  وصفة  حبسب  وتستعمل 
يتناوهلا، وحىت لو أراد شخص ما شرب كمية كبرية من الدواء لتسكره،  تؤدي إىل إسكار املريض الذي

 .سكرابلتسمم الدوائي قبل أن يبلغ نشوة ال فإنه يفارق احلياة

"الكحول   -3 املخدر  يستعمل  و  "أن  الكرُيات  ويف  للجراثيم،  وقاتاًل  للجروح  خارجياً  مطهرًا 
  ( 1)   .  استعماله أيضاً ابلضوابط السابق ذكرها الدهوانت اخلارجية، جاز

 في الدورة السادسة عشرة  حيث جاء فيه : ثانيا: قرار المجمع الفقهي اإلسالمي 

 .األحوال اخلمرة الصرفة دواء حبال من ال جيوز استعمال   

تقتضيها  -1 مستهلكة  بنسب  الكحول  على  املشتملة  األدوية  استعمال  الدوائية  جيوز  الصناعة 
الكحول مطهراً خارجياً   اليت ال بديل عنها، بشرط أن يصفها طبيب عدل، كما جيوز استعمال

 .اخلارجية للجروح، وقاتالً للجراثيم، ويف الكرُيات والدهون
يف  -2 والصيادلة  األدوية،  تصنيع  شركات  اإلسالمي  الفقهي  اجملمع  اإلسالمية  يوصي  الدول 

األدوية، من  الكحول  استبعاد  يف  جهدهم  يعملوا  أبن  األدوية،  غريها  ومستوردي  واستخدام 
 .من البدائل

األطباء  -3 اإلسالمي  الفقهي  اجملمع  يوصي  على  كما  املشتملة  األدوية  وصف  عن  ابالبتعاد 
  (  2)  .ما أمكن الكحول  

 فرعان الثالث : المتاجرة بها لالستعمال المحظور وفيه  المطلب
 األول : التأصيل الشرعي الفرع

 

  9 - هـ، الموافق 1412ذي القعدة  12 - 7العربية السعودية من  انظر قرار مجمع الفقه اإلسالمي في دورة مؤتمره السابع في جدة في المملكة -((1

   67(  قرار رقم: 563ص 3مجلة المجمع )العدد السابع ج .م (1992 أيار )مايو14 

 10 - 5هـ، الموافق  10/1422 \ 26 - 21السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة من  دورته انظر قرار المجمع الفقهي اإلسالمي الرابع في -((2

 من قرارات الدورة 40-39ص  .م/1  /2002 
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أوال : ماتقدم من النصوص العامة  الدالة على تحريم استعمال الخمر وكل مسكر، فإن  

 ذلك يتضمن تحريم المتاجرة بها . 

 ثانيا: نصوص خاصة منها  

 رجال   إن   عباس   ابن  فقال  العنب   من  يعصر   عماسئل    عباس   بن أن ا  ماجاء يف صحيح مسلم   -1
«.   حرمها  قد  هللا  أن  علمت  هل»      هللا  رسول  له  فقال  مخر  راوية    هللا  لرسول  أهدى

 إن»    فقال .  ببيعها  أمرته  فقال«.    ساررته   مب»      هللا   رسول  له  فقال.  إنساان  فسار .  ال  قال
 ( 1) ".فيها ما  ذهب  حىت   املزادة  ففتح  قال«.   بيعها  حرم شرهبا  حرم  الذى

يقول عام الفتح وهو مبكة  حديث جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما  : أنه سع رسول هللا  -2
» إن هللا ورسوله حرم بيع اخلمر وامليتة واخلنزير واألصنام «. فقيل اي رسول هللا أرأيت شحوم 
امليتة فإنه يطلى هبا السفن ويدهن هبا اجللود ويستصبح هبا الناس فقال » ال هو حرام «. مث 

ليهود إن هللا عز وجل ملا حرم عند ذلك » قاتل هللا ا  -صلى هللا عليه وسلم-قال رسول هللا  
  (  2) عليهم شحومها أمجلوه مث ابعوه فأكلوا مثنه «. 

    )3(  قال:}حرمت التجارة يف اخلمر{  حديث عائشة رضي هللا عنها أن النيب   -3

حديث  أيب سعيد اخلدري رضي هللا تعاىل عنه قال:} سعت رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم   -4
فمن   أمرا  فيها  سينزل  هللا  ولعل  ابخلمر  يعرض  تعاىل  هللا  إن  الناس  أيها  اي  قال  ابملدينة  خيطب 

ليه كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به قال فما لبثنا إال يسريا حىت قال النيب  صلى هللا ع 
يبع  وال  يشرب  فال  شيء  منها  وعنده  اآلية  هذه  أدركته  فمن  اخلمر  حرم  تعاىل  هللا  إن  وسلم  

 )4(  قال فاستقبل الناس مبا كان عنده منها يف طريق املدينة فسفكوها{

ويف الصحيحني عن ابن عباس رضي هللا عنهما يقول بلغ عمر بن اخلطاب أن فالان ابع مخرا  -5
هللا   رسول  أن  يعلم  أمل  فالان  هللا  قاتل  الشحوم   فقال  عليهم  حرمت  اليهود  هللا  قاتل  قال 

عن ابن عباس قال بلغ عمر أن سرة ابع مخرا فقال   - ولفظ مسلم :" ( 5) فجملوها فباعوها"

 

 4128ر40/ 5صحيح مسلم  -((1

 4132ر 41/  5باب بيع الميتة واألصنام ؛ صحيح مسلم   2236ر84/ 3صحيح البخاري ـ م م -((2

اب تحريم التجارة في الخمر ، وقال جابر رضي هللا عنه حرم النبي  صلى هللا عليه وسلم  بيع الخمر ؛  /ب2113/ح775/ص2صحيح البخاري ج-  )3(

 / باب تحريم بيع الخمر     1580/ح1206/ص3صحيح مسلم ج

 / باب تحريم بيع الخمر   1578/ ح1205/ص3صحيح مسلم ج - )4(

 تة وال يباع ودكه رواه جابر رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم باب ال يذاب شحم المي  2223ر82/ 3صحيح البخاري ـ م م -((5
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هللا هللا  قاتل  رسول  أن  يعلم  أمل  سرة      الشحوم عليهم  حرمت  اليهود  هللا  لعن   « قال 
 . (  1) فجملوها فباعوها «

هللا   -6 سعت رسول   : يقول  عباس  ابن  لعن   عن  هللا  إن  : اي حممد  فقال  جربيل  أاتين   : يقول 
و  ساقيها  و  ابيعها  و  إليه  احملمولة  و  حاملها  و  شارهبا  و  معتصرها  و  عاصرها  و  اخلمر 

يف   وجه االستدالل من هذه األحاديث      (  2) مسقيها" وصرحية  صحيحة  نصوص  أهنا   :
، وهذا يعم كل ُمدر يراد من استعماله مايراد من اخلمر بطلب  حترمي بيع اخلمر واملتاجرة هبا 

 .وهللا تعاىل أعلم  اللذة واللهو . 

 في حكم المتاجرة فيها لالستعمال المحظور نصوص الفقهاء الثاني: الفرع 

العلماء تحريم  -  المتقدم    إجماع  المحضورعلى  الوجه  على  في    -استعمالها  ظاهر 

ونصوصهم    في حكم الخمر ،تكون حينئذ  ؛ ألنها    على هذا الوجه  ا تحريم المتاجرة به

، ومن أوضحها داللة النصوص المنقولة عن شيخ اإلسالم    المتقدمة دالة على ذلك  

 :  أيضا   ا ومنه ابن تيمية ،و الماوردي ،   رحمهما هللا تعالى .   

هللا-الشافعيقول   :"  -رمحه  األم    االمر  اجلائزى  املتبايعني  برضا  كانت  إذا  مباح  كلها  البيوع  فأصل  يف 
 رسول   عنه   هنى  ما  معىن  يف   كان  وما  منها  وسلم  عليه   هللا  صلى   هللا  رسول  عنه  هنى   ما  إال  ،  تبايعا  فيما

 ( 3) "عنه  املنهى  املعىن   يف   داخل   إبذنه  حمرم   وسلم   عليه  هللا   صلى  هللا

تعاىل  قوله  تفسري  عند  القرطيب  تَُكوَن    :    وقال  أَْن  إِالَّ  بِاْلبَاِطِل  بَْينَُكْم  أَْمَوالَُكْم  تَأُْكلُوا  اَل  آََمنُوا  الَِّذيَن  أَيَُّها  يَا 

ِمْنُكمْ  َعْن تََراٍض   أن  إال  العوض   كان   وجه  أي  على   جتارة   معاوضة  كل   أن  اعلم"     (4)  اآلية    تَِجاَرةً 

 كاخلمر   فاسد  عوض  تقدير  أو  جهالة  أو  راب  من   شرعا  جيوز  ال   عوض  كل  منها  أخرج"  ابلباطل"   قوله
 ( 5) ".ذلك  وغري  واخلنزير

  (  6) "بيعه  حرم   استعماله  حرم  ما صاحب اإلنصاف :"  وقال

 

 4134ر41/ 5صحيح مسلم  -((1

وقال حسن صحيح ؛  وصححه الحاكم ووافقه الذهبي المستدرك على الصحيحين للحاكم مع تعليقات الذهبي في   1295ر 589/ 3سنن الترمذي    -((2

   2234ر286/ 2التلخيص 

 3/ 3للشافعي األم -((3

 سورة النساء 29من االية    -((4

 152/ 5تفسير الجامع ألحكام القرآن -((5

 25/ 3اإلنصاف -((6
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ال  ما  ال  به  املنتفع  بيع  به فيجوز  منتفعا  يكون  أن  عليه  املعقود  يشرتط يف   ": اجلليل  وقال يف مواهب 
فيه  منفعة  ال  ما  األول  قسمني:  على  األعيان  أن  واعلم   ... عليه،  وال  به،  العقد  جيوز  فال  فيه  منفعة 

أصال فال يصح العقد به، وال عليه ... وهو على ثالثة: أقسام األول ما كان مجيع منافعه حمرمة، وهو  
خلمر، وامليتة والدم وحلم كالذي ال منفعة فيه ال يصح بيعه، وال متلكه إن كان مما هنى الشارع عنه كا

 (1) اخلنزير؛ ألن املعدوم شرعا كاملعدوم حسا"

 :   ومما يدخل في ذلك

قرار مجمع الفقه اإلسالمي بتحريم المساهمة في الشركات التي  في  جاء  ماأوال :   •

  ، المحرمات  من  بالمخدرات وغيرها  إذا :"    هونصتتاجر  اجلواز  الشركات  يف  األصل 
الربوية  حراما كالبنوك  نشاطها  أصل  فإن كان   ، نشاطاِتا  يف  الشرعية  واملوانع  احملرمات  من  خلت 

ابحملرمات كاملت تتعامل  اليت  الشركات  بعض أو  أو  يف كل  واخلنازير  واألعراض  املخدرات  يف  اجرة 
من  ختلو  أن  يتعني  . كما  هبا  املتاجرة  وال  أسهمها  متلك  جيوز  ال  حمرمة  شركات  فهي   ، معامالِتا 
الغرر واجلهالة املفضية للنزاع ، وأي سبب من األسباب األخرى اليت تؤدي إىل بطالن الشركة أو 

  (  2) "   فسادها يف الشريعة  
•   : اإلسالمي  ثانيا  العالم  لرابطة  التابع  اإلسالمي  الفقهي  المجمع  قرار  في  ماجاء 

 :"  ومما جاء فيهيخصوص ذات الموضوع ، 
أمر  -1 مشروعة  وأنشطة  أغراض  ذات  مسامهة  شركة  أتسيس  فإن  احلل  املعامالت  يف  األصل  أن  مبا 

 جائز. 
حمرم،   -2 األساسي  غرضها  شركات  يف  اإلسهام  حرمة  احملرمات ال خالف يف  إنتاج  أو  كالتعامل ابلراب 

 أو املتاجرة هبا.
أنشطتها  -3 أن  من  ابلرغم  وحنوه،  ابحملرمات، كالراب  أحياانً  تتعامل  شركات  يف  اإلسهام  حرمة  األصل 

 ( 3) "  األساسية مشروعة 
مايسمى     ثالثا: • ذلك  ومن  الوجوه  من  وجه  أبي  ذلك  على  اإلعانة  التحرمي  عموم  يف  ويدخل 

 ؛  لعموم النصوص املتقدمة ، وللنصوص التالية :  ( 1) احملرمةبغسيل األموال  

 

 65-64/ 6  -مواهب الجليل -((1

 234ص:  174 - 1قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي -((2

(، والقرار رقم  8/8)  77(.  القرار رقم  5ص  2والعدد التاسع ج  73ص    1والعدد السابع ج  1273ص  2انظر مجلة المجمع )العدد السادس، ج   -((3

87 (4/9) 
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 وامللح   ابلتمر  والتمر   ابلشعري  والشعري  ابلرب  والرب  ابلفضة   والفضة  ابلذهب  الذهب»    قوله   -1
 .(  2) «   سواء  فيه   واملعطى   اآلخذ  أرىب  فقد   استزاد  أو  زاد  فمن  بيد   يدا  مبثل  مثال ابمللح

 ( 3) " لعن هللا آكل الراب وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء"  قوله   -2
عن ابن عباس يقول : سعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول : أاتين جربيل فقال : اي و  -3

حممد إن هللا لعن اخلمر و عاصرها و معتصرها و شارهبا و حاملها و احملمولة إليه و ابيعها و 
   (4) مسقيها"ساقيها و 

أن كل من أعان على هذه المحرمات يناله    هذه األحاديث :وجه االستدالل من  

بيع   على  أعان  من  كل  ذلك  عموم  في  ويدخل   ، مستعملها  مانال  الوزر  من 

 وهللا تعاىل أعلم . يسمى"غسل األموال"  خدرات، أو سهل تصريف أموالها بما الم

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الرابع : 

 :، واألموال المستفادة منها  وفيه مطلبان على المخدراتحكم االنفاق 

 : حكم بذل المال في شراءها   األولالمطلب 

 اليخلو األمر من حالتين : :   الفرع األول : التأصيل الشرعي

 

اءه  جاء تعريف غسل األموال في الالئحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل األموال  بأن المقصود به :" ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ور  -((1

ل مكتسبة خالفا للشرع أو النظام وجعلها تبدو كانها مشروعة المصدر" انظر الالئحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل  اخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموا

     240ص  43األموال  مجلة العدل عدد

 من حديث أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه   4148ر44/ 5صحيح مسلم   -((2

 رضي هللا عنهما  من حديث جابر بن عبدهللا  4177ر50/ 5صحيح مسلم   -((3

وقال حسن صحيح ؛  وصححه الحاكم ووافقه الذهبي المستدرك على الصحيحين للحاكم مع تعليقات الذهبي في   1295ر 589/ 3سنن الترمذي    -((4

   2234ر286/ 2التلخيص 
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يف  كون  يأن    الحالة األولى : املال  ،  بذل  املباح  االستعمال  أجل  من   ، اشراءها  املعنية من  جلهات 
يف   إشكال  فال   ، وحنوها  األدوية  وشركات  ذلكبذلك كاملستشفيات  نصوص   إابحة  من  تقدم  ملا  ؛ 

 العلماء يف مسألة التداوي ابحملرمات .   

بذل املال يف  أن    الحالة الثانية : فيكون تصرفه يف شراءها ، من أجل االستعمال احملضور ؛  يكون 
 ، ويدل على ذلك : املال من التصرفات احملرمة  

حيب  -1 ال  }وهللا  تعاىل  هللا  وقول  املال  إضاعة  عن  ينهى  ما  ابب   ": صحيحه  يف  البخاري  قال 
يعبد  ما  نرتك  أن  أتمرك  }أصلواتك  قوله  يف  وقال  املفسدين{  عمل  يصلح   }ال  و  الفساد{ 

ذلك آاب يف  واحلجر  أموالكم{  السفهاء  تؤتوا  }وال  وقال  نشاء{  ما  أموالنا  يف  نفعل  أن  أو  ؤان 
اخلداع" عن  ينهى  بن   (  1) وما  املغرية  حديث   : الباب  هذا  حتت  ذكرها  اليت  األحاديث  ومن 

شعبة رضي هللا عنه  قال قال النيب صلى هللا عليه وسلم إن هللا حرم عليكم عقوق األمهات 
 ( 2) ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة املال"

يف   ي ذكرها في ترجمة البابووجه االستدالل من الحديث المذكور واآليات الت واضحة 
حترمي بذل املال يف أي حمرم ويدخل يف ضمنه املخدرات من أجل االستعمال احملضور؛ ألهنا تكون من 

 الفساد أو اإلفاسد وهو منهي عنه  . 

قال :  إمنا الدنيا ألربعة نفر  ذكر منهم :"  وعبد رزقه هللا ماال  عن كبشة األمناري أن النيب   -2
ه علما فهو خيبط يف ماله بغري علم ال يتقى يف ربه وال يصل يف رمحه وال يعلم هللا فيه ومل يرزق

  (  3) حقا فهذا أبخبث املنازل "

 : االستدالل  الصفات   وجه  مجيع  عليه  تنطبق  احملضور  لالستعمال  املخدرات  يف  املال  بذل  أن 
 املذكورة يف احلديث فيكون فاعله أبخبث املنازل . 

ضي اله عنه  عن النيب صلى هللا عليه و سلم قال ال تزول قدم ابن آدم يوم عن ابن مسعود ر  -3
القيامة من عند ربه حىت يسئل عن مخس عن عمره فيم أفناه وعن شبابه فيم أباله وماله من 

  ( 1) أين اكتسبه وفيم أنفقه وماذا عمل فيما علم"
 

 120119-/  3صحيح البخاري ـ م م -((1

 4580ر130/ 5مسلم   باب ما ينهى عن إضاعة المال    ؛ صحيح  1477ر  124/ 2صحيح البخاري ـ م م   -((2

وقال شعيب األرنؤوط :" حديث حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه أبي كبشة وسالم لم يسمع   18053ر230/  4مسند أحمد بن حنبل -((3

ي في صحيح وقال :" حسن صحيح" ،وصححه األلبان  2325ر562/  4؛  سنن الترمذي    274/     9من أبي كبشة فيما قاله الحافظ في النكت الظراف  

 ؛  3024ر 289/ 1الجامع الصغير 
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يف   وجه االستدالل : ماله  أنفق  أو   ، حمرم  طريق  من  ماله  اكتسب  ملن  شديد  وعيد  احلديث  يف 
 أمر حمرم والتجارة ابملخدرات بيعا أو شراء داخل يف ذلك .

االثاني:    الفرع شراءنصوص  في  المال  بذل  حكم  في  لالستعمال    لفقهاء  المخدرات 

 المحضور

أوال : النصوص العامة المتقدمة في تحريم بيعها ، و استعمالها استعماال محضورا  

 يتضمن تحريم شراءها . 

 ثانيا : نصوص خاصة  منها : 

أو  أكال  سواء كان  حرام  ابلباطل  املال  يف  التصرف  أن  على  االمة  أمجعت   ": اجملموع  يف  النووي  قال 
  ( 2) "بيعا أو هبة أو غري ذلك

قال أهل املعاين الباطل اسم جامع لكل ما ال حيل يف الشرع كالراب والغصب والسرقة واخليانة   وقال :"
 ( 3) وكل حمرم ورد الشرع به"

  (  4) "  وشرائها  واخلنزير  واخلمر  امليتة  بيع   حترمي  عل العلماء  أمجع  :"-رمحه هللا-املنذر  ابن وقال  

 (  5) " حله  غري من املأخوذ  وهو   اخلبيث  ملالقال يف البيان والتحصيل :"ا
الرب عبد  ابن  هللا-وقال   واملعاصي   واإلسراف  الباطل  من  حقه   غري   يف  إنفاقه   املال   إضاعة :"  -رمحه 

 (  6) " واأللباب  الدين   ذوي   عند  الصواب   هو  وهذا
 ( 7) " عليه وحيجر   مبذر فهو  حرام   يف   درمها   أنفق  منوقال القرطيب رمحه هللا :" 

 فرعان وفيه  المخدرات األموال المستفادة من المطلب الثاني : حكم 

 ن:  يمن حالاليخلو األمر  التأصيل الشرعي األول :  الفرع

 

؛ وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة     2417وقال حسن صحيح ، وأخرجه ‘ن أبي برزة بنحوه وصححه  ر    2416ر612/  4سنن الترمذي  -((1

 946ر20/ 3 9-1المجلدات الكاملة 

 145/ 9المجموع -((2

 145/ 9المجموع -((3

 230/ 9المجموع -((4

 583/ 18ان والتحصيل البي-((5

 28/ 10االستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار -((6

 248/  10تفسير الجامع ألحكام القرآن -((7
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أن تكون التجارة ببيع املخدرات أوشراءها ، من أجل االستعمال املباح ، للجهات   الحالة األولى : 
املعنية بذلك كاملستشفيات وشركات األدوية وحنوها ، فال إشكال يف كون املال الناتج عنها حالال ؛ 

 .    يف مسألة التداوي ابحملرمات  ملا تقدم من نصوص العلماء

التجارة   الحالة الثانية :  تكون  فإن   أن  ؛  احملضور  االستعمال  أجل  من   ، أوشراءها  املخدرات  ببيع 
 املال الناتج عنها يكون حمرما الجيوز متوله ، ويدل على ذلك : 

: حكمها    أوال  في  وماكان  بالخمر  التجارة  تحريم  في  المتقدمة  النصوص  عموم 

    إذا استعملت استعماال محضورا من أجل طلب اللذة واللهو. كالمخدرات

تعاىل   دلة خاصة من أهمها :أ  ثانيا : الجُكم  قوله  أجْموج أتجُْكُلوْا  إجىلج  وجالج  هبججا  وجتُْدُلوْا  لج  ْلبجاطج ابج نجُكم  ب جي ْ

لجتجْأُكُلواْ  امج  ت جْعلجُمونج  احْلُكج وجأجنُتْم  مثْج  إلج ابج النجاسج  الج  أجْموج ْن  مّج عموم   وجه االستدالل :،        (1  )  فجرجيقاً  ان 
 . ويدخل يف ضمنها املكسب الناتج عن بيع املخدراتاآلية يدل على حترمي املكاسب احملرمة   

القرطيب   هللا–قال  "  -رمحه  اآلية  هلذه  تفسريه   اّللّ   صلى  حممد   أمة  مجيع  يتضمن   اآلية  هبذه  اخلطابيف 
 واخلداع   القمار:    هذا  يف  فيدخل .  حق  بغري  بعض   مال  بعضكم   أيكل  ال :    واملعىن  ،  وسلم  عليه 

 نفس   به  طابت  وإن  الشريعة   حرمته  أو   ،   مالكه  نفس  به   تطيب   ال   وما  ،   احلقوق   وجحد  الغصوب
 ( 2) ".ذلك  وغري   واخلنازير  اخلمور   وأمثان  الكاهن  وحلوان   البغي   كمهر  ،  مالكه

 : ومن السنة  

مترة من كسب عن أيب هريرة قال  : قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ) من تصدق بعدل   -1
طيب وال يصعد إىل هللا إال الطيب فإن هللا يتقبلها بيمينه مث يربيها لصاحبها كما يريب أحدكم 
فلوه حىت تكون مثل اجلبل ( . ورواه ورقاء عن عبد هللا بن دينار عن سعيد بن يسار عن أيب 

هللا إال الطيب (" عليه و سلم ) وال يصعد إىل  ويف لفظ ملسلم     (3) هريرة عن النيب صلى هللا 
موضعها   -:"   ىف  فيضعها   «  : ملسلم  لفظ  ويف   .» حقها  ىف  فيضعها  الطيب  الكسب  من   «

» (4  ). 

 

 سورة البقرة   188اآلية   -((1

 338/ 2تفسير الجامع ألحكام القرآن -((2

 2389ر85/ 3صحيح مسلم   اباب قول هللا تعالى } تعرج المالئكة والروح إليه { ؛6993ر2702/ 6صحيح البخاري -((3

 2391ر85/ 3صحيح مسلم  -((4
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هللا  و    -2 رسول  قال  قال  هريرة  أىب  وسلم-عن  عليه  هللا  ال   -صلى  طيب  هللا  إن  الناس  أيها   «
الرسل كلوا من الطيبات يقبل إال طيبا وإن هللا أمر املؤمنني مبا أمر به املرسلني فقال ) اي أيها  

رزقناكم(  ما  طيبات  من  الذين آمنوا كلوا  أيها  عليم( وقال )اي  تعملون  مبا  إىن  صاحلا  واعملوا 
«. مث ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغرب ُيد يديه إىل السماء اي رب اي رب ومطعمه حرام 

 . (  1) ومشربه حرام وملبسه حرام وغذى ابحلرام فأىن يستجاب لذلك «
 أن مال املخدرات من الكسب اخلبيث الذي ُينع إجابة الدعوة .   االستدالل:وجه 

وأعراضكم  قول -3 وأموالكم  دمائجُكْم  الوداع:"فإن  حجة  خطبة  يف  وسلم  عليه  هللا  صلى  الرسول 
بلدكم هذا يف شهركم هذا وأعادها عدة مرات فقال اللّهم  عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف

بلغت" أموال   االستدالل:وجه      (2)هل  أكل  يف  داخل  املخدرات  بيع  عن  الناتج  املال  أن 
حمرم   وهو  ابلباطل  :"الناس  هللا  رمحه  القرطيب  قال   إذن   وجه  على  ال  غريه   مال  أخذ   من   . 

  (  2) "ابلباطل  أكله   فقد  الشرع
حلم  -4 يربو  ال   "  : سلم  و  عليه  هللا  صلى  النيب  قال   : قال  عنه  هللا  رضي  عجرة   بن  عن كعب 

   (  3) نبت من سحت إال كانت النارأوىل به"
القدمي   وجه االستدالل : يف  ايإلمجاع  العلماء  حرمه  قد  بشيء  جتارة  ابملخدرات  التجارة  أن 

 واحلديث ، فيكون املال الناتج عنه من السحت احملرم .  
يقول   -وسلم صلى هللا عليه  -حديث جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما  : أنه سع رسول هللا   -5

اي  فقيل   .» واألصنام  واخلنزير  وامليتة  اخلمر  بيع  حرم  ورسوله  هللا  إن   « مبكة  وهو  الفتح  عام 
الناس  هبا  ويستصبح  اجللود  هبا  ويدهن  السفن  هبا  يطلى  فإنه  امليتة  شحوم  أرأيت  هللا  رسول 

هللا   رسول  قال  مث   .» حرام  هو  ال   « وسلم-فقال  عليه  هللا  هللا  -صلى  قاتل   « ذلك    عند 
  (  4) اليهود إن هللا عز وجل ملا حرم عليهم شحومها أمجلوه مث ابعوه فأكلوا مثنه «. 

 

 2393ر85/ 3صحيح مسلم  -((1

 (. 1218أخرجه مسلم، كتاب: الحج، باب: حجة النبي صلى هللا عليه وسلم، رقم ) (2)

 ذ338/ 2تفسير الجامع ألحكام القرآن -((2

ر   321/  3األرنؤوط " إسناده صحيح على شرط مسلم"   ؛  مسند أحمد بن حنبل  ، قال     723ر     9/  5صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان     -((3

،وقال حسن غريب  ؛ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي من رواية عبدالرحمن بن سمرة بنحوه  " المستدرك    614ر512/  2؛  سنن الترمذي  14481

 ؛ 7162ر 141/ 4على الصحيحين  

 4132ر 41/  5بيع الميتة واألصنام ؛ صحيح مسلم   باب 2236ر84/ 3صحيح البخاري ـ م م -((4
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حديث ابن عباس رضي هللا عنهما أن النيب صلى هللا عليه و سلم نظر إىل السماء ويف معناه   -6
وقال : ) قاتل هللا اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أمثاهنا وإن هللا إذا حرم شيئا 

 ( 1) حرم مثنه ( "
هللا  وحديث -7 رضي  مسعود  ابن ابن  قدم  تزول  ال  قال  سلم  و  عليه  هللا  صلى  النيب  عن  عنه    

أباله  فيم  شبابه  أفناه وعن  عمره فيم  عن  مخس  عن  يسئل  حىت  عند ربه  من  القيامة  يوم  آدم 
  (  2) وماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وماذا عمل فيما علم" 

: أهنا نصوص صحيحة وصرحية يف حترمي بيع اخلمر واملتاجرة   االستدالل من هذه األحاديثوجه     
 هبا ، وهذا يعم كل ُمدر يراد من استعماله مايراد من اخلمر بطلب اللذة واللهو . وهللا تعاىل أعلم. 

ثالث  وفيه  األموال المستفادة من المخدرات  نصوص الفقهاء في حكم  الثاني :    الفرع

 : مسائل  

 القصد أو   ، وإما أن يكون بسبب  الوصفإما أن يكون بسبب    للشيء  التحرمي  المسألة األولى :   
بسبب   الكسب واحملرم   ، عني  حترمي  حمرمة  فيه  املباعة  املنفعة  أو  العني  ماكانت  ابلوصف  فاحملرم   ،

الكسب أو القصد ماكانت العني أو املنفعة املباعة فيه مباحة يف األصل ،ولكن طرأ عليها التحرمي إما 
ن مخر ، أن يكون مث مثل: فالتحرمي للشيء بسبب وصفه  بسبب قصده ، وإما بسبب طريقة كسبه هلا. 

لعينه    حمرم  مماهو  ذلك  وحنو   ، خنزير  ملن مثل  القصد  بسبب  للشيء  التحرمي  و    . أو  عنبا  يبيع  من 
  أو الراب ، او امليسر  ،   املال الناتج عن الغصب  : والتحرمي للشيء بسبب الكسب مثل  يتخذه مخرا ، 
   .خارج  مما هو حمرم بسبب  ، وحنو ذلك  

  : هللا   رمحه  اإلسالم  شيخ   كالظلم:    لكسبه   فاحملرم  لكسبه   وحمرم  لوصفه  حمرم":    نوعان  احملرمات قال 
 حترُيا   أشد   واألول   به   هللا   لغري  أهل  وما   اخلنزير  وحلم   والدم  كامليتة :    لوصفه   واحملرم  وامليسر   والراب

  الناشئة   الشبهات  من  والثياب األطعمة  يف حيرتزون  السلف   كان  وهلذا  مشهور  فيه  والتورع

 ال   أن  إمكان   مع  الكتاب   أهل  طعام  لنا  هللا  أابح  وقد  اخلبث  وصف   من  فيه  ملا  حرم   فإما:    الثاين  وأما  
 أصح   يف   ذلك   حرم  هللا   غري   عليه  سوا   أهنم   علمنا  وإذا  هللا   غري   عليه   يسموا   أو   الشرعية   التذكية   يذكوه

 اخلنزير  حلم   و  امليتة   و   كالدم  لوصفه و عينه   حمرم   نوعان   احملرمات :  وقال         (  3) "العلماء  قويل
 

، وقال شعيب األرنؤوط   2678ر293/  1، ، وأخرجه اإلمام أحمد في مسنده مسند أحمد بن حنبل    312/  11صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان  -((1

   318ر219:"إسناده صحيح" ، وصححه األلباني في :غاية المرام في تخريج أحاديث الحالل والحرام ص: 

؛ وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة     2417وقال حسن صحيح ، وأخرجه ‘ن أبي برزة بنحوه وصححه  ر    2416ر612/  4سنن الترمذي  -((2

 946ر20/ 3 9-1المجلدات الكاملة 

 219/ 1الفتاوى الكبرى البن تيمية -((3
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 و  كالنقدين   لكسبه  حمرم   و   ،    حرم  رحيه  أو  لونه  أو   اخلبث  طعم   فيه   ظهر  و  ابملائع  اختلط  اذا  فهذا
 أخذها   من  على  حترم   لكن  و   حبال   مطلقا  حترُيا  اعياهنا  حترم   ال   فهذه  ذلك  امثال  و   الثمار   و   احلبوب 

    ( 1) "حمرم بوجه  أو   ظلما

على   المسألة الثانية :   املخدرات  استعمال  حترمي  يف  خيتلفوا  مل  فإهنم   ، الفقهاء  من كالم  تقدم  مما 
سواء   احملضور  قول  الوجه  أو على   ، وجه  من كل  اخلمر  حكم  يف  جعلها  قول  من  بينها   على  فرق  من 

 . وبني اخلمر من بعض الوجوه كما تقدم يف مبحث التفريق بني اخلمر واملخدر

 يف هذه احلال ، فمن جعلها يف حكم اخلمر من كل وجه جعل  مثنها حمرما كثمن اخلمر ، وحترمي اخلمر  
ابلوصف   وهذا  ،  حترمي   ، حمرما  مثنها  جعل  اخلمر  وبني  بينها  فرق  ومن   ، املخدر   التحرمي فكذلك 

حمرم العني  املال املكتسب كاخلمر.      عنده  للمخدر حترمي ابلقصد ، فهو ليس  وعلى كال القولني فإن 
وإمنا وقع اخلالف بينهم   من املخدرات املبيعة لالستعمال احملضور تكون ماال خبيثا عند مجيع العلماء

   . الثالثة  يف حكم رد املال ملن بذله يف شراء احملرم ، وهذا هو موضع املسألة  

 تحرير محل النزاع  :  المسألة الثالثة 

املال    اتفقوا أن كاسب  املال  احملرم  على  هذا  يتمول  أن  له  وجوب  ليس  على  واتفقوا  من ،  التخلص 
 : على قولني    عاملا حبرمة املبيع،  واختلفوا يف رد املال ملن بذله يف شراء احملرم(2) املال اخلبيث ابلصدقة

أن    : األول  الحنفية  القول  مذهب  وهو  بالصدقة   منه  التخلص  يجب  بل  اليرد  الثمن 

 من  اشرتى   مسلم  عن  وسئل قال يف البيان والتحصيل :"   (4) ،ورواية عند المالكية  (  3) والحنابلة 
 أن  الرواية  هذه  من  الظاهر:    رشد   بن   حممد   الق  .  اخلنزير  ويقتل   ،  الثمن   يرد:    قال  ،  خنزيرا  مسلم

 وقد  ،  املبتاع  إىل  الثمن  ويرد  ،  قبضه   قد  املبتاع  كان   وإن  ،  البائع  على  فيقتل  ،   اخلنزير  يف   ينقض   البيع
 أو  البائع  قبضه   ،  املساكني  على   ابلثمن   ويتصدق  ،  البيع  وُيضي  ،   عليه  يقتل  أنه  املبتاع   قبضه  إذا  قيل

   (  5) " عليه اخلنزير  قتل  وقد  ،   للمبتاع   تركه  يصح   وال   ،  للبائع  حيل   ال  إذ   ؛  يقبضه   مل

 

 261/ 29مجموع الفتاوى البن تيمية -((1

؛    402اللباب في شرح الكتاب ص:  -؛    445/  11؛ البحر الرائق شرح كنز الدقائق     120/  16،    273/  8،    222،  51/  4انظر المبسوط    -((2

؛  جامع العلوم   198/  5؛ كشاف القناع    351/  9؛ المجموع     268/  2األم للشافعي      ؛   5/  8، الذخيرة     583/  18،    371/  4البيان والتحصيل  

 5/690؛ زاد المعاد  309/ 29. مجموع الفتاوى البن تيمية  1/71والحكم:

 198/ 5؛ كشاف القناع  33/ 19انظر اإلنصاف  -((3

   381 -7/380وانظرالبيان والتحصيل  -((4

 381 -7/380البيان والتحصيل -((5
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اإلسالم  (1) وهو اختيار شيخ اإلسالم وتلميذه ابن القيم رحمهما هللا  شيخ  هللا-قال     -رمحه 
املكسوب   نفسها  إ:"املال  ىف  مباحة  منفعة  أو  عني  ابلقصد  ،  ن كانت  حرمت  إمنا  يبيع ،  و  من  مثل 

عنبا ملن يتخذه مخرا أو من يستأجر لعصر اخلمر أو محلها فهذا يفعله ابلعوض لكن ال يطيب له أكله 
فهنا ال يقضي له به قبل القبض ،  كمهر البغي و مثن اخلمر  :  ن كانت العني أو املنفعة حمرمة  إما  أو  ،  
عاصي اذا مجع هلم بني العوض و املعوض فان هذا معونة هلم على امل؛  و لو أعطاه إايه مل حيكم برده  ،  

 ( 2) ".  و ال حيل هذا املال للبغي و اخلمار و حنومها لكن يصرف يف مصاحل املسلمني 

فال جيوز أن جيمع له بني العوض واملعوض، فإن يف ذلك إعانة له على ":  -رمحه هللا  -  قال ابن القيمو 
والعد عليهاإلمث  املعاصي  أصحاب  وتيسري  خبيث كما ...  وان،  هو  بل  أكله،  للقابض  يطيب  ال  لكن 

مكسبه خلبث  خبثه  ولكن  وسلم،  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  عليه   فطريق  منه   أخذ  من   لظلم  ال   حكم 
 .(3)   "   به   ابلصدقة  التوبة   ومتام  منه   التخلص 

المالكية مذهب  وهو  المالك  على  يرد  أن  بجب  الثمن  أن   : الثاني       (  4) القول 
  ( 5) والشافعية

 وقد استدلوا بالسنة والمعقول فمن السنة : أدلة القول األول : 

انصر أخاك ظاملا أو مظلوما فقال رجل اي رسول هللا أنصره إذا    قال قال رسول هللا  أنس    عموم حديث  
 ( 6)كان مظلوما أفرأيت إذا كان ظاملا كيف أنصره قال حتجزه أو متنعه من الظلم فإن ذلك نصره"

 أن يف إعادة املال لباذله يف احلرام ُمالف للحديث إلن يف ذلكة إعانة له على ظلمه.  وجه االستدالل:
 المعقول : ومن 

احلرام   يف  لباذله  املال  إعادة  يف  هلأن  والعد  م إعانة  اإلمث  أل و ،    وانعلى  عليهحض  املعاصي   صحاب 
 .   بني العوض واملعوضله  نه قد استهلك احملرم ، فال جيمع  وأل   وهذا مما ترده أصول الشريعة .

  وقد استدلوا بالسنة والمعقول   أدلة القول الثاني :  
 : فمن السنة : عموم األحاديث التالية 

 

 690/ 5؛   زاد المعاد  33/ 19؛ وانظر اإلنصاف  309/ 29(مجموع الفتاوى البن تيمية 1) 

 309/ 29مجموع الفتاوى البن تيمية -((2

 5/690( زاد المعاد 3)

 437/ 3؛  المدونة الكبرى 220/ 9؛ وانظر  البيان والتحصيل  381 -7/380البيان والتحصيل -((4

 533/ 7؛ الحاوى الكبير ـ   274/  14؛ المجموع  253/ 2األم للشافعي -((5

 اب يمين الرجل لصاحبه .... ، ب 6952ر22/ 9صحيح البخاري ـ م م -((6
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"إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة قال أن  عن أبي بكرةما جاء يف الصحيحني  -1

 ( 1)يومكم هذا يف بلدكم هذا يف شهركم هذا"

 نفسه طيب بغري أخيه عصا يأخذ ان للرجل حيل ال :"قال  النيب ان الساعدي محيد أبي عن  -2

    ( 2)املسلم" على املسلم مال من سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول حرم ما لشدة وذلك

 أن عدم رد املال لباذله أخذ للمال بغري وجه حق ، وبغري طيب نفس ابذله .   وجه االستدالل : 

  ه. النسلم مبا ذكرمت ؛ ألن املشرتي للمحرم ، قد بذله راضيا يف شراء  األول:  نوقش من وجهين: 
 قد اوجبنا عليه التخلص منه ابلصدقة . ، ف وألننا النقول أنه حالل للبائع    الثاني: 

ذلك الترجيح :   يف  ، وألن  الثاين  القول  أدلة  ، ومناقشة  به  ماستدلوا  لقوة  األول  القول  هو  الراجح 
 . وهللا تعاىل أعلم . سدا للذريعة  

 ثمرة الخالف :  

 : األول  وليس  الفرع  بذله  ملن  اليرد  احملرم  مثن  فإن  األول  القول  ولكن   للبائع  على   ، يتموله  أن 
فيتخلص  ، وإال  أمكن  إذا  بذله  ملن  املال  جيب رد  الثاين  القول  ، وعلى  العامة  املصاحل  به يف  يتصدق 

 منه ابلصدقة كالقول األول . 

 : الثاني  ،   الفرع  فقريا  إذا كان  احملرم  ابلكسب  ينتفع  أن  للكاسب  األول  القول  أصحاب  أجاز 
 . ، واتفقوا على حله للفقريالرد  وأجازه أصحاب القول الثاين عند تعذر  

  اتب  مث  الدافع  برضى   حمرما   ماال  كسب   فيمن   هللا  رمحه   الدين   تقي   الشيخ  واختارقال يف اإلنصاف :"  
 عوضه   لقبضه  يرده  وال  به  ينتفع  ال  أيضا  وقال.     سلف  ما  له  أن  كاهن   وحلوان  بغي  ومهر  مخر  كثمن 

و   اخلمر   حامل  يف   هللا   رمحه   أمحد   اإلمام  عليه   نص   كما  به  ويتصدق   مخر  من  مكتسب   مال  يف   قال . 
 اتب   فيمن   أيضا  وقال.    ألعوانه  يعطيه  أن  األمر  ولويل  أكله  فللفقري  به  تصدق  فإذا  به  يتصدق  وحنوه

 الرد  يف   وقال .    كفايته   أخذ  حاجته   مع   وله   املسلمني   مصاحل  يف   دفعه   وإال  إليه   دفعه   صاحبه   علم   أن
 (  3) "الفقهاء  حمققي قول  هو  وقال   بثمنه يتصدق   خلمر   وعنب   فتنة  يف سالح  بيع  يف   الرافضي   على 

 

 4477ر107/ 5، باب قول النبي صلى هللا عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع ؛ صحيح مسلم   67ر24/ 1صحيح البخاري ـ م م   -((1

؛   280/  5الغليل  ، صححه األلباني في إرواء    23654ر425/  5؛ مسند أحمد بن حنبل    5978ر316/  13صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان  -((2

 وقال المحقق شعيب األرنؤوط "إسناده صحيح"

 

 34/ 19اإلنصاف -((3
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فال جيوز أن جيمع له بني العوض واملعوض، فإن يف ذلك إعانة له على ":  -رمحه هللا  -  قال ابن القيم 
والعد عليهاإلمث  املعاصي  أصحاب  وتيسري  خبيث كما ...  وان،  هو  بل  أكله،  للقابض  يطيب  ال  لكن 

رسول   عليه  مكسبهحكم  خلبث  خبثه  ولكن  وسلم،  عليه  هللا  صلى   فطريق  منه   أخذ  من   لظلم  ال   هللا 
 ابلباقي   ويتصدق   حاجته   قدر   أيخذ  أن  فله   إليه  حمتاجا  كان   فإن  به   ابلصدقة  التوبة   ومتام  منه   التخلص 

 رده   وجوب   خببثه  احلكم   من   يلزم  وال  منفعة   أو  كان  عينا  عوضه  خلبث  خبيث  كسب   كل  حكم  فهذا
 .(1)   "الدافع  على 

:"  و  اجملموع  يف   له   كان   فان  منه   والرباءة  التوبة   وأراد   حرام  مال   معه   كان   إذا  الغزايل   قال(  فرع) قال 
 يعرفه  ال  ملالك  كان  وان  وارثه  إىل  دفعه  وجب  ميتا  كان  فان  وكيله  إىل  أو  إليه   صرفه   وجب  معني  مالك

 على   حراما   يكون  ال  الفقري   إىل  دفعه   وإذا  ...  املسلمني  مصاحل  يف  يصرفه   أن   فينبغي   معرفته   من  ويئس
 كانوا  إذا  عياله  الن   فقريا  كان  إذا  وعياله   نفسه   على  به  يتصدق  أن  وله ،     طيبا  حالال   يكون   بل   الفقري

 النه  حاجته   قدر  منه  أيخذ  ان  هو  وله،    عليه  يتصدق  من   أوىل  هم  بل  فيهم   موجود  فالوصف   فقراء
  (  2) " فقري  أيضا

 فيوجبون الرد فيما إذا كان صاحب املال ذميا ،  احلنفية يفرقون بني املسلم والذميالفرع الثالث:  

 ( 3) "املسلم حق   يف متقوم   مبال   ليسا  واخلنزير  اخلمر قال يف املبسوط:"
 ...  ماال  املتلف  يكون   أن  فمنها  الضمان   هذا  وجوب  شرائط  وأما ( *  فصلوقال يف بدائع الصنائع :"  

 مسلما  املتلف   كان  سواء  املسلم  على   واخلنزير  اخلمر  ابتالف  الضمان   جيب  فال   متقوما  يكون   أن   ومنها
 أو   مخرا  ذمى  على  ذمى  أو  مسلم   أتلف  ولو،    املسلم   حق   يف  واخلنزير  اخلمر   تقوم   لسقوط   ذميا  أو

  (  4) "للشافعي  خالفا  عندان يضمن   خنزيرا
أن  مبا    واستدلوا عنه  هللا  رضي  عمر  عن  أثر   أيخذون   عماله   أن   عمر   بلغ:    قال  غفلة   بن  سويد   مبا 

 ولوهم   ولكن  تفعلوا  فال :    قال .    ذلك   يفعلون   إهنم   بالل   فقال  ثالاث،   فنشدهم  ،   اجلزية   يف   يف   اخلمر
 (  5) الشحوم فباعوها وأكلوا أمثاهنا"  عليهم  حرمت  اليهود   فإن  ،    بيعها

 : من وجهين   ويستدل به 

 

 5/690( زاد المعاد 1)

 351/ 9المجموع -((2

 248/ 14المبسوط -((3

 494/ 9بدائع الصنائع -((4

 10044ر143/ 4ابن أبي شيبة -المصنف-((5
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  :  حرمت   ولو  منها  العشر  أخذ  أنه  :  والثاين     .  صحيحا  عليها  والعقد  ،  أمثاان  هلا  جعل  هأن  األول 
 . (  1)   عشرها  حلرم  أمثاهنا

 العشر  وخذ   منها،  استباحوه   فيما   عليهم يعرتض  وال   بيعها،  من تولوه  ما   وهلم  أن  معناه  نأب   ونوقش :
 . (  2)مثنها  بطالن   من عليه  أمجعنا  ما   بدليل   أمثاهنا  خالطت  وان   أمواهلم  من   أي   أمثاهنا  من

 ومن المعقول :  

 .   أمواهلم  من  غريه  على قياسا  عليهم   إبتالفه   مضموان   يكون   أن  فوجب  ،  عرفهم   يف   متمول  وألنه •
 .   األشربة   كسائر  ابإلتالف  مضموان   يكون   أن  فوجب ،  املباحة   أشربتهم   من وألنه •

 بعموم األدلة المتقدمة ، ومنها :  الجمهور واستدل 

يف   .1 جاء  هللا  ما  رسول  سع  أنه   : عنهما   هللا  رضي  هللا  عبد  بن  جابر  عليه -حديث  هللا  صلى 
واألصنام «. يقول عام الفتح وهو مبكة » إن هللا ورسوله حرم بيع اخلمر وامليتة واخلنزير    -وسلم

فقيل اي رسول هللا أرأيت شحوم امليتة فإنه يطلى هبا السفن ويدهن هبا اجللود ويستصبح هبا الناس 
مث قال رسول هللا    .» حرام  عند ذلك » قاتل هللا اليهود   -صلى هللا عليه وسلم -فقال » ال هو 

  ( 3) إن هللا عز وجل ملا حرم عليهم شحومها أمجلوه مث ابعوه فأكلوا مثنه «.
النيب  ويف     .2 أن  عنهما  هللا  رضي  عباس  ابن  اليهود   حديث  هللا  قاتل   (  : وقال  السماء  إىل  نظر 

  (  4) حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أمثاهنا وإن هللا إذا حرم شيئا حرم مثنه ( "
مسلم  ومب   .3 صحيح  يف  ابن  اجاء  عما   عباس  أن   رجال   إن  عباس  ابن  فقال   العنب   من  يعصر  سئل 

 هللا   أن  علمت  هل »    هللا  رسول  له  فقال  مخر  راوية  -وسلم  عليه   هللا   صلى-  هللا  لرسول   أهدى
. ببيعها  أمرته  فقال «.    ساررته   مب »      هللا  رسول  له   فقال .  إنساان  فسار .  ال   قال«.    حرمها  قد

 ( 5) ".فيها  ما   ذهب   حىت  املزادة  ففتح   قال«.  بيعها  حرم شرهبا   حرم   الذى   إن»    فقال

 أن هذه األحاديث عامة للمسلم وغريه .   االستدالل : وجه 

 ومن المعقول : 

 

 532/ 7الحاوى الكبير ـ  -((1

 283/ 14المجموع -((2

 سبق تخريجه  -((3

 سبق تخريجه  -((4

 سبق تخريجه  -((5
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 .   كالثمن  الكافر  يستحقه  مل   اخلمر  عوض   من  املسلم   يستحقه  مل   ما  ألن •
  مسلم على أتلفه  لو  كما  قيمة متلفه على  يستحق  أال  فوجب   مسكر  شراب   وألنه •
  املرتد   كالعبد  الكافر  على إبتالفها  يضمنها  مل   املسلم  لى ع  إبتالفها  املسلم  يضمنها  مل  عني  كل  وألن •
 حرم   فما،    كامليتة   عليه  االعتياض  ُيلك   مل  إذا  النجسة   األعيان  من  به  االنتفاع   استبيح  ما  وألن •

 .   ( 1) االعتياض  ُيلك   ال   أن  أوىل  واخلنزير  اخلمر   من به  االنتفاع 
 .   احلنفية . وهللا تعاىل أعلم والراجح هو قول اجلمهور لقوة أدلتهم واجلواب عن أدلة 

هبذه   :    الرابع الفرع   يتعلق  :   مما  الفقهاء    املسألة  القدمي  أن  نصوا  احلديث    و يف  قد  على وجوب ، 
الصدقة ابملال اخلبيث أاي كان سبب كسبه إذا مل يعرف مالكه ، أو تعذر الرد ملانع شرعي أو حسي، 

 ومن نصوصهم يف ذلك : 

  له  املال ذلك  كان  بفعله ماال  الغري ملك   من  مبال  ليس ما  صري  ومن   قال يف املبسوط:"   أوال الحنفية 
 ( 2) "خبيث   بكسب   حصل  النه   به   يتصدق  أن  له   ينبغى  ولكن  وابعه   غريه تراب   من كوزا  اختذ  كمن

 رده  وإال  صاحبه   يعرف  مل   إن  به   يتصدق   أن  له   فينبغي   متاعا  لرجل   دفع  سارق "وقال يف البحر الرائق  
 (  3) ".السارق  إىل   يرده  وال

 دارهم   عن(  به  وخرج )   ماهلم   من(  شيئاً   وأخذ  هبم   غدر)   و  وحنوه،   التاجر  تعدى (  وإن""وقال يف اللباب
 شروطهم  عند  املؤمنني  ألن   خبيئاً؛  فكان   ابلغدر  حصل  أنه  إال   أمواهلم،  إلابحة (  حمظورا  ملكا  ملكه)
 ( 4) ".جلنايته  وتداركا  لذمته  تفريغا(  به  يتصدق  أن  ويؤمر)

 ( 5) "به  التصدق   سبيله  خبيث  بكسب  احلاصل والربح:"    يف املبسوط   وقال

 من  اخلري فعل  إذا  حله غري  من املأخوذ  وهو  اخلبيث  ملال "ا يف البيان والتحصيل   قال   ثانيا: المالكية 
 مقدار   يرث  نأ  مثل  وذلك  ،  الطيب  املال  اخلبيث  املال  له  يطيب  وإمنا  ،  ابقيه   ذلك  له   يطيب  ال  بعضه 

 الذي  اخلبيث املال عن  متحياً  املساكني  على به  فيتصدق عليه   به يتصدق أو  له  يوهب أو اخلبيث املال
  ،  الرب  وجوه  من   وجه  يف  وصرفه  املساكني  على  به  يتصدق   مل  إن  وكذلك.    ذلك  فيطيبه  ،  أهله  يعلم  ال

 

 534/ 7انظرالحاوى الكبير ـ   -((1

 51/ 4المبسوط -((2

 445/ 11البحر الرائق شرح كنز الدقائق  -((3

 402اللباب في شرح الكتاب ص: -((4

 222/ 4المبسوط -((5
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 حكمه   أهله  اجملهول  حله   غري  من   املأخوذ  املال  حكم  أبن  القول   على  املياه  وإجراء  العقاب   كتسهيل
 ( 1) ".  الصدقة   حكم   ال   الفيء  حكم

 مخر  مثن  كله  ألنه جبميعه  فيتصدق   ذلك بثمن  املوكل  وأيت خنزير أو  خبمر الواقع وأما وقال يف الذخرية "
 ( 2) "كلُّه  حرامٌ   فهو

:"     ثالثا: الشافعية اجملموع  يف   والرباءة  التوبة  وأراد  حرام  مال   معه  كان  إذا  الغزايل   قال (  فرع)قال 
 كان  وان  وارثه  إىل   دفعه   وجب  ميتا  كان  فان  وكيله  إىل  أو   إليه  صرفه   وجب  معني  مالك   له  كان   فان  منه 

  والربط   كالقناطر  العامة  املسلمني  مصاحل   يف  يصرفه   أن  فينبغي  معرفته   من  ويئس  يعرفه   ال  ملالك
 هذا   يف   الغزايل   قاله   الذى   وهذا ...    فيه   املسلمون   يشرتك   مما  ذلك   وحنو  مكة   طريق  ومصاحل   واملساجد

 وغريه   سفيان  أىب  بن   معاوية  عن   أيضا  الغزايل  ونقله  قالوه   كما  وهو  االصحاب  من   آخرون   ذكره  الفرع
 املال   هذا  اتالف  جيوز  ال  النه  الورع  أهل   من   وغريمها  احملاسيب  واحلارث  حنبل  بن  امحد  عن  السلف  من 

    (3) "* أعلم  وتعاىل   سبحانه  وهللا املسلمني  مصاحل   يف   صرفه  إال  يبق  فلم  البحر   يف   ورميه 

 بني  له   جيمع  فال  اخلمر،   منهم  هبا   اشرتى  من   إىل   ترد  وال) كشاف القناع :"قال يف     رابعا: الحنابلة  
 مثنه   حرم   شيئا  حرم   إذا  هللا   إن :  حلديث(.  مثنه   ُيلك   مل   للمسلمني،   مخرا  ابع   ومن.  واملعوض  العوض 

 ذلك،  وأمثال  . الكاهن   وحلوان   البغي  مهر  يف   قيل   كما.  املسلمني   مصاحل  يف)   منه  أخذ  ما(  ويصرف)
 له  جيمع  لئال(  الشيخ   قاله.  املعوض  استوىف  قد   املعاض  كان  إذا  حمرمة،  منفعة  أو  عني  عن   عوض  هو  مما

 (  4) " ..واملعوض  العوض   بني

:" ومىت علم أن عني الشيء حرام ، ُأخذ بوجه حمرم، فإنه حيرم تناوله. وقد -رمحه هللا  -قال ابن رجب
 .   (  5) حكى اإلمجاع على ذلك ابن عبد الرب وغريه" 

يف دورته التاسعة عشرة بشأن وقف األسهم والصكوك جملمع الفقه اإلسالمي  جاء يف قرار  ا خامسا :
 مايلي:" 

 

 583/ 18البيان والتحصيل -((1

 5/ 8الذخيرة -((2

 351/ 9المجموع -((3

 198/ 5كشاف القناع -((4

   1/71جامع العلوم والحكم: -((5
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ذمجته" • يربئ  أن  أصحاهبا  يعرف  ال  حمرجمة  أو  مشبوهة  أموااًل  حاز  ملن  من   ُيكن  ويتخلجص 
من  ، التعبُّد  به  يقصد  ما  غري  يف  العامة  الربّج  أوجه  على  بوقفها  أو  حنو   خبثها  املساجد  بناء 

، مع مراعاة حرمة متلك أسهم البنوك التقليدية وشركات التأمني ) طباعة املصاحف  الربوية( 
 " . التقليدية

والعائد يكون أرصاداً   " • حمرم أن يقف رأس ماله منها  عائد  ملن حاز أموااًل هلا  له حكم   جيوز 
الفقر  إىل  واألموال  العوائد  هذه  مصرف  ألّن  ؛  اخلريية  واملساكني األوقاف  الرّب   اء  ووجوه 

أبسرع وقت على   العامة عند عدم التمكن من رّدها ألصحاهبا. وعلى متويل الوقف أن يعمل
الواقف شرط  بذلك  خالف  ولو  شرعاً  حالل  هو  ما  األموال  هبذه  يستبدل  عربة   أن  ال  إذ 

 ( 1) ".بشرط الواقف إذا تعارض مع نص الشارع

    الحالل  الحرام ب: إذا اختلط    الخامس فرعال

 ومثل   وأشباههم  الراب  وأكلة  املكاسني:    مثل  حرام   أمواهلم  غالب  الذين   يفسئل شيخ اإلسالم رمحه هللا  
 طعامهم   أخذ   حيل  فهل   الوالة   أعوان  ومثل   واملنجمني   الصور   كمصوري :    احملرمة   احلرف   أصحاب 

:"    ؟  ال   أم  ابملعاملة  بقوله   حيكم   ال   شبهة   معاملتهم   ففي   وحرام  حالل  أمواهلم   يف   كان  إذافأجاب 
 من  أعطاه   أنه  عرف  إذا  إال  ابخلالص   حيكم  وال     إعطاؤه  حيرم   ما  يعطيه  أنه   عرف  إذا  إال  ابلتحرمي 

 املعاملة  حبل  قيل األغلب  هو كان  وإن،  املعاملة بتحرمي  حيكم  مل  األغلب هو  احلالل كان  فإن،   احلالل
 حالل   ماله  يف  كان  وإذا  ...  احلالل  ماله  على  فالغالب  ابلراب  املعامل  فأما  .      حمرمة   هي   بل  وقيل

 مال  فاختلط  لشريكني  املال  كان  لو  كما،    احلالل  قدر   أيخذ   أن  له  بل  احلالل  حيرم  مل،    واختلط   وحرام
 قدر  أخرج  احلرام  احلالل   مباله  اختلط  من   وكذلك،    الشريكني  بني  يقسم   فإنه،    اآلخر   مبال  أحدمها

 ( 2) ."  أعلم  وهللا  له  حالل   والباقي  احلرام

النوويو  هللا-قال  :"  -رمحه  اجملموع   احلالل  عني   يعلم   مل  إذا  وحرام  حالل   ماله   يف  من   معاملة   جيوز  يف 
 اخلمر  مثن  يستحلون  اليهود  أن   ومعلوم  اليهودي،  عامل   وسلم   عليه  هللا   صلى  النيب   الن  واحلرام،

    ( 3)".ويربون

 

(  19/    7)  181انظر قرارات الدورة التاسعة عشرة لمجمع الفقه اإلسالمي الدولي إمارة الشارقة ) دولة اإلمارات العربية المتحدة ( ، قرار رقم    -((1

   2009نيسان )إبريل(  30-26هـ / 1430جمادى األولى  5-1التاريخ : 

 73/ 5الفتاوى الكبرى البن تيمية -((2

 178/ 13المجموع -((3
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 التوبة  وأراد  يتميز  ومل  مباله   فاختلط   معني  الناس  من  مغصوب   مال   يده   يف  كان  لو  الغزايل   قال  وقال :"
  التائب   رفع  ذلك  من  منه  املغصوب  امتنع   فان  ابلقسمة   املغصوب  وصاحب  هو  يرتضى   أن  فطريقه 

 هو   توىل   عجز  فان  ذلك  لقبض   متدينا  رجال  حكم  قاضيا  جيد   مل   فان  عنه  ليقبض   القاضى  إىل  االمر
 غريه   أو  ذهبا  أو  حبا  أو   دراهم  كان  سواء  منه  املغصوب   إىل  الصرف   فيه  ذلك   قدر   ويعزل  ذلك   بنفسه 

 متييز   قبل  منه   وينفق   املختلط   ذلك  من   أيكل  أن  أراد  فلو  الباقي  له   حل  ذلك   فعل   فإذا  ذلك   حنو  من
 وقال   اجلميع  أخذ  جيوز   وال   ابقيا  املغصوب   قدر  مادام  ذلك  جيوز   قائلون   قال   فقد   املغصوب  قدر 

 ( 1) "والتوبة  االبذال  بنية  املغصوب  قدر  ُييز  حىت   منه شئ   أخذ  له   جيوز   ال  آخرون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة 

 أهم ماتضمنه هذا البحث مايلي: 

 أن املخدرات واخلمور ، واملسكرات ترتبط مبعىن عام يف اللغة ، وهو السرت والتغطية .   أوال:

يف املعىن أو   اخلمر واملسكر    ، اليفرقون بني    واحلنابلة    ، والشافعية    اجلمهور من املالكيةأن    ثانيا :
األثر ، فكل ماخامر العاقل ، فهو مخر ، وهو مسكر من أي شراب كان سواء بلغ حد السكر أو ال، 

، فاخلمر عندهم اليكون إال هما  خبالف احلنفية ، فهم يفرقون بين  والقليل منه والكثري موجب للحد   
 

 351-350/ 9المجموع  -((1
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ابلزبد   وقذف  اشتد  إذا  العنب  مخ  ،  من  يكون  فال  الشراب  من  غريه  وهو وأما  منه  سكر  إذا  إال  را 
 . م يرون حترمي اجلميع  مع أهنالكأس األخري عندهم الذي يذهب العقل بشربه 

:    ثالثا: واملخدر  اخلمر  بني  الفروق  أهم  مطلقامن  ابلنص  جاء  اخلمر  حترمي  القليل  ،و   أن  ، يشمل 
أما املخدر فقد وقع اخلالف يف ،  ويوجب احلد ، وهو جنس عند أكثرهم ، وُينعون استعماله للتداوي  

 ذلك كله . 

 : على    رابعا  ،واملتأخرين  املتقدمني  الفقهاء  إذا كان  اتفق  املخدرات  واللهو تناوهلا  حترمي  للذة  طلبا 
 . إحلاقا هلا حبكم اخلمر

على   خامسا :  العلماء  اب  اتفق  الغصة  ضرورة    وا اتفقو خلمر  دفع  غري  من  ابخلمر  التداوي  منع  ، على 
 والراجح أنه الجيوز التداوي به مطلقا . واختلفوا يف جواز التداوي به للضرورة   

أمرين:  سادسا: اشرتط  ابخلمر  التداوي  أجاز  طبيب   من  طريق  من  شفاء  فيه  أن  يعلم  أن   : األول 
دواء   الجيود  أن   : الثاين    . .  آحاذق  غريه  بغريه وقد  ،  خر  خلط  إذا  ابخلمر  التداوي  الشافعية  أجاز 

 ة.وهو حمل خالف عند املالكي

: فإهنم  اب  سابعا   ، واملتأخرين  املتقدمني  العلم  أهل  أنواع قد  ستقراء كالم  بعض  استعمال  أجازوا 
لذلك   احلاجة  دعت  إذا   ، التداوي  أجل  من  أن املخدرات  للمدمن  أجازوا  أهنم  ذلك  ضمن  ومن   .

 يتناول املخدر على أن يتدرج يف التقليل منه حىت يرتكه . 

نص بعض الفقهاء على جواز التداوي ابخلمر إذا كان استعماله على ظاهر اجلسد ، وقد أقر   ثامنا : 
 الفقهي اإلسالمي استخدام الكحول بغرض تطهري اجلروح.  اجملمع

: االستعمال   تاسعا  أجل  من  فيها  التجارة  إذا كانت  ابملخدرات  التجارة  حترمي  على  العلماء  أمجع 
تستثمر  اليت   الشركات  يف  : كاالشرتاك  ذلك  على  تعني  وسيلة  حترمي كل  ذلك  ويتضمن   ، احملضور 

 رمات ، ومثل مايسمى بغسل األموال . أمواهلا يف املخدرات وغريها من احمل

جعل  مثنها حمرما كثمن اخلمر فيف حكم اخلمر من كل وجه  من العلماء من جعل املخدرات    عاشرا:
فكذلك املخدر  ، ومن فرق بينها وبني اخلمر   هم من، وحترمي اخلمر يف هذه احلال ، حترمي ابلوصف ، 

 ابلقصد ، فهو ليس حمرم العني عنده كاخلمر.   وعلى  جعل مثنها حمرما ، وهذا التحرمي للمخدر حترمي ف
كال القولني فإن املال املكتسب من املخدرات املبيعة لالستعمال احملضور تكون ماال خبيثا عند مجيع 
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، ومت ترجيح عدم الرد، بل   وإمنا وقع اخلالف بينهم يف حكم رد املال ملن بذله يف شراء احملرم ،العلماء  
 سلمني العامة . ينفق يف مصاحل امل

الفقهاء     اتفق  املال  وقد  أن كاسب  املال  احملرم  على  هذا  يتمول  أن  له  وجوب ليس  على  واتفقوا   ،
ابلصدقة  اخلبيث  املال  من  ينتفع     التخلص  أن  للكاسب  أن  على  واتفقوا   ، للفقري.  حله  على  واتفقوا 

 ابلكسب احملرم إذا كان فقريا  ، عند تعذر الرد ملالكه عند من أوجب الرد  . 

 . وهللا تعاىل أعلم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرس  املصادر 

دار   .1  : النشر  دار   ، هللا  عبد  أبو  الشافعي  إدريس  بن  حممد  املؤلف:   اسم   ،  -املعرفة  األم 
 ، الطبعة : الثانية  1393 -بريوت  

املرداوي   .2 سليمان  بن  علي  احلسن  أيب  الدين  عالء   ، اخلالف  من  الراجح  معرفة  يف  اإلنصاف 
  تصحيح / حممد حامد فقي ، ط  دار احياء الرتاث
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دار البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، اسم املؤلف:  زين الدين ابن جنيم احلنفي ، دار النشر :  .3
 بريوت ، الطبعة : الثانية  -املعرفة  

دار  .4  : النشر  دار   ، الكاساين  الدين  عالء  املؤلف:   اسم   ، الشرائع  ترتيب  يف  الصنائع  بدائع 
 ، الطبعة : الثانية   1982 -بريوت    -الكتاب العريب  

القاموس   .5 جواهر  من  العروس  ،،  اتج  احلسيين  الرزّاق  عبد  بن  حمّمد  بن  حمّمد   : أبو    املؤلف 
 الناشر دار اهلداية،    حتقيق جمموعة من احملققني ،   فيض ، امللّقب مبرتضى ، الزجبيديال

أبو   .6 العبدري  القاسم  أيب  بن  يوسف  بن  حممد  املؤلف:   اسم   ، خليل  ملختصر  واإلكليل  التاج 
 ، الطبعة : الثانية   1398  -بريوت   -عبد هللا ، دار النشر : دار الفكر  

املنه .7 أدلة  إىل  احملتاج  ، حتفة  األندلسي  الوادايشي  أمحد  بن  علي  بن  عمر  املؤلف:   اسم   ، اج 
حراء   دار   : النشر  املكرمة    -دار  بن   1406  -مكة  هللا  عبد   : حتقيق   ، األوىل   : الطبعة   ،

 سعاف اللحياين 

تفسري القرآن العظيم ، اسم املؤلف:  إساعيل بن عمر رضي هللا عنهما بن كثري الدمشقي أبو   .8
 1401  –بريوت    -ر : دار الفكر  الفداء ، دار النش

بن  .9 هللا  عبد  بن  يوسف  عمر  أبو  املؤلف:   اسم   ، واألسانيد  املعاين  من  املوطأ  يف  ملا  التمهيد 
اإلسالمية   والشؤون  األوقاف  عموم  وزارة   : النشر  دار   ، النمري  الرب   -املغرب    -عبد 

 حممد عبد الكبري البكري ، حتقيق : مصطفى بن أمحد العلوي ,  1387

البخاري اجل .10 عبدهللا  أبو  إساعيل  بن  حممد  املؤلف:   اسم   ، املختصر  الصحيح  امع 
اليمامة    , ابن كثري  دار   : النشر  دار   ، :   1987  -  1407  -بريوت    -اجلعفي  الطبعة   ،

 الثالثة ، حتقيق : د. مصطفى ديب البغا

حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي  .11 اجلامع الصحيح سنن الرتمذي ، اسم املؤلف:  
، حتقيق : أمحد حممد شاكر   -   -بريوت    -السلمي ، دار النشر : دار إحياء الرتاث العريب  

 وآخرون 

واحلكم   .12 العلوم  احلنبلي ،    جامع  رجب  بن  أمحد  بن  الرمحن  عبد  الفرج  أبو   :  املؤلف 
   ه 1408الطبعة األوىل ،    بريوت  –الناشر : دار املعرفة  
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املؤلف:  أبو عبد هللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب اجلامع ألحكام القرآن ، اسم  .13
 القاهرة  –، دار النشر : دار الشعب 

دار  .14  ، الدسوقي  عرفه  حممد  املؤلف:   اسم   ، الكبري  الشرح  على  الدسوقي  حاشية 
 بريوت ، حتقيق : حممد عليش  -النشر : دار الفكر  

املؤلف .15 اسم   ، الرابين  الطالب  شرح كفاية  على  العدوي  الصعيدي حاشية  علي    :
الفكر   دار   : النشر  دار   ، املالكي  الشيخ   1412  -بريوت    -العدوي  يوسف   : حتقيق   ،

 حممد البقاعي 

تار على الدر املختار شرح تنوير األبصار فقه أبو حنيفة ، اسم املؤلف:  حاشية رد احمل .16
والنشر.    للطباعة  الفكر  دار   : النشر  دار   ، عابدين.    -  ه 1421  -بريوت.     -ابن 

 م. 2000

الدقيقةا   .17 والتعريفات  األنيقة  أبو    حلدود  األنصاري  زكراي  بن  حممد  بن  زكراي   : املؤلف 
  حتقيق : د. مازن املبارك  1411الطبعة األوىل ،    بريوت   –الناشر : دار الفكر املعاصر    حيىي

اخلمر واملخدرات يف اإلسالم للدكتور أمحد فتحي هبنسي .ط مؤسسة اخلليج العريب  .18
 ء 1409األوىل    الطبعة

دار  .19  : النشر  دار   ، القرايف  إدريس  بن  أمحد  الدين  شهاب  املؤلف:   اسم   ، الذخرية 
 م ، حتقيق : حممد حجي 1994 -بريوت    -الغرب  

املكتب  .20  : النشر  دار   ، النووي  املؤلف:   اسم   ، املفتني  وعمدة  الطالبني  روضة 
 ، الطبعة : الثانية   1405  -بريوت    -اإلسالمي  

 هدي خري العباد البن قيم اجلوزية ، ت شعيب األرنؤوط ، وعبد القادر زاد املعاد يف .21
 1417األرنؤوط ، ط مؤسسة الرسالة ،  

داود السجستاين األزدي ،  .22 سنن أيب داود ، اسم املؤلف:  سليمان بن األشعث أبو 
 ، حتقيق : حممد حميي الدين عبد احلميد   -  -دار النشر : دار الفكر  
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الدارقطين ، اسم املؤلف:  علي بن عمر رضي هللا عنهما أبو احلسن الدارقطين سنن   .23
، حتقيق : السيد عبد   1966  -  1386  -بريوت    -البغدادي ، دار النشر : دار املعرفة  

 هللا هاشم ُياين املدين 

السنن الكربى ، اسم املؤلف:  أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي ، دار النشر  .24
الك دار  العلمية  :  د.عبد 1991  -  1411  -بريوت    -تب   : حتقيق   ، األوىل   : الطبعة   ،

 الغفار سليمان البنداري , سيد كسروي حسن

أبو  .25 احلراين  تيمية  بن  احلليم  عبد  بن  أمحد  املؤلف:  اسم   ، الفقه  يف  العمدة  شرح 
: د.   ، الطبعة : األوىل ، حتقيق   1413  -الرايض    -العباس ، دار النشر : مكتبة العبيكان  

 سعود صاحل العطيشان 

شرح فتح القدير ، اسم املؤلف:  كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي ، دار  .26
 بريوت ، الطبعة : الثاين   -النشر : دار الفكر  

أبو  .27 أمحد  بن  حبان  بن  حممد  املؤلف:   اسم   ، بلبان  ابن  برتتيب  حبان  ابن  صحيح 
  : النشر  دار   ، البسيت  التميمي  الرسالة  حامت  ،   1993  -  1414  -بريوت    -مؤسسة 

 الطبعة : الثانية ، حتقيق : شعيب األرنؤوط

السلمي  .28 بكر  أبو  خزُية  بن  إسحاق  بن  حممد  املؤلف:   اسم   ، خزُية  ابن  صحيح 
، حتقيق : د.   1970  -  1390  -بريوت    -النيسابوري ، دار النشر : املكتب اإلسالمي  

 حممد مصطفى األعظمي 

م املؤلف:  مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري ، صحيح مسلم ، اس .29
 بريوت ، حتقيق : حممد فؤاد عبد الباقي   -دار النشر : دار إحياء الرتاث العريب  

مري  .30 بن  شرف  بن  حيىي  زكراي  أبو  املؤلف:   اسم   ، النووي  بشرح  مسلم  صحيح 
 ، الطبعة : الطبعة الثانية  1392  -بريوت   -النووي ، دار النشر : دار إحياء الرتاث العريب  

الفقهية    .31 االصطالحات  يف  الطلبة  النسفي    أتليف:   طلبة  حفص  بن  الدين    جنم 
 ه 1406الطبعة األوىل      لبنان  –دار القلم بريوت     الناشر:    ه 537
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أمحد  .32 بن  حممود  الدين  بدر  املؤلف:   اسم   ، البخاري  صحيح  شرح  القاري  عمدة 
 بريوت   –إحياء الرتاث العريب  العيين ، دار النشر : دار  

أبو   .33 حجر  بن  علي  بن  أمحد  املؤلف:   اسم   ، البخاري  صحيح  شرح  الباري  فتح 
املعرفة   دار   : النشر  دار   ، الشافعي  العسقالين  الدين   -الفضل  حمب   : حتقيق   ، بريوت 

 اخلطيب

34.  : النشر  دار   ، الفريوزآابدي  يعقوب  بن  حممد  املؤلف:   اسم   ، احمليط  القاموس 
 بريوت   –الرسالة  مؤسسة  

قدامة  .35 بن  هللا  عبد  املؤلف:   اسم   ، حنبل  بن  أمحد  املبجل  اإلمام  فقه  يف  الكايف 
 بريوت   –املقدسي أبو حممد ، دار النشر : املكتب االسالمي  

الكايف يف فقه أهل املدينة ، اسم املؤلف:  أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن عبد الرب  .36
 ، الطبعة : األوىل   1407  -بريوت    -لعلمية  القرطيب ، دار النشر : دار الكتب ا

عبد احلليم بن  .37 كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ، اسم املؤلف:  أمحد 
عبد   : حتقيق   ، الثانية   : الطبعة   ، تيمية  ابن  مكتبة   : النشر  دار   ، العباس  أبو  احلراين  تيمية 

 الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي النجدي 

نت اإلقناع ، اسم املؤلف:  منصور بن يونس بن إدريس البهويت  كشاف القناع عن م .38
 ، حتقيق : هالل مصيلحي مصطفى هالل  1402 -بريوت   -، دار النشر : دار الفكر  

دار  .39  ، املصري  األفريقي  منظور  بن  مكرم  بن  حممد  املؤلف:   اسم   ، العرب  لسان 
 بريوت ، الطبعة : األوىل   -النشر : دار صادر  

املقنع ، اسم املؤلف:  إبراهيم بن حممد بن عبد هللا بن مفلح احلنبلي املبدع يف شرح   .40
 1400  –بريوت    -أبو إسحاق ، دار النشر : املكتب اإلسالمي  

 بريوت   –:  مشس الدين السرخسي ، دار النشر : دار املعرفة    املبسوط  .41

دا .42  ، النسائي  الرمحن  عبد  أبو  شعيب  بن  أمحد  املؤلف:   اسم   ، السنن  من  ر اجملتىب 
اإلسالمية   املطبوعات  مكتب   : ،   1986  -  1406  -حلب    -النشر  الثانية   : الطبعة   ،

 حتقيق : عبدالفتاح أبو غدة 
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 32جملة البحوث اإلسالمية ج   .43

،وفيه  حبث اخلمر عقوبتها وآاثرها للدكتور علي بن راشد   37جملة العدل العدد رقم   .44
املكاسب احملرمة وأحكامها يف الفقه اإلسالمي وفيه حبث التوبة من  38  الدبيان ، والعدد رقم 

للدكتورخالدبن عبدهللا املصلح،والعددوفيه الالئحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل 
 .   ،وفيه الالئحة التنفيذية لنظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية48األموال،والعدد  

 م 1997  -بريوت   -الفكر اجملموع ، اسم املؤلف:  النووي ، دار النشر : دار   .45

حتقيق  .46 األندلسي  حزم  بن  سعيد  بن  أمحد  بن  علي  حممد  أبو  تصنيف   ، ابآلاثر  احمللى 
 الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري ط  دار الكتب العلمية 

ُمتار الصحاح ، اسم املؤلف:  حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر الرازي ، دار النشر :  .47
 ،الطبعة:طبعة جديدة،حتقيق: حممود خاطر 1995-1415-بريوت -مكتبة لبنان انشرون

 املخدرات يف الفقه اإلسالمي للدكتور : عبد هللا حممد الطيار .  .48

 بريوت   –املدونة الكربى ، اسم املؤلف:  مالك بن أنس ، دار النشر : دار صادر   .49

احلاكم  .50 عبدهللا  أبو  عبدهللا  بن  حممد  املؤلف:   اسم   ، الصحيحني  على  املستدرك 
م ، الطبعة 1990  -ه   1411  -بريوت    -بوري ، دار النشر : دار الكتب العلمية  النيسا

 : األوىل ، حتقيق : مصطفى عبد القادر عطا 

51.  ، الشيباين  عبدهللا  أبو  حنبل  بن  أمحد  املؤلف:   اسم   ، حنبل  بن  أمحد  اإلمام  مسند 
 مصر   –دار النشر : مؤسسة قرطبة 

للر  .52 الكبري  الشرح  غريب  يف  املنري  بن املصباح  حممد  بن  أمحد  املؤلف:   اسم   ، افعي  
 بريوت   –علي املقري الفيومي ، دار النشر : املكتبة العلمية  

الفقه  .53 أبواب  على  هللا   املطلع  عبد  أبو  احلنبلي  البعلي  الفتح  أيب  بن  حممد   :  املؤلف 
   حتقيق : حممد بشري األدليب  1981 –  1401بريوت ،    -الناشر : املكتب اإلسالمي 

54.  ( الوسيط  حامد 2+1املعجم   / الزايت  أمحد   / مصطفى  إبراهيم  املؤلف:   اسم   ،  )
 عبد القادر / حممد النجار ، دار النشر : دار الدعوة ، حتقيق : جممع اللغة العربية 
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دار  .55  ، زكراي  بن  فارس  بن  أمحد  احلسني  أيب  املؤلف:   اسم   ، اللغة  مقاييس  معجم 
م ، الطبعة : الثانية ، حتقيق : 1999  -ه   1420  -لبنان    -بريوت    -النشر : دار اجليل  

 عبد السالم حممد هارون

مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ، اسم املؤلف:  حممد اخلطيب الشربيين ،  .56
 بريوت   –دار النشر : دار الفكر  

بن  .57 أمحد  بن  هللا  عبد  املؤلف:   اسم   ، الشيباين  حنبل  بن  أمحد  اإلمام  فقه  يف  املغين 
 ، الطبعة : األوىل  1405  -بريوت    -قدامة املقدسي أبو حممد ، دار النشر : دار الفكر  

مواهب اجلليل لشرح ُمتصر خليل ، اسم املؤلف:  حممد بن عبد الرمحن املغريب أبو  .58
 ، الطبعة : الثانية   1398  -بريوت   -عبد هللا ، دار النشر : دار الفكر  

59.   ، ت   ، أنس  بن  مالك  لإلمام   ، ، املوطأ  احلديث  دار  ط   ، الباقي  عبد  فؤاد  حممد 
 1412الطبعة الثانية  

الدين   .60 مجال  احلافظ   ، اهلداية  ألحاديث  الراية  يوسف   أبونصب  بن  هللا  عبد  حممد 
 دار احياء الرتاث   1407احلنفي الزيلعي ،مع حاشية األملعي يف ختريج الزيلعي ، ط  

مش .61 املؤلف:   اسم   ، املنهاج.   شرح  إىل  احملتاج  العباس هناية  أيب  بن  حممد  الدين  س 
أمحد بن محزة ابن شهاب الدين الرملي الشهري ابلشافعي الصغري. ، دار النشر : دار الفكر 

 م. 1984  -ه  1404  -بريوت    -للطباعة  

منتقى   .62 شرح  األوطار  حممد األ نيل  لإلمام   ، األخيار  سيد  أحاديث  من  علي   خبار  بن 
 اء الرتاث يبن حممد الشوكاين ط دار إح


