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 انبحث صخيه
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى المبعوث رحمًة لمعالمين وعمى آلو 

 ... وصحبو أجمعين
  أما بعد:

الزمان الشبيات تختمف باختالف الحدود و  ان فكرةان الحديث عن الشبيات و 
ولذلك انصرف الفقياء عن تقسيميا وبيان أنواعيا واكتفوا بالتصدي ليا  .واألحوال

 .واحدة بعد األخرى كمما اقتضى األمر
وبما ان الشريعة اإلسالمية بينت الحالل والحرام ورتبت عمى نيت عنو أو حظرتو 
عقوبة ال سيما ان كان النيي لمتحريم ألزمت الجاني في بعض األحيان بعقوبة حدية 

 .معينة
والراجح ما ذىب إليو جميور شرب الخمر  .وتعريف الخمر ،بين التعريف الشبية

وشرب االنبذة وكيفية من ادخل الخمر إلى جوفو تحاياًل عميو كما ذىب فقياء 
 .األحناف والمالكية

 .وال حد عمى من شرب الخمر يظنيا غيرىا
مي الياشمي ألاالعالمين وأصمي وأسمم عمى النبي آخر دعوانا ان الحمد هلل رب و 

 ...األمين وعمى آلو وأصحابو أجمعين
 

Abstract 
Praise be to Allah, prayer and peace envoy to the mercy to the 

worlds and his family and companions... 

After:  

That talking about the suspicions and that the idea of suspicions 

vary depending on the border and the time and circumstances. 

Therefore departed jurists divided and types and contented 

themselves to addressing them one after the other whenever 

necessary. 

Since the Islamic Sharia showed Halal and Haram and arranged 

on discouraged him or banned the death especially if prohibition 
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was committed offender sometimes Baquba certain threshold. 

Definition compromised, and the definition of wine. The correct 

view is that the public drinking and drinking wines and how to 

enter the wine into his stomach circumvented him as he went 

jurists of the Hanafi and Maliki. 

No limit on drinking idol other. 

And last prayer thank God and pray and safest illiterate Prophet 

Hashemi Secretary and his family and his companions  

 

 املقذية
عمى الو و  عالمينعمى المبعوث رحمة لموالسالم الحمد هلل رب العالمين والصالة 

 .وأصحابو أجمعين
 :أما بعد

ن فكرة الشبيات بشكل عام او كمي لكل االحوال أل الحديث عن الشبياتفال يمكن 
تقسيميا وبيان  عنتختمف باختالف الحدود والزمان واألحوال ولذلك انصرف الفقياء 

 .(1)ما اقتضى األمرمأنواعيا واكتفوا بالتصدي ليا واحدة بعد األخرى ك
نيت عنو او  وبما ان الشريعة االسالمية بينت الحالل والحرام ورتبت عمى ما 

حظرتو عقوبة وال سيما اذا كان النيي لمتحريم والزمت الجاني في بعض االحيان 
نص بتحريم فعل من االفعال وقام المكمف بانتياك بعقوبة حدية معينة فمتى ما ورد ال

تمك الحرمة فقد وجب عميو الحد او العقوبة المقررة شرعًا وىو ما يسمى بالركن 
الشرعي لمعقوبة بشرط انتفاء الشك او الشبية في ذلك الفعل واال فان الشريعة توقف 

 تمك العقوبة او ترفعيا
ق القصد الجنائي من الفاعل وىو تعمد كما ان العقوبة ال تترتب شرعًا مالم يتحق

وقد اقتضت طبيعة البحث ان او ترك الفعل المأمور بو شرعا  اتيان الفعل المحظور
 .يقسم بعد ىذه المقدمة عمى  تمييد ومبحثين وخاتمة

 
                                                 

 . 312احمد عبيد الكبيسي ص  .السرقة في الشريعة اإلسالمية والقانون  د (1)

Keyword : Impact , compromised , corner
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 وبينت في التمييد معنى الشبية لغة واصطالحًا اركان العقوبة الشرعية والجنائية
الشبية في ترك الواجبات وذكرت فيو نموذجا ىو ترك اثر  -:اما المبحث االول
 الصالة المكتوبة
اثر الشبية في فعل  المحظورات وذكرت فيو نموذجًا ىو حد  -:المبحث الثاني

  .الخمر
 :اربع مسائل عمىوقسمتو 

 .الشبية في حد الخمر :المسألة االولى
 .شرب القميل من األنبذة :المسألة الثانية
 .وصول الخمر الى الجوف من غير طريق الفم :المسألة الثالثة
 .مثال في القصد الجنائي شرب الخمر الذي ال يوجب الحد :المسألة الرابعة

  .والخاتمة جعمتيا لخالصة البحث
  .والحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى النبي االمين

 الباحث                                                                

 0متهيذ

 يف بياٌ انركٍ انشرعي واجلنائي نهجرمية وانتعريف بانشبهة

 من األفعال ويعاقب عمى يحرم فعال او دليل وىو بمعنى ورود نص :الركن الشرعي
 .بعقوبة مقدرة شرعًا تسمى الحدإتيانو 
ومثال  قد تؤثر فيو شبيات تتصل بالركن الشرعي لمعقوبة يصاحب ذلك الفعلوقد 

  .الخمرذلك شرب 
ا يسكر جريمة معمى إن السكر نتيجة شرب أي نوع مجميور الفقياء  فقد اتفق

سواء و كثر ما شرب أم قل ا سواء ن أو غيرهخمرًا كا  وتوجب الحد عمى من شرب
خرى كالبمح والقمح ألي مادة أخمرًا وسواء كان عصيرًا  لمعنب سمى خمرًا أو لم يسم 

  .(1)هأو اسكر كثير  ور قميمسكأأوالشعير سواء 
                                                 

 . 145-9/144ي غنالم ؛4/158اسنى المطالب  ؛4/209شرح الزرقاني  (1)
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فقط شرب خمر العنب الشرب عنده قاصر عمى الى ان حد حنيفة  وأب بينما ذىب
 الشرب وعقوبة السكر فمن شرب خمروفرق بين عقوبة  أو قميالً  اً سواء شرب كثير 

 خمر شيءقل ومن شرب  وأما شرب منيا  م يسكر كثرل سكر أمالزمو الحد  عنب
 .(1)فال حد إال إذا سكررىا مما يسكر أخر غي

 يما العمم واإلرادة والتحقق من وجود ىذينفالجنائي (   قصدأما الركن الجنائي )ال
بدونيا أو بدون  م الجاني عقوبتيا  الجنائية  أذإللزاالعنصرين عند قيام الجريمة شرط 

  .(2)مة العمدية إذ ىما شرطان لقياميااحدىما ال تتحقق الجري
 :تعريف الشبهة

ية الموحدة االلتباس وأمور توىي جمع شبيو والشبية بضم الشين وسكون التح :لغة 
بو مشكمو يشبو بعضيا بعضًا وشبو عميو  خمط عميو األمر حتى اشتبو ومش مشتبية
 .بغيره

خر وشبو عميو األمر  لبس آلشابيا واشتبيا أشبو كل  منيما اوشابيو واشبية ماثمو وت
 .(3)عميو

 :الحاتعريف الشبية اصط
يم اتفي شروح واتحدث الفقياء عن الشبيات ولم يوردفقد تعريف الشبية عند الفقياء 
  .رد في بعض كتبيمو ما الفقيية تعريفًا لمشبية إال 

 .(4)بو الثابت وليس بثابت شأنيا ما يبفعرفيا ابن اليمام من الحنفية 
 .(5)بأنيا ما لم يتعين كونو حرامًا أو حالالً  الجرجاني /وعرفيا 

 . (6)بأنيا ما تسقط الحد عند الشافعية /
                                                 

 . 5/112ائع صنبدائع ال (1)
 . 55سالم مدكور  ص د.أصول الفقو   (2)

 . 1/138مختار الصحاح  ؛1/304المصباح المنير  ؛3/504لسان العرب  ((3
 . 5/249شرح فتح القدير  (4)
 . 165التعريفات لمجرجاني ص  (5)
 . 4/44ى المحتاج غنم (6)
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ما يشبو الثابت وليس بثابت أو ىي وجود المبيح وعرفيا ابن قدامة من الحنابمة بانيا 
 .(1)وتصورة مع انعدام حكمو وحقيق

ولم يذكر المالكية تعريفًا دقيقا لمشبية لكن معناىا عندىم ال يختمف عما قالو  
 .(2) اصحاب المذاىب االخرى

وافضل التعريفات ما ذكره الحنابمو ومنو حديث )) الحالل بين والحرام بين وبينيما 
. فمن وقع في الشبيات وقع في الحرام .امور مشتبيات اليعممين كثير من الناس

( 4( وحديث ادرؤوا الحدود بالشبيات)3.(().ومن اتقى الشبيات فقد استبرأ لدينو
 .العقوبةفالشبية كالظرف المخفف لمحكم او 

 ثر انشبهة يف ترك انىاجباتأ -0املبحث االول
عمى الرغم من ان االحاديث الكثيرة قد صحت في ان  :ترك الصالة المفروضة
ثام وقد صرحت االحاديث دًا فقد ارتكب كبيرة من كبائر اآلمن ترك الصالة عم

 الصحيحة بكفره من ذلك 
 (5بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصالة) -1
 (6بكروا بالصالة في يوم الغيم فانو من ترك الصالة فقد كفر) -2
اول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصالة فان صمحت صمح سائر عممو وان  -3

 (  7فسدت فسد سائر عممو)
لكن مع ذلك فقد حاول جميور العمماء ايجاد مخرج ليذه المعضمة وصرف االحاديث 

صرفوا حكم الكفر بيا عن تارك الصالة عن ظاىرىا بشبيات وجدوىا في ادلة اخرى ف
                                                 

 . 4/13ىغنالم (1)
 . 4/313حاشية الدسوقي (2)

 . 1/28اخرجو البخاري (3)
 .7/143و 5/100( مرقاة المفاتيح 4)
 .  1/88( صحيح مسمم 5)
 .  4/323( ابن حبان6)
 . وقال حسن الشواىد 7/145( رواه الضياء المقدسي في االحاديث المختارة 7)
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الى كفر اخر اصغر  ولو كان قد تركيا عمدًا او اولوا معنى الكفر من الكفر االعظم
وان اضطروا لقتل تارك الصالة قالوا يقتل حدًا ال كفرًا واليك جانبا  وىو كفر النعمة
 من تمك الشبيات

الحديث ان  ذكر لفظة اوىمت غير المتبحر في صناعة -:قال ابن حبان .1
ثم ذكر حديث )) ان  .تارك الصالة حتى خرج وقتيا كافر باهلل جل وعال

فيو يريد ان يحمل ( 1العيد الذي بيننا وبينيم الصالة فمن تركيا فقد كفر)
الحديث عمى ان المسمم يصمي اما الكفار فال يصمون وكأن الحديث وصف 

الة فأىل االسالم لما ىو موجود في ذلك الزمان وليس بحكم عمى تارك الص
يصمون اما الكفار واىل الشرك فال يصمون وليس معناه ان من لم يصل من 

 .المسممين كافر
ذكر الخبر الدال عمى ان تارك الصالة  -:ثم اورد ابن حبان عنوانًا اخر ىو .2

حتى خرج وقتيا متعمدا ال يكفر بو كفرًا ال يخرجو عن الممة وقال ))اخبر 
السفر فأخر المغرب فقيل الصالة فسكت واخرىا  ابن عمر بوجع امرأتو في

بعد ذىاب الشفق حتى ذىب ىوي من الميل ثم نزل فصمى المغرب العشاء ثم 
 .(2يفعل اذا جد بو السير او حز بو امر) قال ىكذا كان رسول اهلل 

وىكذا ذكر عنوانا اخر قال فيو ) ذكر خبر ثان يدل عمى ان تارك الصالة  .3
 .(3()لو ذلك كفرًا تبين امرأتو بو عنووقتيا ال يكفر باستعمامتعمدًا حتى خرج 

 .(3()عنو
ثم قال ))ذكر خبر ثالث يدل عمى ان من ترك الصالة متعمدًا الى ان دخل  .4

وقت صالة اخرى ال يكفر بو كفرًا يوجب دفنو في مقابر غير المسممين لو 
نع ( واستمر بذكر ما يدل عمى انو ال يكفر كفرًا يم4مات قبل ان يصمييا(()

                                                 

 .  4/305( ابن حبان 1)
 . 4/306ابن حبان   (2)
 . 4/309( ابن حبان 3)
 .  4/310( ابن حبان 4)
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يكفر كفرًا يخرجو  ميراثو من ورثتو المسممين وال يجعل مالو فيئا لممسممين وال
)) اطمق المصطفى اسم الكفر عمى تارك الصالة اذ  :عن ممة االسالم ثم قال

ترك الصالة اول بداية الكفر الن المرء اذا ترك الصالة واعتاده ارتقى منو 
لفرائض أداه ذلك الى الجحد الى ترك غيرىا من الفرائض واذا اعتاد ترك ا

اسم النياية التي ىي اخر شعب الكفر عمى البداية التي ىي اول  فاطمق 
( ومما يؤيد ماقالو احاديث رواىا ىو في 1شعبيا وىي ترك الصالة(()

ثالث من الكفر باهلل شق المراء في القران كفر(( وحديث ))صحيحو منيا ))
ترغبوا عن ابائكم فانو  الحديث )) (2الجيب والنياحة والطعن في النسب(()

 .( فيذه جزئيات يتبع بعضيا بعضا3من رغب عن ابيو فقد كفر(()
اذا تكاممت تكامل الكفر كما ان لاليمان شعبًا بعضيا فوق بعض ال يكتمل 

    .(4قال )) االيمان بضع وسبعون شعبو(() االيمان اال بجميعيا الن رسول اهلل 
لتنقضن عرى االسالم عروة عروة فكمما انتقضت عروة ويؤيد ىذا كمو حديث ))

 .(5تشبث الناس بالتي تمييا فأولين نقضا الحكم واخرىن الصالة(()
ن ان يجحدىا يقتل حدًا ال كفرًا ولذلك قال جميور العمماء ان تارك الصالة دو 

 .(6ويغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسممين وىذا قول الشافعي ومالك)
وىذا يتفق مع مذىب اىل السنة  .(7ة ال يقتل وانما يعزر ويحبس)وقال ابو حنيف

 .(1والجماعة بأن مرتكب الكبيرة ال يكفر وانما التكفير رأي الخوارج)
                                                 

 . 4/323( ابن حبان 1)
 . 4/327ابن حبان   (2)
 . 4/328ابن حبان  (3)
 . 1/194صحيح مسمم  (4)
وقال الييثمي رواه احمد الطبراني ورجاليا رجال الصحيح انظر مجمع  15/111ابن حبان  (5)

 . 7/281الزوائد
 . 56والخالصة الفقيية ص ؛5/224والمجموع لمنووي  ؛2/554لمشربيني االقناع  (6)
 . 1/50والفتاوي اليندية  ؛2/694فتاوي السغدي  (7)
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 أثر انشبهة يف فعم احملظىرات -0املبحث انثاَي
 تعريف الخمر 

خمر وجيو  الخمر ىو كل ما خامر العقل والتخمير والتغطية والستر يقال :لغة
 .(2)ه أي غطاىما وسترىما اءنإوخمر 

 :تعريف الخمر اصطالحاً 
 :تعريف الخمر عند االحناف

ئ من ماء العنب إذا غال واشتد وقذف بالزبد ثم ناسم لم ىي عند أبي حنيفة /
 .(3)عن الغميان وصار صافيًا مسكراً  سكن

إذا غال واشتد فقط  نئعصير العنب ال ىي  :عند أبي يوسف ومحمد بن الحسن
 .(5)وىو قول ابن حزم (4)لم يقذف بو سكن عن الغميان أم القذف بالزبد أو 

لم يسم خمرًا  مأبأنيا كل شراب مسكر سواء سمى خمرا : جميور الفقياءوقال 
أو الشعير    ألي مادة أخرى كالبمح أو القمح ملمعنب أ اً كان عصير أسواء و 

    .(6)كثيره  أسكر موسواء اسكر قميمو أ
 . (7)بدليل قولو )صمى اهلل عميو وسمم ( ))كل مسكر خمر وكل خمر حرام ((

  -:ويمكن ان يرى اثر الشبية في حد الخمر في المسائل االتية
 .الشبهة في حد الخمر :المسالة األولى

                                                                                                                                            

حاشية  ؛4/311ومجمع االنير ؛4/316ودرر الحكام  ؛3/392شرح منتيى االرادات  (1)
 . 1/104العدوي 

 . 4/255لسان العرب  (2)
 . 5/306شرح فتح القدير   ؛5/112ائع صنبدائع ال (3)
 . 5/306شرح فتح القدير  (4)
 . 11/374المحمى  (5)
 . 9/136ي غنالم ؛2/286الميذب  ؛4/158اسنى المطالب  (6)
 .   2000رقم الحديث   3/1585صحيح مسمم  (7)
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ليس عمى الذين امنوا وعمموا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا قولو تعالى ))
 .(1وامنوا(()

فقد روى الدار قطني عن ابن عباس ان الشراب كانوا يضربون في عيد رسول اهلل 
  بااليدي والنعال والعصي حتى توفى رسول اهلل  فكانوا في خالفة ابي بكر اكثر

فكان ابو بكر يجمدىم اربعين جمده حتى توفي ثم كان  منيم في عيد رسول اهلل 
( وقد 2عمر من بعده يجمدىم كذلك اربعين حتى اتى برجل من المياجرين االولين)

شرب فأمر بو ان يجمد فقال لم تجمدني بيني وبينك كتاب اهلل فقال عمر وفي أي 
ى الذين امنوا كتاب نجد ان ال اجمدك فقال ان اهلل تعالى يقول في كتابو )) ليس عم

وعمموا الصالحات جناح فيما طعموا (( فانا من الذين امنوا وعمموا الصالحات ثم 
بدرًا واحدًا والخندق والمشاىد  اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا شيدت مع رسول اهلل 

كميا فقال عمر اال تردون عميو ما يقول فقال ابن عباس ان ىذه االيات انزلت عذرًا 
ة عمى الناس الن اهلل تعالى يقول )) يا اييا الذين امنوا انما الخمر لمن غير وحج
( االيو ثم قرأ حتى انفذ االية االخرى فان كان من الذين امنوا وعمموا 3والميسر (()

الصالحات فان اهلل قد نياه ان يشرب الخمر فقال عمر صدقت ماذا ترون فقال عمي 
 ى افترى وعمى المفتري ثمانون جمدة انو اذا شرب سكر واذا سكر ىذى واذا ىذ

ترون في  فأمر بو عمر فجمد ثمانين جمدة وفي رواية اقبل عمر عمى القوم  فقال ما
ثم اصبح يومًا جمده فقال القوم النرى ان تجمدوه مادام وجعا فسكت عمر عن جمده 

 نرى ان تجمده مادام وجعا ترون في جمد قدامة فقال القوم ال صحابو بو مافقال أل
ن القى اهلل وىو في فقال عمر انو واهلل الن يمقى اهلل تحت السوط احب الي من ا

جمدنو فأمر عمر بقدامة فجمد فغاضب قدامو عمر وىجره فحجا وقدامة عنقي واهلل أل
مياجر لعمر حتى تغموا عن حجيم ونزل عمر بالسقيا ونام بيا فمما استيقظ عمر قال 

رى في النوم انو جاءني ات فقال سالم بو فواهلل ألدامة انطمقوا فأتوني عجموا عمي بق
                                                 

 . 93( المائدة / 1)
 . ( ىو قدامو بن مظعون2)
 . 90( المائدة / 3)
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قدامة فانو اخوك فمما جاؤوا قدامة ابى ان يأتيو فأمر عمر بقدامة ان يجر اليو جرًا 
 (1حتى كممة عمر واستغفر لو فكان اول صمحيما)

  -:وجو الداللة
ية عمى ىذا الشكل ظن ان عقوبة السكر لما تأول ىذه اآل ان قدامة  -1

 .ق من امن واتقى واحسنساقطة في ح
الحظ كيف كان عمر يستشير من معو وىم يحاولون ان يجدوا ميربًا لقدامة  -2

 .من العقوبة وىم يقولون انو مريض وبو وجع
ظنو قدامة لعمو ظرف يخفف عنو الذنب  عمى ان ما ثم داللة منام عمر  -3

 .واهلل تعالى أعمم .ولذلك بادر عمر بمصالحتو
 االنبذةمن قميل الشرب  :المسألة الثانية

 :مى قوليناختمف الفقهاء ع
 -:القول األول

من  ةلموجب لمحد ىو شرب الخمر وىي المتخذإلى إن الشرب ا /األحناف ذىب  
 ماء  العنب أو نقيع البمح والزبيب.

أما من شرب غيرىا من عصير العنب إذا طبخ فذىب ثمثاه ونقيع البمح والزبيب إذا 
طبخ ولم يذىب ثمثاه ونبيذ الحنطة والذرة والشعير وما إلى ذلك من غير ما يسمى 
خمرًا عندىم فال يوجب شربو الحد إال إذا بمغ بمن شربو حد السكر فان لم يبمغ بو 

 .(2)حد السكر فال حد بشربو 
  :واستدلوا

   (3)رزقا حسنًا(و  اً قولو تعالى))ومن ثمرات النخيل واألعناب تتخذون منو سكر  -1
                                                 

 . 6/298وصحح القرطبي ىذه الرواية ينظر تفسير القرطبي  ؛3/166( الدار قطني (1
والشبيات وأثرىا في العقوبة الجنائية  ؛5/306شرح فتح القدير ؛ 5/112ائع صنالابدائع   (2)

مطبعة األمانة ط االولى  منصور محمد منصور الحفناوي، بالفقو االسالمي مقارنا بالقانون ،
 . ه1406

 . 67سورة النحل اآلية /  (3)
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 وقد وافقو أصحابو في ذلك / ،قال األمام أبو حنيفة 
 االمسكر م تعالى رزق حسنًا و السكر ىو المسكر ولو كان محرم العين لما سماه اهلل

يسكر من االنبذة والدليل عمى ذلك إن اهلل سبحانو وتعالى امتن عمى عباده بما خمق 
 .(1)ليم من ذلك وال يقع االمتنان إال بمحمل ال بمحرم 

ويعترض عميو بان اهلل سمى الرزق حسنا لكنو لم يصف السكر بالحسن فدل ذلك 
 عمى عدم استحسانو لدى الشارع

ن ىاتين ( انو قال ))الخمر مى اهلل عميو وسممعن النبي )صمىريرة  يأب عن -2 
 . (2)الشجرتين النخمة والعنبة((

إن القران قد نص عمى إن عمة التحريم في الخمر إنما ىي الصد  / لحنفيةا قال -3
 .عن ذكر اهلل ووقوع العداوة والبغضاء

والميسر خمر في اليوقع بينكم العداوة والبغضاء لتعالى ))إنما يريد الشيطان أن  لاق 
 . (3)وعن الصالة  فيل انتم منتيون (( ويصدكم عن ذكر اهلل

وىذه العممية توجد في القدر المسكر ال فيما دون ذلك فوجب أن يكون ذلك القدر ىو 
 . (4)الحرام إال ما   انعقد اإلجماع عمى تحريمو من كثير الخمر وقميميا 

خمرًا وبين ما يسكر مما ال يعد عد ا يا حنيفة وأصحابو يفرقون  بين موىذا إن أب
 ..خمرًا عندىم

فما يسكر مما ال يعد خمرًا عندىم ال يعاقب عمى شربو و إنما يعاقب عمى السكر 
نما الحرام ىو الكمية التي أوصمت  منو الن المسكر ىنا ليس حرامًا  في حد ذاتو وا 

ر منيما غير الخمر قدحين مثاًل ولم يسكمن مما يسكر  السكر فمو شرب شخص إلى
 .ثم شرب قدح ثالثًا فسكر فالمحرم ىو ىذا القدح الثالث ويمزمو عندئذ حد السكر

                                                 

 . 10/129تفسير القرطبي  (1)
سنن ؛ ىذا الحديث الجماعة اال البخاري وقد روي 1985برقم  3/1573صحيح مسمم  (2)

 . 3378برقم  2/1121سنن ابن ماجة ؛  5083برقم  3/210النسائي الكبير 
 . 91ية اآلسورة المائدة  (3)
 . بعدىاوما  5/306فتح القدير و  ؛وما بعدىا  5/112ائع صنبدائع ال (4)
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وال يقال القدح األخير مسكر مما تقدم الن السكر ما يتصل بو   -:يقال السرخس
السكر ويروون في ذلك روايات ضعيفة عن بعض الصحابة كابن عباس وابن عمر 

 (1)بوتيا كميا والمتتبع إلسنادىما يدرك بوضوح عدم ث
 -:القول الثاني

 -:جميور الفقياءذىب 
خمر االنبذة وغيرىا ومساواة ذلك بال إلى القول بتحريم جميع ما يسكر كثيره من 

يستوي في ذلك التحريم  إذالمتخذة من عصير العنب فال عبرة بما اخذ منو المسكر 
يجاب الحد بشربو ما كان من ماء العنب أو التمر أو غير ذلك من عسل أو شعير  وا 

 .أو حنطة وما إلى ذلك
االسكار  إلىالن العبرة في التحريم ىو االسكار فما دام شرب الكثير منو يؤدي 

 دد عنفشرب القميل منو حرام موجب لمحد حتى ولو لم يسكر شارب ىذا القميل فالح
 .(2)جميور الفقياء ىو حد الشرب ال حد االسكار

 -واستدلوا:
( انو قال ما رواه ابن عمر )رضي اهلل عنو( عن النبي )صمى اهلل عميو وسمم -1

من الحنطة خمر ومن الشعير خمر ومن التمر خمر ومن الزبيب خمر ومن 
 .(3)العسل خمر 

  - :قـــــالفخطب عمى المنبر انو عن عمر بن الخطاب ) رضي اهلل عنو (  -2
ان الخمر قد حرمت وىي من خمسة من العنب والتمر والعسل  إال) )

 .(والحنطة والشعير (
 (4)وان خبزاً او ماء ( ال احمل مسكراً  رضي اهلل عنهاوقد قالت السيدة عائشة ) 

                                                 

ماء الشعير خال من  ؛5/30والبحر الرائق  ؛24/9والمسبوط  ؛5/115بدائع الصنائع  (1)
 .بحث منشور في مجمة جامعة االنبار لمعموم اإلسالمية   18الكحول ص 

 . 136 – 8/135ي غنالم ؛2/286الميذب  ؛3/151مالك  أبنظر شرح موط (2)
  5992برقم 2/118مسند االمام احمد  ؛7/316نيل االوطار  ؛5/69مصنف ابن ابي شيبو (3)
وما  8/135 يغنالم ؛6/294تفسير القرطبي  ؛8/320النسائي  ؛4/2322صحيح مسمم  (4)

  .بعدىا
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 -:روي عن السيدة عائشة ) رضي اهلل عنيا ( أنيا قالت -3
تع وىو شراب العسل وكان بالسئل رسول اهلل ) صمى اهلل عميو وسمم ( عن    
 .اليمن يشربونو أىل
 .الكف منو حرام ىءفيو حرام وما اسكر الفرق منو فممكل شراب اسكر  -:فقال

 .(1)وفي رواية فالحسوه وفي رواية أخرى فالجرعة منو حرام 
منو حرام  ةالفرق فالمحس ما اسكر منو -:وقال ابن عمر) رضي اهلل عنيما (

عشر رطاًل وىي اثنتا عشر مداً او ثالثة اصع عند اىل  ووالفرق ىو ست
 .(2)الحجاز

 ( انو قال  صمى اهلل عميه وسممعن ابن عمر ) رضي اهلل عنيما ( عن النبي )  -4
 .(3)كل مسكر خمر وكل خمر حرام  :    
ما اسكر كثيره فقميمو انو قال (  صمى اهلل عميه وسممعن رسول اهلل )  ىما رو  -5

 .(4)حرام 
رد القرطبي عمى ما ذىب إليو أبو حنيفة وأصحابو / من ان اهلل سبحانو  -6

 .وتعالى قد امتن عمى عباده وال يكون امتنانو إال بما حل
بقولو / انو يتحمل ان يكون ذلك قبل تحريم الخمر أما ما ذكره ان القرطبي رد 
) صمى  وأصحابو من أحاديث ضعيفة ألنو قد جاء عن النبياإلمام أبو حنيفة 

 (5)الصحيح مما يؤيد إنما اسكر كثيره فقميمو حرام اهلل عميو وسمم ( بالنقل الثابت
                                                 

 ورجح الدار قطنى ؛17175برقم  8/296سنن البييقي  ؛3687برقم  3/329ابو داود  (1)
 5/493و االحوذي فولكن حسنة الترمذي وقال صاحب تح 4/255وقفة عمى السيدة عائشة 

 .بيم في الصحيحين  تجحمرواتو كميم 
 .  المصادر في المصدر السابق و  13761برقم  5/202كنز العمال  (2)
 . 9/57ل االوطار ين ؛2003برقم  3/1588صحيح مسمم  (3)
 .  9/57ل االوطار ين (4)
 . 6/295بي طالقر  تفسير (5)
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ومن ثمرات النخيل واألعناب( ق الحسن في قولو تعالى )رز المقصود من ال -7
شبييما مما ليس ىو القميل الذي ال يسكر بل المقصود ىو التمر الزبيب وما أ

 .(1)ليس بحرام
 :الراجح في ىذه المسالة واهلل اعمم

يصل بو حد  حصل الخالف في إيجاب الحد عمى من شر من النبيذ قدراً لم
م بو شبية وذلك الن أدلة الحنفية ضعيفة وال يقوى عمى و السكر وىو خالف ال تق

ث يالفقياء باالحاددرئ ما يقابل من الدليل القوي والراجح والثابت عند جميور 
 ..ت عمى تحريم الخمردلالتي 

ومع ذلك فان ما اطمقو الفقياء ان اختالف العمماء شبية فميس ذلك عمى اطالقو اذ 
باحة ف عطاء في جواز وطء الجواري باإلليس عين الخالف شبية بدليل ان خال

الف وادلتو خذ الخوانما الشبية الدارئة لمحد في مأ خالف محقق ومع ذلك ال يدرأ الحد
المتقاربة كالخالف في النكاح بال ولي وال شيود ونكاح المتعة فان االدلة فيو متقاربة 

 .( 2يبعد كل واحد من المجتيدين اصابة خصمو عند اهلل عز وجل) وال
وعمى ىذا فمن شرب غير نبيذ التمر والعنب فخالف العمماء فيو يدرؤ الحد عنو 

ادرؤوا الحدود بالشبيات ف بينيم ويكتفي بتعزيره لحديث)) لوجود الشبية في الخال
قال ابن قدامة فيمن رجع عن اقراره بالقتل " الن " اىل العمم اختمفوا في صحة (( 

 (3رجوعو فكان اختالفيم شبية درائة لمقصاص)
 .وصول الخمر إلى الجوف من غير طريق الفم -:لثةالمسألة الثا

طريق شرب الخمر وىو عبارة عن قيام الجاني السموك المعروف عن الجميع في 
بشرب المسكر ويقصد بذلك وصول المسكر إلى الحمق ومن باب أولى وصولو 

 إالالطبيعي أي عن طريق الحمق الن الشرب ال يكون  وإلى الجوف عن طريق
 . .عن ىذا الطريق

                                                 

اسنى  ؛4/352حاشية الدسوقي  ؛4/209قاني زر شرح ال ؛354تفسير الجاللين ص  (1)
 . 9/136ي غنالم ؛4/187ى المحتاج غنم ؛4/158المطالب 

 .  2/93( قاعد االحكام في مصالح االنام 2)
 .  9/64( المغني (3
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 -:ولكن الخالف الحاصل بين الفقياء
أو  ماالفم كان يكون قد استعط بيمن وصل الخمر إلى جوفو من غير طريق في

 احتقن
 :اختمف الفقياء عمى قولين

 -:القول األول
ت الخمر الى الجوف اذا وصم إلى ان الحد ال يجب اال :لمالكيةواية فالحنذىب 

الحقن فان ذلك يورث  أووالشرج  األنففان وصمت عن طريق عن طريق الفم 
 .(1)من تعزير من فعل ذلك  الفمشبية لعدم وصوليا عن الطريق 

 -:القول الثاني
 -:في ذلك ثالثة أراء ليممشافعية و ل

 .الحد تدرأال حد بذلك لقيام الشبية التي  :األول
 .بوصول الخمر إلى الجوف اً يجب الحد مطمق :الثاني
 .(2)كر أما من احتقن بو فال حد عميويجب الحد عمى من استعط المس :الثالث

 :الشافعية في ذلكوقد وافق فقياء الحنابمة 
 .(3)الحد عمى من احتقن بالخمر لوصوليا لجوفو  قالإال ان اإلمام احمد / قد 

والسبب في ذلك عائد الى كون الحد قد وجب لمجرد السكر ام لعموم التمذذ 
بالمسكر فان كان لمجرد السكر فمن أي طريق وصل المسكر الى الجوف فقد 

ن كان القصد عقوبة الفاعل عمى المذة الحاصمة لو فال تكتمل المذة وجب الحد وا
جمو حتى تتألم اعضاؤه كما استمذت بالحرام، اال بتناولو عن طريق الفم فيحد أل

فقد اتى عمى " كرم اهلل وجيو" برجل سكران فقال اضرب واعط كل عضو حقو 
                                                 

 .4/352حاشية الدسوقي  ؛4/209شرح الزرقاني  ؛7/40ائع صنبدائع ال (1)
  .4/188ي المحتاج غنم ؛8/13نياية المحتاج  (2)
 .9/137ى غنالم (3)
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مرة واحدة لقول ابي ( وقال ابو يوسف يضرب الرأس 1واتق المذاكير وكذا الرأس)
 (2بكر اضربوا الرأس فان فيو شيطانًا)

 .والمالكية حنفيةما ذىب إليو ال  :الراجح واهلل اعمم 
 ..مثال في القصد الجنائي شرب الخمر الذي ال يوجب الحد :رابعةالمسالة ال

جريمة شرب الخمر البد لقياميا من توافر القصد الجنائي لدى الفاعل وعمى ىذا  
 وال مسكر فال تقوم الجريمة بالنسبة لو  ال يعمم انو فمن أقدم عمى شرب الخمر وىو
 ..جمع عميو الفقياءأتكون ىناك عقوبة بحقو وىذا ما 

انيا خمر يل من اضطر لدفع عطش او لعالج أو من شرب الخمر وىو يج  -:مثال
 .يظنيا دواًء او ماءً 

والقول يدرأ الحد عنو لشبية  عدم وجوب العقوبة عميوالى جميور الفقياء ذىب فقد  
 .جيمو في ذلك وعدم قيام الجريمة أصالً في حقو

 -تفصيل أقوال الفقهاء:
قد يخفى  ولو قرب إسالمو فقال جيمت تحريميا لم يحد ألنو :األحناف والشافعيةعند 

 .بالشبيات أعميو ذلك والحدود تدر 
ممن نشأ  إسقاط الحد من قال بجيمو حكم تحريميا لقرب عيده باإلسالم سواء أكان

 .(3)من غير ىؤالء ام بين المسممين 
نيا عسال ظ نيا غيرىا كما إذاظخمر يالد عمى من شرب ال ح :وعند المالكية 

 طئ أجنبيةالشراب مسكر وقاسوا ذلك بمن و ذا ان ىفظير  فشرب ثم ظير انيا خمرٌ 
 .نيا زوجتو ان كان يتأتى االشتباهظل

أما من جيل وجوب الحد وعمم الحرمة فانو يمزمو الحد وال يمتفت إلى جيمو ىذا ألنو 
  .جيل ال يعتد بو في إسقاط الحد

                                                 

 . 18/77روح المعاني   (1)
 .  5/10( البحر الرائق 2)
 . 4/188ي المحتاج غنم ؛7/40ائع صنبدائع ال (3)
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اإلسالم فمثل  دار حتى وان كان قريب عيد باإلسالم ومثموا لو باألعجمي الذي دخل
 ..ىذا ال يعذر بجيمو تحريم الخمر

في  يعذروا الجاىل  من نقد انيم ال عمى ما يمكن ان يوجو لرأييم :رد فقياء المالكيةو 
فقالوا ان مفاسد الشرب لما كانت اشد من مفاسد الزنا  الخمر ويعذر الجاىل في الزنا

 .(1)كثرتيا والن الشرب أكثر وقوعاً من غيرهل
 .إليو المالكيةالرد عمى ما ذىب ن يمكو 

القول بوجوب الحد عمى من جيل الحكم ىنا عمى عمومو قول مردود الن الجيل 
ل من ان يوزن شبو يترتب المعتمد بو وان لم يقوم عمى عدم إيجاب الحد ابتداء فال اق

 .الحد ءعمييا در 
أكثر فيذا اعمال الحدود عمى أساس من الحدس شرب الخمر مفاسد أما ان  -

ولم يفصل بين حد  .الحد بالشبية ءلقيام الدليل عمى در مردود أيضا ً والتخمين وىو 
 .وأخر من حيث كونو أكثر وقوعاً من األخر أو عدمو

فمن يدعي الجيل بتحريم الخمر وان مدى الجيل ان كان  -:وعند الحنابمة
 .ناشئاً ببالد اإلسالم بين المسممين لم تقبل دعواه الن ىذا ال يكاد يخفى عمى مثمو

ناشئاً ببادية بعيدة عن كان فال تقبل دعواه فيو وان كان حديث عيد باإلسالم أو 
 .(2)البمدان قبل منو ألنو يحتمل ما قالو 

 -:ابن حزمفيقول  -:أما عند الظاهرية
من اكره عمى شرب الخمر أو اضطر إلييا لعطش او عالج او لدفع خنق فشربيا او 

 .عمى من عمم التحريم ميا فمم يدر انيا خمر فال حد االجي
  -:مثال

فواطئيا فيو ال يدري  امرأتوال يختمف اثنان من األمة في انو من دست إليو غير  -
 .(3)من ىي يظن أنيا زوجتو فال حد عميو 

ال حد عمى من شرب الخمر يظنيا غيرىا او قريب عيد في   الراجح واهلل اعمم
 سالم ال يعمم االحكام الخاصة بيا.اال

                                                 

 . 4/210وشرح الزرقاني  ؛4/352حاشية الدسوقي  (1)
 . 4/188ي المحتاج غنم ؛وما بعدىا 9/137ي غنالم  (2)
 . 1/176المحمى  (3)
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 واهى اننتائجاخلامتة 

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى البشير النذير سيدنا محمد الذي بين لنا 
الواجبات والمحظورات في شريعة االسالم وبين الحالل والحرام وبين ما بينيما امور 

  .متشابيات ال يعممين كثير من الناس
 :وبعد اتمام ىذا البحث  نبين اىم النتائج 

يشبو الثابت  الشبو لغة ىي االلتباس والمشابية واصطالحًا وىي ماتعريف  -1
 .وليس بالثابت

والستر واختمف  ا خامر العقل والتخمير ىو التغطيةتعريف الخمر لغة ىو م -2
الفقياء في تعريف الخمر اصطالحا والراجح ما ذىب اليو الجميور ىو كل 

 .شراب مسكر سواء أسمي خمرا ام لم يسم خمرا

  .ويؤدي ذلك الى السكر فيو حرام ألنبذةمن شرب ا -3

ذىب اليو من ادخل الخمر الى جوفو تحايالً عميو الحد في ذلك وىذا ما  -4
  فقياء الحنفية والمالكية.

ال حد عمى من شرب الخمر يظنيا غيرىا او قريب عيد في االسالم ال يعمم  -5
 .االحكام الخاصة بيا

واسمم عمى النبي االمي الياشمي  واخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمين وصمي
 .القريشي وعمى الو واصحابو اجمعين
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 املصادر واملراجع
 ن الكريمآبعد القر  -    
 كتب التفسير وعموم القران  -:أوالا 

عبداهلل محمد بن احمد  أبوالقران  أحكام) تفسير القرطبي ( تفسير   -1
 .القرطبي  دار الشعب القاىرة األنصاري

القران لمجصاص ( احمد بن عمي الرازي الجصاص   أحكامالقران )  أحكام  -2
 .التراث العربي  تحقيق محمد صداق قمحاوي أحياءدار النشر دار 

بكر المحمي +  أبيعبدالرحمن بن  +محمد بن احمد  :تفسير الجاللين  -3
 . 1السيوطي دار النشر القاىرة ط

)تفسير االلوسي الكبير( روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع   -4
دار احياء  .المثاني ابي الفضل شياب الدين السيد محمود االلولسي البغدادي

 . التراث العربي بيروت
 الحديث الشريف وعمومه     -:ثانيا
الجامع الصحيح المختصر محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل  .صحيح البخاري  -1

تحقيق د. مصطفى  1987دار ابن كثير  اليمامة بيروت ،البخاري الجعفي
  .أديب البغا

دار احياء  .مسمم بن الحجاج ابو الحسن القشيري النيسابوري .صحيح مسمم  -2
 .بيروت تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي -التراث العربي  

ن بترتيب ابن بمبان محمد بن حبان بن احمد ابو حاتم صحيح ابن حبا -3
 تحقيق شعيب االرنؤوط  2التميمي البستي دار النشر مؤسسة الرسالة ط

دار الفكر  –سميمان بن االشعث ابو داود السجتاني االزدي  .مسند ابي داود -4
 .وتحقيق محمد محي الدين عبدالحميد

احمد بن الحسين بن عمي بن موسى ابو بكر البييقي  .سنن البييقي الكبرى -5
 .مكتبة دار الباز تحقيق محمد عبدالقادر عطا –
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دار  .عمي بن عمر ابو الحسن الدار قطني البغدادي .سنن الدار قطني -6
 .تحقيق السيد عبداهلل ىاشم المدني 1966المعرفة 

دار الكتب  –احمد بن شعيب ابو عبدالرحمن النسائي  .سنن النسائي الكبرى -7
 ، كسروىعبدالغفار سميمان البيداوي .تحقيق  د 1ط 1991العممية بيروت 

 .سيد حسن
دار الفكر بيروت  –محمد بن يزيد ابو عبداهلل القزويني  .سنن ابن ماجة -8

 .تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي
مصنف ابن ابي شيبة الكتاب المصنف في االحاديث واالثار ابو بكر عبداهلل  -9

 .ط االولى – 1409ابي شيبة الكوفي مكتبة الرشد بن محمد بن 
ؤسسة ممسند االمام احمد / احمد بن حنبل ابو عبداهلل الشيباني  -10

 .مصر –قرطبة 
مرقاة المفاتيح بشرح مشكاة المصابيح عمي بن سمطان محمد القاري دار  -11

 تحقيق جمال عيتاني. 1ممية بيروت طالكتب الع
مد بن عبدالرحمن بن عبدالرحيم تحفة االحوذي بشرح جامع الترمذي مح -12

 .بيروت –دار الكتب العممية  –المباركفوري ابو العال 
محمد بن عبدالباقي بن  .عمى موطأ االمام مالك –شرح الزرقاني  -13

 .1ىــ ط  1411دار الكتب العممية بيروت  –يوسف الزرقاني 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد عمي بن ابي بكر الييثمي دار الريان  -14

 لمتراث دار الكتاب العربي القاىرة بيروت
نيل االوطار من احاديث سيد االخيار شرح منتقى االخبار محمد بن  -15

 .1973عمي بن محمد الشوكاني  دار الجيل بيروت 
قي بن متعالء الدين عمي ال –كنز العمال في متن االقوال واالفعال  -16

تحقيق محمود م  1998دار الكتب العممية بيروت  –حسام الدين اليندي 
 .عمر الدمياطي

 -:واصوله كتب الفقه -:ثالثا
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 .ي دار المعرفة لمنشر بيروتسالدين السرخ سمشالمبسوط  -1
دار الكتب  –عالء الدين الكاساني  .ائع  في ترتيب الشرائح صنبدائع ال -2

 . 2ط 1982العربي بيروت 
 .2دار الفكر بيروت ط فتح القدير كمال الدين محمد بن الواحد السيواسي -3
 –م الحنفي دار المعرفة زين الدين ابن نجي .البحر الرائق شرح كنز الدقائق -4

 .2بيروت ط
حاشي العدوي عمى شرح كفاية الطالب الرباني عمى الصعيدي العدوي  -5

 .المالكي دار الفكر بيروت تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي 
) النتف في الفتاوى ( ابو الحسن عمى بن الحسين بن محمد  فتاوي السغدي -6

مؤسسة الرسالة بيروت لبنان تحقيق  ،السغدي دار الفرقان عمان االردن
 م . 1984المحامي الدكتور صالح الدين الناىي 

الفتاوى اليندية في مذىب االمام االعظم ابي حنيفة النعمان الشيخ نظام  -7
 .م 1991لفكر وجماعتة من عمماء اليند دار ا

الحكام في شرح مجمة االحكام تأليف عمي حيدر دار النشر دار الكتب  -8
 . العممية بيروت تحقيق تعريب المحامي فيمي الحسين

مجمع االنير في شرح ممتقى االبحر عبد الرحمن بن محمد بن سميمان  -9
حققو وخرجو  1الكيبولي المدعو بشيخي زاده دار الكتب العممية بيروت ط

 . وابانو خميل عمران المنصور احاديثو
دار الفكر بيروت  –حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير محمد عرفة الدسوقي  -10

 .يشمتحقيق محمد ع
الخالصة الفقيية عمى مذىب السادة المالكية محمد العربي الفروي دار الكتب  -11

 . العممية بيروت
ر زكريا بن محمد االنصاري دا .المطالب في شرح روض الطالب ياسن -12

 .الكتاب االسالمي



   
 

 

511 

 

 و 3102كاَىٌ انثاَي  –انعذد انرابع عشر  –اجملهذ انرابع  جمهة جايعة األَبار نهعهىو اإلساليية 

 انشبهة يف انركٍ انشرعي واجلنائي نهعقىبةأثر 

 –محمد الخطيب الشربيني  .ي المحتاج  الى معرفة معاني الفاظ المزاج غنم -13
 .دار الفكر بيروت

دار  –ابراىيم بن عمي بن يوسف الشيرازي  .الميذب في فقو االمام الشافعي  -14
 .الفكر بيروت

دار الفكر  –محمد الشربيني الخطيب  .االقناع في حل الفاظ ابن شجاع -15
 .ىـ 1415بيروت 

شمس الدين محمد بن ابي العباس احمد بن  .نياية المحتاج الى شرح المنياج -16
دار الفكر بيروت  -حمزة بن شياب الدين الرممي الشيير بالشافعي الصغير  

 .م 1984
بن شرح منتيى االرادات المسمى دقائق اولى النيى لشرح المنتيى منصور  -17

 .2ط 1996دريس البيوتي عالم الكتب يونس بن ا
ى في فقو االمام احمد بن حنبل الشيباني عبداهلل بن احمد بن قدامة غنالم -18

 .ىــ 1405 1بيروت دار الفكر  ط –المقدسي 
بيروت  المحمى عمي بن احمد بن سعيد بن حزم الظاىري دار االفاق الجديدة -19

 .لجنة احياء التراث العربي
االحكام في مصالح االنام محمد عز الدين السممي دار الكتب العممية قواعد  -20

 . بيروت
  -:كتب خالف :رابعا  
 .احمد عبيد الكبيسيالدكتور السرقة في الشريعة االسالمية والقانون  -1
  .سالم مدكور الدكتوراصول الفقو  -2
مقارنا بالقانون ،منصور  اإلسالميالشبيات وأثرىا في العقوبة الجنائية بالفقو -3    

 .ه1406مطبعة األمانة ط االولى  محمد منصور الحفناوي،
  والمعاجم: كتب المغة :خامسا  
االفريقي المصري دار صادر  – منظورمحمد بن مكرم بن  –لسان العرب  -1

 .1بيروت ط
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لرافعي احمد بن محمد بن عمي االمصباح المنير في غريب الشرح الكبير -2
 .المكتبة العممية بيروتالمقري الفيومي 

دار النشر مكتبة  .محمد بن ابي بكر بن عبدالقادر الرازي .مختار الصحاح-3
 .تحقيق محمود خاطر 1995لبنان ناشرون 

عمي بن محمد بن عمي الجرجاني دار النشر دار  .التعريفات الجرجاني-4
 .بياريبيروت تحقيق ابراىيم األ -لعربي  الكتاب ا

 
 
 
 
 
 


