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حكم المخدرات في الفقه االسالمي
د .رعد غالب غائب
مدرس معهد اعداد المعممات
الصباحي  /بعقوبة
ممخص البحث
المخدرات ىي مجموعة من العقاقير التي يتعاطيا االنسان فتؤثر سملاً عمى

صحتو وينجم عنيا االضرار الجسيمة في االنسان والمجتمعات  ،وليا انواع متعددة
ذكرت في كتب الفقو االسالمي وظيرت في زماننا وقد جاء تحريميا في الكتاب
والسنة واالجماع والعقل  ،ولكن لعضيا يمكن استخدامو في النواحي الطلية لغرض
التداوي وقد اجاز ذلك الفقياء  ،وفيما يتعمق لحكم تصرفات متعاطي المخدرات ،
فان جميع ما يصدر عن المخدر ال تصح وال يترتب عمييا أثر شرعي  ،كالليع ،
والطالق  ،والشتم  ،والقذف  ،وقد حدد الفقياء عقولة رادعة وزاجرة لمتعاطي
المخدرات منيا عقولة كحد الخمر عمى رأي الفقياء والرأي اآلخر عقولة تعزيرية
يقدرىا القاضي لحسب الجاني والجريمة .

المقدمة
الحمد هلل رب العالمين  ،والصالة والسالم عمى خاتم االنلياء والمرسمين،
سيدنا محمد وعمى آلو وصحلو أجمعين،ومن أتلع ىديو إلى يوم الدين  ...ولعد ...
فان المخدرات أصلحت من أخطر المواد عمى حياة االنسان وعقمو  ،وىي
تيدد االفراد والمجتمعات وتمحق ليا الدمار والفساد والضياع .
ومع ذلك فان تعاطي المخدرات قد أنتشر لين شلالنا العرلي واالسالمي
وظيرت لشكل واضح في لمدنا  ،مما دفعني أن أتناول ىذا الموضوع لشكل مفصل
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من خالل موضوع اللحث الذي لعنوان ( حكم المخدرات في الفقو االسالمي )
ألىميتو في عصرنا الراىن  ،وقد جعمتو في أرلعة ملاحث وخاتمة لأىم النتائج التي
توصمت إلييا وىي :
الملحث األول  :تعريف المخدرات لغة وأصطالحاً
الملحث الثاني  :أنواع المخدرات
الملحث الثالث  :الحكم الشرعي في المخدرات
الملحث الرالع  :عقولة متناول المخدرات

المبحث األول
تعريف المخدرات لغة واصصالحاًا
المخدرات  :لغة  :الخدر ( لكسر الخاء ) ستر يمد لمجارية في ناحية الليت
وكل ما وارى االنسان من ليت ونحوه  ،وجمع كممة خدر خدور  ،والخدر ( لالفتح )
الكسل وظممة الميل والمكان المظمم  ،وأشتداد الحر  ،وأشتداد اللرد  ،وتخدر واختدر
أستتر وأخدروا أي دخموا في غيم مطير أو غيم فقط أو ريخ وكميا تدل عمى معنى
من معاني الستر والخدر ىو أمذالل يغشى االعضاء وفتور العين أو ثقل فييا

()1

.

وقيل مأخوذة من الفعل خدر ( والخدر ) لمعنى الستر  ،وجارية ( مخدرة ) إذ
الزمت الخدر  ،والخدر في الرجل ولاب طرب  ،لمعنى خفة تصيب االنسان لشدة
حزن أو سرور

()2

.

والخدر  :فتور وضعف وكسل  ،يعتري الشارب

()3

.

المخدرات أصطالحاً  :لم يرد عن المتقدمين تعريف لالمخدرات  ،والظاىر أن

الفقياء لم يستعمموا ىذه الكممة قلل القرن العاشر اليجري  ،ولكن عمماء الشريعة
يوافقون عمماء المغة في معنى التخدير الذي يولد الكسل والفتور
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فالمخدرات  :ىي مجموعة من العقاقير التي تؤثر عمى النشاط الذىني والحالة
النفسية لمتعاطييا إما لتنشيط الجياز العصلي المركزي أو لالطاء نشاطو أو لتسليليا
لميموسة أو التخيالت  ،وىذه العقاقير تسلب االدمان  ،وينجم عن تعاطييا الكثير من
مشاكل الصحة العامة والمشكالت االجتماعية

()5

.

وليا تعريف ملسط آخر ىو  :ان المقصود من المادة المخدرة ىي كل ما
يذىب العقل  ،ويضر لالصحة  ،ويسلب عادة االدمان

()6

.

المبحث الثاني
أنوع المخدرات
المخدرات والمسكرات أنواع متعددة ذكرت في كتب الفقو االسالمي  ،وظيرت
في زماننا  ،ولدأ الناس يتفننون في تناوليا لاسماء مختمفة  ،ويمجأ لعضيم إلى
تعاطي أشياء تحقق اليدف المقصود من تغطية العقل  ،وكميا تشترك في حكم واحد
 ،وىو التحريم لسلب ما فييا من الضرر المؤكد الحصول  ،والذي سنلينو في الحكم
الشرعي في المخدرات .
ومن أشير انواع المخدرات عمى وفق ظيورىا التاريخي ىي كما يـأتي :
- 1اللنج  :وىو نلات سام يستعمل في الطب لمتخدير  ،يصدع ويسلت أي ينوم
ويخمط العقل .
- 2األفيون  :ىو عصارة نلات الخشخاش يستعمل في التنويم والتخدير  ،ويؤثر
في شيوتي الطعام والجنس  ،ويتمف االغشية ويصيب تركو في مدة لسيطة
عند االدمان عميو .
- 3الحشيشة  :وىو نوع من ورق القنب اليندي يسكر  ،ويصيب من يتعاطاه
لالرعونة واختالل العقل .
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- 4القات  :وىو نلات يزرع في اليمن يتناولو الناس ويمضغونو ويخزنونو في
أفواىيم  ،فيعتادونو ويدمنون عميو ويخدرىم  ،قميمو منلو منشط  ،وكثيره
مخدر مثلط  ،يورث الكسل والخمول ويعطل االعمال .
- 5العنلر والزعفران وزىر القطن  :وىي من أنواع المخدرات لما تحدثو من تأثير
قد يلمغ إلى حد االسكار  ،والعنلر  :مادة صملة ال طعم ليا وال ريح إال اذا
سحقت  ،أو أحرقت  ،والزعفران  :نلات لصمي معمر من الفصيمة السوسنية
 ،ومنو أنواع لرية  ،ونوع صلغي طلي مشيور  ،وزىر القطن  :نور شجرة .
- 6اللرسن  :وىو مركب من اللنج واالفيون معاً .

- 7الجوزاء والقنقيط والدريقة  :والجوزاء  :ىي جوز لالل  ،وجوزة الطيب  ،ثمر
شجرة .
- 8عمل اللالدر  :وىو نوع من المخدرات مع األفيون .
- 9العريط  :وىو نلات مع الزعفران واالفيون .
وغير ذلك مما يؤخذ لالحقن أو المضغ  ،أو التدخين  ،أو غيرىا  ،فيؤدي إلى
تغييب العقل  ،واضرار الصحة  ،وافساد االخالق

()7

.

المبحث الثالث
الحكم الشرعي في المخدرات
لم يرد نص خاص يلين حكم المخدرات لخصوصيا  ،إذ لم تكن معروفة وقت
التشريع  ،وانما ظيرت وعرفت ليذا االسم لعد عدة قرون  ،ونظ اًر لعدم ورود لفظ

حكميا معتمدين في ذلك عمى ما فيموه من النصوص العامة والقواعد الكمية  ،فذكر

الفقياء لان حكم المخدرات ىو التحريم واستدلوا عمى ذلك من الكتاب والسنة
واألجماع العقل وىي كما يأتي :
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- 1قال تعالى  (( :الذين يتلعون النلي األمي الذي يجدونو عندىم في التوراة
واالنجيل يأمرىم لالمعروف وينياىم عن المنكر ويحل ليم الطيلات ويحرم
عمييم الخلائث ويضع عنيم إصرىم واالغالل التي كانت عمييم فالذين آمنوا
لو وعزروه ونصروه واتلعوا النور الذي أنزل معو أولئك ىم المفمحون ))

()8

.

وجو الداللة من االية الكريمة  :قال العمماء:كل ما أحل اهلل تعالى من المأكل

فيو طيب نافع في اللدن والدين،وكل ما حرمو فيو خليث ضار في اللدن والدين(.)9

فدلت االية عمى إلاحة كل طيب  ،وتحريم كل خليث  ،وال يشك أدنى عاقل
في كون المخدرات من أميات الخلائث .
- 2وقولو تعالى  (( :يا اييا الذين أمنوا انما الخمر والميسر واالنصاب واالزالم
رجس من عمل الشيطان فاجتنلوه لعمكم تفمحون إنما يريد الشيطان أن يوقع
لينكم العداوة واللغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر اهلل وعن
الصالة فيل أنتم منتيون ))

()10

.

وجو الداللة من االية الكريمة  :تدل االية داللة واضحة وصريحة في تحريم
الخمر  ،وىي تدل لعموميا عمى تحريم المخدرات أيضا  ،الن الخمر ما خامر العقل
وغطاه وستره وىذا المعنى متحقق في المخدرات .
قال الذىلي في الحشيشة  :ولكل حال فيي داخمة فيما حرم اهلل ورسولو صمى
اهلل عميو وسمم من الخمر المسكر لفظاً ومعنى

()11

.

- 3وقولو تعالى  (( :ويوم يعرض الذين كفروا عمى النار أذىلتم طيلاتكم في
حياتكم الدنيا واستمتعتم ليا فاليوم تجزون عذاب اليون لما كنتم تستكلرون
في االرض لغير الحق ولما كنتم تفسقون ))
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وجو الداللة من االية الكريمة  :تدل االية داللة واضحة عمى أن اهلل تعالى أمر
لالوعيد الشديد لمذين ألاحوا النفسيم الخلائث وأستلدلوىا لالطيلات .
- 4وقولو تعالى  (( :وال تمقوا لايديكم إلى التيمكة ))

()13

.

- 5وقولو تعالى  (( :وال تقتموا أنفسكم ان اهلل كان لكم رحيماً ))

()14

.

وجو الداللة من االيتين الكريمتين  :النيي عن االضرار لالنفس والقائيا لالميالك
 ،أي لارتكاب محارم اهلل وتعاطي معاصيو  ،واالمر لالمحافظة عمييا من المخاطر ،

وال ريب أن في تعاطي المخدرات ىالك ظاىر  ،والقاء النفس لالميالك(. )15
ثانياً  :من السنة النلوية

- 1عن الن عمر رضي اهلل عنيما قال  :قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو
وسمم  (( :كل مسكر خمر  ،وكل خمر حرام )) رواه مسمم

()16

.

وحديث جالر رضي اهلل عنو قال  :قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمم

(( ما أسكر كثيره فقميمو حرام )) رواه الترمذي والو داود والن ماجة(. )17

وجو الداللة من الحديثين  :يدل ىذان الحديثان داللة واضحة وصريحة عمى
تحريم الخمر التي تسكر العقل وتغطيو  ،أياً كان نوعيا  ،وسواء كانت قميمة أو كثيرة
 ،والمخدرات مقاسة عمى الخمر لجامع تغطية العقل واسكاره

()18

.

- 2عن أم سممة رضي اهلل عنيا قالت  (( :نيى رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو
وسمم عن كل مسكر ومفتر )) رواه ألو داود

()19

.

وجو الداللة من الحديث النلوي  :قال الخطالي  :المفتر كل شراب يورث الفتر
والرخوة في االعضاء  ،والخدر في االطراف

()20

.

وقال الن حجر  :التحريم عمى ما يسكر ولم يكن شرالاً فيدخل في ذلك الحشيشة

وغيرىا  ،وقد جزم النووي وغيره لانيا مسكرة  ،وجزم آخرون لانيا مخدرة  ،وىو

235

مجلة ديالى

العدد الرابع والخمسون
2012

مكالرة  ،النيا تحدث لالمشاىدة ما يحدث الخمر من الطرب والنشوة  ،والمداومة
عمييا واالنيماك فييا

()21

.

ويدل الحديث عمى أن الفتور ىو مقدمة السكر  ،والمخدرات عمى أختالف
أنواعيا تورث الفتور  ،الن الفتور ىو األثر اللارز لتناوليا  ،والنيي لذلك عن المفتر
ىو نيي عن المخدر  ،والنيي عن تناول الشيء يدل عمى تحريمو كما تقرر ذلك في
عمم أصول الفقو  ،ولذلك يكون تناول المخدرات حراماً

()22

 .الن المخدرات إما

مسكرة أو مفترة أو جامعة لين األمرين .
ثالثاً  :االجماع :

اتفق الفقياء عمى تحريم تناول المخدرات قياساً عمى الخمر والمسكرات التي

وردت فييا النصوص الشرعية  ،لعمة التخدير واالسكار الذي يزيل العقل  ،وال يؤثر
()23

الفارق لينيما لان الخمر شراب  ،والمخدرات مأكول وىي عمى أنواع عدة

.

رالعاً  :العقل :
إن تعاطي المخدرات تزيل العقل الذي ىو أعظم نعم اهلل عمى االنسان  ،لذلك
تجب المحافظة عميو وحمايتو وااللتعاد عن كل ما يكون سللاً في زوالو وافساده  ،لل
جعمو الشرع أحد الكميات الخمس التي حرصت الشرائع المحافظة عميو  ،وحرمت كل

اعتداء عمييا  ،الن كثرة الجرائم عن قصد منو وعن غير قصد  ،ألن عمة التحريم
في المخدرات ىي االسكار وغياب العقل  ،والن الخمر والمخدرات تصد عن ذكر اهلل
وعن الصالة وتجمب غضب اهلل عز وجل والطرد من سعة رحمتو  ،وتورث االحقاد
لين المسممين  ،كما ان المخدرات محرمة لما فييا من الضرر عمى العقل والجسم
واالعصاب واالعضاء والخمق والطلع واالموال والمجتمع

المبحث الرابع
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عقوبة متناول المخدرات
اتفق الفقياء عمى تحريم تناول المخدرات دون عذر  ،لتكون العقولة رادعة

لممتعاطي وزاجرة لغيره  ،شأن لقية العقولات المشرعة (. )25
ولكن اختمفوا في تحديد العقولة عمى قولين :

القول األول  :العقولة تكون لمتعاطي المخدرات كحد الخمر  ،ألن المخدرات
مسكرة كالخمر  ،والنيا تشتيى وتطمب  ،وتشترك مع المسكرات في إزالة العقل إتلاعاً
لشيوة النفس  ،وىو رأي لعض العمماء كالذىلي  ،والزركشي  ،والن تيمية  ،والن

القيم  ،والن حجر الييثمي

()26

.

وقال الشافعية  :ان االفيون وغيره  ،اذا أذيب وأشتد وقذف لالزلد فانو يمحق
لالخمر في الحد

()27

.

وأعتمد الن تيمية عمى القياس عمى الخمر  ،الن جميع المسكرات متساوية
في كونيا تسكر  ،والمفسدة الموجودة في ىذا موجودة في ىذا  ،وان اهلل لم يفرق لين
المتماثمين لل التسوية لين ىذا وىذا من العدل والقياس الجمي

()28

.

وأكد القرافي أن القاعدة عند المحدثين واالصوليين أنو اذا ورد النيي عن
شيئين مقترنين  ،ثم ورد النص عمى حكم النيي عن أحدىما مع العقولة فيعطي
اآلخر ذلك الحكم لدليل أقترانيا في الذكر والنيي  ،والحديث الشريف السالق المذكور
في أدلة تحريم المخدرات فرق لين المسكر والمفتر نيى عن كل مسكر ومفتر ،
فذكر المفتر مقترناً لالمسكر  ،فيكون حكميما واحداً لالحد

()29

.

القول الثاني  :عقولة التخدير لمتناول المخدرات  ،وال يحد لوجود الشلية ،
لعدم النص عمييا أوالً  ،ووجود لعض الفروق لينيا ولين الخمر والمسكرات  ،والن

الحد محصور لالخمر واالشرلة المانعة دون الجامدة  ،كاللنج والحشيشة واالفيون

وكل مفسد أو مخدر أو مرقد  ،وىو رأي الحنفية والمالكية والشافعية والحنالمة
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والتعزير عقولة يقدرىا القاضي لحسب الجاني والجريمة  ،والتعزير يكون
لالتوليخ والضرب والحلس والتشيير والتغريم لالمال وقد تصل إلى القتل ولذلك كانت
عقولة تاجر المخدرات القتل تعزي اًر  ،لالفساد في االرض  ،ومما تجدر االشارة إليو
انو ظير في لمدنا في أنتشار عصالات التيريب وتجار المخدرات يعد خط اًر كلي اًر ،

فال يجوز التياون لشأن انزال أقصى العقولات في حقيم وحماية المجتمع من أضرار
المخدرات ومفاسدىا الجسيمة  ،وىذا ىو الذي أراه راجحاً لان تكون العقولة ىي

التعزير .

الخاتمة
يتضح لنا لعد ىذه الجولة العممية في موضوع ( حكم المخدرات في الفقو
االسالمي ) جممة من النتائج التي توصمت الييا من خالل اللحث وىي :
- 1المخدرات ىي كل مادة تدخل جسم الكائن الحي  ،وتعمل عمى تعطيل واحدة
من وظائفو أو أكثر  ،ومنو جميع االدوية والعقاقير المؤثرة في الحالة
الجسمية والنفسية  ،سواء كانت سائمة أو أقراصاً أو مسحوقاً أم غا اًز أم حقناً

أي لكافة أنواعيا المعروفة .

- 2إن الحكم الشرعي في تعاطي المخدرات حرام  ،قياساً عمى الخمر والمسكرات
التي تفسد العقل  ،وتفيد االدراك  ،ولثلوت ضررىا الجسيم عمى االنسان

والمجتمع .
- 3يجوز التداوي لالمخدرات لمضرورة والحاجة  ،وضمن ضوالط محددة وىو من
لاب التداوي لالحرام من اجل المصمحة والعالج سواء كانت المخدرات طليعية
أو مصنعة  ،لاستثناء الخمر فال يجوز التداوي ليا عند الجميور .
- 4اتفق الفقياء عمى عقولة متناول المخدرات لغير التداوي  ،لكنيم أختمفوا في
تحديد العقولة  ،فقال لعضيم لالحد كالخمر  ،وقال الجميور لالتخدير الذي
قد يصل لمقتل وىو الراجح لتكون العقولة متناسلة مع شخصية المجرم
والظروف المحيطة لفعمو .
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، يترتب عمى تصرفات متعاطي المخدرات أو المتأثر لالتخدير أحكام شرعية- 5
فان كان ذلك لعذر فال أثر لتصرفاتو وما يصدر عنو نيائياً إال نقض الوضوء

 ويضاف إلى ذلك ان كان،  واالخطار ان استمر في التخدير طوال النيار،
 وتصلح أفعالو التي، متعدياً ان يقع طالقو ويستحق التحذير عمى التناول

 وال تصح عقوده،  وضمان االموال، توجب الحدود والجنايات عمى النفس
. واق ارره وال تمزمو

The rule of Islamic law in the drug . The rule of Islamic
Jurisprudence drug

Abstract
Drugs are a group of drugs that Atatha human and
affectingnegatively on the health and result in serious damage
to humancommunities and have multiple types mentioned in the
books ofIslamic jurisprudence have emerged in our time has
come to be forbidden in the Qur'aan and Sunnah and consensus
and the mind, but some can be used in the medical for the
purpose ofmedication has passed the scholars, the governance of
thebehavior of drug users, all what comes out of the drug is not
validand have the effect of a legitimate, such as selling,
divorce, and insults, and slander, have been identified scholars
penalty as a deterrent and injunctions to drug users, including
death at a winewith the view of scholars and other opinion
punitive penaltyestimated by the judge according to the
offender and the crime.

الهوامش
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- 1القاموس المحيط  ،مجد الدين محمد لن يعقوب الفيروز ألادي الشيرازي  ،دار
الفكر  ،ليروت  1398 ،ىـ 1978 -م  ، 19/ 2 ،لسان العرب  ،الو الفضل
جمال الدين محمد لن مكرم االنصاري ت ( 711ىـ )  ،طلعة مصورة عن
طلعة لوالق معيا تصويلات وفيارس متنوعة  ،الدار المصرية لمتأليف
والترجمة  ، 1109 / 2 ،المصلاح المنير في غريب الشرح الكلير  ،الرافعي
 :أحمد لن عمي المقري الفيومي ت(  770ىـ )  ،المطلعة االميرية  ،القاىرة
 ،ط 1921 ، 4م  ،ص . 63
- 2مختار الصحاح  ،محمد لن ألي لكر لن علد القادر الرازي ت (  666ىـ)
دار الكتاب العرلي  ،ليروت  1401 ،ىـ 1981 -م  ،ص .389 ، 170
- 3المعجم الوسيط أنيس  :الدكتور ألراىيم  ،وزمالؤه  ،دار االمواج  ،ليروت
ط  1410 ، 2ىـ  1990 -م  220 / 1 ،مادة خدر .
- 4حاشية رد المحتار عمى الدر المختار  ،محمد أمين الن عالدين ت
(1252ىـ) مطلعة مصطفى اللالي الحملي  ،القاىرة 1386 ،ىـ 1966 -م ،
 ، 294 / 5الفروق  ،القراضي  :احمد لن ادريس ت ( 684ىـ)  ،مطلعة
عيسى اللالي الحملي  ،مصر  ،ط  1346 ، 1ىـ  ، 217 / 1 ،موقف
الشريعة االسالمية من المخدرات  ،علد العالي عطوره

المؤتمر السادس

لممخدرات  ،الرياض 1974 ،م . 45 / 3 ،
- 5جريمة تعاطي المخدرات في القانون المقارن  ،المواء الدكتور محمد علد ،دار
النشر لالمركز العرلي لمدراسات االمنية والتدريب لالرياض،ص .103
- 6مجمة الفكر الشرطي  ،الدكتور مجدي عز الدين يوسف  ،المجمد الثالث ،
العدد الثاني  ،رليع الثاني 1415 ،ىـ . 399 / 3 ،
- 7شرح فتح القدير  ،كمال الدين محمد لن علد الواحد لن علد الحميد لن
مسعود المعروف لالن اليمام ت (  681ىـ )  ،دار احياء التراث العرلي
ليروت  ، 184 / 4 ،مواىب الجميل لشرح مختصر خميل  ،ألو علد اهلل
محمد لن علد الرحمن المعروف لالحطاب القناع عن متن االقناع  ،الشيخ
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منصور لن ادريس الليوتي ت (  1051ىـ ) الرياض  ، 118 / 6 ،اعانة
الطاللين  ،السيد ألي لكر المشيور لالسيد اللكري الن العارف لاهلل السيد
محمد شطا الدمياطي  ،مطلعة عيسى اللالي الحملي وشركاؤه  ،مصر
 ، 156/4مجموع الفتاوى  ،الن تيمية  :احمد لن علد الحميم ت ( 728ىـ)
جمع وترتيب  :علد الرحمن قاسم  ،دار المعارف  ،الرياض  1386 ،ىـ
 ، 224 / 36الفقو االسالمي وادلتو  ،الزحيمي  :الدكتور وىلة  ،دار الفكر
دمشق  ،ط  4معدلة 1418 ،ىـ 1997 -م  ، 5512/7 ،ملاحث في عموم
القرآن  ،مناع خميل القطان  ،مؤسسة الرسالة ناشرون  ،ليروت

للنان  ،ط

2006 ، 1م  ،ص . 26
- 8سورة االعراف  :آية . 157
- 9تفسير القرآن العظيم  ،لالمام الحافظ عماد الدين ألي الفداء اسماعيل لن
كثير القرشي الدمشقي (  774 – 700ىـ )  ،تحقيق  :العالمة محمد ناصر
الدين االللاني  ،خرج أحاشيو  :محمود لن الجميل  ،وليد لن محمد لن
سالمة  ،خالد لن محمد لن عثمان  ،طلعة جديدة منقحة  ،مكتلة الصفا ط
 1423 ، 1ىـ  2002 -م . 264 / 2 ،
 - 10سورة المائدة  :أية . 91 – 90
 - 11الكلائر  ،اللي علد اهلل محمد لن احمد الذىلي  ،نشر دار الكتب الشعلية
ليروت  ،ص . 111
 - 12سورة االحقاف  :أية . 20
 - 13سورة اللقرة  :أية . 195
 - 14سورة النساء  :أية . 29
 - 15تفسير الن كثير  270 / 1وما لعدىا . 161 / 2 ،

 - 16صحيح مسمم  ،مسمم لن الحجاج النيسالوري ت (  261ىـ )  ،مطلوع لمتن
شرحو لمنووي . 896 / 1 ،
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 - 17سنن الترمذي  ،الجامع الصحيح  ،الترمذي  :محمد لن عيسى لن سورة
ت(279ىـ)  ،مطلعة المدني  ،القاىرة  ،ط 1383 ، 2ىـ 1963 -م

مع تحفة

االحوذي طلعة لليت االفكار الدولية  ،عمان  ،االردن  ،د.ت 438 / 1 ،

سنن

اللالي الحملي  ،القاىرة  ،ط  1371 ، 1ىـ 1952 -م  ،سنن إلن ماجة

الن

ألي داود  ،ألو داود السجستاني  :سميمان لن االشعث ت ( 275ىـ)  ،مطلعة

ماجة القزويني  ،محمد لن يزيدت ( 273ىـ )  ،مطلعة عيسى اللالي الحملي ،
القاىرة  ،ط 1372 ، 1ىـ 1952 -م  ،طلعت االفكار الدولية  ،عمان  ،االردن ،
د.ت . 490 / 1 ،

 - 18لذل المجيود في حل الي داود  ،تاليف  :العالمة المحدث خميل احمد
السيارنفوري ت ( 1346ىـ )  ،عمق عميو ووضع حواشيو  :ألو علدالرحمن عادل
لن سعد  ،دار الكتب العممية  ،ليروت  ،للنان  ،ط 1

1428ىـ 2007 -م ،

 10/16وما لعدىا .

 - 19سنن ألي داود . 297 / 1

 - 20عون المعلود شرح سنن ألي داود  ،ألو الطيب محمد شمس الحق العظيم ألادي
 ،تحقيق  :علد الرحمن محمد عثمان  ،دار الفكر  ،ط 3
.

1399ىـ 92 / 10 ،

 - 21فتح اللاري شرح صحيح اللخاري  ،احمد لن عمي لن حجر العسقالني ت (

 852ىـ )  ،دار الكتب العممية  ،ليروت  ،ط 1410 ، 1ىـ 1989 -م / 10 ،

. 45

 - 22ملاحث في عموم القرآن  ،مناع خميل القطان ص . 27

 - 23رد المحتار عمى الدر المختار  ، 557 ، 455 / 6 ،شرح فتح القدير 181 / 8
 ،لمغة السالك ألقرب المسالك  ،أحمد لن محمد الصاوي  ،مطلعة مصطفى اللالي
الحملي وأوالده مصر  ،الطلعة االخيرة 1372 ،ىـ 1952 -م  ، 438 / 2الشرح
الصغير عمى أقرب المسالك  ،احمد لن محمد الدردير ت ( 1201ىـ )  ،مطلوع

ليامش لمغة السالك  ، 47 / 1 ،الروضة الندية  ،شرح الدرر الليية  ،ألو الطيب

صديق لن حسن لن عمي القنوجي اللخاري ت ( 1307ىـ )  ،دار الندوة الجديدة ،
ليروت  ،للنان

ط 1404 ، 1ىـ 1984 -م  ، 171 / 10 ،الفتاوى الكلرى ،
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الن حجر الييثمي  ،مطلعة الميمنية  ،مصر  ، 230 / 4 ،إعانة الطاللين / 4
656

سلل السالم  ،تأليف  :السيد االمام محمد لن اسماعيل الكحالني ثم

الصنعاني المعروف لاالمير ت ( 182ىـ 1059 -م )  ،دار احياء التراث العرلي

 ،ط  1379 ، 4ىـ 1960 -م  ، 63 / 4 ،مجموع فتاوى الن تيمية 204 / 34
.

 - 24المخدرات الخطر الداىم  ،الدكتور محمد عمي اللار  ،دار العمم  ،دمشق ط 2
1419 ،ىـ 1988 -م  ،ص  ، 207 – 159الفقو االسالمي وادلتو . 5510 / 7
 - 25القواعد الفقيية وتطليقاتيا في المذاىب االرلعة  ،الزحيمي  :الدكتور محمد  ،دار
الفكر  ،دمشق  ،ط  1427 ، 1ىـ 2006 -م .288 ، 281 276 / 1 ،

 - 26تلصرة الحكام  ،الن فرحون المالكي  ،الراىيم لن عمي ت (  799ىـ )

مطلعة

مصطفى اللالي الحملي  ،القاىرة  1378ىـ 1958 -م  ،عمى ىامش فتح العمي
المالك . 169 / 2 ،

 - 27المجموع  ،النووي  :يحيى لن شرف ت ( 676ىـ )  ،مطلعة االمام زكريا عمي
يوسف  ،القاىرة 1966 ،م  ، 7/ 3 ،الحاوي الكلير  ،عمي لن محمد الماوردي ت

( 450ىـ )  ،تحقيق مجموعة العمماء  ،دار الفكر دمشق 1414 ،ىـ 1994 -م
. 208 / 19 ،

 - 28مجموع الفتاوى اللن تيمية . 224 / 36
 - 29الفروق  ،لمقيرافي . 217 / 1 :

 - 30رد المحتار عمى الدر المحتار  ، 557 ، 455 / 6مواىب الجميل لشرح
مختصر خميل  ، 90 / 1المجموع لمنووي  ، 7 / 3 ،المغني  ،اللن قدامة
المقدسي . 401 / 1

المصادر والمراجع
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- 1إعانة الطاللين  ،السيد ألو لكر المشيور لالسيد اللكري الن العارف لاهلل
السيد محمد شطا الدمياطي  ،مطلعة عيسى اللالي الحملي وشركاؤه  ،مصر
- 2لذل المجيود في حل الي داود  ،تاليف  :العالمة المحدث خميل احمد
السيارنفوري ت ( 1346ىـ )  ،عمق عميو ووضع حواشيو  :ألو علدالرحمن
عادل لن سعد  ،دار الكتب العممية  ،ليروت  ،للنان  ،ط 1

1428ىـ -

2007م  10/16 ،وما لعدىا .
- 3لمغة السالك ألقرب المسالك  ،أحمد لن محمد الصاوي  ،مطلعة مصطفى
اللالي الحملي وأوالده  ،مصر  ،الطلعة االخيرة 1372 ،ىـ 1952 -م .
- 4تلصرة الحكام  ،الن فرحون المالكي  ،الراىيم لن عمي ت (  799ىـ )
مطلعة مصطفى اللالي الحملي  ،القاىرة  1378ىـ 1958 -م  ،عمى ىامش
فتح العمي المالك .
- 5تفسير القرآن العظيم  ،لالمام الحافظ عماد الدين ألي الفداء اسماعيل لن
كثير القرشي الدمشقي (  774 – 700ىـ )  ،تحقيق  :العالمة محمد ناصر
الدين االللاني  ،خرج أحاشيو  :محمود لن الجميل  ،وليد لن محمد لن
سالمة  ،خالد لن محمد لن عثمان  ،طلعة جديدة منقحة  ،مكتلة الصفا ط
 1423 ، 1ىـ  2002 -م .
- 6جريمة تعاطي المخدرات في القانون المقارن  ،الدكتور محمد علد ،دار النشر
لالمركز العرلي لمدراسات االمنية والتدريب لالرياض .
- 7حاشية اللاجوري عمي إلن قاسم الغزي – لمعالمة الشيخ الراىيم اللاجوري
عمى شرح العالمة الن قاسم الغزي عمى متن الشيخ الي شجاع في مذىب
االمام الشافعي  ،دار احياء التراث العرلي  ،مؤسسة التاريخ العرلي

ليروت

 ،للنان  ،ط 1423 ، 2ىـ 2002 -م .
- 8حاشية الدسوقي  ،محمد لن عرفة الدسوقي ت ( 1230ىـ )  ،مطلعة عيسى
اللالي الحملي  ،مصر  ،د.ت .
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- 9الحاوي الكلير  ،عمي لن محمد الماوردي ت ( 450ىـ )  ،تحقيق مجموعة
العمماء  ،دار الفكر  ،دمشق 1414 ،ىـ  1994 -م .
 - 10رد المحتار عمى الدر المختار  ،محمد أمين الن عالدين ت ( 1252ىـ)
مطلعة مصطفى اللالي الحملي  ،القاىرة 1386 ،ىـ 1966 -م .
 - 11الروضة الندية  ،شرح الدرر الليية  ،ألو الطيب صديق لن حسن لن عمي
القنوجي اللخاري ت (  1307ىـ )  ،دار الندوة الجديدة  ،ليروت للنان  ،ط
1404 ، 1ىـ 1984 -م .
 - 12سلل السالم  ،تأليف  :السيد االمام محمد لن اسماعيل الكحالني ثم
الصنعاني المعروف لاالمير ت ( 182ىـ 1059 -م )  ،دار احياء التراث
العرلي  ،ط  1379 ، 4ىـ 1960 -م .
 - 13سنن الترمذي  ،الجامع الصحيح  ،الترمذي  :محمد لن عيسى لن سورة
ت(279ىـ)  ،مطلعة المدني  ،القاىرة  ،ط 1383 ، 2ىـ 1963 -م

مع

تحفة االحوذي طلعة لليت االفكار الدولية  ،عمان  ،االردن  ،د.ت .
 - 14سنن ألي داود  ،ألو داود السجستاني  :سميمان لن االشعث ت ( 275ىـ)
مطلعة اللالي الحملي  ،القاىرة  ،ط  1371 ، 1ىـ 1952 -م .
 - 15سنن إلن ماجة  ،الن ماجة القزويني  ،محمد لن يزيدت ( 273ىـ )
مطلعة عيسى اللالي الحملي  ،القاىرة  ،ط 1372 ، 1ىـ 1952 -م طلعت
االفكار الدولية  ،عمان  ،االردن  ،د.ت .
 - 16سنن النسائي  ،النسائي  :احمد لن شعيب ت ( 303ىـ )  ،مطلعة اللالي
الحملي  ،القاىرة 1383 ،ىـ 1964 -م  ،ومعو زىر الرلى لمسيوطي .
 - 17الشرح الصغير عمى أقرب المسالك  ،احمد لن محمد الدردير ت ( 1201ىـ
)  ،مطلوع ليامش لمغة السالك .
 - 18شرح فتح القدير  ،كمال الدين محمد لن علد الواحد لن علد الحميد لن
مسعود المعروف لالن اليمام ت (  681ىـ )  ،دار احياء التراث العرلي
ليروت .
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 - 19صحيح مسمم  ،مسمم لن الحجاج النيسالوري ت (  261ىـ )  ،مطلوع
لمتن شرحو لمنووي .
 - 20عون المعلود شرح سنن ألي داود  ،ألو الطيب محمد شمس الحق العظيم
ألادي  ،تحقيق  :علد الرحمن محمد عثمان  ،دار الفكر  ،ط 1399 3ىـ.
 - 21الفتاوى الكلرى  ،الن حجر الييثمي  ،مطلعة الميمنية  ،مصر .
 - 22فتح اللاري شرح صحيح اللخاري  ،احمد لن عمي لن حجر العسقالني ت (
852ىـ )  ،دار الكتب العممية  ،ليروت  ،ط 1410 ، 1ىـ 1989 -م.
 - 23الفروق  ،القرافي  :احمد لن ادريس ت (  684ىـ )  ،مطلعة عيسى اللالي
الحملي  ،مصر  ،ط 1346 ، 1ىـ .
 - 24الفقو االسالمي وادلتو  ،الزحيمي  :الدكتور وىلة  ،دار الفكر  ،دمشق

ط

 ، 4معدلة  1418 ،ىـ 1997 -م .
 - 25القاموس المحيط  ،مجد الدين محمد لن يعقوب الفيروز ألادي الشيرازي
دار الفكر  ،ليروت  1398 ،ىـ 1978 -م .
 - 26القواعد الفقيية وتطليقاتيا في المذاىب االرلعة  ،الزحيمي  :الدكتور محمد ،
دار الفكر  ،دمشق  ،ط  1427 ، 1ىـ 2006 -م .
 - 27الكلائر  ،اللي علد اهلل محمد لن احمد الذىلي  ،نشر دار الكتب الشعلية
ليروت .
 - 28كشاف القناع عن متن االقناع  ،الشيخ منصور لن ادريس الليوتي ت
( 1051ىـ ) الرياض .
 - 29لسان العرب  ،ألو الفضل جمال الدين محمد لن مكرم االنصاري
ت(711ىـ)  ،طلعة مصورة عن طلعة لوالق معيا تصويلات وفيارس متنوعة
 ،الدار المصرية لمتأليف والترجمة .
 - 30ملاحث في عموم القرآن  ،مناع خميل القطان  ،مؤسسة الرسالة ناشرون
ليروت  ،للنان  ،ط 2006 ، 1م .
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 - 31مجمة الفكر الشرطي  ،الدكتور مجدي عز الدين يوسف  ،المجمد الثالث
العدد الثاني  ،رليع الثاني 1415 ،ىـ .
 - 32المجموع  ،النووي  :يحيى لن شرف ت ( 676ىـ )  ،مطلعة االمام زكريا
عمي يوسف  ،القاىرة 1966 ،م .
 - 33مجموع الفتاوى  ،الن تيمية  :احمد لن علد الحميم ت ( 728ىـ)  ،جمع
وترتيب  :علد الرحمن قاسم  ،دار المعارف  ،الرياض  1386 ،ىـ .
 - 34مختار الصحاح  ،محمد لن ألي لكر لن علد القادر الرازي ت (  666ىـ)
 ،دار الكتاب العرلي  ،ليروت  1401 ،ىـ 1981 -م .
 - 35المخدرات الخطر الداىم  ،الدكتور محمد عمي اللار  ،دار العمم دمشق
ط1419 ، 2ىـ 1988 -م .
 - 36مسند االمام احمد  ،االمام احمد لن حنلل ت ( 241ىـ )  ،تصوير المكتب
االسالمي  ،دمشق  ،عن المطلعة الميمنية  ،القاىرة  1313 ،ىـ .
 - 37المصلاح المنير في غريب الشرح الكلير  ،الرافعي  :احمد لن محمد لن
عمي المقري الفيومي ت ( 770ىـ )  ،المطلعة االميرية  ،القاىرة  ،ط 4
1921م.
 - 38المعجم الوسيط أنيس  :الدكتور ألراىيم  ،وزمالؤه  ،دار االمواج ليروت ،
ط  1410 ، 2ىـ  1990 -م .
 - 39مواىب الجميل لشرح مختصر خميل  ،ألو علد اهلل محمد لن علد الرحمن
المعروف لالحطاب ت ( 954ىـ )  ،مطلعة السعادة  ،مصر  ،ط 1
 1329ىـ .
 - 40موقف الشريعة االسالمية من المخدرات  ،علد العالي عطوره  ،المؤتمر
السادس لممخدرات  ،الرياض 1974 ،م .
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