
 
1 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 المخدرات رؤية شرعية عقوبة تعاطي 

 د.مدحت خليل حمد حمد
 كلية الحقوق  –أستاذ الفقه وأصوله في قسم الفقه والقانون 

 جنين –الجامعة  العربية األمريكية 
 

 المقدمة
 الحمددد ر را العددالمينل والصددسال والسددسم  لددآ رسددوب هللا وملدده وصددحبه أجمعددين ومددن سددار  لددآ

 نهجه واهتدى بهديه الآ يوم الدين ثم أما بعدل

فقد أرسل هللا رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره  لآ الدين كله فأتم باالسسم النعمة وأكمل بمحمد 
صددلآ هللا  ليدده وسددلم الدددين فجدداكت لددريعته كاملددة بكددل مددا ينفددي النددا  فددي ديددنهم ودنيدداهم مددن 

 ح ويدددددرأ فيهددددا المفاسددددد ويعمددددر االر ق فيهددددا المصددددالاالحكددددام المتعلقددددة بأفعدددداب العبدددداد لمددددا يحقدددد
فحذر سبحانه من الخروج  ن هذا المقصد العظيم فقاب: ) وال تفسدوا في االر  بعدد  لويصلحها

 .1(إصسحها واد وه خوفا وطمعا إن رحمة هللا قريا من المحسنين

سدددعادال الخلدددق وقدددد جعدددل هللا  دددش وجدددل للتلدددريعات مقاصدددد وبايدددات ووظدددا   تقدددوم بهدددا لمدددا فيددده 
ونعني بها الغاية مقاصد اللارع من التلريي "  :وصسح االر   قاب الدكتور يوس  حامد العالم

التي يسعآ اليها التلريي واالسرار التدي وعدعها اللدارع  ندد كدل حكدم مدن االحكدامل وبدذل  تكدون 
وتعميدر الددنيا اللريعة مستهدفة تحقيق مقصد  دامل وهدو إسدعاد االفدراد والجما دةل وحفدا النظدامل 

بكددل مددا يوصددل الددآ الخيددر والكمدداب االنسدداني حتددآ تصددير الدددنيا مشر ددة ل خددرال فيحظددآ االنسددان 
 .2بسعادال الدارين"

خطبدددهل ونلدددر  وأمدددام البلدددرية جمعددداك اعن مسدددألة  ظيمدددةل وخطدددر داهدددمل استلدددرى لدددرهل وادلهدددم  
يدة األهدم التدي يقدي  لدآ الر ا في القلوال خصوصا أنده اسدتهدف فدي الدرجدة األولدآ الف دة العمر 

 اتقها إصسح االر  و مرانهال وبنداك المجتمعدات ونهعدتها. فكدان ال بدد مدن إ دادال النظدر فيمدا 
 يحقق للمجتمي استقرارهل وللحياال رونقها بإ ادال نظام الكون الآ ما يجا ان يكون  ليه.
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 تعريف المخدر:
 تخدر؛ الرجل خدرت وقد لوالجسد ليدوا الرجل األ عاك يغلآ امذالبقاب ابن منظور: " الخدر  

  .3االلار  يعتري  فتور: والدواك اللراا من والخدر
ددخص   خددد روقاا د  ا مد اات ر: ااا      نتيجدددة واالسددترخاك الفتددور   ا تددراه واسدددترخآل فتددر( طددا: )اللَّ

ر ا تعاطيدده ر  ،  مخددد  :    المددري تخدددَّر.  نددده الفعددل رد   و ط ددل تفكيددره  لددآ سدديطر: العددام   الددرَّأي   خدددَّ
ه تعط ل ال أو التَّخديرل بأثر إحساس  ر ا نام" مؤق ت ا اإلحسا    تعط ل طبيَّة بماد   اإلحسدا  فقددانا متخدد  
 فقددان هدو أو مندهل معي ندة منطقدة فدي موعدعي   أو كلَّدهل الجسم   يلمل  ام وهو ععفهل أو الوا ي
ة اللعور ر  قار أو برباإل الوخش أو إصابة أو مر   ن الناتج اللمسي   اإلحسا  خاصَّ  أو مخد  
رلا م سك  ن  4"متفاوتة بدرجات الو ي فقدان تسبا مادال م خد  

واختددددارت ادارال اال ددددسم االمنددددي بددددوشارال الداخليددددة فددددي الكويددددت  لددددآ موقعهددددا التعريدددد  التددددالي: " 
المخدرات هدي كدل مدادال طبيعيدة أو مستحعدرال فدي المعامدل ل مدن لدأنها إذا اسدتخدمت فدي بيدر و 

كلددي أو جش دددي لددصدرا  بصدددفة  أو) الصدددنا ية الموجهددة ( أن تددؤدي إلدددآ فقدددان األبددرا  الطبيددة
  لالمخدر وبحسا الكمية المتعاطداال ل وهذا الفقدان الكلي أو الجش ي تكون درجته بحسا نوعمؤقتة

 5"كما يؤدي اال تياد أو اإلدمان باللكل الذي يعر بالصحة الجسمية والنفسية واالجتما ية للفدرد
. 

  في مقاب نلر بتاريخ الجمعية اللر ية لتعاون العاملين بالكتاا والسنة المحمديةو لآ موقي 

منظمة الصحة العالمية  المخدرات كالتالآ " هي كل مادال قل تعري  ن  2015سبتمبر  أيلوب/ 3
خام أو مستحعرال أو تخليقية تحتوى  ناصر منومة أو مسكنة أو مفترال  من لأنها إذا استخدمت 

ا  الطبيدة  أن تدؤدي إلدآ حالدة مدن التعدود أو اإلدمدان مسدببة العدرر النفسدي أو في بيدر األبدر 
 6الجسماني للفرد والمجتمي "

كثدر أإن المخدرات كما هو معلوم لها مثدار معلومدة  لدآ الدنف  البلدرية والعقدل بدل تعددى خطرهدا 
خددرات من ذل  فأصبحت تم  العرورات الخم  التدي بندي صدسح االنسدان وحياتده  ليهدا. فالم
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تددؤثر تددأثيرا مبالددرا  لددآ الددنف  فتددؤدي الددآ هسكهددا و لددآ العقددل فتددؤدي الددآ فسدداده وعددياع رلددده 
و لدددآ المددداب فتدددؤدي الدددآ عددديا ه و لدددآ اال دددرا  فتدددؤدي الدددآ هتكهدددا و لدددآ الددددين فتدددؤدي الدددآ 

و ليددده تبندددآ االحكدددام بنددداك اللدددر ية  لدددآ مدددا يحفدددا االسدددتهتار بأحكامددده واالنلدددغاب  دددن فرا عددده 
لحياال وعمان استمرارها  لآ ما اراد هللا  ش وجل ولذل  نحآ االصوليون واهل العلم فدي سسمة ا

ملقرمفاي فاي تعري  االلياك والمواد بناك  لآ اصولها المعروفدة فدي النصدوص ومدن ذلد  مدا قالده 

وذلددد  أن   "  الفدددرق بدددين قا ددددال المسدددكرات وقا ددددال المرقددددات وقا ددددال المفسدددداتفاااي  ،ملفروقااا ت
فددإن بابددت معدده الحددوا  كالبصددر  لال العقددل إمددا أن يغيددا معدده الحددوا  أومددا يغيددا المتندداوب ل

ن لددم تغددا معدده الحددوا  فإمددا أن تحددد  معدده نلددوال  والسددمي واللمدد  واللددم والددذوق فهددو المرقددد واه
مددا أن ال يحددد  معدده ذلدد  فهددو المفسددد  وسددرور وقددوال نفدد   نددد بالددا المتندداوب لدده فهددو المسددكر واه

لدده مهمددل أو معجددم كمددا فددي الحطدداا والحددوا  كالسددكران بعددم الكدداف أو   فالمرقددد مددا يغيددا العقددل
والمفسددد مددا يغيددا العقددل دون الحددوا  ال مددي نلددوال وفددرح كدداألفيون و سددل الددبسدر الددذي يلددرا 

ويسمآ المفسد أيعا بالمخدر والمفتر ومنه الحليلة  لآ مدا لصصدل وهدو الصدحيح كمدا  لللحفا
لحددوا  مددي نلددوال وفددرح وشيددادال فددي اللددجا ة وقددوال الددنف  والمسددكر مددا بيددا العقددل دون ا ل رفددت

 ا7"والميل إلآ البطش واالنتقام من األ داك والمنافسة في العطاك وأخسق الكرماك

وبناك  لآ ذل  فإن مسألة المخدرات ال بد من البح  فيهدا بحثدا دقيقدا ولدامس مدن أجدل الوصدوب 
 لآ الفعل بدل خرجدت المسدألة الدآ ا تبدار الآ حل جذري ال يتعلق فقط بالحكم اللر ي المترتا 

اكبددر وهددو ان يكددون الحكددم لددامس للقعدداك  لددآ ظدداهرال المخدددرات وتعاطيهددال و ليدده فددإن المفتددين 
بدن مقصدد اللدر ي مدن الحكدم قداب اللديخ تي تعدمن ان تحقدق المطالبين بتحقيق لروط الفتوى ال
 الحكددم فدإن  ليددهل الحكدم مدن ليددتمكن ؛تامًّدا تصددورا   السدؤاب يتصدور أن ثيمدين رحمده هللا تعددالآ: " 

 .8"تصوره  ن فرع الليك  لآ
وفي هذا االطار ال بد من تقديم ملخص حوب المخددرات وأنوا هدا مدن أجدل تصدور المسدألة كاملدة 

 للخروج بحكم صحيح يتناسا مي حجمها وأعرارها وفوا دها ومخاطرها.
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 أنواع المخدرات: 
 –يسددية حسددا تقسدديم الموقددي الرسددمي لددوشارال الداخليددة الكويتيددة تقسددم المخدددرات الددآ ثسثددة اقسددام ر 
  9االدارال العامة لمكافحة المخدرات

وهي مجمو ة من النباتات الموجودال بالطبيعة والتي تحتدوي أوراقهدا المخدرات الطبيعية:   -1
أو ثمارها أو مستخلصداتها  لدآ  ناصدر مخددرال فعالدة ل يندتج  دن تعاطيهدا فقددان جش دي 

دماندا نفسديا أو  عدويا أو أو كلي لص درا  ل كمدا أنهدا قدد تتدر  لددى المتعداطي ا تمدادا واه
 كسهما وأهمها :

    نبات الخلخاش أو األفيون   ا الهنديل الحليش أو الماريهوانالنبات القن. 
  . نبات الكوكا . نبات القات 

ات هي مجمو دة مدن المدواد المستخلصدة أو الممشوجدة أو المعدافة أو المحعدرال مدن نباتد -2
موجودال في الطبيعة تحتوى  لآ  ناصدر مخددرال فعالدة ) مخددرات طبيعيدة ( ل يندتج  دن 
دماندا  تعاطيها فقدان جش ي أو كلي لصدرا  ل كما أنها قدد تتدر  لددى المتعداطي ا تمدادا واه

 نفسيا أو  عويا أو كسهما وأهمها :

 . الكرا  ايين .الكوك الديوكامفين . السيدوب . الكودايين . الهيروين . المورفين . 
هي مجمو ة من المواد االصطنا ية سواك مدن العقداقير أو بيرهدا و  المخدرات التخليقية : -3

مصنعة من مواد أولية طبيعية أو بير موجودال في الطبيعة ل ينتج  ن تعاطيها فقددان جش دي 
دماندددا نفسدددي أو  عدددوي أ و أو كلدددي لدددصدرا  ل كمدددا أنهدددا قدددد تتدددر  لددددى المتعددداطي ا تمدددادا واه

  كسهما وأهمها :
  المنومات . العقاقير المنلطة ل المنبهات ) األمفيتامينات ( .  قاقير الهلوسة .
 المذيبات الطيارال واألصماغ .  العقاقير المهد ة .

وبالنظر الآ تأثيرات هذه المواد سلبا وايجابا نجد من المخداطر الجسديمة والتدأثيرات العظيمدة  لدآ 
ا أكثر مما يمكن تحقيقه ايجابا ومن ذل  التدأثير  لدآ العقدل والجسدم  لدآ االفراد والمجتمعات سلب

التددددوترل تقلصددددات حددددد سددددواك اذ تتعددددرر الددددر تين والدددددماغ بلددددكل ر يسددددي وتسددددبا بعدددد  االنددددواع 
بشيددرال مددن  ل ارتفدداع معدددب السددكر بالدددم مددي إفددراشاتالععددستل ارتفدداع عددغط الدددمل فقدددان التددواشن 

ظددواهر بريبددة مددن الجددرا م وحدداالت ل االكت دداال اإلمندداك ال إراديدداوبل األندد  والعينددينل العددرقل التبدد
االنتحار ومعدالت  الية لمراهقين يلقون بأنفسهم من المباني اللاهقة إعافة إلدآ مواليدد مصدابين 

                                                 
االدارال العامة لمكافحة المخدرات   –وشارال الداخلية  -دولة الكويت الموقي الرسمي 9
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ل واسددترخاك  ددام وتلددوش فددي تقدددير األمددور كمددا أنهددا اعددطراا النلدداط العقلدديل بتلددوهات خلقيددة
فقدددان بددال  ل بددطك فددي نبعددات القلددال فقدددان لللددهيةل نفصددام اللخصدديةمولدددال لصوهددام والقلددق وا

اللدددكو  ل ر لدددة مسدددتمرال بددداألطراف لحددداالت متقطعدددة مدددن الهيجدددان العصدددبي والتلدددنجاتل للدددوشن 
ل التلعددثم فددي الكددسم إعددافة إلددآ فقدددان االتددشانل تددؤثر مبالددرال  لددآ قلددرال المددخل العدددواني والعندد 

ل  دددم هددذيانل العددع  العددامل نوبددات مددن التلددنج والصددرعنوبددات مددن الل اللددحوا وبددطك الحركددة
% 7القدرال  لآ الحركة باتشان وتلير اإلحصا يات الطبية إلآ أن هذه األ را  تسبا الوفاال في 

 .من الحاالت

و مادال مخدرال  ن ل وتتفاوت تأثيرات كل  قار أهذه التأثيرات ليست نتيجة تعاطي كل هذه االنواع
 نها ية تدب  لآ مدى خطورال كل نوع فيها ايا كانت نسبة ععفهاالخرى ولكن المحصلة ال

واذا ثبدت بالددليل الواعددح مددى خطدورال هددذه المدواد والعقدداقير اذن ال بدد مدن وجددود حكدم يتناسددا  .
 أقعية للنا  يحد "  هللا: مي حجم المسألة لدال أو تساهس وكما قاب  مر بن  بد العشيش رحمه

  10"به   يوثق من بها وأخذ: مال  بقا. الفجور من يحدثون  ما بقدر

 :هو النص وليس القياس المخدرات االصل في تحريم
ان المسدددألة االسدددا  فدددي التحدددريم هدددي الدددنص وذلددد  دركا للخدددسف او اال تدددرا  للدددبهة او رأي 

وعح وأكبر و ليه أن خطرها إالتي ال مجاب لنكرانها بل  خصوصا اذا كانت المسألة من المسا ل
لحكدم فدي المخددرات بكافدة انوا هدا هدو حكدم قياسدي هدو خدسف الصدحيح وهدذا مدا فإن القدوب بدأن ا

الددذي  ليدده جمهددور أ مددة المسددلمين أن ذهددا اليدده لدديخ االسددسم فددي الفتدداوى الكبددرى حيدد  قدداب: " 
نمدا أنكدر  لالنصوص وافية بجمهدور أحكدام أفعداب العبداد ومدنهم مدن يقدوب إنهدا وافيدة بجميدي ذلد  واه

م يفهم معاني النصوص العامة التي هي أقدواب هللا ورسدوله ولدمولها ألحكدام ذل  من أنكره؛ ألنه ل
بجوامددي الكلددمل فيددتكلم بالكلمددة  -صددلآ هللا  ليدده وسددلم  -أفعدداب العبددادل وذلدد  أن هللا بعدد  محمدددا 

الجامعة العامة التي هي قعية كلية وقا دال  امدة تتنداوب أنوا دا كثيدرال وتلد  األندواع تتنداوب أ ياندا 
 .11"ل فبهذا الوجه تكون النصوص محيطة بأحكام أفعاب العبادال تحصآ

قرره ابن تيمية في أن التحريم للمخددر إنمدا جداك بدالنص ودالالتده المحكمدة الغيدر قابلدة  الذيوهذا 
 ليدده األ مدة الكبدار أن الخمددر فدي القدرمن تناولددت جدداك ترجيحدا لمدا  هلللتدأوب بحداب مددن األحدواب فيد

                                                 
ليم بن  بد السسم بن  بد هللا بن أبي القاسم بن محمد تقي الدين أبو العبا  أحمد بن  بد الحابن تيمية الحراني الحنبيل الدملقيل   10

الموافق  -هد 1425جمادى األولآ 17: الثانيةل ط حققه و لق  ليه:  لي بن ناي  اللحودل 304ل الحسبةل ص  هد( 728)المتوفآ: 
 م7/2004 /5
بن  بد السسم بن  بد هللا بن أبي القاسم بن تقي الدين أبو العبا  أحمد بن  بد الحليم ابن تيمية الحراني الحنبيل الدملقيل    11

 م1987 -هد 1408الطبعة: األولآل ل دار الكتا العلمية 1/151لفتاوى الكبرى ا لهد( 728محمد )المتوفآ: 
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ولددم يكددن رفعددا ألن يكددون  مسددكر بددالنص العددام والكلمددة الجامعددةلكددل مسددكرل فصددار تحددريم كددل 
 اك بدددالنص ألن  حكدددم المسدددكرات والمخددددرات يعتبدددر بالقيدددا  أيعدددا لكنددده أراد تبيدددان أن التحدددريم جددد

ن كان القيا  دليس مخر يوافق النصل و المخدرات داخلة في مسمآ المسكر و  دالالت النصدوص اه
تحددريم الخمددر لعلددة االسددكار ولددم تتوقدد  النصددوص فددي  التددي سدداقها لدديخ االسددسم واعددحة فددي أن

التحددريم  لددآ الخمددر بددل تناولددت كددل مسددكر وهددو مددا ذهددا اليدده لدديخ االسددسم فددي نقلدده للنصددوص 
ل ففدي صدحيح مسدلم  دن النبدي ربتحريم كدل مسدك -هللا  ليه وسلم  صلآ -صحيحة  ن النبي ال
ل وفدي الصدحيحينل  12« كر حرامكل مسكر خمر وكل مس »أنه قاب:  -صلآ هللا  ليه وسلم  -

كددل لددراا  »أندده قدداب:  -صددلآ هللا  ليدده وسددلم  -ل  ددن النبددي -رعددي هللا  نهددا  - ددن  ا لددة 
 . 13« أسكر فهو حرام

أنه س لل فقيل له:  ندنا  -صلآ هللا  ليه وسلم  -وفي الصحيحينل  ن أبي موسآل  ن النبي 
وكدان قددد أوتدي جوامددي  -لده المددشرا قداب  لدراا مدن العسددل يقداب لده البتدديل ولدراا مدن الددذرال يقداب

 إلآ أحادي  أخر يطوب وصفها.«  كل مسكر حرام »فقاب:  -الكلم 
ددر ف أم لددم ي عددر ف يحمددل مسددمآ الخمددر سددا س كددان  و لددآ هددذا م صددلبا ومنهددا أوأن كددل مسددكر   

حدريم هدذه التدي أدخلهدا التتدار الدآ الدبسد التدي اسدتباحوها وت الحليلة المسكرالو  المخدرات الحديثة 
األندددواع ن النصدددوص فدددي مجمو هدددا تناولدددت أذلددد  ل كمدددا قددداب ابدددن تيميدددة ثابدددت بدددالنصالمسدددكرات 

 ليدده و  لالمسددكرال مددن أي مددادال كانددت مددن الحبددوال أو الثمددار أو مددن لددبن الخيددل أو مددن بيددر ذلدد 
ذهددا الددآ خطددأ مددن قدداب أن تحددريم الحليلددة وبيرهددا مددن االلددربة المسددكرال محرمددة بالقيددا  وأن 

 . 14جاك نتيجة للخطأ في فهم النصوصخطأهم 

 :مامحق شرعي لإلتغليظ العقوبة 
األحكام اللر ية التي تناولت أفعاب العباد إنما نشلت لحكمة أرادها هللا تعالآ  لمناها أم لم نعلمها 

وسدن العقوبدات المتناسدبة  ولها مقصد لدر ي واعدح كمدا قررتده اللدريعة فدي مقصدد إندشاب اللدرا ي
. اللددددارع أمددددر  صدددديان  لدددآ الجما ددددة لمصددددلحة المقددددرر الجدددشاك" عقوبددددة هددددي: مدددي المعصددددية فال

 مددن وحمددايتهم البلددرل حدداب إصددسح هددو اللددارع أمددر  صدديان  لددآ  قوبددة فددر  مددن والمقصددود
رلددادهم الجهالددةل مددن واسددتنفاذهم المفاسدددل   لددآ وبعددثهم المعاصدديل  ددن هددموكف  , العددسلة مددن واه

                                                 
: محمد تحقيق 1587/ 3(ل 2003حدي  رقم )صحيح مسلم ل هد(261)المتوفآ:  سلم بن الحجاج أبو الحسن القليري مالنيسابوريل   12
  بيروت –دار إحياك الترا  العربي ل  بد الباقيفؤاد 

دار طوق النجاال ل : محمد شهير بن ناصر الناصرتحقيق 1/58ل 239حدي  رقم ي صحيح البخار ل محمد بن إسما يل لالبخاري  13
مصطفآ ديا  مي الكتاا: لرح وتعليق د. هد1422: األولآل ط )مصورال  ن السلطانية بإعافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد  بد الباقي(

 3/1585(ل 2001.. وكذل  صحيح مسلمل حدي  رقم ) جامعة دملق -البغا أستاذ الحدي  و لومه في كلية اللريعة 

 153-1/152 البن تيمية الفتاوى الكبرى  14
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إ مدار االر  وسدعادال الكا ندات والقيدام  لدآ أمدر هللا ن بهذا يتحقق المقصد اللر ي م 15"الطا ة
و ليه فإن التلريعات واالحكام في القرمن والسنة جاكت واعحة لداملة وتركدت حيدشا لدولي  لتعالآ

وهذا  لاألمر في مسا ل في باا التعشير واسعا بمقدار ما تحققه من المصالح أو تدرأه من المفاسد
األصدل فدي األحكدام أن تكدون مسدتندال للدنص ال تنفد   مدن أن   فدا ليه أهدل العلدم سدلفا وخل ما نص  

 األدلددة :ل قدداب اللداطبي نده ليكددون هدو مصدددرها الدذي تنبنددي  ليده ومرجعهددا الدذي ال تكددون بدونده
 .المحدد  الددرأي إلددآ يرجددي مددا :والثدداني .المحدد  النقددل إلددآ يرجددي مددا :أحدددهما :عددربان اللددر ية
ال؛ دلدةلاأل أصوب إلآ بالنسبة هي القسمة وهذه  ألن اعخدر إلدآ مفتقدر العدربين مدن واحدد فكدل واه

 إلددددآ اسددددتند إذا إال لددددر ا يعتبددددر ال الددددرأي أن كمددددا النظددددرل مددددن فيدددده بددددد ال بددددالمنقوالت االسددددتدالب
أمددا ابددن القدديم فددي كتابدده إباثددة اللهفددان مددن مصددايد اللدديطان فقددد تندداوب االحكددام تندداوال .  16"النقددل

 بحسددا ال ل ليهددا هددو واحدددال حالددة  ددن يتغيددر ال نددوعن منهددا مفصددس وأكددد  لددآ أن االحكددام نددو ي
 المقدددرال والحدددود المحرمدداتل وتحددريم الواجبدداتل كوجددوا األ مددةل اجتهدداد وال األمكنددةل وال األشمنددة
وبي ن رحمه هللا أن هذا النوع ثابت ال يجوش ان يصل اليه التغيير  ذل ل ونحو الجرا م  لآ باللرع

 ومكاندا شماندا لده المصدلحة اقتعداك بحسدا يتغيدر مدافهدو  الثدانآ النوعا م .ال بسلطان وال باجتهاد
ورأى رحمه هللا تعالآ أن المقصد اللر ي من هدذه  .وصفاتها وأجناسها التعشيرات كمقادير وحاال ل

االحكددام هددو تحقيددق المصددلحة ودرك المفسدددال وأن بعدد  هددذه االحكددام منددي مددن صدددرورها أحيانددا 
 المددرال فددآ الخمددر لمدددمن بالقتددل التعشيددرل ومددن األمثلددة التددي سدداقها ترتددا مفسدددال أخددرى  لددآ ذلدد 

 مدن منعه ما لوال الجما ة حعور  ن المتخل   لآ البيوت بتحريق التعشير  لآ عشمالو  .الرابعة
ورأى فدي سدياق تناولده للمسدألة فدي فعدل  .والذريدة النسداك مدن يسدتحقها مدن بير إلآ العقوبة تعدى

وموافقدة الصددحابة لده فدي االحكددام التعشيريدة المتلدددال التددي قعدآ بهددا  مدر رعدي هللا تعددالآ  نده 
يه المصالح من االحكام الراد دة وان لدم تكدن موجدودال فدي شمدن عمثاال  لآ فهم الصحابة لما تقت

 أنهم . بل رأى الشيادال أحيانا  لآ بع  االحكام لنف  الغاية ومن ذل النبي صلآ هللا  ليه وسلم
 ومله  ليه تعالآ هللا صلآ هللا رسوب  هد  لآ قليس   وكان فيهل وتتابعوا مرالخ لرا فآ شادوا لما

وحكم ببينونة الطسق لمن تلفا بالطسق ثسثا  .فيه ونفآ ثمانين  نه هللا رعآ  مر جعله وسلمل
ربدم ان   لديهما أمعيناه فلو أناالل فيه لهم كانت لئ فآ استعجلوا قد ا الن   إن  و لل ذل  بقوله: 

ثم لما رأى ما انتلدر مدن   .يكن في  هد النبي صلآ هللا  ليه وسلم وال في  هد ابي بكر ذل  لم
اللددر والفسدداد بتطليددق الددثس  و دددم انتهدداك النددا   ددن ذلدد  ندددم ان ال يكددون حددرم تطليددق الددثس  

                                                 
 بيروت. -ل دار الكتا العلمية609 /1 التلريي الجنا ي اإلسسمي مقارنا  بالقانون الوععي ودالل  بد القادرل   15

الطبعة األولآ  لأبو  بيدال ملهور بن حسن مب سلمان تحقيق: ل6/313الموافقاتل  ل إبراهيم بن موسآ بن محمد اللخمي للاطبيال 16
  مصر. -دار ابن  فانل م1997هد/ 1417
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 ال أن و لدآ الطدسقل حرمدت أكون  ال أن: ثس   لآ ندامتآ لآك  لآ ندمت مابالكليةل فقاب: 
  .17النوا ح قتلت أكون  ال أن و لآ ليالموال حتأنك أكون 

و من يقوم مقامه من القعاال قادر  لآ أن يقعي بالتعشير بتلديد أوالذهاا الآ كون ولي األمر 
العقوبددة بمددا يوصددل الددآ ردع مددن تجدداوش الحددد ولددم ترد دده العقوبددة األصددلية فددي الحكددم األصددلي 

 لدآ الفعدل أو انتلداره بدين الندا  بمدا يفداقم مدن حسبما تقتعيه الحاجة الدآ درك المفاسدد المترتبدة 
المخاطر والمفاسد فيه من تحقيق مصلحة االمة الكثير فوجا األخذ به والعمل  ليده فدي القدوانين 

 المعموب بها.

إجما دا كمدا روى   لدآ اخدتسف مدذاهبهم وتقدير العقوبدة الراد دة تعشيدرا أمدر ثابدت  ندد أهدل العلدم
 فدإن ثمدانينل إلدآ اللدرا حدد الصدحابة بلد  طريدق فبدأي: قيدل فدإن"  الغشالي في المستصفآ فقاب:

ن  ا بالمصددلحة شادوا فكيدد  رامقددد   اللددرا حددد كددان  إلددآ افتقددروا فلددم تعشيددرا وكددان مقدددرا يكددن لددم واه
 - هللا رسدوب شمدان فدي اللدارا عدرا لكدن مقددرال يكدن لدم أنده الصدحيح قلندا ا القدذف بحدد اللبه
 بددأربعينل والتقددويم التعددديل سددبيل  لددآ ذلدد  رقددد  ف   الثيدداا وأطددراف اببالنعدد - وسددلم  ليدده هللا صددلآ
 أنهدم باإلجمداع ثبدت فكأنده األ مدةل رأي إلدآ مفوعدة والتعشيدرات فدشادوال الشيدادال فدي المصدلحة فرأوا
 .18"المصلحة بمرا اال أمروا

ي اللددديخ التدددويجري فددد و ليددده ذهددداو امتنددداع  دددن واجدددا أيكدددون الرتكددداا محدددرم أن مدددا إوالتعشيدددر 
مددا فددي فعددل محددرم لدم يبلدد  الحددد أو محددرم ال حددد إالددآ ان التعشيددر يكدون موسدو ة الفقدده االسددسمي 

  .19ه سواك كان فريعا أو حقا من حقوق النا داكفيه.  أو تر  واجا أو التهاون في أ

 القتل تعزيرا لدرء المفاسد:
اال حق التعشير اال انها أ طت ولي األمر أو من يقوم مقامه من القعاللريعة االسسمية  وربم أن
طلق العنان واليد ألحد لتجاوش الحد المعقوب الذي قد تترتا  ليه لبهة اإل تداك  لآ أي من لم ت

العرورات الخم  الواجبة لكل إنسانل خصوصا مي تعافر نصوص اللريعة  لآ  صمة الددم 
دد هنددا   قوبددة راد ددة  ا تجدداوش الددبع  الحددد المعتبددر الددذي فددي المفاسددد ولددم تبددقإال بحقددهل ولكددن لم 

يددرك  تمنعهم من العودال الآ الفعل القبيح والمخالفة التي استبان عررهال كان ال بد مدن حكدم ألدد  

                                                 
صايد إباثة اللهفان من مإباثة اللهفان  هد(751)المتوفآ:  ابن قيم محمد بن أبي بكر بن أيوا بن سعد لم  الدينل الجوشية 17

 النالر: مكتبة المعارفل الريا ل المملكة العربية السعودية : محمد حامد الفقيتحقيق 336-1/330 لالليطان
دار  لتحقيق: محمد  بد السسم  بد اللافي 178ص  المستصفآل  هد(505)المتوفآ:  أبو حامد محمد بن محمدالطوسيل الغشالي  18

 م1993 -هد 1413الطبعة: األولآل  الكتا العلمية
 م2009/هد1430: األولآل ط بيت األفكار الدولية ل5/197 موسو ة الفقه اإلسسمي لمحمد بن إبراهيم بن  بد هللال التويجري  19
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مددن الصددحابة المفسددال ويمنددي منهدا مرتكبهددا ومدن سددار  لدآ نهجدده. و ليده نصددت أقدواب اهددل العلدم 
 .تعشيرية للفعلالآ حد القتل  قوبة  اللر ي قد يصل لآ ان الحكم وبيرهم 

وقد ذها اإلمام مال  رحمه هللا الآ قتل ثل  األمة الستصسح ثلثيها وهو ما ذها اليده اللدافعي 
مي خسف في رفعه قتل المتهم تعشيرا قبل ثبوت الفعل المستوجا للقتل تعشيرا كما أورده الغشالي 

فددي موعددي مخددر مددن الكتدداا بددي ن الغشالددي خددسف و  20المنخددوب مددن تعليقددات األصددوبفددي كتابدده 
 .21فيما ذهبوا اليه من قتل الثل  الستصسح الثلثين اللافعية للمالكية

ن كددان فددي إطددار النهددي  ددن منكددر قتددل مددن لددم يرد دده بيددر القتددل فقددد ذهبددوا إلددآ االحندداف أمددا  واه
 وجدد رجدل  دن الهندوانياستدالال  لآ هذا االمر فيما أورده من جواا  ابن نجيموذل  فيما ساقه 

 لال السدسح دون  بمدا والعدرا بالصدياح ينشجر أنه يعلم كان إن: قاب قتله له أيحل امرأال مي رجس
ن  22"القتل له حل بالقتل إال ينشجر ال أنه يعلم كان واه

مدن لجدواش القتدل تعشيدرا  لدآ جمداع فدي الفقده الحنفدي سداق اإل رد المحتار  لآ الدر المختدارفي و 
 .23لترطوا اإل سن أو التكرار.وا ال بالقتلإظهر البد ة أو ارتكا فعس ال يرتدع  نه أ

مدام التعشيددر بالقتدل  ندد اقددواب االحنداف والمالكيددة بدل ذهدا اليدده بيدرهم مددن ولدم يقد  القددوب أن لص
 لآ مدا ذهدا اليده اللدوكاني  النووي في المجموعهذا واعح من تعليق االمام . و وبيرهم اللافعية

مدن قطعيددات اللدريعة مدن خددسب  مدن اسدتدالب  لدآ جددواش أن يدأمر اإلمدام بقتدل مددن خدال  قطعيدا
ن صدرح بدأن الحددي  لده أسدانيد أبعدد ل 24أبيده بامرأال  تصحيح اللوكاني لحدي  الرجل الذي أ ر 

 هللا صلآ أمر الذى الرجل ذل  أن  لآلكن النووي رأى أن ي حمل  كثيرال ورجاله رجاب الصحيح. 
صددرح و  يقتددلل والمرتددد الكفددر موجبددات مددن وذلدد  مسددتحس    وفعلدده بددالتحريم  ددالم بقتلدده وسددلم  ليدده

                                                 
 محمد حسن هيتو د. تحقيق: 454 المنخوب من تعليقات األصوب  هد(505)المتوفآ:  أبو حامد محمد بن محمدالطوسيل الغشالي  20

 م1998 -هد  1419الطبعة: الثالثةل  سورية –لبنانل دار الفكر دملق بيروت  -دار الفكر المعاصر
 466المصدر السابق ص   21

  5/45 البحر الرا ق لرح كنش الدقا ق ل هد(970)المتوفآ:  شين الدين بن إبراهيم بن محمد لابن نجيم المصري  22
وبالحالية: منحة الخالق البن  هد( 1138دري )ت بعد وفي مخره: تكملة البحر الرا ق لمحمد بن حسين بن  لي الطوري الحنفي القا

 الطبعة: الثانية النالر: دار الكتاا اإلسسمي 4/399 لابدين 

 4 لرد المحتار  لآ الدر المختار لهد(1252ابن  ابدينل محمد أمين بن  مر بن  بد العشيش  ابدين الدملقي الحنفي )المتوفآ:  23
 م1992 -هد 1412ثانيةل الطبعة: ال بيروت-دار الفكر ل 215/

طبعة مل ك بة ، ومخرجه مبو  مو  في سننه 572ص 30في رسنت مد ت طبعة ملرس لة ج 18608ملحتيث مخرجه مالر م أد ت  قم  24

وغيره   وصححه ماللب ني في صحيح  157ص  4ج 4456دتيث  قم لبن ن تحيقي رح ت رحيي ملتين عبت ملح يت  -ملعصرية صيتم

  2ص  1وضعيف مبي  مو  ج
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 أيعدا دليدل وفيده بالقتدلل التعشيدر يجدوش أنده مالد  لقدوب متمسد  أيعدا النووي ان هدذا الحددي  فيده
 .25"دمه إراقة بعد لها مستحس معصية ارتكا من ماب أخذ يجوش أنه  لآ

 لآ شاد المستقني اجاا الليخ  لآ سدؤاب حدوب هدل يجدوش التعشيدر  حمد الحمد وفي لرح الليخ 
 (  نقده فاعربوا الرابعة لرا فإذا: )وفيه الخمر لارا في تقدم كما ذل  يصح نعمبالقتل فقاب: " 

 إلدآ الدا يدة يقتدل أن لصمدام يجدوش أنده القديم ابدن واختداره أحمدد مذها في وجه وهو مال  ومذها
 .26"بذل  إال مفسدته تندفي لم حي  بالقتل عشيرالت باا من وهذا البد ةل

 بالقتددل والتعشيددر: بالقتددل التعشيددروفددي فقدده السددنة ذكددر الخددسف فددي مسددألة التعشيددر بالقتددل فقدداب: " 
: " تيميدة بدن الحدافا  دن نقدس  ابددين ابدن فدي جداك وقدد .مخر بع  ومنعه العلماكل بع  أجاشه
 إذا الرجددددابل وفاحلددددة بالمثقدددلل القتددددل مثدددل دهمل ندددد فيدددده قتدددل ال مددددا أن   الحنفيدددةل أصددددوب مدددن إن

 فدددي المصدددلحة رأى إذا رالمقدددد   الحدددد  لدددآ يشيدددد أن لددده وكدددذل  فا لدددهل يقتدددل أن مدددامفلص تكدددررتل
 .27"ذل 

 :بالقتل الحاالت التي يجوز فيها التعزير

الت ن بع  أهل العلم ذهبوا الآ التعشير بالقتل لمن ال يرد ه بيدرهل ولكدن لدي  كدل الحداأأسلفنا 
تستوجا ذل  بل هنا  انوا ا محددال من الجرا م وافعاب المكلفين التي يمكدن ايقداع التعشيدر بالقتدل 

  ليها ان لم تندفي المفسدال اال بها وهي:
ولدم يتدا  للبد دة الددا ي -3 .والسدنة الكتداا بيدر إلدآ الددا ي -2 المسلمين لجما ة المفر  ق  -1

 .بير القبلماع في الج -6 المخدرات. -5 تجس ال -4 . ن ذل 

 :  القوانين والمواثيق الدولية وأثرها

متف قيااة مالراام مل  حااتة ل ك فحااة مالتااا   غياار مل دااروو فااي مل :اات مت ومل اا  رمت ملعقليااة  نصدت

 لآ جملة من المسا ل للتعاون في مجاب مكافحة المخدرات ولدكلت هدذه االتفاقيدة فيمدا  م1988
راع ايا المخدرات عمن الرؤية الغربيدة للعقوبدات والتدي لدم تدتعامل مي قععاون في اللتبعد اساسا ل

ن ترا دي مسدتوى الحيداال أفالعقوبدة الراد دة لمجدرم فدي مجتمدي يجدا  واقي الدوب وحياال النا  فيهدال
ففددي مجتمدددي يعدديش افددراده حيدداال الرفاهيدددة  لالتددي يحياهددا صدداحا الجددرم ومددددى تددأثير العقوبددة فيدده

مناحي حياتهم مي رفاه اقتصادي يجعله فدي حدل مدن التفكيدر فدي  والتمتي بالحرية الكاملة في كافة

                                                 
ل 20/26 المجموع لرح المهذا ))مي تكملة السبكي والمطيعي(( هد(676أبو شكريا محيي الدين يحيآ بن لرف )المتوفآ: ل النووي  25

 دار الفكر

 طبعة المكتبة اللاملة ]الكتاا مرقم مليا[ 28/35 لرح شاد المستقنيل حمد بن  بد هللا بن  بد العشيش لالحمد 26

  م9771/هد1397الطبعة: الثالثةل  لبنان –دار الكتاا العربيل بيروت ل 2/592فقه السنة ل  هد(1420 )المتوفآ:سابقل سيد   27
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قدوت يومده يكدون مجددرد سدحا هدذه االمتيداشات الحياتيددة منده  قوبدة كبدرى ترد دده بدل قدد تدؤدي بدده 
فمجدرد الحكدم بعقوبدة  لالآ االنتحار كما هو الحاب في بع  دوب لماب اوروبا كالسويد والندرويج

فقيا  الحكم في دولة ما حقق فيها نجاحا لدردع مرتكدا  ليهثر كبير  لآ المحكوم  لأالسجن له 
ذا كددان و  لالجددرم ال يمكددن بحدداب مددن االحددواب إسددقاطه  لددآ دولددة اخددرى الخددتسف البي ددة والواقددي اه

نهدددا جددداكت لددردع الجددداني وبيدددره مدددن ارتكددداا الجددرم فدددس بدددد أن يرا دددآ هدددذا األصددل فدددي األحكدددام أ
قدد اقتعدت حكمدة هللا  دش وجدل إمهداب و  لوالبي دات المقصد في االحكدام بمدا يتناسدا مدي الظدروف

ن خفيت  لآ النا  فقد اخدرج ابدن وهدا فدي مسدند  مدر  لالظالم فس يأخذه بجرمه من أوب مرال واه
 فقداب قدطل سرقت ما وهللا: فقاب بسارقل الخطاا بن  مر أتي)) : قاب أن   ن رعي هللا  نه:

 فدي حجدر بدن الحدافا قداب. ((فقطعده لذندا أوب  ند  بدا هللا أخذ ما  مر ورا لكذبت:  مر له
 قدرال  دن معناه وروى  سنده لصحة لنبيه الرفي حكمه موقوف وهو جامعه في وها ابن رواه أطرافه
وكددذل   .28"انتهددآ منقطددي وهددو بكددر أبددي  ددن لددهاا ابددن  ددن الددرحمن  بددد  ددن الددرحمن  بددد بددن

تلدديد بعددد تكدرار الفعدل  دددال جعلدت أحكدام اللددريعة مخففدة بمدا يتناسددا مدي المخالفدة والجددرم مدي ال
مددرات الددآ أن يصددل العقدداا للددردع الجدداشم فددي حدداب لددم تحقددق العقوبددات العاديددة المقصددد مددن ردع 
المخال  ومنعهل مما يؤدي الآ مفسدال أكبر في انتلار فعله وتعديه الآ بيره كما أسلفنا في حكم 

 قتل لارا الخمر في المرال الرابعة.

  :مقصد الشرعي للتشريعال لعربية هل حققتن اوانيالق
 2004ديسدمبر  25المدؤر  فدي  18 – 04التي نص  ليها قدانون الجشا رية النصوص القانونية 

اإلسدتعماب و اإلتجدار بيدر الملدرو ين  المتعلق بالوقاية من المخددرات و المدؤثرات العقليدة و قمدي
ن سددنةل و يعاقددا بددالحب  مددن  لددر سددنوات إلددآ  لددري نصددت  لددآ اندده  "17 فددي المددادال بهددا 

 كدددل مدددن قدددام يندددار جشا دددري د 50.000.000إلدددآ  5.000.000 بغرامدددة ماليدددة تتدددراوح مدددا بدددين
حيدداشال أو  ددر  أو بيددي أو وعددي للبيددي أو حصددوب و  أو يبطريقددة بيددر ملددرو ة بإنتدداج أو صددن
إسدددتخراج أو تحعدددير أو توشيدددي أو تسدددليم بدددأي صدددفة كاندددت أو  لدددراك قصدددد البيدددي أو التخدددشين أو

و يعاقدا  ل ن طريق العبور أو نقل المواد المخدرات أو المؤثرات العقليدة أو نقلسمسرال أو لحن 
و يعاقددا  لددآ األفعدداب  ل لددآ اللددروع فددي هددذه الجددرا م بالعقوبددات ذاتهددا المقددررال للجريمددة المرتكبددة

 .المنصوص  ليها في الفقرال األولآ أ سه بالسجن المؤبد  ندما ترتكبها جما ة إجرامية منظمة

                                                 
إتحاف المهرال بالفوا د المبتكرال من أطراف  ل هد(852)المتوفآ :  أبو الفعل أحمد بن  لي بن محمد بن أحمد بن حجرل العسقسني 28

مجمي المل  فهد لطبا ة  ل والسيرال ل بإلراف د شهير بن ناصر الناصر المؤل  : تحقيق : مركش خدمة السنة 12/112 العلرال
 م 1994 -هد  1415الطبعة : األولآ ل  ومركش خدمة السنة والسيرال النبوية )بالمدينة( -المصح  اللري  )بالمدينة( 
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" يعاقدا بدالحب  مدن خمد  سدنوات إلدآ خمد   لدرال  سدنة ل و بغرامدة ماليدة مدا بدين  51المادال 
 :كل من (ج.د) 1.000.000إلآ  (ج.د) 500.000

بمقابددل أو مجانددال  سددهل للغيددر اإلسددتعماب بيددر الملددروع للمددواد المخدددرال أو المددؤثرات العقليددة -1
  و األمدر بالنسدبة لكدل مدن المدس   سواك بتوفير المحل لهذا الغر  أو بأية وسيلة أخرىل و كدذل 

كانت لفندق أو منشب مفروش أو نشب أو حانة أو مطعم  المستغلين بأية صفةرين والمديرين و المسي  
مكددددان مخصددددص للجمهددددور أو مسددددتعمل مددددن الجمهددددورل الددددذين  أو ندددداد أو مكددددان  ددددر  أو أي
 .كن المددددذكورالداخددددل هددددذه المؤسسددددات أو ملحقاتهددددا أو فددددي األمددددا يسددددمحون بإسددددتعماب المخدددددرات

 .29وعي مخدرات أو مؤثرات  قلية في مواد بذا ية أو في ملروبات دون  لم المستهلكين -2

الددذي لددم تتجدداوش الخمسددة  لددر  امددا هددي العددسج وكمددا يسحددا فددإن الغرامددة والسددجن الددآ فتددرال ال 

دى الدآ أوالذي  ن الجشا ر حتآ االن من تجاوش وردع انتلار المخدرات في المجتمي الجشا ري يمك  

الدربط مدا لدآ إلتبريدر العجدش  دن السديطرال  لدآ انتلدار المخددرات قيام بعد  المفكدرين الجشا دريين 

 وأن االرهدداا هددو االسددا  الددذ يقددوم  ليدده انتلددار المخدددرات فددي الجشا ددربددين المخدددرات واالرهدداا 

ل اال دددسم المنظدددورال  وهدددذا واعدددح وجلدددي فدددي تصدددريحات مسدددؤولي االمدددن والسياسددديين  بدددر وسدددا

حيدد   محددافا السددلم واألمددن لصتحدداد اإلفريقدديالمقددروكالل مددن ذلدد  تصددريح السدديد اسددما يل لددرقي و 

فددي تصددريح للصددحافة  لددآ  2014كددانون الثدداني  10نقلددت  ندده وكالددة االنبدداك الجشا ريددة بتدداريخ 

"لصرهدداا فددي  قولدده: ى حددوب السددلم واألمددن فددي إفريقيددا هددامش ألددغاب الملتقددآ الثدداني رفيددي المسددتو 

اإلفريقيدددة  سقدددة مؤكددددال مدددي تجدددارال المخددددرات التدددي أصدددبحت مفدددة تهددددد السدددلم واألمدددن فدددي  القدددارال

 .30"الالقار 

ليدده الحداب مددن التدردي بسددبا انتلدار المخدددرات حتددآ إأمدا القددانون المصدري وبندداك  لدآ مددا وصدل 
 اصبحت ثقافة  امة لكثرال مدا تدم تناولهدا فدي وسدا ل اال دسم المقدروكال والمسدمو ة والمر يدة وكدذل 

 ه لدآ أن د في صنا ة التلفشيدون والسدينما فقدد جداك اكثدر صدرامة ولددال مدن القدانون الجشا دري فدنص  
ج كدل مدن رو   جداوش خمسدما ة ألد  جنيدهتيعاقا باإل دام وبغرامة ال تقل  ن ما ة أل  جنيه وال ت

سدداك التددرخيص الددذي مددنح لدده أو مددن أو لددار  فددي  صددابة لتددرويج المخدددرات أو تدداجر أاو شرع 
                                                 

قاية من المخدرات و المؤثرات المتعلق بالو  2004ديسمبر  25المؤر  في  18 – 04قانون من القانون الجشا ري ,  17المادال   29
 "اإلستعماب و اإلتجار بير الملرو ين بها  العقلية و قمي

 http://www.aps.dz/ar/algerie/10455 2014كانون الثاني  10وكالة االنباك الجشا رية بتاريخ روقع  30

 

http://www.aps.dz/ar/algerie/10455
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طباك والصيادلة ولركات العقاقير وموش يها او من يكل  احدا ممن له سلطة  ليهم بتوشيعهدا كاأل
 امددا او قدام بترويجهددا فدي المدددار  والمؤسسدات التعليميددة  21او مدن ا طاهددا لمدن هددو دون سدن 

 تقدل  دن لدغاب اللداقة المؤبددال وبرامدة الإلدآ األ ددام    قوبدة اإل تخفيومن ثم تم   لودور العبادال
دد لو مددن يمدنح المخدددرات للغيدر بدددون مقابدلأدارال مكددان للتعداطي سدين الدد  جنيده فددي حداب إخم ا أم 

و االسدددتخراج لمدددادال مخددددرال بهددددف تعاطيهدددا اللخصدددي أو اللدددراك أو التصدددنيي أمدددن قدددام بالشرا دددة 
يدا ددده فدددي مركدددش فطدددام إفعقوبتددده السدددجن المؤقدددت وبرامدددة ال تقدددل  دددن  لدددرال االف جنيددده ويمكدددن 

  .31 ال تقل  ن ستة الهر وال تشيد  ن ثس  سنوات كبديل للحكم المدمنين لمدال

الحكم االسددا  فددي االتجددار واالسددتيراد والتصدددير بهدددف االتجددار هدددو فدد يالكددويتأمددا فددي القددانون 
و أال فددي حدداب  ددودال الفا ددل للفعدددل إن اال ددددام ال يكددون أن اال دددام أو الحددب  المؤبدددل وثددم تبيددا

نددواع الخطيددرال مددن ج األ امددا أو رو   18 مددره  ددن  اسددتخدام مددن قددل  و أاسددتغسله لمنصددبه ووظيفتدده 
 .32دار أو انلأ تنظيما لهذا الهدفأو أالمخدرات كالهروين والكوكايين 

أفتددآ مجلدد  هي ددة كبددار وفددي المملكددة العربيددة السددعودية لددم يختلدد  الواقددي فددي االحكددام كثيددرا فقددد 
هدددد . ٢٠/ ٦/ ١٤٠٧فدددي  ١٣٨بدددرقم  لددددصادرالعلمددداك فدددي المملكدددة العربيدددة السدددعودية فدددي قددددراره ا

ريدا المخددرات ته أوال : بالنسدبة لمهدرا المخددرات فدإن   قوبتده القتدلل لمدا يسدببه  :متعمنا  ما يلدي
دخالهدا البسدل مدن فسداد  ظديم ال يقتصدر  لدآ المهدرا نفسدهل وأعدرار جسديمةل وأخطدار بليغدة  واه
يسدتورد أو يتلقدآ المخددرات مددن الخددارج  ويلحدق بدالمهرا اللدخص الدذي !! األمة بمجمو هدا  لآ
( ٨٥  بقددراره رقددم )المجلددثانيددا : أمددا بالنسددبة لمددروج المخدددرات فقددد أكددد  !! المددروجين دابهدد ن يمددو  

من يروج المخدرات: فإن كان للمدرال األولدآ فيعدشر   لآ أن   هد الذي نص  ١٤٠٤ /١١/ ١١بتداريخ 
 !! مدا جميعدا ل حسدبما يقتعديه النظدر القعدا يبه ةل أوبليغدا  بدالحب ل أو الجلددل أو الغرامد تعشيددرا  

ن تكرر منه ذل  فيعش   مدن  تميل ولو كان بالقتلل ألنه بفعله هذا يعتبرلمجر بما يقطي لره  ن اواه
 33" من تأصل اإلجرام في نفوسهممالمفسدين في األر ل و 

سدددتخراج و اإلتجدددار أفدددي محاربدددة االن مندددي المفسددددال باجتثدددا  جدددذورها ومندددابي انتلدددارها المتمثلدددة إ
والتصددنيي واالسددتيراد والتصدددير مسددألة محتومددة لتحقيددق المقصددد اللددر ي بمنددي الفسدداد فددي االر  

لعة تكسدد فدي حداب وردع من يروجهل لكن ال بد في نف  الوقدت مدن األخدذ بعدين اإل تبدار أن السد
آ السديطرال  لدآ لدن لم تصل أي دولدة مدن دوب العدالم إ دم وجود من يتداولها ويلتريها وحتآ اع
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وبالنظر الآ واقي  ل داد ما شالت تتشايدإن األتجارال المخدرات ومروجيها وال الحد من تعاطيها. بل 
هدذه الظدواهر  بسدنا العربية التي يحكمها االسسم فدي منظومدة قيمهدا وتلدريعاتها فدإن انتلدار مثدل

رويج تلاره لي  في جانا التة تحد من انيعتبر بريبا ودخيسل وال بد  ن البح   ن قوانين راد 
وال بددد مدددن اال تددراف بددأن تجفيدد  مندددابي  لجددار فحسددا بددل فددي جاندددا التعدداطي واالسددتعمابواالت  

ن كثيرا من هدذه المدواد المخددرال تلدشم الحيداال البلدرية أالمخدرات لي  من السهولة بمكان خصوصا 
و ليده  لوا يسدتغني  نهدامدم وال لدعا مدن اللدعة مدن األم  أفي مسا ل الطا والعسجات وال تكاد 

فإن مسدألة انتلدارها أمدر وارد إذن ال بدد مدن العمدل  لدآ ردع مدن يتعاطاهدا بقدوانين تدتس م وحجدم 
التددي يرتكبهددا بتعاطيدده لهددا خصوصددا أن مددا يترتددا  لددآ تعاطيهددا واإلدمددان  ليهددا مددن المعصددية 
 ععاف ما يترتا  لآ الخمر. أععاف المفاسد أ

تلددريعها لسحكددام لددم تصدددر  ددن رؤيددة اهتمددت بجانددا  لددآ حسدداا فددي  اإلسددسمية ن اللددريعةأو 
ولذل  جاكت النصدوص محكمدة لعدسج كدل  التي  الجتهال جانا فلم تغفل أي مسألة في القعايا

وبهدذا سدبق االسدسم العدالم المتحعدر  وب التلدريي وصدحة معالجتده للقعدايالملكلة بناك  لدآ لدم
هددا االن للتصدددي لحتددآ العددالم وأنفقددت المليددارات  فددي وعددي العسجددات للقعددايا التددي أثقلددت كاهددل

ربددم  جددا مدا فددي المسدألة أن الدددوب العربيدة واالسددسمية و سجهدا ومنهددا ملدكلة المخدددراتل لكدن أ 
ن مجدرد وجودهدا بهدذا سدبيا ممدا هدي  ليده فدي دوب العدالم إال أقل نأن نسبة رواج المخدرات فيها أ

رال وظداهرال يجدا أن ي عداد النظدر فدي التعداطي معهدا اللكل الذي هي  ليه االن يعتبر مسدالة خطيد
 وفر  القانون الرادع لها.

هدل العلدم فدي العقوبدات ومدا هدو االصدل فيهدا أقدواب أ  رحمده هللا تعدالآ وقد تنداوب  بدد القدادر  دودال
وأوعددح أن مقصددد اللددريعة لددي  العقوبددة بحددد ذاتهددا بددل مددا تحقددق مددن لتحقيددق مقاصددد اللددريعة 

وحددد مجمو دة مدن  نظامهدا وصديانة الجما دة وحماية األفراد صسحمفاسد إلمن ال المصالح وتدرأ
 ومن ذل : ينبغيل كما وظيفتها العقوبة قيتحقاألصوب رأى وجوا العمل بها ل

 كانددت الجريمددة وقعددت مددا فددإذا وقو هددال قبددل الجريمددة مددن الكافددة تمنددي بحيدد  العقوبددة تكددون  أن -
 هددذا وفددي طريقددهل وسددلو  بدده التلددبه مددن بيددره شجددروت جنايتدده  لددآ الجدداني تددؤدا بحيدد  العقوبددة
 يمندي بلدريعتها العلدم أي بعددهل شواجدر الفعدل قبدل مواندي إنهدا: "العقوبدات  دن الفقهداك بعد  يقدوب
يقاو  الفعل  لآ اإلقدام  .إليه العود يمني بعده  هااه
 التلدددديد الجما دددة مصدددلحة اقتعدددت فدددإذا ومصدددلحتهال الجما دددة حاجدددة هدددو العقوبدددة حدددد أن - 2
ذا العقوبةل دتلد    العقوبة تشيد أن يصح فس العقوبة؛ فتخف   التخفي  الجما ة مصلحة اقتعت واه
 .الجما ة حاجة  ن تقل   أو
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  نهددا لددره حددب  أو الجما ددة مددن است صدداله المجددرم لددر مددن الجما ددة حمايددة اقتعددت إذا - 3
 وينصدلح يتدا ملد مدا يمدوتل حتدآ الجما دة  ن حبسه أو المجرم قتل هي العقوبة تكون  أن وجا
 .حاله
 ينبغدددي فدددس ملدددرو ةل  قوبدددة هدددي الجما دددة وحمايدددة األفدددراد لصدددسح تدددؤدي  قوبدددة كدددل أن - 4
  .بيرها دون  معينة  قوبات  لآ قتصاراإل
نمدددا مندددهل نتقددداماإل معنددداه لدددي  المجدددرم تأديدددا أن   - 5  اخدددتسف  لدددآ والعقوبدددات استصدددسحهل واه

 بحسددا يختلدد  وشجددر واستصددسح تأديددا " أنهددا فددي - الفقهدداك بعدد  يقددوب كمددا - تتفددق أنوا هددا

 .34""الذنا اختسف
ن كانددت أوختامددا فددإن جريمددة مت قددل خطددرا مددن جريمددة مددن يروجهددال لكنهددا تلددكل عدداطي المخدددر واه

العقوبددات بحددق مرتكبهددا هددو  مددة ولددذل  فددإن تنفيددذ ألددد   لددآ الفددرد و لددآ المجتمددي و لددآ األ خطددرا
ه احمددد وبيددره بسددند صددحيح  ددن ابددي هريددرال رعددي هللا خرجددلعددسج الددرادع  مددس بالحدددي  الددذي أا

 إذا ثدم فاجلددوهل لدرا إذا ثدم فاجلددوهل الخمر لرا من»: قاب وسلم  ليه هللا صلآ النبي أن نه 
 «فاقتلوه الرابعة في لرا إذا ثم فاجلدوهل لرا

 وهللا الموفق وهو الهادي الى سواء السبيل
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