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 ةالمقدم

 :التعريف بالدراسة :أولا 
ر الملػػاكؿ تعقيػػدان ذػػر زػػذا الػػزمف   ذ تعػػانر تعػػد ملػػكمة تعػػاطر ال مػػر مػػف  ك ػػ 

المجتمعات الحدي ة كمنها المجتمع العربر اإلسالمر مف األ ار السيئة التر تترتب عمى 
ية عػػػف الحػػػد مػػػف نسػػػانزػػػذل المع ػػػمة المستلػػػرية  كقػػػد عجػػػزت م تمػػػؼ المجتمعػػػات اإل

بػػػػؿ بتعػػػػاطر   طارزػػػػام رنػػػػـ  ف  نالبيػػػػة قيمهػػػػا كتقاليػػػػدزا كالتمسػػػػتة التػػػػر تحكمهػػػػا   تق
ر ك  ديػف سػماكم اجتمػاعاآلف  م ذكػر  لى  بأ رل  كما لـ يعرؼ ك  المس كرات بصكرة

يلػػجع عمػػى تعاطيهػػا  كمػػع ذلػػؾ نجػػد  ف  طرزػػا ذػػر تزايػػد مسػػتمر  ك عتقػػد  ف السػػبب 
حػد كبيػر  األمػر الػذم يتػرض عمػى  لػى  الذم يقؼ كراء ذلؾ يكمف ذر التراغ التلػريعر

تػػد ؿ بصػػكرة جديػػة لك ػػع حػػد لم ػػؿ تمػػؾ الملػػكمة التػػر باتػػت مػػف بيػػدل مقاليػػد األمػػكر ال
تم ؿ تهديدان حقيقيان ألركاف المجتمع  كالسبيؿ لتحقيػؽ م ػؿ تمػؾ الةايػة زػر تلػريع قػانكف 
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عقابر يجػـر تعاطيهػا كالتعامػؿ بهػا كيعاقػب عميهػام ألف القػانكف لػيس    تجسػيدان لمنظػاـ 
 زاءن عمى م التة  حكامه.ر المرنكب ذيه  كالعقكبة ليست    ججتماعا 

 أهمية الدراسة: :ثانياا 
تكمف  زمية الدراسة ذر العالقة الك يقػة بػيف تعػاطر ال مػر كالسػمكؾ اإلجرامػرم  

ألف تناكلهػػػا مػػػف  بػػػرز العكامػػػؿ الداذعػػػة نحػػػك مقارذػػػة الجريمػػػة  كلػػػـ   كزػػػر تػػػ  ر عمػػػى 
مهػػػاكم الجريمػػػة التكػػػكيف الع ػػػكم كالنتسػػػر لمتعاطيهػػػا  ممػػػا يسػػػهؿ عميػػػه ا نػػػز ؽ ذػػػر 

 ػػػعتها ذػػػر  ك  بػػػالنظر  نعػػػداـ قدرتػػػه  نتيجػػػة لتبػػػدد م اكذػػػه ذيصػػػب   ك ػػػر جػػػر ةن عميهػػػا
التػػر   السػػيطرة عمػػى ارادتػػه األمػػر الػػذم يترتػػب عميػػه ظهػػكر الرنبػػات كالنػػزكات المكبكتػػة

عمػػػى األقػػػؿ  حػػػداث ملػػػاكؿ  ك  ارتكػػػاب الجريمػػػة لػػػى  تػػػ دم ذػػػر الةالػػػب مػػػف األحػػػكاؿ
  لذم يتكاجد ذيه مف زك تحت تأ يرزا.ك ك اء ذر المكاف ا

 إشكالية الدراسة:: ثالثاا 
تتم ػػؿ اإللػػكالية التػػر تقػػكـ عميهػػا زػػذل الدراسػػة ذػػر عػػدـ كجػػكد معالجػػة حقيقيػػة  
بػػاألحرل تجازػػؿ القػػائميف  ك  يػػة يعػػانر منهػػا المجتمػػع العربػػر كاإلسػػالـ اجتماعلملػػكمة 

لهػػا بصػػكرة كميػػة  كمنهػػا التلػػريعات عمػػى السػػمطة التلػػريعية ذػػر نالبيػػة البمػػداف العربيػػة 
الجنائية محؿ الدراسة عدا السكدانر  لذا نحف نأمؿ مف  الؿ البحث ذر م ؿ زذل األذة 

يػػة كبيػػاف   ارزػػا المػػدمرة   ف نمتػػت انتبػػال كػػؿ يهمػػه صػػالح المجتمػػع كاسػػتقرارل  جتماعا 
نظر ذر السياسة   بؿ كنطالبه بأف يعيد ال-الملرع –كعمى ر سهـ مف بيدل مقاليد األمكر

الجنائية التر بنى عميها مكقته مف ملكمة تعاطر ال مكر التر ر ينا  نه نظمها بػد ن مػف 
 ف يجرمهػػػا كي ػػػع لهػػػا جػػػزاءات جنائيػػػة رادعػػػة  تتناسػػػب مػػػع القػػػيـ الدينيػػػة كاأل القيػػػة 

   السائدة ذر المجتمع.
 تساؤلت الدراسة: :رابعاا 
د تعػػاطر ال مػػكر لعػػؿ   برززػػا مػػا زنالػػؾ  ك ػػر مػػف تسػػا ؿ يمكػػف  ف يطػػرح بصػػد 
 يأتر: 
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 التأ ير ذر نسبها؟  ك  ما زك ال مر؟ كزؿ له مف دكر ذر كقكع الجريمة.  1
التػػر تقػػؼ كراء مكقػػؼ  . زػػؿ تعػػاطر ال مػػكر مجػػـر قانكنػػان؟ كمػػا زػػر التمسػػتة 2

 الملرع منها؟
. مػػػػا زػػػػػر المصػػػػػمحة التػػػػػر تقػػػػػؼ كراء تحػػػػريـ تعػػػػػاطر ال مػػػػػكر ذػػػػػر اللػػػػػريعة  3
 الجريمة؟    باتية؟ كما زر األدلة المعكؿ عميها ذر اإلسالم
. ما عقكبة متعاطر ال مر؟ زؿ زر حد   ـ تعزير؟ كمتػى يعاقػب؟ كزػؿ لمعػكد  4

لى  م مدل؟  مف   ر ذر تلديدزا؟ كا 
 . زؿ مف الممكف  نزاؿ الحد  عمى مف يتعامؿ بال مر دكف  ف يلربها؟ 5

 نطاق الدراسة:: خامساا 
مػػف نػػاحيتيف  األكلػػى مػػف حيػػث المك ػػكع   ذ سػػنحاكؿ  ف  يتحػػدد نطػػاؽ الدراسػػة

نسبر  نكار جريمة تعاطر ال مكر مف حيث التمستة التػر تقػـك عميهػا السياسػة الجنائيػة 
المبيحػػة لتعاطيهػػا كالمجرمػػة لهػػا  كالجػػزاءات التػػر يمكػػف  ف تمحػػؽ بلػػاربها. كال انيػػة مػػف 

ذر بحث  حكػاـ الجريمػة ذػر كػؿ حيث التلريعات الجنائية محؿ الدراسة  كالتر ستتركز 
مػػػف القػػػانكف الجنػػػائر العراقػػػر كاألردنػػػر كالسػػػكدانر  ػػػـ نعػػػرض معالجتهػػػا  يازػػػا عمػػػى مػػػا 
جػػادت بػػه  حكػػػاـ اللػػريعة اإلسػػػالمية ذػػر زػػػذا اللػػأف  لكػػػر تكتمػػؿ التائػػػدة المرجػػكة مػػػف 

   الدراسة  ف لاء اهلل تعالى.
 منهجية الدراسة:: سادساا 
 البحػػث منػػاز  مػػف مػػنه  مػػف  ك ػػر عمػػى زػػذل اسػػتنادر  مك ػػكع كتابػػة ذػػر اعتمػػدنا

 التػر كاللػرعية القانكنيػة النصػكص اسػتعراض عمػى يقػكـ: تحميمػر مػنه  :األول العممر 
 كمناقلػػتها حكلهػػا طرحػػت التػر التقهيػػة اآلراء بيػػاف  ػػـ الدراسػة  مك ػػكع الجػػرائـ عالجػت
 الػػنقص  كجػػه بيػػاف عمػػى يقػػكـ: مقػػارف مػػنه  :والثاااني منهػػا  الػػراج  الػػر م عمػػى لمكقػػكؼ
 سػكؼ كالتػر التعػاطر  جريمة  اللها مف عكلجت التر النصكص لابت التر كالقصكر
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 التلػػػريع ذػػػر الجػػػرائـ تمػػػؾ حقيقػػػة عمػػػى الكقػػػكؼ  ػػػالؿ مػػػف كا ػػػحة بصػػػكرة لنػػػا تتجمػػػى
 .اإلسالمر الجنائر

 سابعاا/ خطة الدراسة:
عطائػػه البحػػث بمك ػػكع اإلحاطػػة  جػػؿ مػػف  ارتأينػػا ذقػػد الدراسػػة مػػف يسػػتحقه مػػا كا 

 ال مػكر تعػاطر  حكػاـ لبياف منها األكؿ  صصنا مقدمة  تسبقهما مبح يف عمى تقسيمه
 اللػػػريعة معالجػػػة عمػػػى لمكقػػػكؼ ال ػػػانر تركنػػػا حػػػيف ذػػػر الك ػػػعر  الجنػػػائر القػػػانكف ذػػػر

  .التتاكة يةجتماعا  المع مة لهذل اإلسالمية

 األول املبحث

 اجلىائي القاوىن يف اخلمر تعاطي أحكام
 الكسػػػائؿ بلػػػتى الػػػباعها لػػػى  دائمػػػان  يسػػػعى كنرائػػػز حاجػػػات نسػػػافلإل  ف ـمعمػػػك  
 مػف نتسه يحـر  ف عميه يترض بات المنظمة الجماعة ذر كجكدل  ف     مامه  المتاحة
 يػةجتماعا  المصػال  مػف  م مػع تعار ػت مػا متى عنها كيعدؿ كنزكاته حاجاته بعض
  ف المجتمػػػع عمػػػى يتػػػرض   ػػػرل يػػػةناح كمػػػف ناحيػػػة  مػػػف زػػػذا كالجماعيػػػة منهػػػا الترديػػػة
 كمنها  (1)ال ارة التردية النزعات جماح كب  يكتؿ ما الجنائية القكاعد مف لي ع يتد ؿ
. كاسػتقرارل المجتمػع  مػف كعمػى متعاطيهػا عمػى سػمبية تػأ يرات مػف لها لما ال مر تعاطر
  حد مكاجهة ذر الك عية الجنائية التلريعات تبنتها التر التمستة عمى الكقكؼ ذإف عميه
 نعػرج  ف عمينا يكجب حكمها ذر كما ال مكر بتعاطر المتم مة يةجتماعا  الملاكؿ  زـ
 نتعػػػرض  ػػـ األكؿ  المطمػػب ذػػػر حمايتهػػا ينبةػػر التػػر كالمصػػػمحة الجريمػػة متهػػكـ عمػػى

 :يأتر ككما ال انر  المطمب ذر منها الجزائية التلريعات لمكقؼ
 

 

                                                           

٠ٕظرر د  م ِورر ٚا ٔارريت ،١ٌٙنررٟة ،ٌٕظ ٠ررل ،ٌؼيِررل ٌٍعرر ،اُ ،ن:نّيػ١ررلة)، ت ْد ِىن ررل  ٠ررٓ  (1)

 م8ة صد1(ة ط1111،ٌومٛل١لة 
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 األول املطلب
  اجلرمية مفهىم

 عالقػة لػه كمػا تعريتهػا بيػاف يت مف ال مر تعاطر جريمة متهكـ عف ديثالح  ف
 كسػائر ال مػر تعػاطر تجػريـ كراء مػف حمايتهػا يػراد التػر كالمصػمحة كؿاأل الترع ذر بها

 :أتري ككما ال انر  الترع ذر المس كرات
 الخمر تعريف: األول الفرع
 د لػػة عمػػى يقػػؼ  ف يريػػد باحػػث ألم بالنسػػبة األكؿ المعػػيف زػػر المةػػة كانػػت لمػػا
 قبػؿ ال مػر لمتردة المةكية الد لة عمى المركر مف بد   ذال بح ه  عميها يقكـ التر األلتاظ
 :يأتر ككما كاللرعر  القانكنر ا صطالح ذر مدلكلها بياف

 مػرة ك مػر ك مػكر  م ػؿ تمػرت كتمػر كتمػكر. يقػاؿ  مػرة  قيؿ: لغةا  الخمر/ أولا 
: سم يت ال مر  مران ألن هػا تركػت ذػا تمرتصرؼ  ق كا تمارزػا: تةي ػر   اؿ ابف األعرابر 

كيقػػاؿ: سػػم يت بػػذلؾ لم امرتهػػا العقػػؿ  ريحهػػا
ال مػػر: مػػا  سػػكر مػػف عصػػير  كقيػػؿ. (1)

ـ  كػػال مرة كقػػد يػػذك ر كالعمػػكـ  صػػ   ألن هػػا حر مػػت كمػػا بالمدينػػة  مػػر عنػػب  ك  العنػػب عػػا
ألن هػا تركػت  ك  مر سم يت  مران ألن ها ت مر العقػؿ كتسػترلكما كاف لرابهـ     البسر كالت  

 .(2)ت الطه :ألنها ت امر العقؿ  م ك  حتى  دركت كا تمرت
 منػا يتطمػب لم مػر ا صػطالحر التعريؼ بياف  ف: ا صطالح ذر ال مر/   انيان 

 حتػػى كاحػػد مك ػػع ذػػر كاللػػرعر القػػانكنر ا صػػطالح مػػف كػػؿ ذػػر لتعريتػػه التطػػرؽ  ف
 مك ػػعه  ذػػر كػػؿ األحكػػاـ بػػاقر عػػف الحػػديث تػػرؾ مػػع جػػالءن   ك ػػر ال مػػر تهػػكـم يكػػكف
 :يأتر ككما

 الجنائية التلريعات  ف نقكؿ بدءن  :القانوني الصطالح في الخمر تعريف.  1 

                                                           

ة ،ٌؼ  ١ررلة ) ١رر ٚاد  ،ت ،ٌّ،٠رر١ٓة ،سررّيػ١ً  ررٓ  ّرري  ،ٌعررٛ،٘ ٞة ،ٌارروية ورري  ،ٌٍ ررل ٚ رروي (1)

 م948ة صد1ة  د4(ة ط1881

ة)فارً 1ِوّد  ٓ ٠ؼمٛب ،ٌف١ ٚ  آ ي ٞة ،ٌميِٛا ،ٌّو١طة )ِادت ،ٌىنريب ،ٌّىن رل ،ٌمريٍِل(ة   (1)

 م484،ٌخيء(ة صد
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 مػػػف لػػػيس  ذ محمػػػكد  مسػػػمؾ كزػػػذا ال مػػػر  يعػػػرؼ نػػػص  م ذيهػػػا يػػػرد لػػػـ الدراسػػػة محػػػؿ
 كمنهػا قانكف  م نصكص ذر ترد التر تلممتردا تعريتات بك ع يقكـ  ف الملرع كاجب
 كصػػػالحة مرنػػػة الجنائيػػػة النصػػػكص تبقػػػى حتػػػى كذلػػػؾ المسػػػكراتم كسػػػائر ال مػػػر متػػػردة

 ذات طياتهػا ذػر تحمػؿ التػر السػمككيات مف قدر  كبر كعمى ممكنة ذترة ألطكؿ لمتطبيؽ
 يبػػػدكا جميػػػان  التبريػػػر كزػػػذا الػػػنصم لتعػػػديؿ حاجػػػة دكف التجػػػريـ  جمهػػػا مػػػف تػػػـ التػػػر العمػػػة

بالنسبة لم مر   ذ  ف قياـ الملػرع الجنػائر بتعريتهػا كحصػرزا سي ػتر عمػى النصػكص 
تعػػديؿ كممػػا ظهػػر نػػكع جديػػد مػػف  لػػى  العقابيػػة طػػابع الجمػػكد  ممػػا يجعػػؿ الػػنص بحاجػػة

المسػػكرات زػػذا مػػف ناحيػػة  كمػػف ناحيػػة  انيػػة ذػػإف القيػػاـ بك ػػع التعػػاريؼ كبيػػاف مػػدكؿ 
نكنيػػة يعػػد مػػف صػػميـ عمػػؿ التقػػه المعنػػر بتمػػؾ المصػػطمحات الػػكاردة ذػػر النصػػكص القا

  القكانيف.
ف ا تمتػت ذػر    ما عمى صعيد التقه الجنائر ذهناؾ  ك ر مف تعريؼ      نهػا كا 

بعػػض  لتاظهػػا     نهػػا تمتقػػر ذػػر الم ػػمكف  ذهنػػاؾ مػػف عرذهػػا بأنهػػا كػػؿ مػػادة يتناكلهػػا 
درجػة جسػيمة  لػى  منػه ا نتقػاص ك  ذقد الكعر لى  كيككف مف لأنها  ف ت دم نسافاإل

 يػػان كػػاف نكعهػػا  ذتلػػمؿ كػػؿ المػػكاد الكحكليػػة مػػف  مػػكر كملػػركبات ركحيػػة  كمػػا تلػػمؿ 
. كممػػػا يالحػػػظ عمػػػى زػػػذا (1)المػػػكاد الم ػػػدرة كالحلػػػيش كاألذيػػػكف كالهيػػػركيف كنحػػػك ذلػػػؾ

درجػػة  مطػػه بػػيف ال مػػر كالم ػػدرات  ذػػر حػػيف  ف زنالػػؾ ذػػارؽ  لػػى  التعريػػؼ عمكميػػة
ث طبيعة المكاد التر تد ؿ ذر صنعهما كطريقة التعاطر  بؿ كحتى كبير بينهما مف حي

مكقؼ القانكف منهما  ذالتعامؿ بالم درات كتعاطيها مجـر دكليان ككطنيان ب الؼ ال مػكر 
  ػعاؼ  لػى  كسائر المسكرات. كما  ف زنالؾ مف عرذها بأنها )كؿ مادة ي دم تعاطيها

. كالمالحػػظ عمػػى التعريػػؼ  نػػه   (2)ادة( ػػعؼ السػػيطرة عمػػى اإلر  ك  انحراذػػه ك  الػػكعر
ي مػػك مػػف العمكميػػة بػػدليؿ اذتتاحػػه بمتظػػة "كػػؿ"  كمعمػػـك  ف زػػذل المتظػػة مػػف  ك ػػر  لتػػاظ 

                                                           

ة)ِار د ِط ؼرل :يِؼرل  -،ٌمسُ ،ٌؼريَ  -٠ٕظ د  م ِوّٛ  ِوّٛ  ِاطفٝة ش ة لئْٛ ،ٌؼمٛ يا ( 1)

؛  م ػٍٟ  س١ٓ ،ٌخٍف ٚ  م سٍطيْ ػ د،ٌمي ت ،ٌميٚٞة ،ٌّ ي ئ ،ٌؼيِرل 419(ةصد1888،ٌمي٘ ةة 

 م811(ة صد1119فٟ لئْٛ ،ٌؼمٛ ياة)  د، د ،ٌّىن ل ،ٌمي١ٔٛٔلة 

 م ِي٘  ػ د ش٠ٛش ،ٌدتةة ،  ىريَ ،ٌؼيِرل فرٟ لرئْٛ ،ٌؼمٛ رياة )،ٌّٛ رًد ِط ؼرل  ،ت ،ٌوىّرلة  (1)

 م414( صد1881
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العمػػػكـ اسػػػت دامان  كمػػػا  نػػػه ركػػػز عمػػػى   ػػػر ال مػػػر دكف  ف يك ػػػ  لنػػػا طبيعػػػة المػػػادة 
كػذلؾ. ذػر  المسكرة ك  طريقة تعاطيها  مما يتس  المجاؿ لم مط بػيف ال مػر كالم ػدرات

حيف عػرؼ  حػد  عػالـ التقػه الجنػائر حالػة السػكر التػر مػف  اللهػا يمكػف الكقػكؼ عمػى 
ت ػعؼ السػيطرة  ك  )حالة عار ة ينحرؼ ذيهػا الػكعر :متهكمه لم مر   ذ عرذها بأنها

عمى ا رادة نتيجة لمادة اد مت ذػر الجسػـ(   ػـ قػاـ زػذا التقيػه بلػرح زػذل الحالػة  ذقػاؿ 
الجسػـ ك اصػة  اليػػا  لػى  تػأ ير مػػكاد معينػة د مػت لػى  سػية مرجعهػا ف السػكر حالػة نت

الػػدماغ  كزػػػك حالػػػة م قتػػػة  كمػػػف  ػػػـ ي ػػػرج عػػػف نطاقهػػػا الةيبكبػػػة المسػػػتمرة  لككنهػػػا ذػػػر 
عمػة ذػر العقػؿ  كمػا  نػه حالػة عار ػة مصػطنعة كليػدة تػأ ير  لػى  الحالة األ يػرة راجعػة

يػه جػؿ مػا ي  ػذ عمػى مػا سػبقه مػف . كي  ذ عم(1)مكاد  ارجية كليست  صمية ذر الجسـ
  تعاريؼ.

كعمى ما يبدكا  ف السبب الػذم يقػؼ كراء عػدـ كجػكد تعريػؼ دقيػؽ لم مػر كسػائر 
المسػػكرات يكمػػف ذػػر القصػػكر الػػذم لػػاب مكقػػؼ التلػػريع الجنػػائر الك ػػعر  الػػذم لػػـ 
يجـر تعاطر ال مكر  األمر انعكس عمى درجة العنايػة التػر بػذلها التقػه الجنػائر عنػدما 
قػػػػاـ بك ػػػػع التعريػػػػؼ  حتػػػػى جػػػػاء دكف المسػػػػتكل المطمػػػػكب   ذ   حظنػػػػا  ف كػػػػؿ تمػػػػؾ 
التعػػاريؼ ركػػزت عمػػى   ػػر تعاطيهػػا دكف بػػاقر التتاصػػيؿ  كسػػبب ذلػػؾ زػػك مسػػايرة التقػػه 
الجنػػائر لمكقػػؼ التلػػريع الجنػػائر مػػف تعػػاطر ال مػػكر   ذ  ف األ يػػر لػػـ يعػػال  الملػػكمة 

ة الجنائية لمتعاطيهػا ذيمػا لػك كقػع منػه سػمكؾ    مف حيث تأ يرزا عمى مستكل المس كلي
ر دكف نيرل كمػا سػنرل ذػر المطمػب ال ػانر مػف زػذا اجتماعقاـ بإحداث لةب  ك  مجـر

 المبحث  ف لاء اهلل.
لػػـ تتتػػؽ كممػػة التقهػػاء المسػػمميف . تعريااف الخماار فااي الصااطالح الشاار ي:  2 

قهػػػػاء الحنتيػػػػة كال ػػػػانر بلػػػػأف تعريػػػػؼ ال مػػػػر  بػػػػؿ انقسػػػػمكا عمػػػػى ذػػػػريقيف  األكؿ يم مػػػػه ذ
تعريؼ ال مػر بأنػه النػرء مػف مػاء العنػب  ذا نػال  لى  جمهكر التقهاء   ذ ذزب الحنتية

كالػػتد كقػػػذؼ بالزبػػػد  كعنػػػد الصػػػاحبيف   يلػػػترط  ف يقػػػذؼ بالزبػػػد  مػػػا داـ نػػػرء العنػػػب 
                                                           

ةش ة لئْٛ ،ٌؼمٛ يا ،ٌمسُ ،ٌؼيَ ة) ١ ٚاد ِٕمٛت،ا ،ٌوٍ ٟ ،ٌومٛل١ل(ة   م ِوّٛ  ٔع١ب  سٕٟ (1)

 م981صد
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. ذػػػر حػػػيف ذزػػػب (1)متسػػػدان لمعقػػػؿ ذهػػػك  مػػػر مهمػػػا كانػػػت الطريقػػػة المتبعػػػة ذػػػر صػػػنعه
السكر كم امرة العقؿ دكف  لى  تعريؼ ال مر بأنه كؿ مادة ي دم تعاطيها لى  الجمهكر
طبيعة المادة كطريقة تصنيعها   م  نهـ قالكا بالتسػكية بػيف عصػير العنػب  لى  ا لتتات

  .(2)الملتد كباقر المكاد المسكرة
كنحف نتتؽ مع ما قاؿ به جمهكر التقهاء  كمع مف يقكؿ  ف زذل المسألة قد طاؿ 

النزاع مع  ف رسكؿ اهلل )صمى اهلل عميه كسمـ( قد جعؿ لها حدان  ننانا به عػف زػذا ذيها 
م كذلػػؾ بػػدليؿ األحاديػػث الصػػحيحة التػػر ركيػػت عػػف النبػػر )صػػمى اهلل عميػػه (3)ال ػػالؼ

كسػػمـ( بهػػذا الصػػدد  منهػػا مػػا كرد عػػف عبػػداهلل ابػػف عمػػر "ر ػػر اهلل عنهمػػا" عػػف النبػػر 
  (4)()لقػػػد حرمػػػت ال مػػػر كمػػػا بالمدينػػػة منهػػػا لػػػرء() :)صػػػمى اهلل عميػػػه كسػػػمـ(  نػػػه قػػػاؿ

كالحديث الذم كرد عػف  نػس )ر ػر اهلل عنػه( عػف الرسػكؿ )صػمى اهلل عميػه كسػمـ(  نػه 
 مػر األعنػاب     –يعنػر بالمدينػة –قاؿ: ))حرمت عمينا ال مر حػيف حرمػت  كمػا نجػد

ر )ر ػػػر اهلل   كالحػػديث الػػػذم كرد عػػػف ابػػف عمػػػ(5)قمػػيالن  كعامػػػة  مرنػػا البسػػػر كالتمػػػر(
عنهمػػا( قػػاؿ: ))قػػاـ عمػػر عمػػى المنبػػر ذقػػاؿ:  مػػا بعػػد نػػزؿ تحػػريـ ال مػػر كزػػر  مسػػة: 

كالحػديث الػذم  .(6)كالحنطة  كاللعير. كال مر ما  امر العقؿ(  العنب  كالتمر  كالعسؿ
كرد عف ابف عمر "ر ر اهلل عنهما" عف النبػر )صػمى اهلل عميػه كسػمـ(  نػه قػاؿ: ))كػؿ 

سكر حراـ  كمف لرب ال مر ذر الدنيا ذمات كزك يدمنها  لـ يتب  مسكر  مر  ككؿ م

                                                           

( ٠ٕظ د ،إلِيَ وّيي ،ٌد٠ٓ ِوّد  ٓ ػ رد ،ٌٛ، رد ،ٌّؼر ٚا  ري ٓ ،ٌّٙريَ ،ٌوٕفرٟة شر ة فرن، ،ٌمرد٠ ة 1)

 م148ة صد8)ِا د ،ٌّط ؼل ،ٌى  ٜة ِا ة  م ا( ة 

 ت٠ررا ،ٌمرريفؼٟة ، َة ) ١رر ٚاد  ،ت ،ٌّؼ فررلة ٠ٕظرر د ،إلِرريَ ِوّررد  ررٓ ،( ٌٍّز٠ررد ِررٓ ،ٌنفي رر١ً 1)

؛ ،إلِرريَ ِيٌرره  ررٓ  ٔررا  ررٓ ِيٌرره  ررٓ ػرريِ  ،  رر وٟ ،ٌّرردٟٔة ،ٌّدٚٔررل 144ةصد9ٖ(ة 1888

؛ ،إلِريَ شر ا ،ٌرد٠ٓ ِٛسرٝ  رٓ   ّرد 418ةصد4،ٌى  ٜة ) ١ ٚاد  ،ت ،ٌىنب ،ٌؼ١ٍّرلة  ما(ة 

 م199ةصد4ٌّؼ فلة  م ا(ة ،ٌوعيٚٞة ،إللٕيع فٟ فمٗ ،إلِيَ   ّد  ٓ  ٕ ًة ) ١ ٚاد   ،ت ،

٠ٕظ  ِي ليٌٗ ،إلِيَ   ٛ ِيٌه وّيي ،ٌس١د سيٌُة  رو١، فمرٗ ،ٌسرٕل ٚ  ٌنرٗ ٚوٛمر١، ِرأل،٘ب ، اّرل ( 8)

 م99(ة ،ٌّعٍد ،ٌ ، غة صد1111ة)،ٌمي٘ ةد  ،ت ،ٌنٛف١م١لة 

،إلِريَ ،ٌورريفع   ّررد  ررٓ ػٍرٟ  ررٓ  عرر  ،ٌؼسررم،ٟٔة فررن، ،ٌ ريتٞ شرر ة  ررو١، ،ٌ خرريتٞة )ط ؼررل  (4)

(ة) ررريب ،ٌخّررر  ِرررٓ ،ٌؼٕرررب 1111 ول  ررر١ٓ  ،ت ،ٌسررر،َة ،ٌ ٠ررريلة ٚ ،ت ،ٌف١وررريءة  ِمررركة ِمرررن

 (م4418ة تلُ ،ٌود٠ث )44ة صد11ٚغ١ ٖ(ة 

 (م4481ة تلُ ،ٌود٠ث )44فن، ،ٌ يتٞة صد ( ،ٌؼسم،ٟٔة 4)

 (م4481فن، ،ٌ يتٞة ،ٌافول ٔفسٙية تلُ ،ٌود٠ث )( ،ٌؼسم،ٟٔة 9)
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.كذػػػر زػػػذا الزمػػػاف ك ػػػرت مسػػػميات ال مػػػر كسػػػائر المسػػػكرات (1)((لػػػـ يلػػػربها ذػػػر األ ػػػرة
بػػؿ ك صػػبحت تسػػمى بةيػػر اسػػمها  ك  عجػػب ذػػر ذلػػؾم  ذ  ف النبػػر   كتعػػددت  صػػناذها

  حيث كرد ذػر األ ػر عػف (2)األمر )صمى اهلل عميه كسمـ( قد   بر عف م ؿ زذل الحالة
محمد بػف عبػد اهلل  ف  بػا مسػمـ ال ػك نر حػ  ذػد ؿ عمػى عائلػة زكج النبػر )صػمى اهلل 
عميه كسػمـ(  ذجعمػت تسػأله عػف اللػاـ كعػف بردزػا ذجعػؿ ي برزػا ذقالػت كيػؼ تصػبركف 
عمى بردزا ذقاؿ يا  ـ الم منيف  نهـ يلربكف لرابا لهـ يقاؿ له الطػالء ذقالػت صػدؽ اهلل 

مغ حبر سمعت حبر رسكؿ اهلل )صػمى اهلل عميػه ك سػمـ( يقػكؿ: )) ف  ناسػا مػف  متػر كب
 .(3) يلربكف ال مر يسمكنها بةير اسمها((

كحتى يككف المتهكـ  ك ر ك كحان نرل  ف نذكر  لػهر  نػكاع المس ػكرات كمػدلكلها 
   ككما يأتر:(4)با تصار  كذقان لما جاء عف اإلماـ الكاسانر الحنتر المذزب

. ال مػػػر: كزػػػك اسػػػـ لمنػػػرء مػػػف مػػػاء العنػػػب اذا نمػػػى كالػػػتد كقػػػذؼ  كزػػػذا عنػػػد   
اإلمػػاـ  بػػر حنيتػػة "رحمػػه اهلل"  كعنػػد الصػػاحبيف )محمػػد ك بػػك يكسػػؼ( "رحمهمػػا اهلل"  ف 
ماء العنب  ذا نال كالتد صار  مران كتترتب عميه  حكاـ ال مر قذؼ بالزبد  ـ لـ يقذؼ 

يهػػا معنػػى اإلسػػكار كذا يحصػػؿ بػػدكف القػػذؼ بالزبػػد  ككجػػه قكلهمػػا:  ف الػػركف ذ  بالزبػػد 
كر م  بر حنيتة "رحمه اهلل":  ف معنػى اإلسػكار   يتكامػؿ    بالقػذؼ بالزبػد ذػال يصػير 

  مران بدكنه.
لػـ  ك  ب . الس كر: كزك اسـ لمنرء مف ماء الرطب  ذا نمى كالتد كقذؼ بالزبد 

 يقذؼ عمى ا  تالؼ.
                                                           

وعري  ،ٌممر١ ٞ ،١ٌٕسري ٛتٞة  رو١، ِسرٍُة ) ١ر ٚاد  ،ت ،ٌىنرب ،إلِيَ   ٟ ،ٌوسر١ٓ ِسرٍُ  رٓ ،ٌ( 1)

ة تلُ ،ٌود٠ث 181ة ) يب  ١يْ  ْ وً ِسى  خّ  ٚ ْ وً خّ    ،َ(ة صد9( ط1111،ٌؼ١ٍّلة 

 (م1118)

٠ٕظررر د سرررؼٛ  ػ رررد ،ٌؼررريٌٟ ،ٌ ررريتٚ ٞ ،ٌؼن١ رررٟة ،ٌّٛسرررٛػل ،ٌعٕيا١رررل ،إلسررر،١ِلة )،ٌ ٠ررريلد  ،ت  (1)

 م118،ٌثئٟة صدة ،ٌّعٍد 1(ة ط1118،ٌندِ ٠لة 

( ،إلِيَ   ّد  ٓ ،ٌوس١ٓ  ٓ ػٍٟ  ٓ ِٛسٝ   ٛ  ى  ،ٌ ١ٙمٟة سرٕٓ ،ٌ ١ٙمرٟ ،ٌى  ٜة)ِىرل ،ٌّى ِرلد 8)

ة) رريب ،ٌررد١ًٌ ػٍررٝ  ْ ،ٌطرر   ن ٠خرر   ٘ررألٖ ، شرر  ل ِررٓ  خٌٛٙرري فررٟ 8(ة 1884ِىن ررل ،ٌ رري ة 

 (م   11148ة تلُ ،ٌود٠ث )184،نسُ(ة صد

 ّرد ،ٌىيسرئٟة  رد،اغ ،ٌارٕياغ فرٟ و و١رب ،ٌمر ،اغة )،ٌٕيشر  ِٛلرغ ،إلِيَ   ٛ  ى   ٓ ِسؼٛ   رٓ  ( 4)

 م448ةصد11،إلس،َة ِادت ،ٌىنيب ،ٌّىن ل ،ٌميٍِل(ة  
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مػف مػاء البسػر المت ػكخ كزػك المػدقكؽ  ذا نمػى  ت . الت يخ: كزك اسـ لمنرء 
   عمى ا  تالؼ. ك  كالتد كقذؼ بالزبد

ث . نقيػػػع الزبيػػػب: كزػػػك اسػػػـ لمنػػػرء مػػػف مػػػاء الزبيػػػب المنقػػػكع ذػػػر المػػػاء حتػػػى  
   عمى ا  تالؼ. ك   رجت حالكته  ليه كالتد كقذؼ بالزبد

مف ال م يف كصػار  ج . الط الء: كزك اسـ لممطبكخ مف ماء العنب  ذا ذزب  قؿ 
مسػػكران كيػػد ؿ تحػػت البػػاذؽ كالمنصػػؼم ألف البػػاذؽ زػػك المطبػػكخ  دنػػى طب ػػة مػػف مػػاء 
العنػػب  كالمنصػػؼ زػػك المطبػػكخ مػػف مػػاء العنػػب  ذا ذزػػب نصػػته كبقػػر النصػػؼ  كقيػػؿ: 
الطػػالء زػػك الم مػػث كزػػك المطبػػكخ مػػف مػػاء العنػػب حتػػى ذزػػب  م ػػال كبقػػر معتقػػان كصػػار 

 مسكران.
  : كزػػػك الم مػػػػث يصػػػب المػػػاء بعػػػػد مػػػا ذزػػػب  م ػػػػال بػػػالطبخ قػػػػدر خ . الجمهػػػكرم 

 الذازب كزك ال م اف  ـ يطبخ  دنى طب ة كيصير مسكران.
البسػػػر كالرطػػػب  ذا  مطػػػا كنبػػػذا حتػػػى  ك  ح . ال ميطػػػاف: كزمػػػا التمػػػر كالزبيػػػب 

 نميا كالتدا. 
 د . المزر: كزك اسـ لنبيذ الذرة  ذا صار مسكران. 
عة: كزك اسـ لنبي   ذ الحنطة كاللعير  ذا صار مسكران.ذ . الج 
  ذا صار مسكران. ز . البتع: كزك اسـ لنبيذ العسؿ 

 المصمحة التي يجب حمايتها من وراء تجريم تعاطي الخمر: الفرع الثاني
 يحػػب عمػػى الملػػرع الجنػػائر ذػػر اقامتػػه لمسياسػػة الجنائيػػة التػػر يسػػعى مػػف كرائهػػا

قبػػػؿ بعػػػض األذػػػراد الحػػػاؽ ال ػػػرر   ػػػبط السػػػمككيات التػػػر مػػػف لػػػأف  تيانهػػػا مػػػف لػػػى 
حتػػى بػػالترد  ك  باألسػػرة التػػر ينتمػػر  ليهػػا صػػاحب السػػمكؾ ك  بػػالمجتمع الػػذم تقػػع ذيػػه

التػرد؟  نسافالمسرء نتسه   ف يحدد الهدؼ منها  زؿ زك حماية المجتمع؟  ـ حماية اإل
ة تحاكؿ كعمى  ية حاؿ ذأف المسألة باتت محسكمة اليكـ   ذ  ف السياسة الجنائية الحدي 

  كزػػذا نسػػافيػػة ذػػر ظػػؿ نظريػػة حقػػكؽ اإلجتماعدائمػػان  ف تكذػػؽ بػػيف حمايػػة المصػػمحة ا 
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يعنػػػر بػػػأف التػػػرد بحكػػػـ ع ػػػكيته ذػػػر المجتمػػػع  يجػػػب عميػػػه  ف يحػػػدد سػػػمككياته  ػػػمف 
ر بالنسػػػبة لكػػػؿ جتمػػػاعيػػػة  ذيمتػػػـز بال ػػػركرة بمراعػػػاة قكاعػػػد التكيػػػؼ ا جتماعالحػػػدكد ا 

ليسػػت حقكقػػان  نسػػافى لػػرء ذإنػػه يػػدؿ عمػػى  ف حقػػكؽ اإلنلػػاط يزاكلػػه  كزػػذا  ف دؿ عمػػ
نمػػػػا زػػػػر حقػػػػكؽ  يػػػػة ترتكػػػػز عمػػػػى  ساسػػػػيف/ األكؿ:  ف حقػػػػكؽ اجتماعطبيعيػػػػة بحتػػػػه  كا 

يػػػة تنػػػدم  ذػػػر اللػػػعكر العػػػاـ ألذػػػراد المجتمػػػع  كال ػػػانر:  ف اجتماعتم ػػػؿ قيمػػػة  نسػػػافاإل
ع  نيػػر  ف زػػك  يػػر كسػػيمة ل ػػماف تجاكبػػه الحقيقػػر مػػع المجتمػػ نسػػافاحتػػراـ حقػػكؽ اإل

زذا التجاكب   يمكػف  ف يحصػؿ مػا لػـ تكػف سػمككيات األذػراد مطابقػة تمامػان لممعتقػدات 
 . (1)الدينية كالمبادئ األ القية لممجتمع الذم ينتمر  ليه مف صدر عنه السمكؾ

ذػإذا كانػت التمسػػتة التػر تقػػـك عميهػا السياسػة الجنائيػػة عمػى اللػػكؿ الػذم ذكرنػػا   
 لػى  ائر الك ػعر تمػؾ األسػس  ـ  ؟ ذػر الحقيقيػة عنػدما رجعنػاذهؿ راعى الملرع الجنػ

جرائـ الحالة ال طرة التر منها جرائـ تعاطر ال مػر  كجػدنا  ف الملػرع الجنػائر العراقػر 
  كبعبػارة (2)كمعه األردنر قد جـر لرب ال مر متى ما ترتب عميه مساسان باللعكر العاـ

نمػػا عاقػػب متعاطيهػػا ألنػػه الحػػؽ  ػػرران  ك ػػر دقػػة  ف الملػػرع لػػـ يجػػـر تعػػاطر ال مػػر  كا 
  يػػزاؿ تحػػت تأ يرزػػا   ك  ر الػػذم تكاجػػد ذيػػه كزػػك ذػػر حالػػة سػػكر بػػي فجتمػػاعبالكسػػط ا 

 .(3)بمعنى  ف تكاذر ركف العالنية ذر تعاطر ال مر  مر  ساسر لتجريمها
كبنػػاءن عمػػى تمػػؾ السياسػػة الجنائيػػة يمكػػف القػػكؿ  ف الملػػرع الجنػػائر الك ػػعر ذػػر 

لتعػػاطر ال مػػكر قػػد راعػػى المصػػمحة العامػػة ذػػر جزيئيػػة بسػػيطة منهػػا     كزػػر  تجريمػػه
حتػػػظ النظػػػاـ العػػػاـ مػػػف  ػػػالؿ محاكلتػػػه ابعػػػاد التك ػػػى كاعمػػػاؿ اللػػػةب التػػػر نالبػػػان مػػػا 
تصػػػدر عػػػف متعػػػاطر ال مػػػكر ذػػػر المكػػػاف الػػػذم يتكاجػػػد ذيػػػه  نيػػػر  ف زػػػذا القػػػدر مػػػف 

ى بجانػب كبيػر مػف المصػال  التػر الحماية   يتر بالةرضم ألنه بسياسته زػذل قػد  ػح
ر عاـ اجتماع  يمكف لحاؿ المجتمع  ف ي ستقيـ بدكف حمايتها  منها ما زر ذات طابع 

                                                           

٠ٕظر د  م   ّرد فنعرٟ سر ٚتة   رٛي ،ٌس١يسرل ،ٌعٕيا١رلة )،ٌمري٘ ةد  ،ت ،ٌٕٙ رل  ٗٔفسرفٟ ،ٌّؼٕٝ ( 1)

 م181 -188(ة صد 1811،ٌؼ  ١لة 

،ٌٕيفأل ٚ،ٌّؼردي؛ 1898( ٌسٕل 111لئْٛ ،ٌؼمٛ يا ،ٌؼ ،لٟ تلُ )( ِٓ 881–889و ،:غ ،ٌّٛ،  )( 1)

 ،ٌٕيفأل ٚ،ٌّؼديم 1891( ٌسٕل 19( ِٓ لئْٛ ،ٌؼمٛ يا ، ت ٟٔ تلُ )881 –881ٚ،ٌّٛ،  )

 م٠81ٕظ د  م ِو ٚا ٔايت ،١ٌٙنٟة ،ٌٕظ ٠ل ،ٌؼيِل ٌٍع ،اُ ،ن:نّيػ١لة صد (8)
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كمنها ما زك ماس بكياف األسرة كقكة تماسػكها نازيػؾ عػف الم ػار الك يػرة التػر تصػيب 
 الترد المتعاطر نتسه كزك ما ينعكس ذر نهاية المطاؼ عمى المجتمع ككؿ.

ة لممصػػػمحة العامػػػة المت ػػػررة يمكػػػف القػػػكؿ  ف تعػػػاطر ال مػػػكر كمػػػا ذػػػر ذبالنسػػػب
حكمها يعد بال منازع سبب رئيسػر لزيػادة نسػب الجريمػة ذػر المجتمػع  زيػادةن عػف ككنهػا 
جريمػػة ذػػر ذاتهػػا  كلػػـ   كزػػر تػػ  ر ذػػر مػػدل ا سػػتجابة لوحػػداث كتقمػػؿ مػػف مسػػتكل 

لنتيجػػة   يسػػتطيع  ف يسػػيطر عمػػى   كبا(1)نسػػافا دراؾ كالتمييػػز ذت ػػعؼ مػػف ارادة اإل
ميكله التطرية ذيقع سػمكؾ لػاذ ذػر الةالػب يلػكؿ جريمػة  كالتػر كانػت سػتبقى مكبكتػة م 

يػػػة الدينيػػػة منهػػػا كاأل القيػػػة السػػػائدة ذػػػر جتماعلككنهػػػا   تنسػػػجـ مػػػع المبػػػادئ كالقػػػيـ ا 
كر تمػؾ المجتمعم بسبب نياب الذات كالذات العميػا التػر تعمػؿ جازػدة لمحيمكلػة دكف ظهػ

 .(2)السمككيات الةريزية القابعة ذر الذات الدنيا
 ما ذر ما يتعمؽ ب ررزا عمى األسرة  ذال يلؾ  حد  ف تعاطر ال مػكر كمػا ذػر 

ر  ك  سػيما  ذ كػاف  حػد جتمػاعحكمها   ػر ذتػاؾ ذػر تصػديع األسػر كتتكيػؾ نسػيجها ا 
 ذرادزا  كعميه ذػإف بقػاء  األبكيف زك مف يتعاطها  األمر الذم ينعكس بالتأكيد بقية عمى

 لػػػى  يػػػة دكف تػػػد ؿ الملػػػرع الجنػػػائر بػػػالتجريـ كالعقػػػاب سػػػي دمجتماعزػػػذل المع ػػػمة ا 
ليكعها كبالنتيجة عرل المجتمع التا ؿ ستنتؾ كاحدة تمػك األ ػرل  ك  عجػب ذػر ذلػؾ 

 لككف األسرة زر ال مية األكلى ذر بناء المجتمع. 
تعػػػاطر ال مػػػكر عمػػػى المتعػػػاطر لهػػػا  بقػػػر اف نقػػػؼ عمػػػى األ ػػػرار التػػػر يرتبهػػػا 

كالػػذم زػػك ذػػر الحقيقػػة يم ػػؿ ال اسػػر األكبػػر دكف  ف يعمػػـ   ذ   بػػت الطػػب الحػػديث  ف 
زنالؾ   رار ك يرة جدان   زمهػا السػؿ كالعقػـ كال ػمكر كالتصػمب ذػر ال صػاء  كمػرض 
األعصػػػػاب  كالتػػػػال  كنػػػػزؼ العقػػػػؿ  كتصػػػػديع الػػػػر س كذقػػػػداف الػػػػكعر  كالتهػػػػاب الحمػػػػؽ 

عاقػػة الػػدكرة الدمكيػػة كك يػػران مػػا يمػػكت الس ػػكير كتقرحػػا ت المعػػدة كاألمعػػاء  كتمػػدد الكبػػد كا 
                                                           

ٟ ،إلسررر،ِٟ ِمررريتْ  ا ىررريَ ،ٌمرررئْٛ ،ٌعٕرررياٟ ( ٠ٕظررر د  م ِوّرررد شررر،ي ،ٌؼرررئٟة ،ٌنمررر ٠غ ،ٌعٕررريا1)

 م144ة صد1(ة ط1889،ٌٛمؼٟة)،ت دد ِؤسسل ِ ٚة ٌٍط يػلة 

٠ٕظر د  م ِوّرد شر،ي   ١ربة   رٛي ػٍرُ ،إل:ر ،َة )،ٌّٛ رًد  ،ت ، رٓ ،  ١ر   ٗٔفسر( فٟ ،ٌّؼٕٝ 1)

ٌؼٍّٟ  ِٚي  ؼد٘ي ؛  م ٚ،  ل  ،ٚ  ،ٌسؼدٞة ، سا ،ٌٕظ ٠ل 88ة صد1( ط1111ٌٍط يػل ٚ،ٌٕم ة 

 م111(ة صد1881،إل: ،َ ٚ،ٌس١يسلة)  د، د ِط ؼل  ٠ئي ٌٍٕم ة 
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 قتمػػكا لػػر نصػػؼ الحانػػات    ػػمف لكػػـ ا سػػتةناء عػػف )ذجػػأة  كلهػػذا قػػاؿ  حػػد األطبػػاء: 
 .(1)مصحات األمراض العقمية()نصؼ المستلتيات كالبيمارستانات 

لػػػك  ف الملػػػرع الجنػػػائر كتجػػػدر اإللػػػارة  ف كػػػؿ تمػػػؾ الملػػػاكؿ مػػػا كانػػػت لتحػػػدث 
الك ػػعر ذػػر التلػػريعات الجنائيػػة محػػؿ الدراسػػة  قػػد   ػػذ بالمػػدلكؿ األ القػػر لممصػػمحة 
المحميةم كذلؾ بالنظر  رتباط المجتمعات العربيػة بالمبػادئ كالقػيـ ال مقيػة المنب قػة عػف 

تكػكيف مجتمػع م ػالر قػدر اإلمكػاف مػف  ػػالؿ  لػى  النظػاـ اإلسػالمر  الػذم يسػعى دائمػان 
تقكية الذات العميػا  لى  رس ذ ائؿ األ الؽ ذر نتكس عامة  ذرادل  األمر الذم ي دمن

يػػػة ذػػػر مكاجهػػػة الػػػذات الػػػدنيا بمػػػا تحكيػػػه مػػػف نرائػػػر كنزعػػػات التػػػر   جتماعكالػػػذات ا 
تنسػػجـ مػػع المجتمػػع المن ػػبط. كزػػك مػػا  كػػدت عميػػه بعػػض الػػدكؿ العربيػػة ذػػر المػػ تمر 

 لػػػى  بصػػػري  العبػػػارة  عنػػػدما دعػػػت 1974ر عػػػاـ ر ذػػػجتمػػػاعالعربػػر السػػػابع لمػػػدذاع ا 
حػد  لػى  كالعمػؿ عمػى جعػؿ قكاعػدزا متسػقة   ركرة مراجعة التلريعات الجنائية العربية

ما مع  حكاـ اللريعة اإلسالمية  بكصتها اللريعة السائدة ذر المجتمع العربر  كاألك ػر 
لملػػرع الجنػػػائر ذػػإف  بػػى ا  (2)مالئمػػة لحتػػظ كيانػػه كنمػػػك ح ػػارته ذػػر جميػػع العصػػػكر

يػة  ذػال  قػؿ مػف  ف جتماعالعربر ك ص ر عمى سياسته الجنائية ذر مكاجهة زذل األذػة ا 
يميػػػز بػػػيف لػػػرائ  المجتمػػػع ذيمػػػا يتعمػػػؽ بتعػػػاطر ال مػػػر  ذيجػػػـر لػػػرب ال مػػػر بالنسػػػبة 
لممسمميف مطمقان  كيترؾ ال يار لةيرزـ ذر زذا اللأف بلركط  ذيككف بػذلؾ قػد راعػى مػا 

  ك  )*(كر العممػاء المسػمميف  مػػف الػتراط اإلسػالـ إلقامػػة الحػد مػف جهػػةذزػب  ليػه جمهػػ
    الحدي ة ذات المنلأ الةربر. نسافي تمؼ مع ما جاء ذر نظريات حقكؽ اإل

        

                                                           

ٌٍّز٠د ٠ ،:غد  م ػ١سٝ  ٓ ػٛ،ل  ٓ ػ د،ٌٛ، رد ،ٌؼ ر١ئٟة ِرٓ تٚ،ارغ ،ٌنمر ٠غ ،إلسر،ِٟ فرٟ ( 1)

 م48ة صد1(ة ط1481ػمٛ يا ،ٌودٚ  ٚ،ٌعٕي٠يا )،ٌٍّّىل ،ٌسؼٛ ٠لد  ،ت ، ٓ ،ٌعٛ ٞة 

ُة ،ٌس١يسرررل ،ٌعٕيا١رررل   ت،سرررل ِميتٔرررل ة )  رررد، د  ْٚ  ،ت ٔمررر ة ٠ٕظررر د  م  وررر َ ٔمررراا   ررر ،١٘ (1)

؛ ٌٍّٚز٠د ػٓ ،ٌعٙٛ  ،ٌد١ٌٚل ،ٌّ ألٌٚل فٟ ٘رأل، ،ٌمراْ ٠ٕظر د  م ِوّرد سر١ٍُ 88ة صد8(ة ط1119

(ة 1818،ٌؼرٛ،ة فرٟ   رٛي ،ٌٕظريَ ،ٌعٕرياٟ ،إلسر،ِٟ   ت،سرل ِميتٔرل ة )،ٌمري٘ ةد  ،ت ،ٌّؼرريتاة

 م18 –18صد

 (م 11 - 11 د ،ٌم ب فٟ ،ٌّ وث ،ٌثئٟ ِٓ ٘أل، ،ٌ وث ،ٌافون١ٓ )و ،:غ ش ٚط ،ليِل  )*(
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 املطلب الثاوي
 مىقف التشريعات اجلىائية مه تعاطي اخلمر

الجة معيبػة  لقد عال  الملرع الجنائر العراقر كمعه األردنر تعاطر ال مكر مع 
  تتناسب البته مع مقدار األذل الذم تجمبه عمى المجتمع التر تلػيع ذيػه   ذ  نهمػا قػد 
عد ا مسألة تعاطر المسػكرات مػف  ػمف الحريػات الل صػية متػى مػا كػاف متعاطيهػا قػد 

  يػزاؿ تحػت  ك   تـ سف الرلد كلـ يظهر ذر األماكف العامػة  كزػك ذػر حالػة سػكر بػي ف
تى ذر الحالة األ يرة  ذإنه قد عاقبه بجزاء   يتجػاكز الةرامػة كذػر  سػكء تأ يرزا  بؿ كح

اإليػػداع ذػػر مصػػ  حتػػى يلػػتى مػػف حالػػة  ك  الحػػا ت يحكػػـ عميػػه بأبسػػط مػػدد الحػػبس
 اإلدماف.

( مػػػػف قػػػػانكف العقكبػػػػات العراقػػػػر الناذػػػػذ عمػػػػى  نػػػػه: 286/1حيػػػػث نصػػػػت المػػػػادة )
محػؿ  ك  محؿ عػاـ ك  ذر طريؽ عاـ )يعاقب بةرامة   تزيد عمى علرة دنانير مف كجد
. (1)ازعاجػان لمةيػر ك   حػدث لػةبان  ك  مباح لمجمهكر ذر حالػة سػكر بػي ف بػأف ذقػد صػكابه

ارتكاب الجريمة  الؿ سنة مف تاريخ صدكر الحكـ عميه تككف  لى  . كذر حالة العكد2
نػػػاران  الةرامػػػة التػػػر   تزيػػػد عمػػػى علػػػريف دي ك  العقكبػػػة الحػػػبس مػػػدة   تزيػػػد عمػػػى لػػػهر

كلممحكمػػػػة  ذا  بػػػػت لػػػػديها  ف العائػػػػد مػػػػدمف عمػػػػى السػػػػكر  ف تػػػػأمر بػػػػد ن مػػػػف العقكبػػػػة 
 حػد  ك  المنصكص عميها ذر زذل التقرة بإيداعه  حد المصحات التر تنلأ لهػذا الةػرض

المحكػـك  ك  المستلتيات الحككمية لمػدة سػتة  لػهر كلهػا بنػاءن عمػى طمػب ا دعػاء العػاـ
نق ػػػاء زػػػذل المػػػدة  ذا تبػػػيف لػػػتاءل بتقريػػػر طبػػػر صػػػادر مػػػف عميػػػه  ف تتػػػرج عنػػػه قبػػػؿ ا

 .)*(المستلتى( ك  المص 
                                                           

( ِٓ لئْٛ ،ٌؼمٛ يا ، ت ٔرٟ ،ٌٕيفرأل ٚ،ٌّؼردي  رد ا ٌٙري ػمٛ رل ،ٌ  ،ِرل ،ٌنرٟ ن 881(  ِي ،ٌّي ة )1)

ونعيٚ  ،ٌؼم ة  ٔي١ٔ   ٚ ،ٌو ا  نٝ  س ٛعة فٟ  ١ٓ ٌُ ٠نط ق ٌّساٌل ،ٌؼٛ  ،ٌنٟ ػيٌعنٙي ،ٌفمر ة 

 ،ٌثي١ٔلم

ػٍّيً  ْ ِ يٌغ ،ٌ  ،ِيا  يػن يت٘ي واوٟ فٟ ،ٌّ و ل ،ٌثيٌثل فرٟ سرٍُ ،ٌؼمٛ ريا ،ٌعٕيا١رل ٚفمريً ٌّؼ١ريت  )*(

،ٌعسرريِل لررد وررُ وؼررد٠ٍٙي  يٌاررٛتة ، و١ررلد )٠ىررْٛ ِمررد،ت ،ٌ  ،ِرريا ،ٌّٕاررٛص ػ١ٍٙرري فررٟ لررئْٛ 

٠مررً ػررٓ  ،ٌٕيفررأل ٚ،ٌّؼررديد  م فررٟ ،ٌّخيٌفرريا ِ ٍ رريً ن 1898( ٌسررٕل 111،ٌؼمٛ رريا ،ٌؼ ،لررٟ تلررُ )

( ِئنٟ  ٌف  ٠ٕيتم بم فٟ ،ٌعرٕ، ِ ٍ ريً ن 111111( خّسْٛ  ٌف  ٠ٕيت ٚن ٠ز٠د ػٍٝ )41111)

( ١ٍِرْٛ  ٠ٕريتم  م فرٟ 1111111( ِئنٟ  ٌف ٚ ٠ٕريت ٚٚ، رد ٚن ٠ز٠رد ػرٓ )٠111111مً ػٓ )
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( مػػػف قػػػانكف العقكبػػػات العراقػػػر الناذػػػذ كالمعػػػدؿ 387ذػػػر حػػػيف عالجػػػت المػػػادة ) 
حالػػة مػػف يحػػرض حػػد ان عمػػى تعػػاطر المسػػكرات  حيػػث نصػػت عمػػى  نػػه: )مػػف حػػرض 

قػدـ لػه لػرابان مسػكران  ك  لسػكرحد ان لـ يبمغ عمرل  مػانر علػرة سػنة كاممػة عمػى تعػاطر ا
بةرامػة   تزيػد عمػى  ك  لةير نرض المداكة يعاقب بالحبس مدة   تزيد عمػى علػرة  يػاـ

علريف ديناران  ذإذا كاف قد  دع المجنػى عميػه ذػر نػكع اللػراب ذتعاطػال عمػى نيػر عمػـ 
بةرامػػػػة   تزيػػػػد عػػػػف  ال ػػػػيف  ك  منػػػػه عكقػػػػب بػػػػالحبس مػػػػدة   تزيػػػػد عمػػػػى لػػػػهر كاحػػػػد

  كممػػػا يالحػػػظ عمػػػى الػػنص  نػػػه قػػػد عاقػػػب المسػػازـ التبعػػػر )المحػػػرض( عمػػػى (1)ار(دينػػ
رنػػـ  ف التعػػؿ األصػػمر كزػػك تعػػاطر ال مػػر مبػػاح نيػػر مجػػـر  كزػػك   تعػػاطر المسػػكرات

بػػػذلؾ قػػػػد  ػػػػرج عػػػف القكاعػػػػد العامػػػػة التػػػر تحكػػػػـ نظريػػػػة المسػػػازـ التبعػػػػر ذػػػػر الجريمػػػػة 
لتبعية كقكع ذعؿ معاقػب عميػه "كزػك )اللريؾ(م ذلؾ  ف مف  زـ عناصر قياـ المسازمة ا

بم ابة الركف المتترض لقياـ المسازمة التبعية الجنائية ذر الجػرائـ"   م يجػب  ف يترتػب 
عمى نلاط المسازـ التبعر قياـ التاعؿ األصمر بارتكاب سمكؾ مجـر  كزذا األمر نيػر 

نطػاؽ  متصكر ذر قياـ المحرض بتعاطر ال مرم ألف لرب ال مػر ذػر ذاتػه يقػع  ػارج
مر مف تمقاء ذاته ذال لرء عميػه  مػا لػـ يظهػر ذػر  التجريـ  ذمك قاـ الحدث بتعاطر ال ن

  كمػػا يالحػػظ عمػػى (2)يحػػدث لػػةبان  ك  مبػػاح لمجمهػػكر كزػػك تحػػت تأ يرزػػا ك  مكػػاف عػػاـ
النص  نػه قػد عػد  التحػريض عمػى تعػاطر المس ػكرات سػببان لإلباحػة متػى مػا كػاف لةػرض 

ة باطػػؿ  ريػػد بهػػا باطػػؿم كذلػػؾ ألف اهلل تبػػارؾ كتعػػالى مػػا حػػـر المػػداكاة  كتمػػؾ كاهلل كممػػ
لرء كجعؿ ذيه اللتاء  بؿ  ف الطب الحديث كما ر ينا قػد كلػؼ الم ػاـ عػف الك يػر مػف 
                                                                                                                                                      

( ػمر ة 11111111( ١ٍِْٛ ٚٚ، د  ٠ٕيت ٚن ٠ز٠د ػرٓ )1111111،ٌعٕي٠يا ِ ٍ يً ن ٠مً ػٓ )

( ١٠41111ٓ  ٠ٕيت(م ٚ:يء فٟ ،ٌّي ة ،ٌثيٌثل ِٓ ٘رأل، ،ٌنؼرد٠ً  راْ ٌٍّوىّرل سرٍطل وٕز٠رً ِ ٍرغ )ِ،

خّس١ٓ  ٌف  ٠ٕيت ػٓ وً ٠َٛ ٠م ١ٗ ،ٌّوىَٛ ػ١ٍٗ فٟ ،ٌنٛل١فم  ِي ،ٌفم ة ،ٌ ، ؼل فمد ٔات ػٍٝ 

ووىررُ  ٔررٗ   ، وئررت ،ٌع ٠ّررل ِؼيل رريً ػ١ٍٙرري    ،ِررل فمررط فؼٍررٝ ،ٌّوىّررل ػٕررد ػرردَ  فررغ ،ٌ  ،ِررل  ْ 

( خّسرر١ٓ  ٌررف  ٠ٕرريت ِررٓ ِ ٍررغ 41111 رريٌو ا ػٍررٝ ،ٌّوىررَٛ ػ١ٍررٗ  ّؼرردي ٠ررَٛ ٚ، ررد ػررٓ وررً )

،ٌ  ،ِل ػٍٝ  ْ ن وز٠د ِدة ،ٌو ا فٟ وً ،  ٛ،ي ػٓ سنل  شرٙ م ٠ٕظر  ٘رأل، ،ٌنؼرد٠ً فرٟ ،ٌمر ،ت 

،ٌّٕمررٛت فررٟ ،ٌٛلررياغ  1118( ٌسررٕل 9،ٌارري ت ػررٓ ِعٍررا تايسررل :ّٙٛت٠ررل ،ٌؼرر ،ق  ٞ ،ٌرر لُ )

 م    4/4/1111( فٟ 4148 يٌؼد  )،ٌؼ ،ل١ل 

 ( ِٓ لئْٛ ،ٌؼمٛ يا ، ت ٟٔ ،ٌٕيفأل ٚ،ٌّؼديم881( ومي ٍٙي ،ٌّي ة )1)

ٌٍّز٠رد ػررٓ ،ٌرر وٓ ،ٌّفنرر ل فرٟ ،ٌّسرريّ٘ل ،ٌن ؼ١ررل ٠ ،:ررغد  م ،ٌسرؼ١د ِاررطفٝ ،ٌسررؼ١دة ،  ىرريَ ( 1)

 م181-188ة صد8(ة ط1841،ٌؼيِل فٟ لئْٛ ،ٌؼمٛ ياة)ِا د  ،ت ،ٌّؼيتاة 
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  ذكيػؼ يكػكف ال مػر (1)األمراض التتاكة التػر يصػاب بهػا مػف  بتمػر بتعػاطر المسػكرات
 الكقت نتسه!!!.سببان لمك ير مف األمراض؟  ـ يككف سببان لملتاء ذر 

( مف قانكف العقكبات العراقر الناذػذ كالمعػدؿ عمػى  نػه: 388كما نصت المادة ) 
محػؿ عػػاـ   ػػر ككػػؿ مسػت دـ ذيػػه قػػدـ مسػكران لحػػدث لػػـ يبمػػغ  ك  . كػؿ صػػاحب حانػػة1)

بةرامػة    ك  عمرل  مانر علرة سنة كاممة يعاقب بالحبس مػدة   تزيػد عمػى سػتة  لػهر
منتدل ليمػر ككػؿ مسػت دـ  ك  ملرب ك  . كؿ صاحب حانة2. تزيد عمى  مسيف ديناران 

ذيهػا  سػم  بػد كؿ لػ ص لػـ يبمػغ الحاديػػة كالعلػريف مػف عمػرل ألم سػبب كػاف يعاقػػب 
بكمتػػا  ك  بةرامػػة   تزيػػد عمػػى  مسػػيف دينػػاران  ك  بػػالحبس مػػدة   تزيػػد عمػػى سػػتة  لػػهر

رتكاب  م منها  ػالؿ سػنة ا لى  .  ذا عاد مرتكب ذعؿ مف األذعاؿ التقدمة3العقكبتيف. 
مف تاريخ الحكـ عميه جاز الحكـ عميه بالعقكبة المقررة لمجريمة  ف تأمر بإنالؽ المحؿ 

. كممػػا يالحػػظ عمػػى الػػنص  نػػه عاقػػب  صػػحاب محػػاؿ (2) مػػدة   تزيػػد عمػػى سػػتة  لػػهر(
سػػػمحكا لمػػػف زػػػـ دكف السػػػف  ك  تػػػركي  ال مػػػكر كالمسػػػت دميف ذيهػػػا  ذا قػػػدمكا الملػػػركب

ة بالد كؿ ذر تمؾ المحاؿ ليالن  كنحف بدكرنا نتتؽ مع الملرع ذيما يتعمؽ بحاجة القانكني
األحداث لمرعاية ذر م ؿ زذل السف الحرجة      نه كاف األكلى بالملػرع تجػريـ تعػاطر 
المسػػكرات كبالنتيجػػة تجػػريـ  م سػػمكؾ مػػف لػػأنه التػػركي  لهػػا بػػيف  كسػػاط المجتمػػع    

ك ػع القيػكد  لػى  لمػف يرنػب بات اذزػا مهنػة لػه  ػـ يعمػد  باحته كمن  الػر ص القانكنيػة
البار  بؿ نرل  ف العقكبة التر تتػرض عمػى صػاحب الحانػة     ك  عمى صاحب الحانة

ف  لػػػى  تعػػػدكا  ف تكػػػكف عقكبػػػة تنظيميػػػة ان ػػػباطية    ترقػػػى مسػػػتكل الجػػػزاء الجنػػػائر كا 
 كانت كاردة ذر متف قانكف العقكبات.

ذا مػػا انتقمنػػا  قػػؼ الملػػرع الجنػػائر السػػكدانر ذػػر قػػانكف العقكبػػات الناذػػذ مك  لػػى  كا 
كالمعدؿ  سنجد مكقتان متميزان ي تمػؼ تمامػان عػف مكقػؼ بقيػة التلػريعات الجنائيػة الحدي ػة 

( منػه عمػى  نػه: 87كمنها التلريعات محؿ الدراسة  حيث نػص البنػد األكؿ مػف المػادة )
                                                           

 ( ِٓ ٘أل، ،ٌ وثم11 ،:غ ،ٌافول )( و1)

( ِررٓ لررئْٛ ،ٌؼمٛ رريا ، ت ٔررٟ ،ٌٕيفررأل 881ِررغ ،نخررن،ا ،ٌ سرر١ط فررٟ ،ٌنفي رر١ً ومي ٍٙرري ،ٌّرري ة ) (1)

 ٚ،ٌّؼديم
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مػػد  ربعػػيف جمػػدة  ذا كػػاف مسػػممان(  يصػػنعها  يعاقػػب بالج ك  يحكززػػا ك  )مػػف يلػػرب  مػػران 
ذمف زذا النص يت   بجالء  ف الملرع الجنائر قد جـر كػؿ تعامػؿ يػرد عمػى ال مػكر  
سػػكاءن تعمػػؽ األمػػر بالتعػػاطر  ـ بالحيػػازة  ـ التصػػنيع  كمػػا  نػػه قػػد حػػدد لهػػا جػػزاء يتتػػؽ 

 مسممان.  تمامان مع ما جاء يه اللرع الحنيؼ  نير  نه الترط صراحةن  ف يككف متعاطيها
دكف )( مػػف القػػانكف ذاتػػه عمػػى  نػػه: 87ذػػر حػػيف نػػص البنػػد ال ػػانر مػػف المػػادة )

 ك  م ػايقتهـ ك  ( مف يلرب  مران كيقكـ باستتزاز ملاعر الةير1مساس بأحكاـ البند )
يػػػأتر مكانػػان عامػػػان كزػػػك ذػػر حالػػػة سػػػكر  يعاقػػػب  ك  يلػػػربها ذػػػر مكػػاف عػػػاـ ك  ازعػػاجهـ

بالجمػػد بمػػا   يجػػاكز  ربعػػيف جمػػدة كمػػا تجػػكز معاقبتػػه  ك  بالسػػجف مػػدة   تجػػاكز لػػهران 
بالةرامة  ي ان(  كمما يالحظ عمى النص  نه قد من  القا ر سمطة تقديرية كاسعة بهذا 
اللػأف يسػػتطيع مػف  اللهػػا  ف يتػرض عمػػى الجػػانر جػزاءن يتناسػػب مػع حالتػػه      ف مػػا 

 دـ " ك" الت ييػػر ذيمػػا بػػيف ي  ػػذ عمػػى مكقػػؼ ملػػرع قػػانكف العقكبػػات السػػكدانر  نػػه اسػػت
العقكبػػات التػػر يحػػؽ لمقا ػػر الجنػػائر ايقاعهػػا  ككػػاف األجػػدر بػػه  ف يسػػت دـ "كاك" بػػد ن 
عنهام كذلؾ حتى يككف النص  ك ر انسجامان مػع  حكػاـ اللػريعة اإلسػالمية بهػذا الصػدد 

لعقكبػػػػة  ك ن  كمػػػع البنػػػػد األكؿ مػػػػف زػػػػذل المػػػادة  انيػػػػان  باعتبػػػػار  ف ذلػػػػؾ البنػػػد قػػػػد حػػػػدد ا
األصمية لمجريمػة  لػذا نتمنػى عمػى الملػرع السػكدانر  ف يعيػد صػيانة الػنص بمػا يػتالئـ 
مع سياسة الجنائية بهذا اللػأف   صكصػان  نػه قػد صػرح ذػر األحكػاـ التمهيديػة مػف زػذا 

 القانكف  ف لرب ال مر يد ؿ  مف جرائـ الحدكد المعركذة ذر اللريعة اإلسالمية.
كف العقكبػات السػػكدانر الناذػذ كالمعػدؿ ذقػد تركهػا الملػػرع ( مػف قػان79 مػا المػادة )

كالترب  مػف كراء بيعهػا لعامػة  ذػراد المجتمػع   حيازة ال مر بقصد التجارة لمكاذحة جريمة
 ت زينهػا ك  يقػكـ بصػنعها ك   ذ نصت عمى  نه: )مػف يتعامػؿ ذػر ال مػر بػالبيع كاللػراء

يػػد مها ذػػر  م  ك  يقػػدمها ك  مػػع الةيػػرحيازتهػػا  كذلػػؾ بقصػػد التعامػػؿ ذيهػػا  ك  نقمهػػا ك 
يػركج لهػا بػأم كجػه يعاقػب  ك  يعمف عنهػا ك  مادة يستعممها الجمهكر ك  لراب ك  طعاـ

بالسجف مدة   تجاكز سنة كما تجكز معاقبته بالةرامة  كذر جميع الحا ت تبػاد ال مػر 
    مك كع التعامؿ(.
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 املبحث الثاوي
 سالميةأحكام تعاطي اخلمر يف الشريعة اإل

ف الكقػػػكؼ عمػػػى  حكػػػاـ تعػػػاطر ال مػػػر كسػػػائر المس ػػػكرات ذػػػر التلػػػريع الجنػػػائر  
هػا  باتاإلسالمر يتطمب منا  ف نتعرض لمتهكـ الجريمة   ـ البحث ذر األدلة المقبكلة إل

كالجزاء الذم يمكف  ف يمحؽ بلاربها  لذا سنقسـ زذا المبحث عمى مطمبيف  نك   ذر 
هػا كالجػزاء الػذم   باتبالمتهكـ  كنتػرؾ ال ػانر لمبحػث ذػر  دلػة األكؿ المسائؿ التر تتعمؽ 

 يمكف  ف يمحؽ بالجانر  ككما يأتر:

 املطلب األول
 مفهىم اجلرمية

 ف البحػػث ذػػر المتهػػكـ اللػػرعر لجريمػػة تعػػاطر ال مػػر كسػػائر المس ػػكرات يتػػرض 
جانػػػب  عمينػػا بيػػاف تعريتهػػا  ػػـ يليػػة تجريمهػػا ك دلتػػػه  ػػـ اللػػركط التػػر يجػػب تكاذرزػػا ذػػر

الجانر كالمادة المل ركبة حتى يستحؽ الجزاء المقرر  كلما كنػا قػد عرجنػا عمػى التعريػؼ 
  ذإننػا سنقتصػر عمػى )*(ذر مك ع سابؽ مف زذل الدراسة  لػذا نحيػؿ  ليػه تجنبػان لمتكػرار

بيػػػاف يليػػػه تجػػػريـ ال مػػػر ك دلتػػػه ذػػػر التػػػرع األكؿ  كنقػػػؼ عمػػػى اللػػػركط الكاجػػػب تكاذرزػػػا 
 :الترع ال انر  ككما يأتر إلنزاؿ الحد  ذر

 كيفية تجريم الخمر وأدلته: الفرع الول
لمػػػا كػػػاف اإلدمػػػاف عمػػػى تعػػػاطر ال مػػػر كسػػػائر المسػػػكرات مػػػرض مػػػزمف ك ذػػػة  

مستلرية ذر  كساط المجتمع الجازمرم ذإف عمميػة الق ػاء عميػه كاستئصػاله مػف جػذكرل 
طريؽ التدرج كسبيؿ اإلقنػاع بصكة مبانتة  بؿ   بد  مف  تباع  ك    يمكف  ف تقع ذجأة

                                                           

ِٚررٓ ،ٌعررد٠   يٌررألو  فررٟ ٘ررأل، ،ٌّوررً ِررٓ ،ٌدت،سررل  ْ  ( ِررٓ ٘ررأل، ،ٌ وررثم8-1و ،:ررغ ،ٌاررفي يا ) )*(

ًّ ورً ِري ة ِسرى ة  ٠ريً وئرت ط ١ؼنٙري :يِردة  َ ِاطٍ، ،ٌخّ  وّي ٠ ٜ غيٌ ١ل ،ٌؼٍّيء ٠نسغ ١ٌمر

ِياؼلة ٚ ٠يً وئت ط ٠مل وؼيط١ٙي  ي وً  َ  يٌم ب  َ  يٌومٓة وّي ٠سنٛٞ  ْ وىْٛ ِٓ ،ٌو رٛب  َ 

،ٌثّيت  َ ، ٌ يْ  َ غ١   ٌهة وّي  ُٔٙ   خٍٛ، ،ٌّخدت،ا فٟ  ىّٙي  م١ملً وئرت  َ غ١ ٘ري ِري  ،َ 

ة ٌٍّز٠رد ٠ٕظر د ،إلِريَ ة  رً  ْ شرٌّٛٙي  ريٌنو ٠ُ ِرٓ  ريب  ٌٚرٝت ْ ِٓ خٛ، ٙي  ،إلسىيت ٚ،إلفنري

،ٌويفع  ٠ٓ ،ٌد٠ٓ ،ٌم١ٙ   ي ٓ ت:ب ة:يِغ ،ٌؼٍَٛ ٚ،ٌوىُ فٟ ش ة خّس١ٓ  د٠ثيً ِٓ :ٛ،ِغ ،ٌىٍُ 

 م 494ةصد11(ة ط1111) ١ ٚاد ِؤسسل ،ٌ سيٌلة 
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المتسـ بالحكمة حتى تتحقؽ الةاية المرجكة  كزك الطريؽ الػذم اتبعػه البػارئ الحكػيـ ذػر 
عمميه الحد مف تعاطر ال مر كما ذر حكمهػا بنسػب كبيػرة   ف لػـ نقػؿ بالق ػاء عميهػام 

 تػزاؿ األمػر بالسػكء  حيػث مػرت عمميػة ية التر كانػت كمػانسانألف مف صتات النتس اإل
 درجة التحريـ القطعر بأربع مراحؿ      نه يجب التنكيه لى  تحريـ ال مر حتى كصمت

 ف اإلسػالـ لػـ يكػف يقػر بإباحػة تعػاطر ال مػر  -مسألة نايةن ذػر األزميػة     كزػر لى 
المراحػػؿ  ككػػؿ مػػا زنالػػؾ  نػػه تػػدرج ذػػر قػػكة كسػػائر المسػػكرات ذػػر  يػػة مرحمػػة مػػف تمػػؾ 

  كزػػػك مػػػا سػػػنالحظه مػػػف  ػػػالؿ تك ػػػي  تمػػػؾ -ة ق ػػػى درجػػػ لػػػى  النهػػػر حتػػػى كصػػػؿ
    ككما يأتر:(1)المراحؿ

المرحمة األكلى: يمكف الكقكؼ عمػى زػذل المرحمػة مػف  ػالؿ قكلػه تبػارؾ كتعػالى: 
))كمػػف  مػػرات الن  يػػؿ كاألعنػػاب تت  ػػذكف منػػه سػػكرنا كرزقنػػا حسػػننا  ف  ذػػر ذلػػؾ آليػػةن لقػػكـ 

لارة عقمية . كذر بياف ما كراء زذل اآلية يق(2)((يعقمكف كؿ الزلمر:  ف ذيها لمسة  تية كا 
 ف المسػػكرات بكػػؿ  نكاعهػػا قبيحػػةن لػػذاتها  ك سػػاس ذلػػؾ القػػب  يتم ػػؿ بال ػػرر  لػػى  ذكيػػة

ر كا قتصػػادم المكنػػكف ذػػر تعاطيهػػا. كمػػا  ف زػػذل اآليػػة   جتمػػاعالعقمػػر كالصػػحر كا 
نػػزكؿ الػػكحر  بعيػػد عمػى  باحػػة تعػػاطر ال مػػر التػػر كانػت مباحػػة قبػػؿ ك  تػدؿ مػػف قريػػب

   .(3)بها
المرحمة ال انية: كذر المرحمة ال انية نير القريف الكريـ اسمكب  طابه ذقاؿ تبػارؾ 
كتعالى: ))يسألكنؾ عف ال مر كالميسر قػؿ ذيهمػا   ػـ كبيػر كمنػاذع لمن ػاس كا  مهمػا  كبػر 

د المادية    م  ف ذر تعاطيها ذنبان كبيران لما ذيها مف األ رار كالمتاس(4)((...مف نتعهما
كالدينيػػة  كمػػا  ف ذيهػػا منػػاذع لمنػػاس المتم ػػؿ بػػالرب  الػػذم يجنػػى مػػف كراء ا تجػػار بهػػا  
كمػػع ذلػػؾ ذػػإف الم ػػار التػػر تترتػػب عميهػػا تػػرج  عمػػى المنػػاذع  ك  ي تػػى عمػػى  حػػد  ف 

                                                           

ػّرريي ،ٌع ١ِررل فررٟ ٌٍّز٠ررد ِررٓ ،ٌنفي رر١ً ٠ٕظرر د  م ِاررطفٝ   رر ،١ُ٘ ،ٌزٌّررٟة  سرر يب   ي ررل ، ( 1)

؛ ،ٌسرر١د 89 -81(ة صد1111،ٌمرر ٠ؼل ٚ،ٌمررئْٛة ) ت ١ررًد ،ٌٕيشرر  ِٕظّررل  ،ت ،ٌثميفررل ،ٌمي١ٔٛٔررلة

 م  188 –184ة صد1ة د11(ة ط1888سي كة فمٗ ،ٌّسٕلة )،ٌمي٘ ةد  ،ت ،ٌفن، ٌإلػ،َ ،ٌؼ  ٟة

 م91سٛتة ،ٌٕوًة ،٠٢ل تلُد ( 1)

ػّي  ،ٌد٠ٓ   ٟ ،ٌفد،ء ،سّيػ١ً  ٓ وث١  ،ٌم شرٟ ،ٌدِمرمٟة ٠ ،:غ فٟ وفس١  ،٠٢لد ،إلِيَ ،ٌويفعة ( 8)

 م  891ة صد1(ة د1118وفس١  ،ٌم آْ ،ٌؼظ١ُة )،ٌمي٘ ةد  ،ت ، ٓ ،ٌعٛ ٞ ة

 م118( سٛتة ،ٌ م ةة :زء ِٓ ،٠٢لد 4)
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ف لػػػـ يكػػف قطعيػػػان    كزػػذا الكػػػالـ ذػػر  ػػػكء قكاعػػػد (1)زػػذا يعنػػػر تػػرجي  جانػػػب التحػػريـ كا 
  كمرتبػػة تمػػؾ العمػػة ذػػر الد لػػة عمػػى الحكػػـ (العمػػة المنصكصػػة): صػػكؿ التقػػه يػػدعى ب
 .(2)كمرتبة النص الصري 

المرحمػػة ال ال ػػة: تتم ػػؿ زػػذل المرحمػػة بت ػػييؽ الكقػػت عمػػى متعاطيهػػا حتػػى يتهيػػأ 
 :لتركها بلكؿ نهائر كزك ما يمكف تممسه بصكرة كا حة مف  ػالؿ قكلػه تبػارؾ كتعػالى

  ذتر (3)((...بكا الص الة ك نتـ سكارل حت ى تعممكا ما تقكلكف ))يا  ي ها ال ذيف يمنكا   تقر 
زػػذل اآليػػة تعػػريض كا ػػ  بػػالنهر عػػف تعػػاطر المسػػكرات بالكميػػةم لكػػكف المسػػمـ مػػأمكر 
بأداء الصمكات ال مس عمى  كقاتها ذر كؿ يـك كليمة  كلما كانت تمؾ األكقات متقاربةم 

ذػػر  كقاتهػػا   سػػتمرار تػػأ ير ال مػػر  ذػػال يػػتمكف متعاطيهػػا ذػػر الةالػػب مػػف  داء الصػػالة
 .(4)لعدة ساعات  كاهلل تعالى  عمـ

نايتػػػه  بحيػػػث تػػػـ تحػػػريـ  لػػػى  المرحمػػػة الرابعػػػة: ذػػػر زػػػذل المرحمػػػة كصػػػؿ التحػػػريـ
يػا  ي هػا ال ػذيف يمنػكا  )ال مر بصكرة قطعية كصريحة  كذلػؾ بنػزكؿ قكلػه تبػارؾ كتعػالى:)

س مػػػػف عمػػػػؿ الل ػػػػيطاف ذػػػػاجتنبكل لعم كػػػػـ  ن مػػػػا ال مػػػػر كالميسػػػػر كاألنصػػػػاب كاألز ـ رجػػػػ
تتمحػػػػكف*  ن مػػػػا يريػػػػد الل ػػػػيطاف  ف يكقػػػػع بيػػػػنكـ العػػػػداكة كالبة ػػػػاء ذػػػػر ال مػػػػر كالميسػػػػر 

  كمف  الؿ تحميؿ ما جاءت (5)الص الة ذهؿ  نتـ منتهكف(( كيصد كـ عف ذكر الم ه كعف
ممػػراء بػػه اآليتػػاف نجػػد  ف ال مػػر كسػػائر المسػػكرات قػػد حرمػػت بصػػكرة قطعيػػة   مجػػاؿ ل

"كاهلل" جػػػػؿ  ذػػػػر عػػػػالل قػػػػد ك ػػػػعها ذػػػػر مصػػػػاؼ ال  ػػػػكع لونصػػػػاب  ذيهػػػػا  ككيػػػػؼ  ؟
ف لػـ يكػف  بي ػان حسػان  ككػذلؾ  – م  بػث كنجػس –)األصناـ(  كما كصته بأنه رجس كا 

عمؿ الليطاف الذم زك  عدل  عداء بنر  دـ  كما  ف تعاطيها سبب لمعداكة  لى  نسبتها
المجتمع كسببان رئيسيان لتتككػه  نازيػؾ عػف األسػمكب  كالبة اء كليكع الجريمة بيف  بناء

                                                           

 م٠189ٕظ د ،ٌس١د سي كة فمٗ ،ٌّسٕلة صد (1)

 م88،ٌم ٠ؼل ٚ،ٌمئْٛة صد٠ٕظ د  م ِاطفٝ ،ٌزٌّٟة  س يب   ي ل ، ػّيي ،ٌع ١ِل فٟ  (1)

 م48سٛتة ،ٌٕسيءة :زء ِٓ ،٠٢لد  (8)

 م111ة ص٠1ٕظ  فٟ وفس١  ٘ألٖ ،٠٢لد ،إلِيَ ،ٌويفع ، ٓ وث١ ة وفس١  ،ٌم آْ ،ٌؼظ١ُة   (4)

 م81 –81سٛتة ،ٌّيادةة ،٠٢نيْد ( 4)
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النحػػكم الػػذم  تمػػت بػػه اآليػػة ال انيػػة   ذ  سػػت دـ  سػػمكب ا سػػتتهاـ ا سػػتنكارم بقكلػػه: 
 .(1))ذهؿ  نتـ منتهكف(  كزك مف  قكل األساليب التر تدؿ عمى المنع كالنهر كالتجريـ

 شروط إنزال الحّد بحق شارب الخمر: الفرع الثاني
الؾ العديد مف اللركط التر يمـز تكاذرزا بحؽ لارب ال مر حتى يتسنى لمف زن 

بيػػدل مقاليػػد الحكػػـ بالعقكبػػات اللػػرعية عمػػى مػػف تسػػكؿ لػػه نتسػػه تعػػاطر ال مػػر كسػػائر 
 كيمكف  جماؿ تمؾ اللركط بما يأتر:المسكرات  

هكر  ك ن/ اإلسػػالـ: ذزػػب كػػؿ مػػف اللػػاذعية كالمالكيػػة كالحنابمػػة كالحنتيػػة ذػػر الملػػ
القػػػكؿ: بػػػأف اإلسػػػالـ لػػػرط   بػػػد  منػػػه حتػػػى يمكػػػف  يقػػػاع حػػػد  ال مػػػر عمػػػى  لػػػى  عنػػػدزـ

متعاطيهػػػام ألنػػػه   حػػػد عمػػػى الحربػػػر كالمسػػػتأمف ك  عمػػػى الكػػػاذر كلػػػك كػػػاف ذميػػػانم ألف 
. (2)األ ير   يمتـز بالذمة ما   يعتقدلم كزك يعتقد بأف تعاطر ال مر كالتعامؿ به حالؿ

ف كػػاف بعػػض التقهػػاء  ك  يقكلػػكف ب ػػركرة تأديػػب نيػػر المسػػمـ  ذا  ظهػػر لػػرب ال مػػر كا 
كجػػػدكا سػػػكارل ذػػػر األمػػػاكف العامػػػةم ألف سػػػمككهـ زػػػذا ي ػػػؿ بالعهػػػد كيلػػػجع عمػػػى نلػػػر 

 .(3)الرذيمة كيعرض مصال  عامة المجتمع لم طر
 انيان/ التكميؼ: نالبية التقهاء المسمميف متتقكف عمى  ركرة تكاذر لرط التكميػؼ 

ألف  يقػػاع العقكبػػة لػػف يحقػػؽ الةايػػة   طيهػػا حتػػى يمكػػف  يقػػاع الحػػد  عميػػهذػػر جانػػب متعا
  كيسػتدؿ (4)المرجكة      ذا كاف مف تقع عميه مكمتان  كمناط التكميػؼ زمػا البمػكغ كالعقػؿ

                                                           

،ٌىرر ٠ُ ٠ ،:ررغ فررٟ وفسرر١  ٘ررألٖ ،٠٢ررياد ،ٌؼ،ِررل ،ٌمرر١  ػ ررد ،ٌرر  ّٓ  ررٓ ٔي رر  ،ٌسررؼدٞة و١سرر١  ( 1)

؛  م 111ة صد1(ة ط1118،ٌرر  ّٓ فررٟ وفسرر١  ورر،َ ،ٌّٕرريْة ) ١رر ٚاد  ،ت ، ررٓ  ررزَة  ١رر ٚاة 

 م84ِاطفٝ ،ٌزٌّٟة  س يب   ي ل ، ػّيي ،ٌع ١ِل فٟ ،ٌم ٠ؼل ٚ،ٌمئْٛة صد

( ،إلِرريَ   رر ،١ُ٘  ررٓ ػٍررٟ ٠ٛسررف ،ٌمرر١ ، ٞة ،ٌّٙررألب فررٟ فمررٗ ،إلِرريَ ،ٌمرريفؼٟة  ) ١رر ٚاد ِارردت 1)

؛ ،إلِرريَ ِٕاررٛت  ررٓ ، ت٠ررا ،ٌ ٙررٛوٟة شرر ة ِٕنٙررٝ 189دة ص1مرريٍِل(ة  د،ٌىنرريب ،ٌّىن ررل ،ٌ

؛ ،إلِيَ ،ٌىيسرئٟة  رد،اغ ،ٌارٕياغ فرٟ و و١رب 181ة صد11،إلت، ،اة )،ٌٕيش  ِٛلغ ،إلس،َ(ة  د

 م88ة صد1(ة د1881،ٌم ،اغة ) ١ ٚاد  ،ت ،ٌىنيب ،ٌؼ  ٟة 

ة 4،ٌى ١ ة ) ١ ٚاد  ،ت ،ٌفىر (ة  د ،إلِيَ ِوّد  ٓ ػ فل ،ٌدسٛلٟة  يش١ل ،ٌدسٛلٟ ػٍٝ ،ٌم ة (8)

 م841صد

؛ 189ة صد1؛ ،إلِرريَ ،ٌمرر١ ، ٞة ،ٌّٙررألبة  د88ة صد1،إلِرريَ ،ٌىيسررئٟة  ررد،اغ ،ٌاررٕياغة  د (4)

،إلِيَ ِوّد ٠ٛسف   ٟ ،ٌميسُ ،ٌؼ دتٞة ،ٌني  ٚ،إلو١ًٍ ػٍٝ ِخنا  خ١ٍرًة ) ١ر ٚاد  ،ت ،ٌفىر ة 

 م811ة صد8ٖ( د1888
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التقهاء عمى زذا اللرط بحديث النبر )صمى اهلل عميه كسمـ( الذم كرد عف اإلمػاـ عمػر 
ه قاؿ: ))رذػع القمػـ عػف  ال ػة عػف الن ػائـ حت ػى يسػتيقظ بف  بر طالب "ر ر اهلل عنه"  ن

بى  حت ى يحتمـ كعف المجنكف حت ى يعقؿ((  .(1)كعف الص 
 ال ػػان/ ا  تيػػػار كعػػدـ ا  ػػػطرار: ذزػػب  صػػػحاب المػػذازب األربعػػػة كمعهػػـ ابػػػف 

لػػػدل مػػػف يتعػػػاطى  -را  تيػػػا– القػػػكؿ ب ػػػركرة تػػػكاذر حريػػػة اإلرادة لػػػى  حػػػـز الظػػػازرم
  كسػػندزـ ذػػر ذلػػؾ قكلػػه (2)لمسػػكرات حتػػى يمكػػف  نػػزاؿ حػػد  اللػػرب عميػػهال مػػر كسػػائر ا

ػؿ لكػـ مػا حػر ـ عمػيكـ     مػا ا ػطررتـ  ليػه...(( تبارؾ كتعالى:))... . كقكلػه (3)كقد ذص 
النبر )صمى اهلل عميه كسمـ( ذر الحديث الذم ركال عبداهلل ابف عبػاس " ػر اهلل عنػه"  

 ف اهلل تجػاكز عػف  متػر ال طػأ كالنسػياف )كسػمـ(: قاؿ: قػاؿ رسػكؿ اهلل )صػمى اهلل عميػه 
 .(4) (كما استكرزكا عميه

رابعػػػان/ العمػػػـ بالحرمػػػة: يلػػػترط ذػػػر لػػػارب ال مػػػر حتػػػى يسػػػتحؽ العقكبػػػة الحديػػػة 
المقػػررة   ف يكػػكف عمػػى عمػػـ يقينػػر بػػأف المػػادة التػػر يريػػد تعاطيهػػا دا مػػة  ػػمف ال مػػر 

كػاف يجهػؿ طبيعػة المػادة التػر لػربها  ػـ لػرعان  كا   ذأنػه  ف  كسائر المسكرات المحرمػة
تبيف له بعد لربها  نها مادة مسكرة  ذإنػه   حػد  عميػه م ألف جهمػه ذاؾ يعػد عػذران معتيػان 

. كمػػا  نهػػا دا مػػةن  ػػمف ال طػػأ الػػذم  لػػار  ليػػه النبػػر )صػػمى اهلل (5)مػػف العقكبػػة الحديػػة

                                                           

،ٌوسرر١ٓ  ررٓ ػٍررٟ ،ٌ ١ٙمررٟة ،ٌسررٕٓ ،ٌى رر ٜ ٚفررٟ  ٠ٍررٗ ،ٌعررٛ٘  ،ٌٕمررٟ  ( ،إلِرريَ   ررٛ  ىرر    ّررد  رر1ٓ)

ة ة) ررريب ِرررٓ وعرررب ػ١ٍرررٗ ،ٌاررر،ة(8ة د1ة طٖ(1844 ،ت ،ٌّؼررريتا ،ٌٕظي١ِرررلةٌٍن وّئٟ)،ٌٕٙررردد 

 م(4181تلُ ،ٌود٠ث)ة88صد

( ،إلِرررريَ شرررر ا ،ٌررررد٠ٓ ِٛسررررٝ  ررررٓ   ّررررد   ررررٛ ،ٌٕعرررري ،ٌوعرررريٚٞة  ،  ،ٌّسررررنمٕغ فررررٟ ،خنارررريت 1)

؛ 189ة صد1؛ ،إلِررريَ ،ٌمررر١ ، ٞة ،ٌّٙرررألب ة د111ة صد1،ٌرررٛطٓ(ة  د ،ٌّمٕغة)،ٌ ٠ررريلد  ،ت

؛ ، ِيَ ، رٓ  رزَ ،ٌظري٘ ٞة ،ٌّوٍرٝة ) ،ت ،ٌفىر ة 88ة صد1،إلِيَ ،ٌىيسئٟة  د،اغ ،ٌإياغة  د

 م419ة ص1ِادت ،ٌىنيب ،ٌّىن ل ،ٌميٍِل(ة  د

 م118سٛتة ، ٔؼيَة :زء ِٓ ،٠٢لد  (8)

ٓ ِؼري   رٓ ِؼ رد ،ٌن١ّّرٟة  رو١، ، رٓ   ريْ  ن و١رب ، رٓ  ٍ ريْة ،إلِيَ ِوّد  ٓ   يْ  ٓ   ّد   (4)

ة 111ة) يب ،إلخ يت ػّي ٚمغ هللا ػٓ ٘ألٖ ، ِل  ف رٍٗ(ة صد19) ١ ٚاة ِؤسسل ،ٌ سيٌل(ة د

 (م1118تلُ ،ٌود٠ث )

ٌٍّز٠د ِٓ ،ٌنفي ١ً ٠ٕظ د  م خيٌد تش١د ،ٌع١ٍّٟ ٚ ِوّد ِطٍرٛب   ّردة ،ٌفمرٗ ،ٌعٕرياٟة )  رد، د ( 4)

؛  م ِي:ررد   ررٛ تخ١ررلة ،ٌررٛ:١ز فررٟ   ىرريَ ،ٌورردٚ  ٚ،ٌمارريص 114(ة صد1884ٌعيِؼررلةِط ؼررل ،

 م88ة صد1(ة ط1111ٚ،ٌنؼز٠ ة )،نت ْد  ،ت ،ٌٕفيااة 
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العقكبػة المقػدرة ذػر  عميه كسمـ( ذر الحديث السابؽ  نير  ف ذلؾ العذر يػزكؿ كيسػتحؽ
تبػػػػي ف حقيقػػػػة الملػػػػركب بأنػػػػه مػػػػف  ك  الل ػػػػرع متػػػػى مػػػػا لتػػػػت نظػػػػرل  م  حػػػػد مػػػػف النػػػػاس 
 .(1)المسكرات بأم لكؿ مف األلكاؿ كلـ ينتهر عنه

اللركط التر تتعمؽ بالمادة الملركبة ذقد ر ينا عند بيػاف التعػاريؼ التػر  ما عف  
القكؿ بأف كؿ مسكر  مػر ككػؿ  لى  بكاساقها التقهاء المسممكف لم مر   ف الجمهكر ذز

 مر حراـ  سكاءن كاف الملػركب مػف العنػب  ـ نيػرل كسػكاءن نمػى كالػتد كقػذؼ بالزبػد  ـ 
 نسػػػاف   لكػػػكف العبػػػرة ذػػػر تحػػػريـ ال مػػػر كسػػػائر المسػػػكرات بتػػػأ ير عمػػػى قػػػكة ادراؾ اإل

منهػػا كالطريقػػة التػػر صػػنعت مػػف  المػػادة التػػر صػػنعت بةػػض النظػػر عػػف طبيعػػة  ككعيػػه
ما داـ  ف لرب الك ير منها ي امر العقؿ كيػ  ر ذػر درجػة الػكعر كقػكة ا دراؾ    اللها

جممػة األحاديػث النبكيػة اللػريتة التػر كردت عػف الرسػكؿ الكػريـ  لػى  مسنديف قكلهـ ذاؾ
ف  )صػػمى اهلل عميػػه كسػػمـ(  كاأل ػػار التػػر كردت عػػف الصػػحابة الكػػراـ ذػػر زػػذا اللػػأف  كا 

القكؿ بأف ال مر زػك مػا نمػى كالػتد كقػذؼ بالزبػد مػف العنػب  لى  كاف  بك حنيتة يذزب
كالتمر كالبسر كنيػرل عمػى ال ػالؼ مػع صػاحبيه  كيترتػب عمػى ر م  بػر حنيتػة النعمػاف 

ف لػػػـ يسػػػكر لػػػاربها  ب ػػػالؼ   "رحمػػػه اهلل"  ف مجػػػرد لػػػرب تمػػػؾ األنػػػكاع يكجػػػب الحػػػد كا 
ى لػػاربها مػػا لػػـ يسػػكر  الحػػاؿ بالنسػػبة لتعػػاطر بقيػػة المسػػكرات التػػر يػػرل  ف   حػػد عمػػ

ذإف سكر كجب الحػد كا   ذػال  ذػر حػيف يػرل الصػاحبيف  ف مػا  سػكر ك يػرل ذقميمػه حػراـ 
كيػػػدعمكف ر يهػػػـ بالحػػػديث الػػػذم   )*(يكجػػػب الحػػػد   كزمػػػا بػػػذلؾ يتتقػػػاف مػػػع ر م الجمهػػػكر

ركته  ـ المػ منيف عائلػة "ر ػر اهلل عنهػا" عػف النبػر )صػمى اهلل عميػه كسػمـ(  نػه قػاؿ: 
كر حػػػراـ  كمػػػا  سػػػكر ك يػػػرل ذقميمػػػه حػػػراـ  كمػػػا  سػػػكر التػػػرؽ منػػػه ذالمجػػػة منػػػه كػػػؿ مسػػػ)

ف لػػـ يسػػكر مػػدعاة كذريعػػة لمتػػدرج ذػػر اللػػرب حتػػى (2)(حػػراـ م كذلػػؾ ألف لػػرب القميػػؿ كا 
متسػدة ذهػػك  لػى  درجػة اإلدمػاف  كمعمػػـك  ف مػا يكصػؿ ذػر نهايػػة المطػاؼ لػى  الكصػكؿ

لذرائع زر  صؿ عظيـ مف األصكؿ التػر متسدة يجب ا نتهاء عنها  بؿ  ف قاعدة سد ا
                                                           

 م144ة صد1،ٌس١د سي كة فمٗ ،ٌّسٕلة  د( ٠ٕظ د 1)

 ( ِٓ ،ٌ وثم8 – 1و ،:غ ،ٌافويا ) )*(

،ٌرررد،ت لطٕرررٟة ) ١ررر ٚاد  ،ت  ،إلِررريَ ػٍرررٟ  رررٓ ػّررر    رررٛ ،ٌوسرررٓ ،ٌرررد،ت لطٕرررٟ ،ٌ  رررد، ٞة سرررٕٓ(1)

 (م11ة تلُ  ،ٌود٠ث )141ة )ونيب ، ش  ل ٚغ١ ٖ(ة صد4(ة  د1899،ٌّؼ فلة
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يعػػكؿ عميهػػا التقػػه اإلسػػالمر ك يػػران ذػػر  حكامػػه كاجتهاداتػػه المتعمقػػة بالػػديف كالػػدنيا عمػػى 
 . (1)السكاء  كما  ف درء المتسدة مقدـ عمى جمب المصمحة

 املطلب الثاوي
 والعقىبة الشرعية بثباتأدلة اإل

حػػػد لػػػرب ال مػػػر ذػػػر    بػػػاتقبػػػؿ البػػػدء ذػػػر الحػػػديث عػػػف األدلػػػة المقبكلػػػة ذػػػر  
يليػػة تحريػػؾ  لػػى  اللػػريعة اإلسػػالمية كالعقكبػػة التػػر يسػػتحقها الجػػانر    بػػد  مػػف اإللػػارة

الػػػدعكل الجنائيػػػة ذػػػر مكاجهػػػة متعػػػاطر المسػػػكرات  تمػػػؾ الػػػدعكل التػػػر تصػػػنؼ  ػػػمف 
كزػر الػدعكل التػر يتقػدـ بهػا  م ذػرد مػف   )دعػكل الحسػبة( :دعاكل ما يعػرؼ لػرعان ب

الجهػػات الم تصػػة  دكف اف يطالػػب بمكجبهػػا  م حقػػان  اصػػان لنتسػػه   لػػى  مػػع ذػػراد المجت
نما يتقدـ بها حسبةن هلل تعالى  كيحمؿ ذلؾ الترد صتة مزدكجة ذهػك مػدعر كلػازد ذػر  كا 

 لػػػى  يف كاحػػػد  كسػػػميت بالحسػػػبةم ألف منتعتهػػػا ترجػػػع لعامػػػة اذػػػراد المجتمػػػع  ك  تحتػػػاج
تبارؾ كتعالى  كتحريػؾ الػدعكل عػف طريػؽ  مدعر  اص  كتقبؿ ذيها اللهادة حسبة هلل

. (2)الحسبة يلمؿ نالبية جرائـ الحدكد سكل حدم القذؼ كالسرقةم لتعمقها بحقػكؽ العبػاد
كبعد تمؾ الكممات اليسيرات عف دعكل الحسبة التر تحرؾ مػف  اللهػا دعػكل  قامػة حػد  

ألكؿ   ػػـ نقػػؼ تمػػؾ الػػدعكل ذػػر التػػرع ا   بػػاتال مػػر  سػػنعرج عمػػى األدلػػة المقبكلػػة ذػػر 
عمى العقكبة التر ستمحؽ بالجانر  ذا ما رجحت بحقه ا دلة التر ت بت جريمػة اللػرب  

 كلـ يستطع دذعها عف نتسه ذر الترع ال انر  ككما يأتر:
 جريمة الشرب إثباتاألدلة المقبولة شر اا في : الفرع األول

تمؾ الكسائؿ لػـ  حد  ال مر بحؽ لاربها  نير  ف  باتزنالؾ  ك ر مف كسيمة إل  
جريمػػة    بػػاتتكػػف محػػؿ اتتػػاؽ بػػيف التقػػه الجنػػائر اإلسػػالمر مػػف حيػػث صػػالحيتها ذػػر 

                                                           

ٌٍّز٠د ِٓ ،ٌنفي ١ً ػٓ وٍه ،ٌميػدة ٠ ،:غد  م  ّد ػ ١د ،ٌى ١سٟ ٚ  م ِوّد ػ يا ،ٌسريِ ،اٟ ٚ ( 1)

ة 1(ة ط1881 م ِاررطفٝ ،ٌزٌّررٟة ،ٌّرردخً ٌدت،سررل ،ٌمرر ٠ؼل ،إلسرر،١ِلة )  ررد، د  ،ت ،ٌّؼ فررلة

 م81صد

( ٌٍّز٠د ِٓ ،ٌنفي ١ً ٠ٕظ د  م ِوّد ت،شد ،ٌؼّ ة   ٛي ،ٌنوم١ك ،ٌعٕرياٟ فرٟ ،ٌمر ٠ؼل ،إلسر،١ِل 1)

 م41ة صد1(ة ط1118) ِمكد  ،ت ،ٌٕٛ، تة 
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تعاطر المسكرات  ا مر الذم يتػرض عمينػا تقسػيـ البحػث ذيهػا عمػى مقصػديف  نك ػ  
 ذر األكؿ األدلة المتتؽ عميها  كنقؼ ذر ال انر عمى األدلة الم تمؼ ذيها  ككما يأتر: 

 الجريمة إثباتاألدلة المتفق  مى صالحيتها في : المقصد األول
كقػكع   بػاتاألدلة التػر اتتقػت كممػة التقػه الجنػائر اإلسػالمر عمػى صػالحيتها إل 

جريمة تعاطر المسكرات بحؽ الجانر تتم ؿ باإلقرار  ك ن كاللهادة  انيان  كزر ما سنعرج 
 عميه بإيجاز نير م ؿ ذيما يأتر:

المكمػػػؼ الم تػػػار باإل بػػػار عػػػف مػػػا عميػػػه مػػػف  نسػػػافاإل زػػػك قيػػػاـأولا ا / اإلقااارار: 
باإللارة  ف كاف نيػر ذلػؾ  كزػك يعػد مػف  قػكل  ك  كاف ناطقان كبالكتابةالحقكؽ لتظان  ف 

 عػػرؼ بنتسػػه كمػػا يقػػع منهػػا  نسػػافالحػػؽ المقػػر بػػه  بػػؿ سػػيدزام ألف اإل   بػػاتاألدلػػة ذػػر 
 ف يقر الجانر بلربه  يازا   كيكتر ل بكت لرب ال مر كسائر المسكرات  (1)مف   طاء

كلػػك لمػػرة كاحػػدة  مػػاداـ  ف بقػػر  عمػػى  قػػرارل كلػػـ يتراجػػع عنػػه حتػػى لحظػػة تنتيػػذ العقكبػػة 
بحقه  ذإف تراجع عما  قر  به ذػإف العقكبػة تػدر  عنػه لملػبهم كألف الرجػكع ذػر اإلقػرار ذػر 

د عمػى الحدكد التر زر حؽ  الص هلل جائز كزك مسػقط لمحػد   ف كػاف زػك الػدليؿ الكحيػ
 الذػػان لمػػا قػػاؿ بػػه  بػػر حنيتػػة  –المػػتهـ  ك  يلػػترط لصػػحة اإلقػػرار كجػػكد رائحػػة ذػػر التػػـ

 . (2)م ألنه ربما يقر بعد زكاؿ الرائحة عنه-"رحمه اهلل"
كاألصؿ  ف اإلقرار حجة بنتسه  ذهك  قكل ما يحكػـ بػه كمقػدـ عمػى البينػة  كلهػذا 

  كدليػػػؿ ذلػػػؾ مػػػا قالػػػه القا ػػػر  بػػػك يبػػػد  القا ػػػر بالسػػػ اؿ عنػػػه قبػػػؿ السػػػ اؿ عػػػف البينػػػة
الطيػب: لػك لػهد لػازداف لممػدعر  ػـ  قػر المػدعى عميػه حكػـ بػاإلقرار كبطمػت اللػػهادة  

ب ػالؼ البينػة ذهػر   كزك حجية قاصرة   تتعدل نير المقر  ك  ي  ػذ  حػد بػإقرار نيػرل
 .(3)الةير لى  حجة متعدية

                                                           

 م498ٌٍّز٠د ٠ٕظ د  م ِوّد ت،شد ،ٌؼّ ة   ٛي ،ٌنوم١ك ،ٌعٕياٟ فٟ ،ٌم ٠ؼل ،إلس،١ِلة صد( 1)

؛   رٛ ِيٌره 181ن١ ٟة ،ٌّٛسرٛػل ،ٌعٕيا١رل ،إلسر،١ِلة ،ٌّعٍرد ، ٚية صدسؼٛ   ٓ ػ د ،ٌؼيٌٟ ،ٌؼ (1)

 م14وّيي  ٓ ،ٌس١د سيٌُة  و١، فمٗ ،ٌّسٕلة ،ٌّعٍد ،ٌ ، غة صد

؛ سؼٛ  ػ د ،ٌؼيٌٟ ،ٌؼن١ ٟة ،ٌّٛسٛػل ،ٌعٕيا١رل ،إلسر،١ِلة 418ةصد8،ٌس١د سي كة فمٗ ،ٌّسٕلة د( 8)

 م181،ٌّعٍد ، ٚية صد
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الةيػػػػر ذػػػػر مجمػػػػس  زػػػػر   بػػػػار عػػػػف  بػػػػكت حػػػػؽ لمةيػػػػر عمػػػػى : انيػػػػان / اللػػػػهادة
  كتسمى ب "البي نػة"م ألنهػا تبػي ف مػا التػبس كتكلػؼ كجػه الحقيقػة ذيمػا   تمػؼ (1)الق اء

. كيلػػترط ذػػر اللػػهادة حتػػى تكػػكف (2)ذيػػه ك  تكجبهػػا  بػػؿ  ف القا ػػر زػػك الػػذم يكجبهػػا
مك ػػكعها عػػدت لػػركط   نمبهػػا يتعمػػؽ باللػػازد الػػذم يجػػب  ف يكػػكف   بػػاتصػػالحة إل

بصػػيران مسػػممان ناطقػػان عػػد ن متيقظػػان  نيػػر محػػدكد ذػػر جريمػػة قػػذؼ ألنػػه  بالةػػان عػػاقالن حػػران 
ذاسؽ ك  تقبؿ لهادته   ػـ يجػب  ف يكػكف ذكػران ذػر اللػهادة عمػى متعػاطر ال مػرم ألف 
 قامػػة البي نػػة عمػػى الحػػدكد قاصػػرة عمػػى الػػذككر دكف اإلنػػاث  كذػػر ال مػػر يلػػترط لػػهادة 

عميػػه كسػػمـ( كصػػحبه "ر ػػكاف اهلل عمػػيهـ  عػػدليف  بػػدليؿ مػػا كرد عػػف النبػػر )صػػمى اهلل
 .(3) جمعيف" بأنه "  تجكز لهادة النساء ذر الطالؽ كالنكاح كالحدكد كالدماء"

كيجػب عمػػى الحػاكـ اللػػرعر  ف يسػأؿ اللػػازديف عػف مازيػػة ال مػر الػػذم لػػربه  
  ك يػػػف لػػػربها ذػػػر  م (4)ككيػػػؼ لػػػربها؟  ذ يحتمػػػؿ  ف يكػػػكف قػػػد لػػػربها مكرزػػػان  المػػػتهـ؟
 حتمػػاؿ  ف يكػػكف قػػد لػػربها كزػػك مقػػيـ ذػػر دار الحػػرب  كزػػك مكػػاف تنقطػػع ذيػػه مكػػاف؟ 

 ك يػػة الحػػاكـ  كمػػا ينبةػػر  ف يسػػأؿ عػػف الكقػػت الػػذم لػػرب ذيػػه؟  حتمػػاؿ التقػػادـ كزػػك
مػػركر المػػدة عنػػد مػػف يقػػكؿ بػػه  كزػػـ الحنتيػػة  ذلػػؾ  نهػػـ يقكلػػكف  ف تػػأ ر اللػػهكد ذػػػر 

  ذػػػر (5)عػػػد دلػػيالن عمػػػى الحقػػد كال ػػػةينةاإلد ء باللػػهادة حتػػػى م ػػر المػػػدة المسػػقطة ي
 .(6)القكؿ بعدـ سقكط الجريمة بتقادـ الزمف لى  حيف ذزب الجمهكر

                                                           

ة 1ة د1،ٌى٠ٛن١ررررلة )،ٌى٠ٛررررتد ٚ ،تة ، ٚلرررريا ٚ،ٌمررررؤْٚ ،إلسرررر،١ِل(ة ط ،ٌّٛسررررٛػل ،ٌفم١ٙررررل( 1)

 م184صد

،إلِيَ ِٕاٛت  ٓ ٠ٛٔا  ٓ ، ت٠ا ،ٌ ٙٛوٟة وميا ،ٌمٕيع ػٓ ِنٓ ،إللٕيعة ) ١ر ٚاد  ،ت ،ٌفىر ة  (1)

 م414ة صد9ٖ(ة  د1411

 ،إلِررريَ   رررٛ  ىررر  ػ رررد،ٌ  ،ق  رررٓ ّ٘ررريَ ،ٌارررٕؼئٟة ِارررٕف ػ رررد،ٌ  ،قة ) ١ررر ٚاد ،ٌّىنرررب (8)

ة تلرُ 818ة ) يب ً٘ وعٛ  شٙي ة ،ٌٕسيء ِرغ ،ٌ :ريي فرٟ ،ٌوردٚ (ة صد8ٖ(  د1418،نس،ِٟة

 (م14414،    )

 م٠114ٕظ د  م خيٌد تش١د ،ٌع١ٍّٟ ٚ ِوّد ِطٍٛب   ّدة ،ٌفمٗ ،ٌعٕياٟة صد (4)

٠ٕظرر د ،إلِرريَ  ٠ررٓ ،ٌؼي ررد٠ٓ ، ررٓ ٔعرر١ُ ،ٌوٕفررٟة ،ٌ ورر  ،ٌ ،اررك شرر ة وٕررز ،ٌرردلياكة) ١ ٚاد  ،ت ( 4)

 م18ة صد4،ٌّؼ فل(ة د

 م448ٌٍّز٠د ِٓ ،ٌنفي ١ً ٠ ،:غد  م ِوّد ت،شد ،ٌؼّ ة   ٛي ،ٌنوم١ك ،ٌعٕياٟة صد( 9)
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كالس اؿ الذم يمكف  ف يطرح ذر زذا المك ع مف الدراسة زك: زؿ يمكف الرجكع 
عػػف اللػػهادة؟ مػػا األ ػػر الػػذم يترتػػب عمػػى رجػػكع ذيهػػا؟ ذػػر اإلجابػػة عمػػى زػػذا التسػػا ؿ 

اللػهكد عمػا  دلػكا بػه  مػاـ الق ػاء ممكػف الحصػكؿ ذػر الكاقػع العممػر  نقػكؿ:  ف تراجػع 
 مػػػا عػػػف األ ػػػر الػػػذم يترتػػػب عميػػػه  ذإنػػػه ي تمػػػؼ بػػػا تالؼ المرحمػػػة التػػػر كصػػػمت  ليهػػػا 

سػػقطت اللػػهادةم ألف الحػػؽ  نمػػا ي بػػت   الػػدعكل كقػػت التراجػػع  ذػػإف حصػػؿ قبػػؿ الحكػػـ
 ػماف عمػى اللػازديفم ألنهمػا  بالحكـ الق ائر  كالقا ر   يق ر بكالـ لـ ي بػت ك 

 ك  لـ يتمتا ليئان عمػى المػتهـ   مػا  ف تػـ الرجػكع بعػد الحكػـ  كالػذم قػد يكػكف قبػؿ التنتيػذ
قصاص  لـ يجز ا ستيتاءم ألنها تسػقط باللػبهة   ك  بعدل  ذإف كاف قبؿ التنتيذ ذر حد

ا لػػك تػػـ ك  لػػرء عمػػى اللػػهكد ألنهػػـ لػػـ يتمتػػكا لػػرء عمػػى المػػتهـ  ب ػػالؼ الحػػاؿ ذيمػػ
الرجػػكع عػػف اللػػهادة بعػػد قػػرار الحكػػـ كتنتيػػذ مػػا كرد ذيػػه   ذ ذػػر التػػرض األ يػػر يبقػػى 
الحكػػػـ كمػػػا زػػػك ك  ينػػػتقضم ألف احتمػػػاؿ صػػػدؽ اللػػػهكد   يػػػزاؿ قػػػائـ كمػػػا  ف احتمػػػاؿ 
الكذب قائـ  كما داـ الحاؿ عمى تمؾ الصكرة ذال ينتقض الحكـ برجكع محتمؿ  نيػر  ف 

عمػػػى اللػػػازديف بمػػػا  تمتػػػال بلػػػهادتهما  ذػػػإف كػػػاف ذلػػػؾ كاقػػػع  ذلػػػؾ   يحػػػكؿ دكف الرجػػػكع
التعػػػػكيض كحسػػػػب البػػػػاب الػػػػذم  ك  منهمػػػػا عمػػػػدان ذيقػػػػتص منهمػػػػا  كا   ذي ػػػػمناف الديػػػػة

 . (1)يصنؼ  منه ال رر الذم لحؽ بال حية
 الجريمة  إثباتاألدلة المختمف حول صالحيتها في : المقصد الثاني

جريمة    باتمدل صالحيتها كحجيتها ذر  ذر الحقيقة  ف األدلة الم تمؼ حكؿ 
التػر تحمػؿ  )*(التعاطر المكجبة لمعقكبة اللرعية    تعدك اف تككف مجمكعة مف القرائف

بػػيف طياتهػػا اك ػػر مػػف د لػػة  منهػػا اف مػػف تظهػػر عميػػه يمكػػف اف يكػػكف قػػد تعػػاطى  حػػد 
كتقيػ  المػػادة  )انبعػاث رائحػة المسػػكر مػف التػػـ : نػكاع المسػكرات  كتتم ػػؿ تمػؾ القػػرائف ب

                                                           

؛ ٠418ٕظررر د سرررؼٛ  ػ رررد ،ٌؼٍرررٟ ،ٌؼن١ رررٟة ،ٌّٛسرررٛػل ،ٌعٕيا١رررل ،إلسررر،١ِلة ،ٌّعٍرررد ،ٌثرررئٟة صد (1)

 م141ة صد19،ٌّٛسٛػل ،ٌفم١ٙل ،ٌى٠ٛن١لة  د

ميتْ ش١ئيً خف١يًة فندي ػ١ٍٗة ِٚٓ ٘أل، ،ٌنؼ ٠رف ٠فٙرُ  أرٗ ن  رّد ِرٓ ،ٌم ٠ٕل ٟ٘د وً  ِيتة ظي٘ ة و )*(

م  ْ ٠ٛ:رد  ِر  ظري٘  ِؼر ٚا 1وٛ،ف  ش ط١ٓ فٟ ،ٌم ٠ٕل  نٝ وىْٛ ِؼن  ة  ِيَ ،ٌم يءة ّٚ٘يد 

م  ْ وٛ:د  رٍل ور  ط  ر١ٓ ، ِر  ،ٌظري٘  ٚ، ِر  ،ٌخفرٟ ،ٌرألٞ وردي ٠1اٍ،  سيسيً ٌ،ػنّي  ػ١ٍٗة 

م ٚ٘ ل ،ٌز ١ٍٟة ،ٌفمٗ ،إلس،ِٟ ٚ  ٌنٗة ) ِمكد   ،ت ،ٌفى ة ِادت ،ٌىنريب ػ١ٍٗم ٌٍّز٠د ٠ ،:غد  

 م111ة صد1،ٌّىن ل ،ٌميٍِل(ة 
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كزػػك سػػكراف(  كيمكػػف  جمػػاؿ  راء التقػػه الجنػػائر اإلسػػالمر  نسػػافالمسػػكرة  كملػػازدة اإل
جريمػة    بػاتالتر انقسمت عمى اتجػازيف بالنسػبة لحكػـ تمػؾ القػرائف كمػدل حجيتهػا ذػر 

 اللرب  ككما يأتر:
كؿ يرل عدـ جكاز  قامػة الحػد  بكجػكد  حػدل تمػؾ القػرائف: كزػك قػ: ا كؿ ا تجال  

اك ػػر  زػػؿ العمػػـ  مػػنهـ ال ػػكر  بػػك حنيتػػة كاللػػاذعر ك حمػػد ذػػر  حػػدل الػػركايتيف  كاسػػتندكا 
ذػػر قػػكلهـ ذاؾ عمػػى  ف الرائحػػة محتممػػة  كاللػػرب قػػد يقػػع بػػاإلكرال  كالػػدليؿ ذػػر الحػػدكد 

ذلػؾ ذػإف  ال الصة هلل تعالى  ف طر  عميػه اللػؾ كا حتمػاؿ بطػؿ بهػش ا سػتد ؿ  كمػع
القػػػكؿ بتعزيػػػر مػػػف كجػػػدت مػػػف قامػػػت  ػػػدل  حػػػدل تمػػػؾ  لػػػى  الحنتيػػػة كالحنابمػػػة يػػػذزبكف

  كدليمهـ ذر ذلؾ ما كرد ذر األ ر عف القا ر  بر مميكػة  حيػث قػاؿ: ) تيػت (1)القرائف
برجؿ يكجد منه ري  ال مر ك نا قاض عمى الطائؼ ذاردت  ف   ربه  ذقاؿ:  نما  كمػت 

الزبيػػر  ذكتػػب  لػػر:  ف كػػاف مػػف التاكهػػة مػػا يلػػبه ريػػ  ال مػػر  ابػػف  لػػى  ذاكهػػة  ذكتبػػت
 .(2) ذادر  الحد عنه(

يرل كجكب  قامة الحد  بكجػكد احػدل تمػؾ القػرائف: قػاؿ بهػذا الػر م : ا تجال ال انر
المالكيػػة كركايػػة عػػف اإلمػػاـ  حمػػد كر م كػػؿ مػػف ابػػف تيمػػة كابػػف القػػيـ  كحجػػتهـ ذػػر ذلػػؾ 

 مػػر كع مػػاف كعبػػداهلل ابػػف مسػػعكد "ر ػػر اهلل عػػنهـاأل ػػار التػػر جػػاءت عػػف كػػؿ مػػف ع
حيث كرد عف السائب بف يزيد قاؿ: )لهدت عمػر بػف ال طػاب صػمى عمػى   (3) جمعيف"

نػػر سػػألته  جنػػازة  ػػـ  قبػػؿ عمينػػا ذقػػاؿ  نػػر كجػػدت مػػف عبيػػد اهلل بػػف عمػػر ريػػ  اللػػراب كا 
نػر سػائؿ عػف اللػراب الػذم لػرب ذػإف كػاف مسػكرا  جمدتػه قػاؿ عنها ذزعـ  نها الطالء كا 

                                                           

؛ ،إلِريَ   ررٛ 18ة صد4د ،إلِرريَ ، رٓ ٔعر١ُ ،ٌوٕفررٟة ،ٌ ور  ،ٌ ،ارركة د( ٌٍّز٠رد ِرٓ ،ٌنفي رر١ً ٠ ،:رغ1)

؛  م ِوّرد 81زة صد؛  م ِي:د   ٛ تخ١لة ،ٌٛ:14١ِيٌه وّيي  ٓ ،ٌس١د سيٌُة ،ٌّعٍد ،ٌ ، غة صد

 م481ت،شد ،ٌؼّ ة   ٛي ،ٌنوم١ك ،ٌعٕياٟة صد

،إلِيَ   ٛ  ى  ػ دهللا  ٓ ِوّد  ٓ   ٟ ش١ ل ،ٌؼ سٟة ِإف ، ٓ   ٟ ش١ لة )،ٌٕٙردد ،ٌرد،ت ،ٌسرٍف١ل ( 1)

ة) رريب فررٟ ،ٌ :ررً ٠ٛ:ررد ِٕررٗ ت٠رر، ،ٌخّرر  ِرري 11،ٌٕٙد٠ررلة ِارردت ،ٌىنرريب ،ٌّىن ررل ،ٌمرريٍِل(ة  د

 (م18119)ة تلُ ،    88ػ١ٍٗ(ةصد

( ،إلِيَ   ٛ ػّ  ٠ٛسف  ٓ ػ دهللا  ٓ ػ رد ،ٌ ر  ،ٌّٕر ٞ ،ٌم ط رٟة ،نسرنألويت ،ٌعريِغ ٌؼٍّريء فمٙريء 8)

 م4ةصد8(ة د1111، ِايتة ) ١ ٚاد  ،ت ،ٌىنب ،ٌؼ١ٍّلة 
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. كمػػا جػػاء عػػف طريػػؽ حصػػيف بػػف المنػػذر  نػػه قػػاؿ: )لػػهدت (1)ذلػػهدته بعػػد ذلػػؾ يجمػػدل(
ع مػػػاف بػػػف عتػػػاف  تػػػر بالكليػػػد قػػػد صػػػمى الصػػػب  ركعتػػػيف  ػػػـ قػػػاؿ  زيػػػدكـ؟ ذلػػػهد عميػػػه 

 نػه ريل يتقيػأ  ذقػاؿ ع مػاف:  نػه  :رجالف  احدزما حمراف:  نػه لػرب ال مػر  كلػهد   ػر
ف كػػػاف زنالػػػؾ مػػػف التقػػػه (2).(...يػػػا عمػػػر  قػػػـ ذاجمػػػدل لػػػـ يتقيػػػأ حتػػػى لػػػربها  ذقػػػاؿ:    كا 

القػكؿ: بػأف ال ميتػة ع مػاف بػف عتػاف "ر ػر اهلل عنػه" لػـ يحػد   لى  اإلسالمر مف يذزب
. ذػر حػيف جػاء ذػر األ ػر الػذم كرد (3)الكليد لمجرد القيئ   نما حدل  ن ماـ البي نة  ليػه

مسعكد سكرة يكسؼ  ذقاؿ رجؿ: ما عف عمقمة الذم قاؿ ذيه: )كنا ذر حمص  ذقر  ابف 
زكذا  نزلت  ذقاؿ: قر ت عمى رسكؿ اهلل "صمى اهلل عميه كسمـ" ذقػاؿ: "" حسػنت"  ككجػد 

 .(4)منه ري  ال مر  ذقاؿ:  تجمع  ف تكذب بكتاب اهلل  كتلرب ال مر  ذ ربه الحد (
 جزاء تعاطي المسكرات: الفرع الثاني

ار العقكبػة التػر ينبةػر  يقاعهػا عمػى مػف لـ تتتؽ كممة التقه اإلسالمر عمى مقد 
 ف اهلل  لػى  ي بت بالدليؿ اللرعر اما الق اء تعاطيه لممكاد المسكرةم كسػبب ذلػؾ يراجػع

تبارؾ كتعالى لـ يحدد ذر كتابه العزيز مقدار الجزاء  ككذا زػك الحػاؿ ذػر الس ػنة النبكيػة 
ر كالقميػؿ  نيػر  نػه ذػر المطهرة  حيث كػاف النبػر  )صػمى اهلل عميػه كسػمـ( ي ػرب الك يػ

جميػػع الحػػا ت لػػـ يػػزد عمػػى األربعػػيف جمػػدة  كمػػا  ف األ ػػار التػػر كردت عػػف الصػػحابة 
  تقطع بكجكد  جماع بينهـ عمى مقدار محػدد لجػزاء  "ر كاف اهلل تعالى عنهـ  جمعيف"

لارب ال مر  األمػر الػذم انعكػس عمػى يراء التقهػاء المسػمميف مػف بعػدزـ  حيػث ذزػب 

                                                           

ةتلررُ 118ة) رريب ،ٌرر ٠،(ةصد8( ،إلِرريَ   ررٛ  ىرر  ػ ررد،ٌ  ،ق ،ٌاررٕؼئٟة ِاررٕف ػ ررد،ٌ  ،قة د1)

 (م11118،   )

َ ِعد ،ٌرد٠ٓ   رٛ ،ٌسرؼي ،ا ،ٌّ ريتنة :ريِغ ،  رٛي فرٟ   ي ٠رث ،ٌ سرٛية) ١ ٚاد ِط ؼرل ،إلِي (1)

ة تلرُ 481ة ) يب ِمد،ت ،ٌود ٚ ىّرٗ(ة صد8ة  د1،ٌوٍٛ،ٟٔة ِادت ،ٌىنيب ،ٌّىن ل ،ٌميٍِل(ة ط

 (م1819،   )

 م14،إلِيَ   ٛ ِيٌه وّيي ،ٌس١د سيٌُة  و١، فمٗ ،ٌّسٕلة ،ٌّعٍد ،ٌ ، غة صد( 8)

؛ سرررؼٛ  ػ رررد ،ٌؼررريٌٟ ،ٌؼن١ رررٟة 19 –١14د سررريٌُة  رررو١، فمرررٗ ،ٌسرررٕلة ،ٌّعٍرررد ،ٌ ، رررغة صد،ٌسررر( 4)

 م114ة صد1،ٌّٛسٛػل ،ٌعٕيا١ل ،إلس،١ِلة  د
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القػكؿ  لػى  القكؿ بأف جػزاءل  ربعػيف جمػدة   نيرزػا  ذػر حػيف ذزػب   ػركف  لى بع هـ
   كبياف تمؾ اآلراء زك مك ع بح نا ذيما يأتر: (1) ف الجزاء زك  مانيف جمدة

قػػاؿ  ف حػػد  لػػارب ال مػػر كسػػائر المسػػكرات  ربعػػكف جمػػدة  كزػػك الاارأي األول:  
ح عنػػد اإلمػػاـ  حمػػد  كبػػه قػػاؿ ر م اللػػاذعر كداككد كابػػف حػػـز الظػػازرم  كالقػػكؿ المرجػػك 

   كالحج  التر يستند عميها  صحاب زذا الر م تتم ؿ باآلتر:(2)جمع مف الصحابة
ما ركال  بك ساساف قاؿ: )لهدت ع ماف بف عتاف  تػر بالكليػد قػد صػمى الصػب   .1 

ركعتيف   ـ قاؿ  زيدكـ؟ ذلهد عميه رجالف:  حدزما حمػراف  نػه لػرب ال مػر كلػهد 
يتقيأ  ذقاؿ ع ماف:  نه لػـ يتقيػأ حتػى لػربها  ذقػاؿ: يػا عمػر قػـ ذاجمػدل    ر  نه ريل 

ذقاؿ عمر: قـ يا حسف ذاجمدل  ذقاؿ الحسف: كؿ  حار زا مػف تػكلى قار زػا  ذكأنػه كجػد 
عميه  ذقاؿ يا عبداهلل بف جعتر قـ ذاجمدل  ذجمدل كعمر يعد حتى بمغ  ربعيف  ذقػاؿ: 

عميػػه كسػػمـ(  ربعػػيف كجمػػد  بػػك بكػػر  ربعػػيف    مسػػؾ   ػػـ قػػاؿ: جمػػد النبػػر  )صػػمى اهلل
)  . (3)كعمر  مانيف ككؿ سن ة  كزذا  حب  لر 

ما ركال  نس بف مالؾ: ) ف النبر  )صمى اهلل عميه كسػمـ(   تػر  برجػؿ قػد لػرب  . 2 
ال مػر ذجمػدل بجريػدتيف نحػك  ربعػيف. قػاؿ: كذعمػه  بػك بكػر  ذممػا كػاف عمػر استلػار 

 .(4)  ؼ الحدكد  مانيف ذأمر به عمر(الناس ذقاؿ له عبدالرحمف: 
القػكؿ بجػكاز الزيػادة ذػر عقكبػة لػارب ال مػر  لػى  كمع ذلؾ ذقد ذزػب اللػاذعية 

عمػػى األربعػػيف جمػػدة  كذلػػؾ بكصػػته تعزيػػر   بكصػػته حػػد   كقػػد اسػػندكا ر يهػػـ ذاؾ  بمػػا 
ركال  بك ساساف  كالذم جاء ذيه عف  ف عمر بف ال طاب "ر ر اهلل عنه"   نه  ػرب 

ارب ال مػػر  مػػانيف عمػػى مػػر ل مػػف الصػػحابة كملػػاكرته  يػػازـ دكف  ف يعتػػرض عميػػه لػػ
                                                           

 م٠84ٕظ د  م ِي:د   ٛ تخ١ّلة ،ٌٛ:١ز فٟ   ىيَ ،ٌودٚ  ٚ،ٌمايص ٚ،ٌنؼز٠ ة صد( 1)

فريظ ،ٌّٕٙري ة ) ١ر ٚاد  ،ت ( ،إلِيَ ِوّد ،ٌخط١ب ،ٌمر  ١ٕٟة ِ ٕرٟ ،ٌّونري   ٌرٝ ِؼ فرل ِؼرئٟ  1ٌ)

؛ ،إلِرريَ ػ رردهللا  ررٓ   ّررد  ررٓ لد،ِررل ،ٌّمدسررٟ  ررٓ  ٕ ررً ،ٌمرر١ ئٟة 188ة صد4،ٌفىرر ة  ما(ة  د

؛ 818ة صد11ٖ(ة  د1414،ٌّ ٕٟ فٟ فمٗ ،إلِيَ   ّد  ٓ  ٕ ً ،ٌمر١ ئٟة ) ١ر ٚاد  ،ت ،ٌفىر ة 

 م   181ة صد1،إلِيَ ،ٌم١ ، ٞة ،ٌّٙألب فٟ فمٗ ،إلِيَ ،ٌميفؼٟة  د

 (م11س ك وخ ٠عٗ فٟ  فولد ) (8)

،إلِرريَ   ّررد  ررٓ  ٕ ررًة ِسررٕد ،إلِرريَ   ّررد  ررٓ  ٕ ررًة )،ٌمرري٘ ةد ِؤسسررل ل ط ررلة ِارردت ،ٌىنرريب  (4)

 (م11818ة تلُ ،    )119ة صد8،ٌّىن ل ،ٌميٍِل(ة  د
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 حػد مػػنهـ. كاأل ػر الػػذم كرد عػػف طريػؽ عبػػداهلل بػػف الهػذيؿ  نػػه قػػاؿ: ) تػر  عمػػر "ر ػػر 
اللػاـ  كجعػؿ يقػكؿ  لػى  قد لرب ال مر ذر رم اف ذجمدل  مػانيف كنتػالاهلل عنه" بليخ 

 .(1)صبياننا صياـ( ك  ياـلممن ريف  ذر لهر رم اف ككلداننا ص
كنيرزا مػف المسػكرات  مػانكف  الر م ال انر: قاؿ  صحابه  ف عقكبة لار ال مر 

. كسػندزـ ذػر (2)جمدة  كزك ر م اإلماـ  بك حنيتة كاإلماـ مالؾ كالراج  عند اإلماـ  حمػد
 بعض األ ار التر كردت عف الصحابة "ر كاف اهلل عميهـ  جمعيف"  منها: ذلؾ 
كم  عػػف  نػػس بػف مالػػؾ: ) ف النبػػر  )صػمى اهلل عميػػه كسػػمـ( جمػد ذػػر ال مػػر . مػا ر 1 

بالجريػػد كالنعػػػاؿ  ػػـ جمػػػد  بػػك بكػػػر  ربعػػيف  ذممػػػا كػػاف عمػػػر كدنػػا النػػػاس مػػف الريػػػؼ 
كالقػػرل  قػػاؿ مػػا تػػركف ذػػر جمػػد ال مػػر؟ ذقػػاؿ عبػػدالرحمف بػػف عػػكؼ  رل  ف تجعمهػػا 

 . (3)كأ ؼ الحدكد  قاؿ: ذجمد عمر  مانيف(
عمػر "ر ػر اهلل  لػى  م  عف ابف كبرة الكمبر قاؿ: ) رسمنر  الد بف الكليػدما رك  .2 

عنه"  ذأتيتػه كمعػه ع مػاف بػف عتػاف كعبػد الػرحمف بػف عػكؼ كعمػر كطمحػة كالزبيػر 
"ر ر اهلل عنهـ"  كزـ معه متكئكف ذر المسػجد  ذقمػت:  ف  الػد بػف الكليػد  رسػمنر 

انهمكػػػكا ذػػػر ال مػػػر  كتحػػػاقركا   ليػػػؾ كزػػػك يقػػػر  عميػػػؾ السػػػالـ كيقػػػكؿ:  ف النػػػاس قػػػد
العقكبػػػة ذيػػػه؟ ذقػػػاؿ عمػػػر "ر ػػػر اهلل عنػػػه": زػػػـ زػػػ  ء عنػػػدؾ ذاسػػػألهـ  ذقػػػاؿ عمػػػر 

ذا زػػذل اذتػػرل  كعمػػى المتتػػرم  مػػانكف»"ر ػػر اهلل عنػػه":    «نػػرال  ذا سػػكر زػػذل  كا 
قاؿ: ذقاؿ عمر "ر ر اهلل عنه":  بمغ صاحبؾ ما قاؿ  قػاؿ: ذجمػد  الػد "ر ػر اهلل 

 . (4) ...(عنه"  مانيف

                                                           

،إلِرررريَ   ّررررد  ررررٓ ،ٌوسرررر١ٓ ،ٌ ١ٙمررررٟة سررررٕٓ ،ٌ ١ٙمررررٟ ،ٌى رررر ٜة )ِىررررل ،ٌّى ِررررلد ِىن ررررل  ،ت ( 1)

 (م11818تلُ ،   ) ة811ة) يب ِي :يء فٟ ػد   ّد ،ٌخّ (ة صد8(ة د1884،ٌ ي ة

،إلِرريَ ، ررٓ لد،ِررل ،ٌّمدسررٟة ؛ 81ة صد4،إلِرريَ  ٠ررٓ ،ٌررد٠ٓ  ررٓ ٔعرر١ُ ،ٌوٕفررٟة ،ٌ ورر  ،ٌ ،ارركة د( 1)

؛ ،إلِريَ   رٛ ػّر  ٠ٛسرف  رٓ ػ رد 811صد ة11،ٌّ ٕٟ فٟ فمٗ ،إلِيَ   ّد  ٓ  ٕ ً ،ٌم١ ئٟة  د

 م9ة صد8ويت  د،ٌ   ،ٌّٕ ٞ ،ٌميفؼٟة ،إلسنأل

ة ) ريب ِري :ريء فرٟ ػرد   رد ،ٌخّرر (ة 8،إلِريَ ،ٌ ١ٙمرٟة سرٕٓ ،ٌى ر  ٚفرٟ  ٠ٍرٗ ،ٌعرٛ٘  ،ٌٕمرٟة  د (8)

 (م 11889ة تلُ ،   )818صد

ة ) رريب ػررد   رد ،ٌخّرر (ة )ِارردت ،ٌىنرريب 14،إلِريَ ،ٌ ١ٙمررٟة ِؼ فررل ،ٌسررٕٓ ٚ،  ريت ٌٍ ١ٙمررٟة  د( 4)

 (م4481ة تلُ ،    )191،ٌّىن ل ،ٌميٍِل(ة صد
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كالػػػرام الػػػراج  عمػػػى مػػػا يػػػرل صػػػاحب صػػػحي  ذقػػػه السػػػنة ك دلتػػػه عمػػػى المػػػذازب 
األربعة  زك الر م الذم يقكؿ بأف حد  لارب ال مر  ربعكف جمدةم ألنه الذم ذعمػه النبػر  
)صمى اهلل عميه كسمـ(  ك بك بكر كعمػر "ر ػر اهلل عنهمػا" صػدران مػف  الذتػه  ك مػا مػا 

 الػد بػف الكليػد "ر ػر  لػى  ه" كاستلار ذيه الصػحابة ككتػب بػهزادل عمر "ر ر اهلل عن
اهلل عنػػػه"  ذإنػػػه زيػػػادة مػػػف بػػػاب التعزيػػػر عنػػػدما ر ل  ف النػػػاس قػػػد انهمكػػػكا ذػػػر اللػػػرب 

 :(1)كتحاقركا العقكبة األصمية  كي يد ذلؾ ما يأتر
 مػػانيف  ذعنػػػه: ) نػػػه جمػػػد  لػػػى  سػػتيف  ػػػـ لػػػى  .  ف عمػػر تػػػدرج بالجمػػػد مػػف  ربعػػػيف1 

ف سػػػكطان  ذممػػػػا ريزػػػـ   يتنػػػػازكف جعمػػػه سػػػػتيف  ذممػػػا ريزػػػػـ   يتنػػػازكف جعمػػػػه  ربعػػػي
 . (2)  مانيف   ـ قاؿ: زذا  دنى الحدكد(

.  ف عمر كاف ي ػرب ذػر كقػت كاحػد  ربعػيف ك مػانيف تبعػان لممصػمحة  حيػث كرد 2 
ذػػر األ ػػر الػػذم ركال ابػػر راذػػع عػػف عمػػر "ر ػػر اهلل عنػػه"   نػػه: ) تػػر بلػػارب ذقػػاؿ 

مطيع بف األسكد العدكم ذقاؿ:  لى  رجؿ   تأ ذل ذيؾ زكادة  ذبعث به لى  ألبع نؾ
 ذا  صػػبحت نػػدان ذا ػػربه الحػػد  ذجػػاء عمػػر "ر ػػر اهلل عنػػه"  كزػػك ي ػػربه  ػػربان 

 ػربته؟ قػاؿ: سػتيف  قػاؿ: اقػتص عنػه بعلػريف  قػاؿ  لديدان ذقاؿ: قتمت الرجػؿ  كػـ
له قصاصان بالعلريف التر  بك عبيد: اقتص عنه بعلريف  يعنر: اجعؿ لدة  ربؾ 

بقيت مف ال مانيف  كذر زذا األ ر ذقه عظػيـ  منػه  ف ي ػرب اللػارب  ػرب نيػر 
لػػديد جػػدان  ك ف   ي ػػرب حتػػى يصػػحك مػػف سػػكرل كيػػزكؿ عنػػه ا ػػر المسػػكر  بػػدليؿ 
قكلػػػه: " ذا اصػػػبحت ذا ػػػربه "  كذيػػػه  ي ػػػان  ف الزيػػػادة عمػػػى األربعػػػيف جمػػػدة تعزيػػػران 

 .(3)كليس حد (
ف كػػا القػػكؿ:  ف عقكبػػة  لػػى  ف زنػػاؾ مػػف التقػػه اإلسػػالمر المعاصػػر مػػف يػػذزبكا 

لارب ال مر كسائر المسكرات تد ؿ  مف باب التعزير   الحػدكد  ككػؿ مػا زنالػؾ  ف 
                                                           

 م11،إلِيَ وّيي ،ٌس١د سيٌُة  و١، فمٗ ،ٌّسٕلة ،ٌّعٍد ،ٌ ، غة صد( 1)

ة تلرررُ 811ة ) ررريب  رررد ،ٌخّررر (ة صد1،إلِررريَ   رررٛ  ىررر  ػ رررد،ٌ  ،قة ِارررٕف ػ رررد،ٌ  ،قة د (1)

 (م18441،   )

ة ) يب ِي :يء فٟ ،ليِل ،ٌوّد فرٟ  ريي 8،إلِيَ ،ٌ ١ٙمٟة ،ٌّسٕٓ ،ٌى  ٜ ٚفٟ  ٠ٍٗ ،ٌعٛ٘  ،ٌٕمٟة  د( 8)

 (م11881ة تلُ ،   )811،ٌسى   ٚ  نٝ ٠أل٘ب سى ٖ(ة صد
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الحد  األدنى لمعقكبة محدد بما   يقؿ عف  ربعيف جمدلم كلمحاكـ  ف يزيد عميها ما لػاء  
 :(1)الر م  بما يأتر ك ستدؿ صاحب زذا  كمما ر ل مصمحة ذر ذلؾ

 ف اهلل تبػػارؾ كتعػػالى لػػـ يػػذكر حػػد ل ذػػر القػػراف  كمػػا  ف النبػػر  )صػػمى اهلل عميػػه  .1 
كسمـ( لـ يذكر حد ل ذػر الس ػنة  بػؿ قػاؿ )صػمى اهلل عميػه كسػمـ(  ذػر الحػديث الػذم 

قبيصة بف ذ يػب: ) ف لػرب ذاجمػدكل   ػـ نػف لػرب ذجمػدكل  ركم  عف الززرم عف 
الرابعػة  ذػأتر   ك  كل   ف لرب ذاقتمكل    يدرم الززرم بعد ال ال ة ـ  ف لرب ذاجمد

برجؿ قد لرب ذجمدل  ـ اتى بػه قػد لػرب ذجمػدل  ػـ  تػر  بػه قػد لػرب ذجمػدل كك ػع 
  كذػر الحػديث دليػؿ كا ػ  عمػى تػدرج عقكبػة لػارب (2)القتؿ كصارت ر صة ...(

 الزيادة ك  النقصاف. كلك كاف حدان لما كاف يقبؿ     القتؿ لى  ال مر حتى تصؿ
.  ف الصحابة "ر كاف اهلل عميهـ" كانكا  ذا  تر  باللارب قػامكا  ليػه ي ػربكنه بالجريػد 2

كالنعػػاؿ كطػػرؼ الػػرداء كاأليػػدم  كمػػا  لػػبه ذلػػؾ  كلػػك كػػاف حػػدان   يتجػػاكز لكجػػب 
  بطه  ك     يككف كؿ مف جاء  رب.

ر عهػد عمػر "ر ػر اهلل عنػه"  حػيف .  ف الصحابة "ر كاف اهلل عميهـ" لما تلاكركا ذػ3
بػػف عػػكؼ "ر ػػر اهلل عنػػه":   ػػؼ الحػػدكد   ك ػػر النػػاس مػػف لػػربه  قػػاؿ عبػػدالرحمف

 مانكف. ذكاذؽ عمى ذلؾ الصحابةم ككجه الد لػة مػف زػذا الحػديث  نػه قػاؿ: )  ػؼ 
الحدكد  مانكف(. كنحف نعمـ  ف الرسكؿ )صمى اهلل عميه كسمـ(:  رب اللارب ذر 

ف  كذر عهد  بر بكر "ر ر اهلل عنه"  ربعيف  كلك كاف حدان لكػاف عهدل نحك  ربعي
  ؼ الحدكد  ربعيف   ـ لك كاف حدان مػا اسػتطاع عمػر ك  نيػرل  ف يتجػاكزل  ذالحػد 
  يمكف  ف يزيدل  حد. كما  ف قكله   ؼ الحػدكد  مػانكف  يػدؿ عمػى  نػه يجػكز  ف 

ى اهلل عميػه كسػمـ(  كلػك كػاف نتجاكز ما كاف اللارب يجمد  يال ذر عهػد النبػر  )صػم
حػػػػدان مػػػػا جػػػػازت مجاكزتػػػػه  ك  استلػػػػار عمػػػػر "ر ػػػػر اهلل عنػػػػه" ذػػػػر الزيػػػػادة  كزػػػػك 
المعػػػػركؼ بػػػػالكقكؼ عنػػػػد حػػػػدكد اهلل. كمػػػػا دمنػػػػا قػػػػد تعر ػػػػنا لػػػػر م اللػػػػيخ العالمػػػػة 

                                                           

،ٌم١  ،ٌؼ،ِلد ِوّرد  رٓ  ريٌ، ،ٌؼث١ّر١ٓة ،ٌمر ة ،ٌّّنرغ ػٍرٝ  ،  ،ٌّسرنمٕغة )،ٌمري٘ ةد  ،ت ، رٓ ( 1)

 م148-148ة صد 9ة د1(ة ط1118،ٌعٛ ٞة 

١ٍّرررلة ،إلِررريَ ِوّرررد  رررٓ   ت٠رررا   رررٛ ػ ررردهللا ،ٌمررريفؼٟة ِسرررٕد ،ٌمررريفؼٟة) ١ ٚاد  ،ت ،ٌىنرررب ،ٌؼ( 1)

 (م1898ة تلُ ،ٌود٠ث )184 ما(ة)ونيب ، ش  ل(ة صد
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الع يميف "رحمه اهلل"  كقد كاف  حد كبار العممػاء ذػر المممكػة العربيػة السػعكدية  بػؿ 
تحقيػػػػؽ الةايػػػػة المرجػػػػكة مػػػػف الدراسػػػػة قػػػػدر  لػػػػى  ذػػػػر حياتػػػػه  كسػػػػعيان  كالمتتػػػػر العػػػػاـ

اإلمكػاف  نػرل اف نقػؼ عمػػى الػر م الػراج  بلػأف طبيعػػة النظػاـ الػذم تػد ؿ  ػػمنه 
عقكبػػػة لػػػارب ال مػػػر ذػػػر المممكػػػة العربيػػػة السػػػعكدية   م زػػػؿ يعػػػد  مػػػف الحػػػدكد  ـ 

يعة اإلسػػالمية  كعنػػد بكصػػتها الدكلػػة األك ػػر تطبيقػػان كتقيػػدان بأحكػػاـ اللػػر  التعػػزم؟ م
بح نا عف  جابة لاذية لم ؿ ذاؾ التسا ؿ  لـ نجد  يران مما كرد ذػر القػرار الصػادر 

ق بلػأف ال مػر 1397/ ربيػع ال ػانر/ 4( ذػر 53مف زيئة كبار العمماء ذم الرقـ )
كعقكبة لاربه  كما يأتر نص القرار: )الحمد هلل كالصػالة كالسػالـ عمػى مػف   نبػر  

ه كصػػػحبه كبعػػػد: ذتػػػر الػػػدكرة العالػػػرة لمجمػػػس زيئػػػة كبػػػار العممػػػاء بعػػػدل كعمػػػى يلػػػ
/ربيػػػػػػػػػػػع 4 لػػػػػػػػػػػى  ق1397/ربيػػػػػػػػػػػع األكؿ/22المنعقػػػػػػػػػػػدة بمدينػػػػػػػػػػػة الريػػػػػػػػػػػاض مػػػػػػػػػػػف 

ق  جرل ا طالع عمى البحث المقدـ مف المجنة الدائمة  ذر مك كع 1397ال انر/
 ية:لرب ال مر كعقكبة لاربه  كبعد تبادؿ كجهات النظر كالمناقلة ذر األمكر اآلت

.  بكت الحػد بكجػكد 3. تجزئة عقكبة لارب ال مر. 2. عقكبة لارب ال مر. 1 
. تعزيػر مػف  5 بحالػة نيػر طبيعيػة نسػاف.كجػكد اإل4القرء مع قرينة   رل.  ك  الرائحة

النصػػػكص اللػػػرعية  لػػػى  تكػػػرر منػػػه سػػػرب ال مػػػر بعػػػد اقامػػػة الحػػػد عميػػػه. كبعػػػد الرجػػػكع
 : (1)رر المجمس ما يأترككالـ  زؿ العمـ ذر األمكر المذككرة ق

.  ف عقكبػػة لػػارب ال مػػر الحػػد   التعزيػػر باإلجمػػاع  كمػػا قػػرر  نػػه  مػػانكف جمػػدة مػػا عػػدا  1
 ذ يمة الليخ عبداهلل بف قعكد ذيرل  نه  ربعكف.

 . قرر المجمس باإلجماع استيتاء الجمد جممة كاحدة كعدـ تجزئته. 2
قيئػػه مػػع كجػػكد قرينػػة   ػػرل  ك  ال مػػر . قػػر المجمػػس باألنمبيػػة  بػػكت الحػػد بكجػػكد رائحػػة 3

 يقتنع بها القا ر.
لمقا ر  ف يعزر مف تكرر منه لرب ال مر  ال ان  ك قيـ الحد عميه بعد كؿ مرة بمػا يػرال  .4

مف سػجف كجمػد كنحكزمػا مػع اقامػة الحػد الكاجػب. كاهلل المكذػؽ  كصػمى اهلل عمػى محمػد 
 كيله كصحبه كسمـ(.

                                                           
 م119-٠114 ،:غد سؼٛ   ٓ ػ د ،ٌؼيٌٟ ،ٌؼن١ ٟة ،ٌّٛسٛػل ،ٌعٕيا١ل ،إلس،١ِلة ،ٌّعٍد ،ٌثئٟة صد ( 1)
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تسػػا ؿ   يػر يػػدكر حػكؿ  مكانيػػة  نػزاؿ الحػػد  عمػػى  كقبػؿ  تػػاـ زػذل الدراسػػة زنالػؾ
مػػف يتعامػػؿ بػػال مر كسػػائر المسػػكرات دكف  ف يلػػربها ككػػذا مػػف يجػػالس متعاطكزػػا؟ ذػػر 
اإلجابة عف زذا التسا ؿ ذيما لك تـ طرحه نقػكؿ:  نػه يحػـر مجالسػة لػاربر ال مػر كزػـ 

ان كػاف  ـ نيػرل  يلربكنها  ككذا األكؿ عمى مائدة يلرب عميها لػرء مػف المسػكرات  مػر 
ذػر الحػػديث الػذم ركال جػابر "ر ػر اهلل عنػػه"  (بػدليؿ قػكؿ النبػر  )صػػمى اهلل عميػه كسػمـ

. (1)مػػف كػػاف يػػ مف بػػاهلل كاليػػـك اآل ػػر ذػػال يقعػػد عمػػى مائػػدة يلػػرب عميهػػا ال مػػر()قػػاؿ: 
 ك  مجنكنػػػان  ك  كمػػػا يحػػػـر عمػػػى المسػػػمـ المكمػػػؼ  ف يسػػػقر نيػػػرل ال مػػػر كلػػػك كػػػاف صػػػبيان 

كله )صمى اهلل عميه كسمـ( ذػر الحػديث الػذم ركال عبػداهلل ابػف عمػر "ر ػر اهلل كاذران  لق
عنهمػػػػا": )لعػػػػف اهلل ال مػػػػر كلػػػػاربها كسػػػػاقيها كبائعهػػػػا كمبتاعهػػػػا كعاصػػػػرزا كمعتصػػػػرزا 

 . (2)كحاممها كالمحمكلة  ليه(
 ما عقكبة زػ  ء الدنيكيػة  ذهػر عمػى مػا يػرل صػاحب صػحي  ذقػه السػنة  ليسػت 

م ألف الحػد   نمػا  بػت بحػؽ  صػناؼ معينػة مػنهـ لػارب ال مػر دكف نيػرل العقكبة الحد يػة
مػػػف المتعػػػامميف بهػػػام لعػػػدـ كجػػػكد نػػػص لػػػرعر بلػػػأنها   ذػػػر القػػػريف ك  ذػػػر الس ػػػنة ك  
اإلجماع ك  حتى قكؿ صحابر      ف ذلؾ   يعنر  ف يتركػكف عمػى زػكازـ دكف جػزاء 

سػػائر المسػػكرات عمػػى المجتمػػع  ذهػػك يردعػػه كيػػدذع اللػػر الػػذم يجمبػػه تعػػاممهـ بػػال مر ك 
كػػاف  ف   يػػد ؿ ذػػر بػػاب الجػػرائـ الحديػػة      نػػه   يتمػػت مػػف بػػاب الجػػرائـ التعزيريػػة  

ر لػاذ   اجتمػاعالذم ي كؿ اإلماـ سمطة تقديرية كاسػعة تمكنػه مػف معالجػة كػؿ سػمكؾ 
يػة السػائدة ذػر يػة كاأل القجتماعيتتؽ مع  حكاـ اللريعة اإلسالمية ك  المبادئ كالقيـ ا 

   .(3)المجتمع  كمنها التعامؿ بالمحرمات مف السمع كال مر كسائر المسكرات

                                                           

،إلِيَ ػ دهللا  رٓ ػ رد،ٌ  ّٓ   رٛ ِوّرد ،ٌرد،تِٟة سرٕٓ ،ٌرد،تِٟ ة) ١ر ٚاد  ،ت ،ٌىنريب ،ٌؼ  رٟة ( 1)

ة تلرررُ 148ب ،ٌٕٙرررٟ ػرررٓ ،ٌمؼرررٛ  ػٍرررٝ ِياررردة ٠رررد،ت ػ١ٍٙررري خّررر (ة صدة) ررري1ة  د1ٖ( ط1411

 (م1181،ٌود٠ث)

،إلِيَ   ٛ  ،ٚٚ  س١ٍّيْ  ٓ ، شؼث ،ٌسعسنئٟة سٕٓ   رٟ  ،ٚٚ ة ) ١ر ٚاد  ،ت ،ٌىنريب ،ٌؼ  رٟة  (1)

 (م8919ة تلُ ،ٌود٠ثد)899ة ) يب ،ٌؼٕب ٠ؼا  ٌٍخّ (ة صد8 ما(ة  د

ٛ ِيٌره وّريي  رٓ ،ٌسر١د سريٌُة  رو١، فمرٗ ،ٌّسرٕلة ،ٌّعٍرد ،ٌ ، رغة ٠ٕظ د ،إلِيَ    ٗٔفسفٟ ،ٌّؼٕٝ ( 8)

 م18صد
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 الخاتمة
 تعػػػاطر ظػػػازرة  حكػػاـ عمػػػى نقػػػؼ  ف  اللهػػا مػػػف حاكلنػػػا التػػر الدراسػػػة  تػػػاـ ذػػر

 العربػػػػر المجتمػػػػع منهػػػػا يعػػػػانر التػػػػر الملػػػػاكؿ  حػػػػد بكصػػػػتها المس ػػػػكرات كسػػػػائر ال مػػػػر
 بعػض تسػجيؿ مػف بػد     اإلسػالمية  كاللػريعة الجنػائر نكفالقػا مػف كػؿ ذػر كاإلسالمر 
 :يأتر ككما تعالى  اهلل بعكف المرجكة الةاية تحقيؽ  جؿ مف كالتكصيات ا ستنتاجات
 :الستنتاجات: أولا 

 السػػمككيات عالجػػت قػػد السػػكدانر  عػػدا الدراسػػة محػػؿ الجنائيػػة التلػػريعات  ف كجػػدنا 
 تتناسػػب   معيبػػة معالجػػة  المسػػكرات سػػائرك  ال مػػر لػػرب جريمػػة عميهػػا تقػػكـ التػػر
 لػى  يرجػع ذلػؾ كػؿ كسػبب كالمجتمػع  التػرد عمػى تجمبػه الذم األذل مقدار مع البته
 التػر األصػكؿ عػف بعيػد نتعر مادم  ساس عمى قائمة لتمستة الجنائر الملرع تبنر
  ف التػر التمسػتة تمػؾ عنهػا  المنب قػة األ القيػة كالقػيـ اإلسػالمية اللريعة عميها تقكـ

 ذػػػر لمتطبيػػػؽ تصػػػم     نهػػػا    الةربػػػر  المجتمػػػع ذػػػر سػػػائد زػػػك مػػػا تالئػػػـ كانػػػت
 .المسمـ العربر المجتمع

  مػػػػف كنيرزػػػػا ال مػػػػر لتعريػػػػؼ يتعػػػػرض لػػػػـ الك ػػػػعر الجنػػػػائر التقػػػػه  ف لنػػػػا ات ػػػػ 
 التػػر المسػػ كلية درجػػة عمػػى تأ يرزػػا مػػدل كزػػر ي  كاحػػدل  زاكيػػة مػػف    المسػػكرات
 الجنػائر كالتقػه تأ يرزػا  تحػت كزػك مجػـر سػمكؾ عمػى  قػدـ مػا ذا  متعاطيها يتحممها
 بنيػت التػر المسائؿ بتك ي  نتسه قيد قد يبدكا ما عمى ألنه ذاؾم منحال ذر معذكر
  بكصته ال مر تعاطر ذر بحث قد ذأنه  ـ كمف الملرعة  القانكنية النصكص عميها
 الجنػػائر التقػػه  ف كجػدنا حػػيف ذػػر  حكامػه  بقيػػة دكف الجنائيػػة المسػ كلية مكانػػع  حػد

 كتميػزل عميػه األحكػاـ لبنػاء تصػم  بصكرة ال مر مازية بياف ذر تكسع قد اإلسالمر
 . نيرل عف

 بالسػػمككيات مهػػددة  زالػػت ك  كانػػت التػػر المصػػمحة ذػػر البحػػث  ػػالؿ مػػف لنػػا تبػػي ف 
 المسػكرات  مػف حكمهػا ذػر كمػا ال مػكر يتعػاطى مػف الةالػب ذر يأتيها التر ال ارة

 نهجػػػه  تػػػابع كمػػػف العراقػػػر الجنػػػائر الملػػػرع عمػػػى تتػػػرض ممحػػػه  ػػػركرة نالػػػؾز  ف
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 مػػػف بػػػد ن  كتركجيهػػػا  بهػػػا كالتعامػػػؿ يػػػةجتماعا  اآلذػػػة تمػػػؾ تعػػػاطر لتجػػػريـ بالتػػػد ؿ
 البػارات بتػت  يرنػب لمػف القانكنيػة الػر ص مػن  طريؽ عف تركيجها كتنظيـ اباحتها

 .كالمالزر
 المترسػ ة ال مػر لرب ملكمة استئصاؿ رذ سمكت قد اإلسالمية اللريعة  ف كجدنا 

  سػمكب كزػك الرسػكخ  ذلػؾ طبيعػة راعى حكيمان   سمكبان  الجازمر المجتمع ذر الجذكر
 نايتػػػه  لػػػى  المطػػػاؼ نهايػػػة ذػػػر كصػػػؿ حتػػػى ذلػػػيئان  لػػػيئان  الجػػػذكر نػػػزع ذػػػر التػػػدرج

 بحقػػػػه تػػػػكاذرت مػػػػا متػػػػى المقػػػػرر بالحػػػػد   لػػػػاربها كمعاقبػػػػة قطعيػػػػة  بصػػػػكرة بتحريمهػػػػا
 .اإلسالمر التقه ذيها ذصؿ لترا اللركط

 الجنػائر التقػه ذػر ال مػر تعػاطر جريمػة   بػات طريقهػا عػف يػتـ التر األدلة  ف ر ينا 
 كتتم ػؿ  بػاتاإل ذػر صػالحيتها عمػى نبػار   األكلػى قسػميف عمػى تنقسـ اإلسالمر

 عميهػا معػكؿ بػيف ا  ػتالؼ بعػض ب صكصػها حصؿ كال انية  (كالبي نة اإلقرار) ب
 كطبيعػة الجػانر يسػتحقها التر العقكبة مقدار  ف كجدنا كما  صالحيتها ذر كملكؾ
 قػاؿ مػف ذمػنهـ التقػه   راء ذر تبايف محؿ األ رل زر كانت ذيه  تد ؿ الذم الباب
 جمػدة  ال مػانيف تتجػاكز   قػاؿ كبع ػهـ جمػدة األربعكف تتجاكز   حدية عقكبة  نها
 حدزا  ما جمدة  األربعيف عف تقؿ   تعزيرية عقكبة  نها قاؿ مف زنالؾ  ف حيف ذر

 السػػػػكراف حالػػػة عميػػػه تتر ػػػه لمػػػا كذقػػػان  يقػػػدرل األمػػػر كلػػػر   لسػػػمطة ذمتػػػركؾ األعمػػػى
   .يةجتماعا  كالمصمحة كتاري ه
 :التوصيات: ثانياا 

 كسػػػػائر ال مػػػػر تعػػػػاطر بتجػػػػريـ القيػػػػاـ ب ػػػػركرة العراقػػػػر الجنػػػػائر الملػػػػرع نكصػػػػر. 1
 مػػػف( 386) المػػػادة ذػػػر كردت التػػػر تالحػػػا  مػػػف يجعػػػؿ ك ف كأصػػػؿ  المسػػػكرات

 المػػػػكاد يمةػػػر ك ف العقكبػػػة  يلػػػدد ظرذػػػان  كالمعػػػػدؿ  الناذػػػذ العراقػػػر العقكبػػػات قػػػانكف
 كػؿ. 1: )اآلتػر( 386) المػادة نص يصب   ف عميه كنقترح منه ( 388 ك 387)

 يعاقػػب بهػػا  يتعامػػؿ ك  يصػػنعها ك  يحكززػػا ك  حكمهػػا ذػػر كمػػا ال مػػر يلػػرب مػػف
 يلػرب مف( 1) التقرة بأحكاـ اإل الؿ دكف. 2. مسممان  كاف  ف جمدة  ربعيف بالجمد
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 ك  عػػاـ مكػػاف ذػػر يلػػربها ك  م ػػايقتهـ ك  النػػاس ملػػاعر باسػػتتزاز كيقػػكـ ال مػػر
   بمػا بالجمػد يعاقػب ديانته  كانت  يان  بي ف سكر حالة ذر كزك عاـ مكاف لى  يأتر
 تزيػد ك   لهر  ال ة عف قؿت   مدة حبسه لممحكمة  ف كما جمدة   مانيف عف يقؿ
ذا  لػػهر  سػػتة عػػف  العقكبػػات قػػانكف مػػف( 136) المػػادة نػػص بحقػػه ذيطبػػؽ عػػاد كا 

 .(كالمعدؿ الناذذ العراقر
 عمػػػى ادمانػػػه ي بػػػت مػػػف معاممػػػة ذػػػر التلػػػديد لػػػى  العراقػػػر الجنػػػائر الملػػػرع نػػػدعك.  2

 لػػؾكذ البسػػيط  كالحػػبس الجمػػد عقكبػػات معهػػـ تجػػدم   كالػػذم المسػػكرات  تعػػاطر
 مػػع السػػمككيات تمػػؾ عػػف ينتهػػكا  ف لعمهػػـ طكيمػػة  لمػػدة السػػجف ايػػداعهـ  ػػالؿ مػػف

 مقاليػػػد بيػػػدل مػػػف يقػػػتمهـ  ف ذنػػػرل عػػػادكا ذػػػإف  اللهػػػا  اإلدمػػػاف حالػػػة مػػػف عالجهػػػـ
 .حدان    سياسةن  الحكـ
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 المصادر
 القرآن الكريم.

 أولا/ كتب التفسير:
يسػػير الكػػريـ الػػرحمف ذػػر تتسػػير كػػالـ المنػػاف  . السػػعدم  العالمػػة اللػػيخ عبػػد الػػرحمف بػػف ناصػػر  ت1

 ـ.2003  دار ابف حـز  بيركت  1ط
. الدملقر  اإلماـ الحاذظ  عماد الديف  بر التداء اسماعيؿ بف ك ير القرلر  تتسػير القػريف العظػيـ  2

  ـ.2009دار ابف الجكزم  القازرة  
 ثانياا/ كتب المغة:

 القامكس المحيط  مصدر الكتاب المكتبة اللاممة.يبادم  محمد بف يعقكب التيركز يبادم  .1
  دار الماليػػػيف  2  ج4الجػػػكازرم  اسػػػماعيؿ بػػػف حمػػػاد  الصػػػحاح تػػػاج المةػػػة كصػػػحاح العربيػػػة  ط.2

 ـ.1987بيركت  
 ثالثاا/ كتب الشريعة اإلسالمية:

 أ . كتب الحديث:
 قازرة  المكتبة اللاممة..ابف حنبؿ  اإلماـ  حمد  مسند اإلماـ  حمد ابف حنبؿ  م سسة قرطبة  ال1
ابػػف رجػػب  اإلمػػاـ الحػػاذظ التقيػػه زيػػف الػػديف  بػػر التػػرج عبػػدالرحمف بػػف لػػهاب الػػديف البةػػدادم  ػػـ . 2

  م سسة الرسػالة  10الدملقر  جامع العمـك كالحكـ ذر لرح  مسيف حدي ان مف جكامع الكمـ  ط
 ـ.2011بيركت  

ر قطنػر  سػنف الػدار قطنػر  دار المعرذػة  بيػركت  البةدادم  اإلماـ عمر بف عمر  بك الحسف الػدا. 3
 ـ.1966

. البيهقػر  اإلمػاـ  حمػػد بػف الحسػيف بػػف عمػر بػف مكسػػى  بػك بكػر  سػػنف البيهقػر الكبػرل  مكتبػػة دار 4
   ـ.1994الباز  مكة المكرمة  

 . التميمر  اإلماـ محمد بف حباف بف  حمد بف معاذ بف معبد  صػحي  ابػف حبػاف بترتيػب ابػف بمبػاف 5
 م سسة الرسالة  بيركت  المكتبة اللاممة.

  دار الكتػػػػاب العربػػػػر  1. الػػػدارمر  اإلمػػػػاـ عبػػػػداهلل بػػػػف عبػػػػدالرحمف  بػػػػك محمػػػػد  سػػػػنف الػػػػدارمر  ط6
 ق.1407بيركت  

. السجستانر  اإلماـ  بك داككد سػميماف بػف األلػعث  سػنف  بػر داككد  دار الكتػاب العربػر  بيػركت  7
 ة. مصدر الكتاب المكتبة اللامم
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. اللاذعر  اإلماـ محمد بف  دريس  بك عبداهلل  مسند اللاذعر  دار الكتب العممية  بيػركت  المكتبػة 8
 اللاممة.

. الصػنعانر  اإلمػاـ  بػك بكػػر عبػدالرزاؽ بػف زمػاـ  مصػػنؼ عبػدالرزاؽ  المكتػب اإلسػالمر  بيػػركت  9
 مصدر الكتاب المكتبة اللاممة.

 بػف محمػد بػف  بػر لػيبة  مصػنؼ ابػف  بػر لػيبة  الػدار السػمتية . العبسر  اإلمػاـ  بػك بكػر عبػداهلل10
 الهندية  الهند  مصدر الكتاب المكتبة اللاممة.

. العسػػقالنر  اإلمػػاـ الحػػاذظ  حمػػد بػػف عمػػر بػػف حجػػر  ذػػت  البػػارم لػػرح صػػحي  الب ػػارم  طبعػػة 11
 ـ.2000الرياض  كدار التيحاء  دملؽ    ملتركة بيف دار السالـ

  مطبعػػة 1إلمػػاـ مجػػد الػػديف  بػػك السػػعادات  جػػامع األصػػكؿ ذػػر  حاديػػث الرسػػكؿ  ط. المبػػارؾ  ا12
  الحمكانر  مصدر الكتاب المكتبة اللاممة.

  دار الكتػػػب 6ط  . النيسػػػابكرم  اإلمػػػاـ  بػػػر الحسػػػيف مسػػػمـ بػػػف الحجػػػاج القلػػػيرم  صػػػحي  مسػػػمـ13
 ـ.2011العممية  بيركت  

 ب . كتب الفقه اإلسالمي:
  دار النتػػائس  األردف  1ماجػػد  الػػكجيز ذػػر  حكػػاـ الحػػدكد كالقصػػاص كالتعزيػػر  طد.  بػػك ر يػػة   .1

  ـ.2010
 . البهكتر  اإلماـ منصكر بف ادريس  لرح منتهى اإلرادات  مصدر الكتاب المكتبة اللاممة.2
. البهكتر  اإلماـ منصكر بف يكنس بف ادريس  كلاؼ القناع عف متف اإلقناع  دار التكر  بيػركت  3

 ق.1402
. البيهقػػػر  اإلمػػػاـ  بػػػك بكػػػر  حمػػػد بػػػف الحسػػػيف بػػػف عمػػػر  السػػػنف الكبػػػرل كذػػػر ذيمػػػه الجػػػكزر النقػػػر 4

 ق. 1344  دار المعارؼ النظامية  الهند  1لمتركمانر  ط
. الحنتػػر  اإلمػػاـ زيػػف العابػػديف ابػػف نجػػيـ  البحػػر الرائػػؽ لػػرح كنػػز الػػدقائؽ  دار المعرذػػة  بيػػركت  5

 المكتبة اللاممة.
تر  اإلماـ كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد المعركؼ بابف الهماـ  لرح ذت  القػدير  المطبعػة الحن. 6

 الكبرل  مصر  المكتبة اللاممة.
دار  . الحجػػاكم  اإلمػػاـ لػػرؼ الػػديف مكسػػى بػػف  حمػػد  بػػك النجػػا  زاد المسػػتقنع ذػػر ا تصػػار المقنػػع 7

 مصدر الكتاب المكتبة اللاممة.الكطف  الرياض  
كم  اإلمػػػاـ لػػػرؼ الػػػديف مكسػػػى بػػػف  حمػػػد  اإلقنػػػاع ذػػػر ذقػػػه اإلمػػػاـ  حمػػػد بػػػف حنبػػػؿ  دار . الحجػػػا8

 المعرذة  بيركت  مصدر الكتاب المكتبة اللاممة.
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. د. حمػػػػد عبيػػػػد الكبيسػػػػر ك د. محمػػػػد عبػػػػاس السػػػػامرائر ك د. مصػػػػطتى الزلمػػػػر  المػػػػد ؿ لدراسػػػػة 9
 ـ.1980  دار المعرذة  بةداد  1اللريعة اإلسالمية  ط

 ـ.1984.  الد رليد الجميمر ك محمد مطمكب  حمد  التقه الجنائر  مطبعة جامعة بةداد  . د10
. الدسػػػكقر  اإلمػػػاـ محمػػػد بػػػف عرذػػػة  حالػػػية الدسػػػكقر عمػػػى اللػػػرح الكبيػػػر  دار التكػػػر  بيػػػركت  11

 المكتبة اللاممة.
  ـ.1999  دار التت  لإلعالـ العربر  القازرة  21. سابؽ  السيد  ذقه الس نة  ط12
. سػػػالـ  اإلمػػػاـ  بػػػك مالػػػؾ كمػػػاؿ السػػػيد  صػػػحي  ذقػػػه السػػػنة ك دلتػػػه كتك ػػػي  مػػػذازب األئمػػػة  دار 13

 ـ.2010التكذيقية  القازرة  
 ق.1393. اللاذعر  اإلماـ محمد بف ادريس  األـ  دار المعرذة  بيركت  14
قػه اإلمػاـ  حمػد بػف الليبانر  اإلماـ عبداهلل بف  حمد بف قدامػة المقدسػر بػف حنبػؿ  المةنػر ذػر ذ. 15

 ق.1405حنبؿ الليبانر  دار التكر  بيركت  
. اللػػػيرازم  اإلمػػػاـ  بػػػرازيـ بػػػف عمػػػر يكسػػػؼ  المهػػػذب ذػػػر ذقػػػه اإلمػػػاـ اللػػػاذعر  بيػػػركت  مصػػػدر 16

 الكتاب المكتبة اللاممة.
معرذػػة معػػانر  لتػػاظ المنهػػاج  دار التكػػر   لػػى  . اللػػربينر  اإلمػػاـ محمػػد ال طيػػب  مةنػػر المحتػػاج17

 يركت  المكتبة اللاممة.ب
  دار التكػػػػر  دملػػػػؽ  مصػػػػدر الكتػػػػاب المكتبػػػػة 7. الزحيمػػػػر  د. كزبػػػػة  التقػػػػه اإلسػػػػالمر ك دلتػػػػه ج18

 اللاممة.
. الزلمػػػر  د. مصػػػطتى  بػػػرازيـ   سػػػباب  باحػػػة األعمػػػاؿ الجرميػػػة ذػػػر اللػػػريعة كالقػػػانكف  النالػػػر 19

 ـ.2010منظمة دار ال قاذة القانكنية   ربيؿ  
 م  األماـ ابف حـز  المحمى  دار التكر  مصدر الكتاب المكتبة اللاممة.الظازر . 20
. العبػػػدرم  اإلمػػػاـ محمػػػد يكسػػػؼ  بػػػر القاسػػػـ  التػػػاج كاإلكميػػػؿ عمػػػى م تصػػػر  ميػػػؿ  دار التكػػػر  21

 ق. 1398بيركت  
ة    دار التدمريػ2. العتيبر  المحقؽ سعكد عبد العالر الباركدم  المكسػكعة الجنائيػة اإلسػالمية  ط22

 ـ.2009الرياض  
  دار ابػف 6  ج1. الع يميف  الليخ العالمة محمد بف صال   اللرح الممتػع عمػى زاد المسػتقنع  ط23

 ـ.2009الجكزم  القازرة  
د. عيسػػػى بػػػف عػػػكاض بػػػف عبدالكاحػػػد  مػػػف ركائػػػع التلػػػريع اإلسػػػالمر ذػػػر عقكبػػػات   . الع ػػػيانر24

 ق.1431السعكدية     دار ابف الجكزم  المممكة1الحدكد كالجنايات  ط
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  دار النػػػكادر  1 صػػػكؿ التحقيػػػؽ الجنػػػائر ذػػػر اللػػػريعة اإلسػػػالمية  ط  . العمػػػر  د. محمػػػد رالػػػد25
 ـ.2008دملؽ  

. العػػػكا  د. محمػػػد سػػػميـ  ذػػػر  صػػػكؿ النظػػػاـ الجنػػػائر اإلسػػػالمر "دراسػػػة مقارنػػػة"  دار المعػػػارؼ  26
 ـ.1978القازرة  

داهلل بػػف عبػػد البػػر النمػػرم  ا سػػتذكار الجػػامع لعممػػاء . القرطبػػر  اإلمػػاـ  بػػك عمػػر يكسػػؼ بػػف عبػػ27
 ـ .2000ذقهاء األمصار  دار الكتب العممية  بيركت  

  النالػر 10. الكاسانر  اإلماـ  بك بكر بف مسعكد بف  حمد  بدائع الصنائع ذر ترتيب اللػرائع  ج28
 مكقع اإلسالـ  مصدر الكتاب المكتبة اللاممة.

 ـ. 1982نائع ذر ترتيب اللرائع  دار الكتاب العربر  بيركت  . الكاسانر  بدائع الص29
. المدنر  اإلماـ مالؾ بف  نس بف مالؾ بف عامر األصبحر  المدكنة الكبرل  دار الكتب العمميػة  30

 بيركت  المكتبة اللاممة .
لكتػػاب   كزارة األكقػػاؼ كاللػػ كف اإلسػػالمية  الككيػػت  مصػػدر ا2. المكسػػكعة التقهيػػة الككيتيػػة  ط 31

 المكتبة اللاممة.
 رابعاا/ كتب القانون:

 ـ.2006  بةداد  3.  برازيـ  د.  كـر نلأت  السياسة الجنائية "دراسة مقارنة"  ط1
  دار ابػػف األ يػػر لمطباعػػة كالنلػػر ذػػر جامعػػة 2. حبيػػب  د. محمػػد لػػالؿ   صػػكؿ عمػػـ اإلجػػراـ  ط2

 ـ. 2011المكصؿ  
لعقكبػات القسػـ العػاـ  منلػكرات الحمبػر الحقكقيػة  بيػركت  . حسنر  د. محمكد نجيػب  لػرح قػانكف ا3

 ـ . 2006
 ـ. 1972. سركر  د.  حمد ذتجر   صكؿ السياسة الجنائية  دار النه ة العربية  القازرة  4

السػػػػعدم  د. كا بػػػػة داكد  األسػػػػس النظريػػػػة لعممػػػػر اإلجػػػػراـ كالسياسػػػػة  النالػػػػر مطبعػػػػة ديانػػػػا  بةػػػػداد  
 ـ.1990

    دار المعػػػارؼ بمصػػػر3سػػػعيد مصػػػطتى  األحكػػػاـ العامػػػة ذػػػر قػػػانكف العقكبػػػات  ط. السػػػعيد  د. ال5
 ـ .1957

. الػػػػػػدرة  د. مػػػػػػازر عبػػػػػػد لػػػػػػكيش  األحكػػػػػػاـ العامػػػػػػة ذػػػػػػر قػػػػػػانكف العقكبػػػػػػات  مطبعػػػػػػة دار الحكمػػػػػػة  6
 ـ. 1990المكصؿ 

  2  ط. العانر  د. محمد لالؿ  التلريع الجنائر اإلسالمر مقارف بأحكاـ القانكف الجنائر الك عر7
 ـ.1996  م سسة مركة لمطباعة  اربد
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. د. عمػػػر حسػػػيف ال مػػػؼ ك د. سػػػمطاف عبػػػدالقادر اللػػػاكم  المبػػػادئ العامػػػة ذػػػر قػػػانكف العقكبػػػات  8 
 ـ. 2006المكتبة القانكنية  بةداد  
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 :الممخص
 ف المتتكػػر ذػػر الجػػرائـ التػػر صػػنتها الملػػرع الجنػػائر اإلسػػالمر  ػػمف الحػػدكد  
يػرل  نهػا قػد لػرعت مػف  جػؿ حمايػة المصػال  الجكزريػة التػر   يمكػف ألم مجتمػع ذػر 

 بػػػرز تمػػػؾ  م زمػػػاف   ف يسػػػتقيـ  مػػػرل كتنصػػػم   حكالػػػه    بحمايتهػػػا كالػػػذكد عنهػػػا  كمػػػف 
ذر عقمه  ذلؾ الحؽ الذم تدكر ذر ذمكه جميع الحقكؽ  بؿ  ف  نسافالمصال  حماية اإل

حمايته  مر حتمر كمقدمة  ركرية لحماية مصال  نالبان مػا تنتهػؾ نتيجػةن لملػركر التػر 
كلػػـ  ؟ كالعقػػؿ زػػك النعمػػة العظيمػػة   يجمبهػػا نيػػاب العقػػؿ الػػكاعر عمػػى التػػرد كالمجتمػػع

كبقيػػػة الم مكقػػػاتم كذلػػػؾ لػػػف يكػػػكف    مػػػف  ػػػالؿ  عػػػادة  نسػػػافة بػػػيف اإلكالميػػػزة التاصػػػم
النظػػػػر ذػػػػر التمسػػػػتة التػػػػر  قػػػػاـ عميهػػػػا الملػػػػرع الجنػػػػائر العراقػػػػر سياسػػػػته الجنائيػػػػة التػػػػر 

ية كالدمار المصػاحب لهػا  كمػف  ػـ تبنػر سياسػة جتماعتجازمت كبلكؿ تاـ تمؾ اآلذة ا 
ال مر كما ذر حكمه مف المسكرات بصكرة جنائية جديدة مبنية عمى ذمستة تجـر تعاطر 

تعاطيهػا  كحبػذا  لػى  قطعية  كتترض عقكبات رادعػة بحػؽ مػف ينقػاد كراء نزكاتػه الداذعػة
لػػك تتبػػػع الملػػػرع الجنػػػائر العراقػػػر كنيػػػرل مػػف الملػػػرعيف العػػػرب  طػػػى الملػػػرع الجنػػػائر 

     اإلسالمر بهذا اللأف.
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ABSTRACT: 

Scrutinizing the crimes classified by Islamic penal legislator 

within al-hudod, which are the highest-punished crimes in Sharia, 

indicates that it had embarked in order to safeguard the essential 

interests which no society anytime can live only by protecting and 

defending those interests. Notably, human mind protection is the 

right spinning within all rights, and its protection is inevitable and 

necessary. However, protecting such interests is often violated as 

a result of the absence of the conscious mind to individuals and 

society, why not since the mind is the great blessing and privilege 

that separates humans and other creatures. This will only be by 

revisiting the philosophy that adopted by the Iraqi criminal policy, 

which ignored this social epidemic and its escorting destruction. 

Subsequently, it is imperative to adopt new criminal policy based 

on the philosophy of outlawing alcohol and equivalents of 

intoxicants ultimately. Also, the deterrent penalties of taking 

alcohol must apply, and it is recommended for the Iraqi criminal 

legislator and other Arab legislators to follow the footsteps of 

Islamic criminal legislator.  

 


