•تعريف مفردات عنوان البحث( ،الأثر ،والرائحة ،والإثبات ،واحلد ،واخلمر).
•بني البحث اختالف الفقهاء يف تعريف اخلمر على قولني:
القول الأول :قول جمهور الفقهاء� :إن اخلمر تطلق على ما ي�سكر قليله �أو كثريه من
عنب �أو من متر ونحوهما.
القول الثاين :قول �أبو يو�سف وحممد بن احل�سن و�أكرث ال�شافعية وبع�ض املالكية� :إن
اخلمر هي امل�سكر من ع�صري العنب �إذا ا�شتد.
•بني البحث اختالف الفقهاء يف �إثبات حد اخلمر بوجود الرائحة على �أربعة �أقوال:
احلد مطلقا ،حلديث« :ادر�ؤوا احلدود
القول الأول :قول جمهور الفقهاء :ال يجب ّ
عن امل�سلمني ما ا�ستطعتم»...
احلد مطلقا ،لأدلة منها :ما
القول الثاين :قول املالكية و�أحمد يف رواية عنه :يجب ّ
حكاه ابن الق ّيم من اتفاق ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم على �إقامة احلد بوجود الرائحة.
القول الثالث :ما ُحكي عن بع�ض ال�سلف كعمر بن اخلطاب وعبد اهلل بن الزبري
ر�ضي اهلل عنهما :يجب احلد على من كان م�شهورا ب�رشب اخلمر مدمنا عليها.
القول الرابع :قول عطاء واختيار البن قدامة :يجب احلد �إذا وجد مع الرائحة قرينة.
•�أدلة القولني الثالث والرابع :جمع الباحث �أدلة القولني الثالث والرابع؛ لأن م�آلهما
�إلى قول واحد ،منها « :كان عمر �إذا وجد ريح �رشاب جلده جلدات �إن كان ممن
يدمن اخلمر و�إن كان غري مدمن تركه».
احلد �إذا ان�ض ّمت مع الرائحة قرائن
رجح البحث القولني الثالث والرابع ،ب�أنه يجب ّ
• ّ
تنفي ال�شبهة وتبعد االحتمال.
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�إن احلمد هلل نحمده ون�ستعينه ون�ستغفره ،ونعوذ باهلل من �رشور �أنف�سنا ،و�سيئات
�أعمالنا ،من يهده اهلل فال م�ضل له ومن ي�ضلل فال هادي له ،و�أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل
وحده ال �رشيك له ،و�أ�شهد �أن حممداً عبده ور�سوله �صلى اهلل عليه وعلى �آله و�صحبه
و�سلم ت�سليماً كثرياً �إلى يوم الدين �أما بعد:
(((
فهذا بحث بعنوان« :اال�ست�شمام حقيقته و�أثره»
حجية القرائن و�أثرها
وهو من ُجملة امل�سائل التي تذكر عند احلديث عن م�س�ألة ِّ
يف �إثبات احلدود((( واالحتجاج بالقرائن م�س�أل ٌة كبريةٌ عظيمة النفع ،جليلة القدر� ،إن
تو�سع فيها وجعل
�أهملها احلاكم �أو الوايل �أ�ضاع حقاً كثرياً ،و�أقام باط ًال كثرياً ،و�إن َّ
معوله عليها دون الأو�ضاع ال�رشعية ،وقع يف �أنواع من الظلم والف�ساد.
ْ

((( َمظا ُّن بحث هذه امل�س�ألة عند الفقهاء :يف باب حدِّ اخلمر عند احلديث عن �أثر رائحة اخلمر يف �إثبات احلد.
ينظر :املب�سوط لل�سرخ�سي  ،31/24بدائع ال�صنائع للكا�ساين  ،113/5الكايف البن عبدالرب  ،1079/2الذخرية
للقرايف  ،200/12احلاوي الكبري للماوردي  ،409/13رو�ضة الطالبني  ،170/10مغني املحتاج لل�شربيني
 ،520/5املغني البن قدامه 193/9الإن�صاف للمرداوي  ،233/10وبع�ض املحدثني َي ْع ِقدون لها باب ًا م�ستق ًال
با�سم :باب اال�ستنكاه ينظر :جممع الزوائد للهيثمي  282/6وك�شف الأ�ستار عن زوائد البزار له �أي�ض ًا .222/2
((( يوجد عد ٌد من الر�سائل العلمية يف مو�ضوع ُح ِّجية القرائن و�أثرها يف �إثبات احلدود ،ومن تلك الر�سائل:
الإثبات بالقرائن يف الفقه الإ�سالمي للدكتور�:إبراهيم بن حممد الفايز ،والق�ضاء بالقرائن والأمارات يف
الفقه الإ�سالمي للدكتور:عبدالعزيز بن �سعد الدغيرث وكالهما من�شو ٌر يف جملة العدل ،و�أثر القرائن يف
�إثبات احلدود واجلنايات يف الفقه الإ�سالمي للدكتور:ح�سن ال�سيد حامد خطاب وهوبحثٌ من�شو ٌر يف جملة
كلية الآداب باملنوفية مب�صر ،و�أثر القرينة يف �إثبات التهمة على اجلاين للدكتور �أحمد �إبراهيم �إ�سماعيل
وهو من�شو ٌر يف جملة كلية العلوم الإ�سالمية باملو�صل ،والق�ضاء بالقرائن املعا�صرة للدكتور:عبداهلل بن
�سليمان العجالن وهي ر�سالة دكتوراه مطبوعة �ضمن مطبوعات جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية،
وح ِّجية القرائن يف ال�شريعة الإ�سالمية الب�صمات ،القيافة ،داللة الأثر ،حتليل الدم للدكتور:عدنان ح�سن
ُ
عزيزة وهي ر�سالة ماج�ستري من كلية ال�شريعة باجلامعة الأردنية ،وحتليل الدم ودوره يف �إثبات الن�سب
وجرائم اخلمر وال�سرقة والقتل يف ال�شريعة الإ�سالمية لكل من:عبداهلل بن علي ال�صيفي وعارف بن
عزِّ الدين ح�سون من الأردن ،والق�ضاء بالقرائن املعا�صرة للدكتور�:إبراهيم بن نا�صر احلمود ،والقرائن
املادِّية املعا�صرة و�أثرها يف الإثبات للدكتور:زيد بن عبداهلل القرون ،وهي ر�سالة دكتوراه غري مطبوعة
ُقدِّ مت �إلى ق�سم الفقه بكلية ال�شريعة بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية َي ْح�سن باملهتم مبو�ضوع
ُح ِّجية القرائن املعا�صرة ُمطالعتها واال�ستفادة منها ،فقد امتازت عن غريها باجلمع واال�ستق�صاء.
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فاحلاكم �إذا مل يكن فقيه النف�س يف الأم��ارات ،ودالئل احلال ،ومعرفة �شواهده،
ويف القرائن احلالية واملقالية ،كفقهه يف جزئيات وكليات الأحكام �أ�ضاع حقوقاً كثرية
نوع ظاه ٍر
على �أ�صحابها ،وحكم مبا يعلم النا�س بطالنه ال ي�شكون فيه ،اعتماداً منه على ٍ
مل يلتفت �إلى باطنه وقرائن �أحواله ،فهاهنا نوعان من الفقه ،ال بد للحاكم منهما :فق ٌه
يف �أحكام احلوادث الكل َّية ،وفق ٌه يف نف�س الواقع و�أحوال النا�س ،يمُ ِّيز به بني ال�صادق
والكاذب ،واملحق واملبطل .ثم ُيطابق بني هذا وهذا فيعطي الواقع حكمه من الواجب،
ذوق يف ال�رشيعةِّ ،
وال يجعل الواجب خمالفاً للواقع .ومن له ٌ
الع على كماالتها
واط ٌ
وت�ضمنها لغاية م�صالح العباد يف املعا�ش واملعاد ،وجميئها بغاية العدل ،الذي ي�سع
ُّ
اخلالئق ،و�أنه ال عدل فوق عدلها ،وال م�صلحة فوق ما ت�ض َّمنته من امل�صالح تبني له
وفرع من فروعها ،و�أن من له معرفة مبقا�صدها
�أن ال�سيا�سة العادلة جز ٌء من �أجزائهاٌ ،
وو�ضعها وح�سن فهمه فيها مل يحتج معها �إلى �سيا�سة غريها �ألبتة(((.
َّ
فرع عن احلديث عن ُح ِّجية القرائن �إال �أنني
وال�شك �أن احلديث عن اال�ست�شمام ٌ
ر�أيت �إفراده بالبحث لأمو ٍر ثالثة:
�-1شهر ُة اخلالف يف امل�س�ألة كما ذكر ذلك احلافظ ابن حجر(((– رحمه اهلل .-
ُ
-2ا�شتمال كث ٍري من لوائح االدعاء العام  -املطالب ِة ب�إقامة حدِّ �شرُ ب اخلمر -على
حما�رض اال�ست�شمام ،واختالف الق�ضاة يف الأخذ بها ففريقٌ يرى �أنها ب ِّين ٌة مو�صلة لإقامة
((( الطرق احلكمية البن القيم .4
((( يقول – رحمه اهلل–يف معر�ض حديثه عن امل�س�ألة...:وقال القرطبي يف احلديث حجة على من مينع وجوب
احلد بالرائحة كاحلنفية وقد قال به مالك و�أ�صحابه وجماعة من �أهل احلجاز قلتُ :وامل�س�ألة خالفية
�شهرية ..فتح الباري .50/9
114
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احلد ،و�آخرون يرون �أنها قرينة توجب التعزيز دون احلد (((.
-3تقريب امل�س�ألة – لأهل ال�ش�أن يف ذلك – وبيان مدارك �أهل العلم يف القول بها؛
لي�سهل الرجوع �إليها عند احلاجة لها.
ولذا �س�أقت�رص على ذكر كالم �أهل العلم يف هذه امل�س�ألة بعينها دون احلديث عن
ُح ِّجية القرائن.
وقد انتظم البحث يف ثالثة مباحث.
املبحث الأول:التعريف باال�ست�شمام والألفاظ ذات ال�صلة.
وفيه مطلبان:
املطلب الأول  /تعريف اال�ست�شمام.
املطلب الثاين /الألفاظ ذات ال�صلة.
وفيه �أربع م�سائل:
امل�س�ألة الأولى:اخلمر.
امل�س�ألة الثانية:الرائحة.
امل�س�ألة الثالثة:اال�ستنكاه.
امل�س�ألة الرابعة:الأثر.
املبحث الثاين�:رشوط املُ�س َت�شِ م (وهو من يقوم بعملية اال�ست�شمام).
وفيه مطلبان:
املطلب الأول�:رشوط املـُ�س َت�شِ م.
((( ينظر فتاوى ال�شيخ حممد بن �إبراهيم  ،65-64/12وقرار جمل�س الق�ضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم
قول واحد ،و�أن ُيرتك
( )31وتاريخ 1396/5/17هـ واملت�ضمن:عدم التعميم على املحاكم ب�أن ت�سري على ٍ
ذلك الجتهاد القا�ضي وكذا ماجمعه ال�شيخ الدكتور:من�صور بن فايز الثبيتي حتت عنوان « �أبرز الأحكام
املتفاوتة التي وقعت – �أو حمتملة الوقوع – يف التطبيق الق�ضائي ال�سعودي ،وهو بحثٌ من�شو ٌر يف موقع �صيد
الفوائد على ال�شبكة العاملية الأنرتنت.
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املطلب الثاين:العدد املـُعترب لقبول �شهادته.
املبحث الثالث�:أثر اال�ست�شمام يف �إثبات حد اخلمر.
املبحث الأول
تعريف اال�ست�شمام

اال�ست�شمام يف اللغة:
قال ابن فار�سِّ :
ال�شني وامليم �أ�ص ٌل واح ٌد ُّ
يدل على املقاربة واملداناة .تقول�َ :ش َم ْم ُت َّ
ال�شيء
ف�أنا �أ�ش ُّمهَ .
أ�شممت ُفالنًا ال ِّطيب(((.
وامل�شا َّم ُة :املفاعلة من َ�شاممته� ،إذا قاربته ودنوت منه .و� ُ
علي حني �أرا َد �أن ي ُرب َز لعمرو بن عبد و ّد «قال� :أَخ ُرج �إليه
ويف النهاية.... :ويف حديث ٍّ
اممت فالناً �إذا قاربته وتع َّرفت ما عنده
ف� َأ�شا ُّم ُه قبل ال ِّلقاء» �أَي �أخترب ُه و�أنظ ُر ما عندهُ .يقال�َ :ش ُ
باالختبار والك�شف ،وهي ُم َفا َع َل ٌة من َّ
ال�ش ِّم ،ك�أ َّنك ت َُ�ش ُّم ما عنده و َي ُ�ش ُّم ما عندك ،لتعمال
ْهكي َ�ش َّبه
بمِ قت�ضى ذلك ،ومنه قولهم� :شاممناهم َّثم نَاو�شناهم ويف حديث � ِّأم عط َّي َة� :أَ ِ�ش ِّمي وال تَن ِ
القطع الي�سري ب�إ�شمام ال َّرائحة ،وال َّن ْه َك باملبالَغة فيه� :أي اقطعي َ
بع�ض النَّواة وال ت َْ�س َت�أ�صيليها(((.
ويف ل�سان العرب يقول ابن منظورَّ :
ال�ش ُّم :حِ ُّ�س الأَنف� ،شَ مِ ْم ُته �أَ�شَ ُّمه و�شَ َم ْم ُته �أَ ُ�ش ُّمه
�شَ ّماً و�شَ مِ يماً وت ََ�ش َّم ْم ُته وا�شْ َت َم ْم ُته و�شَ َّم ْم ُته ...وقال �أَبو حنيفة :ت�ش َّم َم ال�شيء وا�شْ َت َّمه
�أَدناه من �أَنفه ليَ ْج َتذِ ب رائحته .و�أَ�شَ َّمه �إ ّياهَ :ج َع َل ُه َي ُ�ش ُّمه(((.
ويف اال�صطالح:
مل �أجد من الفقهاء – ح�سب اطالعي – من تطرق �إلى تعريف اال�ست�شمام� ،إال �أنه
((( معجم مقايي�س اللغة .175/3
((( النهاية يف غريب احلديث والأثر البن الأثري .502/2
((( ل�سان العرب  ،325/12وينظر القامو�س املحيط للفروز �أبادي  ،1127/1تاج العرو�س للزبيدي .474/32
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يمُ كن اال�ستفادة من التعريف اللغوي ب�أن ُيقال:
َ
امل�ست�شم ملعرفة رائحة فمه بالأنف (((.
اال�ست�شمام هو :طلب ُدن ُِّو
املطلب الثاين :الألفاظ ذات ال�صلة

وفيه �أربع م�سائل:
امل�س�ألة الأولى :اخلمر
اخلمر يف اللغة:
أ�صل واحد ُّ
اخلاء وامليم والراء � ٌ
يدل على التغطية واملخالطة يف �سرت ومنه خِ مار املر�أة
وا َخل ْمر؛ لأنها تخامر العقل(.((1
ويف اال�صطالح:
اختلف الفقهاء يف تعريفهم للخمر بنا ًء على اختالفهم يف حقيقتها يف اللغة و�إطالق
ا�شتد �سوا ٌء � َ
أقذف
ال�رشع فذهب احلنفية �إلى �أن اخلمر هي امل�سكر من ع�صري العنب �إذا َّ
بالزبد � ْأم ال(.((1
بينما ذهب جمهور الفقهاء من املالكية وال�شافعية واحلنابلة وهو اختيار �شيخ الإ�سالم
ابن تيمية(� ((1إلى �أن اخلمر تطلق على ما ُي�سكر قليله �أو كثريه �سوا ٌء اتخذ من العنب �أم
((( ع َّرف ال�شيخ �إبراهيم بن �صالح الزغيبي اال�ست�شمام حيث قال« :واال�ست�شمام �أو اال�ستنكاه هو�:ش ُّم رائحة
�سكر من عدمه» .ينظر:طرق �إثبات حدِّ امل�سكر ،وهو بحثٌ من�شو ٌر يف
فم املـُ�ستن َكه بالأنف لإثبات �شربه لل ُم ِ
ِ
موقع :مركز الق�ضاء التخ�ص�صي على ال�شبكة العاملية الأنرتنت حتت ُم�س َّمى «م�سائل ق�ضائية».
( ((1معجم مقايي�س اللغة  215/2وينظر القامو�س املحيط .23/2
( ((1ينظر املب�سوط  ،4/24بدائع ال�صنائع  ،39/7فتح القدير  ،90/9ال�شرح الكبري للدردير  ،353/4نهاية
املحتاج .9/8
( ((1ينظر املدونة  ،261/6حا�شية الد�سوقي  ،352/4رو�ضة الطالبني  ،168/10مغني املحتاج  ،187/4فتح
الباري  ،48/10املغني  ،159/9الإن�صاف للمرداوي  ،228/10جمموع فتاوى ابن تيمية .187/34
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التمر �أم غريهما.
يقول �شيخ الإ�سالم ابن تيمية (� :((1أما الأ�رشبة امل�سكرة فمذهب جمهور علماء
امل�سلمني من ال�صحابة والتابعني لهم ب�إح�سان و�سائر العلماء �أن كل ُم�سك ٍر خم ٌر َّ
خمر
وكل ٍ
حرام وما �أ�سكر كثريه فقليله حرام .وهذا مذهب مالك و�أ�صحابه وال�شافعي و�أ�صحابه
و�أحمد بن حنبل و�أ�صحابه وهو �أحد القولني يف مذهب �أبي حنيفة وهو اختيار حممد
بن احل�سن �صاحب �أبي حنيفة واختيار طائفة من امل�شايخ :مثل �أبي الليث ال�سمرقندي
وغريه .وهذا قول الأوزاعي و�أ�صحابه والليث ابن �سعد و�أ�صحابه و�إ�سحاق بن راهويه
و�أ�صحابه وداود بن علي و�أ�صحابه و�أبي ثور و�أ�صحابه وابن جرير الطربي و�أ�صحابه
وغري ه�ؤالء من علماء امل�سلمني و�أئمة الدين .وذهب طائفة من العلماء من �أهل الكوفة
كالنخعي وال�شعبي و�أبي حنيفة و�رشيك وغريهم �إلى �أن ما �أ�سكر من غري ال�شجرتني
 النخل والعنب  -كنبيذ احلنطة وال�شعري والذرة والع�سل ولنب اخليل وغري ذلك ف�إمنايحرم منه القدر الذي ُي�سكر .و�أما القليل الذي ال ُي�سكر فال يحرم .و�أما ع�صري العنب
وا�شتد وقذف بالزبد فهو خمر يحرم قليله وكثريه ب�إجماع امل�سلمني.
الذي �إذا غال
َّ
و�أ�صحاب القول الثاين قالوا :ال ُي�س َّمى خمراً �إال ما كان من العنب .وقالوا� :إن نبيذ
التمر والزبيب �إذا كان نيئاً م�سكراً َح ُرم قليله وكثريه وال ُي�س َّمى خمراً ف�إن ُط ِبخ �أدنى
حل .و�أما ع�صري العنب �إذا ُطبِخَ وهو ُم ْ�سكِ ر مل َّ
طبخ َّ
يحل �إال �أن يذهب ثلثاه ويبقى
ٍ
ثلثه .ف�أما بعد �أن ي�صري خمراً فال ّ
يحل و�إن طبخ �إذا كان ُم ْ�سكِ راً بال نزاع.
والقول الأول الذي عليه جمهور علماء امل�سلمني هو ال�صحيح الذي ُّ
يدل عليه
الكتاب وال�سنة واالعتبار ف�إن اهلل تعالى قال يف كتابه :ﮁﭑﭒﭓﭔﭕ ﭖ
ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮀ امل��ائ��دة:

( ((1ذكرت هذا النقل – مع طوله – لنفا�سته.
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وا�سم اخلمر يف لغة العرب الذين خُ وطِ بوا بالقر�آن كان يتناول امل�سكر من التمر وغريه
يخت�ص بامل�سكر من العنب؛ ف�إنه قد ثبت بالنقول ال�صحيحة �أن اخلمر ملا ُح ِّرمت
وال
ُّ
باملدينة النبوية وكان حترميها بعد غزوة �أُحدٍ يف ال�سنة الثالثة من الهجرة مل يكن من
ع�صري العنب �شيء ف�إن املدينة لي�س فيها �شجر عنب؛ و�إمنا كانت خمرهم من التمر.
فلما ح َّرمها اهلل عليهم �أراقوها ب�أمر النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بل وك�رسوا �أوعيتها
و�شقَّوا ظروفها؛ وكانوا ُي�س َّمونها خمراً .ف ُع ِل َم �أن ا�سم اخلمر يف كتاب اهلل عا ٌم ال
يخت�صَّ بع�صري العنب.((1(...
وهذا القول هو الراجح و�أدلته �أ�شهر من �أن تذكر( ،((1وعليه ف�إن رائحة كل ُم�سك ٍر
َي�شملها حكم هذه امل�س�ألة يف هذا البحث.
تق�سيم للأ�شربة املُ�ؤ ِّثرة على العقل للدكتور :عبدالوهاب بن
وقفت على
وقد
ُ
ٍ
عبدال�سالم طويلة من املنا�سب ذكره هنا(� ((1إ ْذ يقول :تُق ََّ�سم الأ�رشبة التي تُ�ؤثر على
العقل من حيث تعاطيها �إلى ثالثة �أق�سام:
�سكرات �سائلة تُ�ؤخذ عن طريق الفم ،وهي التي يغلب عليها ا�سم امل�سكرات،
ُ -1م
ٌ
و ُيطلق عليها لفظ اخلمر لغ ًة �أو �رشعاً.
�سكرات �سائلة تُ�ؤخذ عن طريق ا ُحلقن بالإبرة حتت اجللد �أو يف الأوعية الدموية،
ُ -2م
ٌ
( ((1جمموع فتاوى ابن تيمية .188-186/34
َّ
مماا�ستدل به �أ�صحاب هذا القول قوله �صلى اهلل عليه و�سلم كما يف �صحيح م�سلم برقمُ :1587/3 2003:ك ُّل
(((1
خمر حرام ،وبقول عمر ر�ضي اهلل عنه� :أ ُّيها النا�س� :إنه نزل حترمي اخلمر ،وهي من
�سكر خمر ،و ُك ُّل ٍ
ُم ٍ
خم�سة :من العنب ،والتمر ،والع�سل ،واحلنطة ،وال�شعري .واخلمر ما خامر العقل �أخرجه البخاري
برقم ،53/6 4619:وم�سلم برقم ،2322/4 3032:قالوا و�إن القر�آن ملا نزل بتحرمي اخلمر َفهِ َم ال�صحابة
 وهم �أهل الل�سان � -أن كل �شيء ُي�س َّمى خمر ًا يدخل يف النهي ،ف�أراقوا املتخذ من التمر والرطب ومليخ�صوا ذلك باملتخذ من العنب.ينظر حا�شية الد�سوقي  ،352/4رو�ضة الطالبني  ،168/10فتح الباري
ُّ
 ،48/10املغني  ،159/9جمموع فتاوى ابن تيمية  ،187/34املو�سوعة الفقهية الكويتية .13/5
عدد من الأطباء املخت�صني .5
( ((1وال �س ِّيما وقد ذكر يف مقدِّ مة كتابه �أنه عر�ض مايتعلق بالأمور الطبية على ٍ
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وهي ما ُيعرف با�سم املخدِّ رات ؛ لأثره يف تخدير اجل�سم.
�سكرات غري �سائلة تُ�ؤخذ عن طريق امل�ضغ �أو ال�شم �أو اال�ستن�شاق �أو التدخني
ُ -3م
ٌ
�سكر غري �سائل� ،سوا ٌء كان جامداً كامل�سكرات التي تجُ َّفف بو�سائل �صناعية،
وت�شمل كل ُم ٍ
قطع �صغرية.
�أو كان على �شكل دقيقٍ – بودرة – �أو ٍ
ق�سمها املالكية من حيث الت�أثري �إلى ثالثة �أق�سام �أي�ضاً:
كما َّ
-1امل�سكرات :وهي ماغ َّيب العقل دون احلوا�س مع ن�شو ٍة وطرب.
-2املف�سدات :وهي ماغ َّيب العقل دون احلوا�س بالن�شو ٍة وطرب.
-3املرقِدات :وهي ماغ َّيب العقل واحلوا�س معاً(.((1
ْ
امل�س�ألة الثانية :الرائحة
الرائحة يف اللغة:
قال ابن فار�س :ال��راء وال��واو واحل��اء � ٌ
أ�صل كب ٌري ُم َّط ِر ٌد يدل على �سعة وف�سحة
ِّ
واطراد(.((1
جاء يف العني :الريح يا�ؤها واو ُ�صيرِّ ت يا ًء النك�سار ما قبلها وت�صغريها رويحة
رحت منه رائح ًة طيبة �أي وجدتها(.((1
وجمعها رياح و�أرواح وتقول ُ
ويف اال�صطالح:
الن�سيم ط ِّيباً كان �أم نتناً(.((2
( ((1فقه الأ�شربة وحدها لعبدالوهاب طويلة .14
( ((1معجم مقايي�س اللغة .408
( ((1العني للخليل  ،292/3وينظر ل�سان العرب  ،458/2ونقل ابن منظور يف ل�سان العرب عن ابن الأعرابي� :أن
رائحة اخلمر ُيطلق عليها الن�شيء .173/1
( ((2ل�سان العرب البن منظور .457/2
120
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امل�س�ألة الثالثة :اال�ستنكاه
اال�ستنكاه يف اللغة:
واال�سم :ال َّن ْكهة.
نكهت فالناً وا�ستن َك ْه ُت ُه� ،أي :ت�ش َّم ْم ُت ريح فمه.
جاء يف العني:
ُ
ُ
علي� ،أي� :أوجدين ريح ن َْك َهته ،ونَ َك ْه ُت على فالن� .أي� :أَ�شْ َم ْم ُت ُه
ُ
وا�ستنكهت فالناً فن َك َه َّ
ْنكهتي( .((2وقال ابن فار�س :النون والكاف والهاء كلمة واحدة ،وهي ن َْكهة الإن�سان.
ريح فمه(.((2
وا�ستنكهته :ت�ش َّم ُ
مت َ
ويف اال�صطالح:
اال�ستنكاه :طلب رائحة الفم(.((2

امل�س�ألة الرابعة :الأثر
الأثر يف اللغة:
قال ابن فار�س :الهمزة والثاء والراء له ثالثة �أ�صول :تقدمي ال�شيء ،وذكر ال�شيء،
ور�سم ال�شيء(.((2
ويف ل�سان العرب :الأَثر :بَ ِق َّي ُة َّ
ال�ش ْيءِ َ ،والجْ َ ْم ُع �آثَا ٌر و�أُثورَ .وخَ َر ْج ُت فيِ �إِ ْثره َوفيِ
�أَثَره �أَي بَ ْع َد ُه (.((2
ويف اال�صطالح:
قال اجلرجاين يف التعريفات :الأثر له ثالثة معانٍ الأول :مبعنى النتيجة وهو احلا�صل
( ((2العني للخليل بن �أحمد 380/3
( ((2معجم مقايي�س اللغة .474/5
َ
ا�س َت ْن َك َه ُه �أَ ْي َ�ش َّم
ى
ن
ع
م
و
«
اهلل:
رحمه
يقول
200/11
م�سلم
على
النووي
و�شرح
( ((2ينظر البناية للعيني ،351/6
ََْ ْ
َرا ِئ َح َة َفمِ ِه» ،وينظر �أي�ض ًا النهاية يف غريب احلديث والأثر .117/5
( ((2معجم مقايي�س اللغة .53/1
( ((2ل�سان العرب  ،5/4وينظر القامو�س املحيط للفريوز�أبادي  ،341/1تاج العرو�س للزبيدي .12/10
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من ال�شيء ،والثاين مبعنى العالقة والثالث مبعنى اجلزء(.((2
واملعنى الأول هو الأقرب ملو�ضوع البحث.
املبحث الثاين
�شروط املُ�س َت ِ�شم

وفيه مطلبان:
املطلب الأول� :رشوط املـُ�س َت�شِ م.
املطلب الثاين :العدد املـُعترب لقبول �شهادته.
املطلب الأول� :شروط املُ�س َت ِ�شم

الذي يتولى عملية اال�ست�شمام لإثبات رائحة اخلمر ُيعترب �شاهداً ،وعليه في�شرتط
فيه ماي�شرتط يف ال�شاهد ،وقد ذكر الفقهاء ( –((2رحمهم اهلل – �رشوطاً لل�شاهد يجب
حتقُّقها – يف اجلملة  -حتى تقبل �شهادته وهي :البلوغ والعقل والكالم والإ�سالم
واحلفظ والعدالة وانتفاء املوانع.
نوع هو �رشط حت َّمل ال�شهادة،
يقول الكا�ساين :و�أما ال�رشائط يف الأ�صل فنوعانٌ :
ونوع هو �رشط �أداء ال�شهادة�.أما الأول فثالثة� :أحدها� :أن يكون عاق ًال وقت التح َّمل،
ٌ
فال ي�صح التح َّمل من املجنون وال�صبي الذي ال يعقل؛ لأن حت َّمل ال�شهادة عبارة عن
( ((2التعريفات للجرجاين .9/1
نقول عن
( ((2مل يتَّفق فقهاء املذاهب الأربعة على ال�شروط الواجب توافرها يف ال�شاهد ،ولذا �آثرت ِذ ْك�� َر ٍ
كبار الأئمة ملعرفة �أهم ال�شروط لدى الفقهاء باخت�صار .ينظر بدائع ال�صنائع  ،266/6العناية للبابرتي
 ،397/7الكايف البن عبدالرب  ،892/2بداية املجتهد  ،245/4رو�ضة الطالبني  ،222/11نهاية املحتاج
 ،292/8املغني  ،144/10الفروع البن مفلح .329/11
122
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فهم احلادثة و�ضبطها ،وال يح�صل ذلك �إال ب�آلة الفهم وال�ضبط ،وهي العقل .والثاين:
�أن يكون ب�صرياً وقت التح َّمل عندنا ،فال ي�صح التح َّمل من الأعمى ،وعند ال�شافعي -
رحمه اهلل  -الب�رص لي�س ب�رشط ل�صحة التح َّمل وال ل�صحة الأداء؛ لأن احلاجة �إلى الب�رص
�صحيح
�سماع
عند التح َّمل حل�صول العلم بامل�شهود به وذلك يح�صل بال�سماع ،وللأعمى ٌ
ٌ
في�صح حتمله لل�شهادة ،ويقدر على الأداء بعد التح َّمل.ولنا �أن ال�رشط هو ال�سماع من
اخل�صم؛ لأن ال�شهادة تقع له وال يعرف كونه خ�صماً �إال بالر�ؤية؛ لأن النغمات ي�شبه
بع�ضها بع�ضاً.و�أما البلوغ واحلرية والإ�سالم والعدالة فلي�ست من �رشائط التحمل ،بل
من �رشائط الأداء حتى لو كان وقت التحمل �صبياً عاق ًال� ،أو عبداً� ،أو كافراً� ،أو فا�سقاً،
ثم بلغ ال�صبي ،وعتق العبد ،و�أ�سلم الكافر ،وتاب الفا�سق ف�شهدوا عند القا�ضي ،تقبل
�شهادتهم(.((2
ويقول ابن ر�شد :والنظر يف ال�شهود يف ثالثة �أ�شياء :يف ال�صفة ،واجلن�س ،والعدد.
ف�أما عدد ال�صفات املعتربة يف قبول ال�شاهد باجلملة فهي خم�سة :العدالة ،والبلوغ،
والإ�سالم ،واحلرية ،ونفي التهمة .وهذه منها ُمتفقٌ عليها ،ومنها مخُ ٌ
تلف فيها (.((2
ويقول الرملي يف �رشحه على املنهاجُ :
ٌ
أو�صاف ت�ض َّمنها قوله :م�سل ٌم
�رشط ال�شاهد �
حر مكلف عدل ذو مروءة غري متهم ناطق غري حمجور عليه ب�سفه متي ِّقظ فال تقبل �شهادة
ٌّ
أخ�س الف�ساق.((3(..
�أ�ضداد ه�ؤالء ككافر ولو على مثله ،لأنه � ُّ
ويقول ابن قدامه :وجملته �أن يعترب يف ال�شاهد �سبعة �رشوط؛ �أحدها� :أن يكون
عاق ًال ،وال تقبل �شهادة من لي�س بعاقل� ،إجماعاً .قاله ابن املنذر .و�سواء ذهب عقله
( ((2بدائع ال�صنائع .266/6
( ((2بداية املجتهد .245/4
( ((3نهاية املحتاج للرملي  ،292/8وينظر رو�ضة الطالبني .222/11
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بجنونٍ �أو �سكر �أو طفولية؛ وذلك لأنه لي�س مبح�صل ،وال حت�صل الثقة بقوله ،ولأنه ال
ي�أثم بكذبه ،وال يتحرز منه .الثاين� :أن يكون م�سلماً .....،الثالث� :أن يكون بالغاً ،فال
تقبل �شهادة �صبي مل يبلغ بحال ..ال�رشط الرابع :العدالة ...ال�رشط اخلام�س� :أن يكون
متي ِّقظاً حافظاً ملا ي�شهد به ،ف�إن كان مغ َّف ًال� ،أو معروفاً بكرثة الغلط ،مل تقبل �شهادته،
ال�رشط ال�ساد�س� :أن يكون ذا مروءة .ال�رشط ال�سابع :انتفاء املوانع(.((3
وقد ذكر ابن فرحون املالكي ( – ((3يف مو�ضوع اال�ست�شمام – نق ًال عن القا�ضي
�أبي احل�سن املالكي َم ْل َحظاً دقيقاً يمُ كن اعتباره �رشطاً ُي�ضاف �إلى ال�رشوط ال�سابقة �آنفة
الذكر ،وهو �أن يكون ال�شاهدان على الرائحة ممن خَ برَ َ �رشبها يف ٍ
وقت ما� ،إما يف
فجلِدا ثم تابا حتى يكونا ممن يعرف اخلمر
حال كفرهما �أو �رشباها يف �إ�سالمهماُ ،
بريحها(.((3
وهذا امللحظ له وجاهته لو ُمثِّل له بغري ما ُذكِ ر ،وهو ما �أجاب عنه القا�ضي �أبو
الوليد الباجي بقوله :وهذا عندي فيه نظر؛ لأن من هذه �صفته معدو ٌم قليل ،ولو مل تثبت
الرائحة �إال ب�شهادة من هذه �صفته لبطلت ال�شهادة بها يف الأغلب ،وقد يكون من مل ي�رشبها ُّ
قط
يعرف رائح َتها معرف ًة �صحيحة ،ب�أن ُيخْ برِ ُه عنها امل َّرة بعد املرة من قد �شرَ ِ بها �أنها هي رائحة
اخلمر حتى يعرف ذلك كما يعرفها الذي قد �رشبها (.((3
حم�سو�س وم�شاهد ف�إن رجال احل�سبة ومكافحة املخدرات الذين يقومون مبتابعة
وهذا �أم ٌر
ٌ
من هذه حالهم �أ�صبح لديهم  -من خالل عملهم امل�ستمر ،وكرثة احلاالت التي يتم القب�ض
عليها،وت�شابهها-اخلربةالتيجتعلهممييزونرائح َةاخلمرمنغريها.
(((3
(((3
(((3
(((3
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املغني .145/10
أجد هذا امل ْل َحظ عند غري املالكية.
مل � ْ
تب�صرة احلكام البن فرحون  ،95/2وينظر مواهب اجلليل للحطاب .317/6
تب�صرة احلكام البن فرحون  ،95/2وينظر املنتقى �شرح املوط�أ للباجي .143/3
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املطلب الثاين :العدد املُعترب لقبول �شهادته

مل�ست�شم�شاه ٌد
ما�س َبقَ ذكرهيفاملطلبال�سابق-منبيانحالاملُ�ست�شمُ -يقالهنا،وهو�أنا
َ
َّ
ُي�شرتط فيه ماي�شرتط يف ال�شاهد �صف ًة وعدداً ،وقد اتَّفق فقهاء املذاهب الأربعة على ا�شرتاط
حد الزِّنا  -ومنها ال�شهادة على رائحة اخلمر (.((3
الرجلني يف ال�شهادة على احلدود –ما عدا ُّ
يقول الزيلعي :ولبقية احلدود ،والق�صا�ص رجالن ؛حلديث الزهري م�ضت ال�س ّنة من
لدن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم واخلليفتني من بعده �أن ال �شهادة للن�ساء يف احلدود،
والق�صا�ص(.((3
ويقول ابن ر�شد :واتفقوا على �أنه تثبت الأم��وال ب�شاهد عدلٍ ذكر وامر�أتني؛ لقوله
تعـــــــالى :ﮁﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ
ﮖﮗﮀالبقرة ،٢٨٢ :واختلفوا يف قبولهما يف احلدود ،فالذي عليه اجلمهور �أنه ال تُقبل �شهادة
رجل وال مفردات .وقال �أهل الظاهر :تقبل �إذا كان معهن رجل ،وكان
الن�ساء يف احلدود ال مع ٍ
الن�ساء �أكرث من واحدة يف كل �شيءٍ على ظاهر الآية .وقال �أبو حنيفة :تقبل يف الأموال وفيما
عدا احلدود من �أحكام الأبدان مثل الطالق والرجعة والنكاح والعتق ،وال تقبل عند مالك يف
حكم من �أحكام البدن (.((3
ويقول النووي :ال�رضب الثاين :ما لي�س مبال ،وال يق�صد منه مال ،ف�إن كان عقوبة ،مل
تثبت �إال برجلني �سواء فيه حق اهلل  -تعالى  -كحد ال�رشب ،وقطع الطريق ،وقتل الردة،
وحق العباد كالق�صا�ص يف النف�س� ،أو الطرف ،وحد القذف .والتعزير كاحلد ،وال مدخل
(َ ((3ف ْر ُ�ض هذه امل�س�ألة عند القائلني بثبوت حدِّ اخلمر باال�ست�شمام مطلق ًا ،و�سي�أتي ذكر اخلالف يف امل�س�ألة.
( ((3تبيني احلقائق للزيلعي .208/4
( ((3بداية املجتهد .248/4
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ل�شهادةالن�ساءفيها
ويقولابنقدامه :واليقبلفيما�سوىالأموال،مما َّيطلععليهالرجالَّ �،أقلمنرجلني،وهذا
الق�سم نوعان �أحدهما :العقوبات ،وهي احلدود والق�صا�ص فال يقبل فيه �إال �شهادة رجلني� ،إال
ما روي عن عطاء ،وح َّماد� ،أنهما قاال :يقبل فيه رجل وامر�أتان؛ قيا�ساً على ال�شهادة يف الأموال.
ولنا �أن هذا مما ُيحتاط لدرئه و�إ�سقاطه ،ولهذا يندرئ بال�شبهات ،وال تدعو احلاجة �إلى �إثباته،
ويف �شهادة الن�ساء �شبهة ،بدليل قوله تعالى :ﮁﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ
ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ ﮀالبقرة .٢٨٢ :و�أنه ال تقبل �شهادتهن و�إن كرثن ،ما
مل يكن معهن رجل ،فوجب �أن ال تقبل �شهادتهن فيه .وال ي�صح قيا�س هذا على املال ،ملا ذكرنا
من الفرق .وبهذا الذي ذكرنا قال �سعيد بن امل�سيب ،وال�شعبي ،والنخعي ،وحماد ،والزهري،
وربيعة ،ومالك ،وال�شافعي ،و�أبو عبيد ،و�أبو ثور ،و�أ�صحاب الر�أي (.((3
ٌ
تف�صيل مل �أجده عند غريهم من الفقهاء ؛ �إ ْذ يرون قبول �شهادة
ولبع�ض املالكية
فالبد من �شهادة رجلني.
الواحد �إذا كان اال�ست�شمام ب�أمر احلاكم ،وما عداه َّ
يقول ابن ٍ
ر�شد ا َجلدُّ  :ومن كتاب احلدود قال �أ�صبغ :و�س�ألته عن اال�ستنكاه �أيعمل
به؟ قال :نعم ،وذلك ر�أ�س الفقه ،قال �أ�صبغ :وهو ر�أيي فيمن ا�ستنكر �سكره وا�ستكره
اختالطه ،وقد ح�رضت العمري القا�ضي �أمر باال�ستنكاه يف جمل�سه مبح�رض جماعة
من النا�س فيهم �أهل العلم والفقه وفيهم ابن وهب فختله املـ ُ ْ�س َتنكِ ه بالكالم وال�س�ؤال
واملراجعة واملفاوهة ثم �أدخل �شِ َّق �أنفه و�ش َّمه يف �شدقه ثم قطع عليه �أنها خمر ،قال
�أ�صبغ :والأحب �إ َّ
يل �أن يكون اثنان كال�شهادة ،ف�إن مل يكن �إال واحد �أُم�ضي عليه احلد
(.((3

( ((3رو�ضة الطالبني .253/11
( ((3املغني .130/10
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�إذا كان الإمام هو الذي ي�أمر باال�ستنكاه حني ا�سرتابه ووكله به ،ف�إن كان �إمنا هو �شاه ٌد
ُي�ؤ ِّدي علمه باال�ستنكاه منه من قبل نف�سه فال يجوز �إال اثنان؛ لأنها �شهادة ُم�ؤ َّداة كال�شهادة
(.((4
على ال�رشب بعينه
ويقول ابن فرحون :و�أما العدد فال يخلو �أن يكون احلاكم �أمر ال�شهود باال�ستنكاه،
�أو فعلوا هم ذلك ابتداء ف�إن كان احلاكم �أمرهم بذلك ،فقد روى ابن حبيب عن �أ�صبغ:
�أنه ي�ستحب �أن ي�أمر �شاهدين ،ف�إن مل يكن �إال واحد وجب به احلد ،و�أما �إن كان ال�شهود
فعلوا ذلك من قبل �أنف�سهم ،فال يجزئ �أقل من اثنني كال�شهادة على ال�رشب ،وقد روى
ابن وهب عن مالك� :أنه �إن مل يكن مع احلاكم �إال واحد فلريفعه �إلى من هو فوقه ،قال
القا�ضي �أبو الوليد  -رحمه اهلل  -وما رواه ابن حبيب عن �أ�صبغ :مبني على �أن احلاكم
يحكم بعلمه ،فلذلك جاز عنده علم من ا�ستنابه ،و�إال فقد يجب �أن ال يحد يف ذلك
حتى ي�شهد عنده فيه �شاهدان (.((4
لكن ماذهب �إليه جمهور الفقهاء هو الأرجح؛ لأن احل��دود مما ُيحتاط لدرئها
و�إ�سقاطها ،فهي تدر�أ بال�شبهات ،فا�شرتاط الرجلني يف الأحوال جميعِ ها هو الأظهر –
واهلل �أعلم .-

( ((4البيان والتح�صيل .337/16
( ((4تب�صرة احلكام  ،95/2وينظر املنتقى �شرح املوط�أ للباجي .143/3
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املبحث الثالث
�أثر اال�ست�شمام يف �إثبات حدِّ اخلمر

اختلف الفقهاء – رحمهم اهلل -يف �إثبات حدِّ اخلمر باال�ست�شمام على ثالثة
�أقوال(:((4
القول الأول:
حد اخلمر باال�ست�شمام مطلقاً ،وه��ذا قول جمهور الفقهاء من احلنفية
ال يثبت ُّ
وال�شافعية والإمام �أحمد يف �إحدى الروايتني عنه هي املذهب اختارها املوفق ابن قدامه
احلد بوجود رائحة اخلمر من فيه يف قول �أكرث �أهل العلم (.((4
وقال :وال يجب ُّ
القول الثاين:
ثبوت حدِّ اخلمر باال�ست�شمام مطلقاً ،وهذا قول املالكية و�أحمد يف الرواية الثانية عنه
( ((4عندما حتدَّث ال�شيخ بكر بن عبداهلل �أبوزيد – رحمه اهلل -عن هذه امل�س�ألة يف كتابه احلدود والتعزيرات عند
ابن القيم� 331-326أرجع اخلالف �إلى �أربعة �أقوال :الأول :وجوب احلدِّ بوجود الرائحة ،الثاين:عدم وجوب
احلد بوجودها ،الثالث :وجوب ا ِّ
حلد بالرائحة على من كان م�شهور ًا بها مدمن ًا عليها ،الرابع:وجوب احلدِّ
ان�ضم معها قرين ٌة �أخرى ك�أن ُيوجد مع جماعة ُ�ش ِهروا بالف�سق ويوجد معهم خمر .ومل �أ َر فرقاً
بالرائحة �إذا َّ
ٌ
ْ
بني القول الثالث والرابع فهما يف احلقيقة قول واحد وهو ما ق َّرره – رحمه اهلل  -عند الرتجيح �إذ قال:ف�إنا لو
قول واحد ،وهو�:أن احل َّد بالرائحة مث ًال ال يجب �إال ب�ضميم ٍة قرين ٍة �إليها
نظرنا لر�أينا هذين القولني م�آلهما �إلى ٍ
تنفي ال�شبهة وتبعد االحتمال 340.وجعل اخلالف يف ثالثة �أقوال هو التق�سيم الذي ِ�س ْرتُ عليه يف هذا البحث.
( ((4ينظر:املب�سوط  ،171/9فتح القدير  ،181/4حا�شية ابن عابدين  ،40/4رو�ضة الطالبني ،170/10
احلاوي الكبري للماوردي  ،409/13مغني املحتاج  ،190/4املغني  ،163/9قال املرداوي يف ذكر الروايات
�صححه امل�ص ِّنف وال�شارح ..والرواية الثانيةُ :يح ُّد �إذا مل
عن الإمام �أحمد �إحداهما :ال يحدّ ،وهو املذهبَّ ،
َي َّد ِع �شبهة ،قال ابن �أبي مو�سى يف الإر�شاد:هذه �أظهر عن الإمام �أحمد رحمه اهلل ،واختارها ابن عبدو�س
يف تذكرته ،وال�شيخ تقي الدين رحمه اهلل ،وق َّدمها يف امل�ستوعب ،وعنهُ :يح ُّد و�إن ادعى �شبهة ذكرها يف
الفروع .....ونقل اجلماعة عن الإمام �أحمد رحمه اهللُ :ي�ؤ َّد ُب برائحته ...الإن�صاف .233/10
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اختارها �شيخ الإ�سالم ابن تيمية ،وابن القيم ( ،((4و�سماحة ال�شيخ حممد بن �إبراهيم(.((4
يقول الإمام مالك :ما �أ�سكر من الأ�رشبة ُك ِّلها فهو خم ٌر ُي�رضب �صاحبه فيه ثمانني.
ويف رائحته �إذا �شهد عليه بها �أنها رائحة ُم�سك ٍر ،نبيذا ً كان �أو غريه ،ف�إنه ُي�رضب فيه
ثمانني (.((4
( ((4ينظر املدونة  ،523/4الكايف البن عبد الرب  ،1079/2بداية املجتهد  ،479/2املنتقى �شرح املوط�أ للباجي
 ،142/3حا�شية الد�سوقي  353/4الإن�صاف  ،233/10ك�شاف القناع  ،119/6جمموع فتاوى ابن تيمية
� ،339/28إعالم املوقعني  ،100/1الطرق احلكمية البن القيم  ،6فتاوى ال�شيخ حممد بن �إبراهيم .65-64/12
بن�صها:من حممد بن
( ((4نظر ًا لأهمية فتوى �سماحة ال�شيخ حممد بن �إبراهيم يف هذا املو�ضوع ف�س�أنقلها ِّ
�إبراهيم �إلى ح�ضرة املكرم رئي�س ديوان جالل امللك املعظم �سلمه اهلل ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...
وبعد .عطف ًا على مذكرتكم رقم  8485/29/7يف  1374/9/3ب�ش�أن �أمر جاللة امللك املعظم �-أي َّده اهلل
بدرا�سة اخلالف الذي وقع بني قا�ضي امل�ستعجلة الأولى مبكة ورئي�س املحكمة الكربى مبكة حول حدودامل�سكر جرى درا�سة املعامالت املذكورة فظهر ما يلي:
ً
�شم رائحة امل�سكر من �أفواههم وفقا ملا
 -1حكم قا�ضي امل�ستعجلة الأولى يف مكة بتعزير املذكورين لقاء ِّ
ن�صت عليه كتب املذهب وامتثا ًال للأمر ال�صادر بالتم�شي على تلك الكتب.
َّ
�شم الرائحة من
مبجرد
املذكورين
على
امل�سكر
حد
إقامة
�
ب
مبكة
الكربى
املحكمة
رئي�س
ف�ضيلة
قرار
-2
ِّ
�أفواههم وفق ًا ملذهب مالك والرواية الثانية عن �أحمد واختيار ال�شيخ تقي الدين وابن القيم وغريهم.
وح�سب ال�صالحية املعطاة لنا املخولة متييز تلك الأحكام  -وبناء عليه تقرر ما يلي:
	�أو ًال:اعتبار �أحكام قا�ضي امل�ستعجلة مبكة املذكورة نافذ ٌة منتهية ملا يلي:
 -1ا�ستناده على تلك الن�صو�ص.
 -2وح�سب الأوامر املبلغة �إليه بالتم�شي على تلك الكتب وما َح َك َم به ينطبق عليها متام االنطباق.
� -3أن الأ�صل براءة الذمة.
ً
كتاب �أو �سن ٍة �أو �إجماع �أو ما يعتقده.
ن�صا من ٍ
 -4ال َي ُ�سوغ نق�ض حكم القا�ضي �إال �إذا خالف َّ
 -5ما �ص َّرح به العلماء �أن حكم احلاكم يرفع اخلالف.
ثاني ًا:ما ارت�آه ف�ضيلة رئي�س املحكمة �أولى و�أرجح يف الدليل .و�أي�ض ًا فلو مل يكن ما ذكره الرئي�س هو الراجح
لكان نفاذه واعتماد العمل به �أولى؛ نظر ًا للحالة احلا�ضرة من غلبة اجلهل وتهافت النفو�س على املعا�صي
وا�ستهانتهم بها ،واجلزاء الذي يتنا�سب مع اجلرمية ومع احلالة احلا�ضرة قد الحظته ال�شريعة املط َّهرة،
َ
م�سائل قد الحظ فيها ما يتنا�سب مع الواقع واحلالة احلا�ضرة.
ولعمر بن اخلطاب اخلليفة الرا�شد ِع َّد ُة
ال�شم �أحد الأ�سباب املوجبة حلد اخلمر؛ لقوة هذا القول،
فالذي �أراه بعد �إنفاذ تلك الق�ضايا �أن يكون
ُّ
وكرثة القائلني به ،وو�ضوح دليله .وال�سالم عليكم .فتاوى حممد بن �إبراهيم .65-64/12
( ((4املدونة .5232/4
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القول الثالث:
ثبوت حدِّ اخلمر باال�ست�شمام �إذا ان�ضم مع اال�ست�شمام قرين ٌة �أخرى ك�أن يكون
املـُ�س َت َ�شم م�شهوراً ب�رشب اخلمر ُمدمناً عليها� ،أو ُيوجد مع جماع ٍة �شهروا بالف�سق
ويوجد معهم خمر� ،أو يوجد مع الرائحة عوار�ض ال�سكر والتقي�ؤ� ،أو ي�شهد على
�شخ�ص �شاهدان �أحدهما بال�رشب والثاين بالرائحة ،ومثله يف وقتنا احلايل ما َي ِرد يف
ٍ
املدعى عليه للكحول(.((4
لوائح االدعاء العام من ثبوت ع ِّينة ( ((4دم َّ
( ((4يقول عبدالوهاب طويلة يف كتابه فقه الأ�شربة وحدها�:إن اجل�سم يمُ ِّثل  %90من ال َغ ْول (هي الآفات
التي تن�ش�أ يف َخ ْم ِر الدّنيا من ُ�صدَ ا ِع ال َّر�أ�س َو َو َج ِع ال َبطن  .تق�سري ابن كثري( )10/7املتعاطى� ،أما ماتبقى
فيخرج من اجل�سم كما هو عن طريق الكلى والرئة ،كما تخرج كميات قليلة جد ًا عن العرق والدمع واللعاب
و�إفرازات ال�صفراء ،وتعرف ن�سبة الغول يف الدم بطريقتني:
 -1عن طريق تقدير الغول يف هواء الزفري ،وذلك بو�ساطة جهازٍ ُي�س َّمى مقيا�س ال�شرب ،يحمله عاد ًة
ُ�شرطي يف البالد املتقدمة مادي ًا ؛ ليعرف ما �إذا كان ال�سائق خممور ًا �أو ال.
وتعتمد فكرة اجلهاز على �أن ال َغ ْول يتوزع يف �أن�سجة اجل�سم بن�سب ٍة واحدة ،ويخرج مع هواء الزفري يف �أثناء
التنف�س ،ومبعادلة ح�سابية ب�سيطة تُعرف كمية الغول يف هواء الزفري وبالتايل يف الدم.
 -2عن طريق تقدير تركيز الغول يف الدم �أو البول ،وذلك بو�ساطة التحليل وهي �أد ُّق ،ولكن اليمُ كن القيام
بها �إال يف خمترب ،وي�ستغرق ذلك ع�شرين دقيقة تقريب ًا ،وقد اكت�شف جهاز �إليكرتوين يقي�س ن�سبة الغول يف
الدم بدقيقة ون�صف .304-303
ون�صه (بالإ�شارة �إلى
( ((4وقد ورد يف هذا تعميم وكيل وزارة العدل رقم /2/125ت وتاريخ 1391/7/11هـ ُّ
خطاب هذه الوزارة لوزارة ال�صحة برقم ...حول اال�ستف�سار ع َّما �إذا كان وجود الكحول يف دم ال�شخ�ص
املتَّهم بتناول امل�سكر ال يكون �إال من تناوله م�سكر ًا �أم �أن مادة الكحول قد توجد يف دمه من تناوله بع�ض
الأطعمة املباحة؟ وقد وافانا وكيل وزارة ال�صحة بخطابه رقم ...املعطوف على خطاب املخترب املركزي
وال�سموم رقم ...وقد تط َّرق للمو�ضوع من جميع
وبنك الدم بالريا�ض امل�شفوع بتقرير خبري الطب ال�شرعي َّ
جوانبه حتى َخ َل َ�ص يف �آخر تقريره �إلى الآتي -1 :وجود الكحول ثبوت ًا بالتحليل الكيماوي ال�شرعي قرين ٌة
على تعاطي ال�شخ�ص �سائ ًال حمتوي ًا على الكحول.
 -2وال يحدث نتيجة تعاطي �أي �أطعمة مباحة .ا هـ .وقد جرى العر�ض عن ذلك ملعايل الوزير و�أمر بتعميمه
لال�ستنارة به و�أنَّ ذلك ُيعترب قرينة على تناول امل�سكر فللإحاطة بذلك).
وقد �صدر من هيئة كبار العلماء  -حول مو�ضوع ا�ستخدام بدائل عن اال�ست�شمام بالو�سائل العلمية احلديثة مثل البالونة
وال�شريط الال�صق الذي يُحدِّد ن�سبة الكحول يف الدم ،وغري ذلك من الأجهزة التي ُت ْث ِبت جدواها يف هذا املجال لإثبات
وجود املادة امل�سكرة من عدمها  -القرار رقم ( )213وتاريخ 1424/6/14هـ واملت�ضمن :جواز ا�ستعمال هذه الو�سائل
ُتو�صل �إليه بوا�سطة هذه الو�سائل قرينة من القرائن.
العلمية احلديثة مع الأخذ بعني االعتبار �أن ما ي َّ
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حكاه ابن املنذر عن بع�ض ال�سلف كعمر بن اخلطاب وعبد اهلل بن الزبري ر�ضي اهلل عنه
مروي عن عطاء.
وهو ٌ
قال ابن جريج :قلت لعطاء� :أجتلد يف ريح ال�رشاب؟ فقال عطاء� :إن الريح ليكون
ف�سكِ ر �أحدهم
من ال�رشاب الذي لي�س فيه ب�أ�س ،ف�إذا اجتمعوا جميعاً على ٍ
�رشاب واحدٍ َ
احلد تا َّماً (.((5
ُجلِدوا جميعاً َّ
دليل �أ�صحاب القول الأول:
ما جاء عن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال :ادرءوا احلدود
خمرج فخ ُّلوا �سبيله ،ف�إن الإمام �أن ُيخطيء يف
عن امل�سلمني ماا�ستطعتم ،ف�إن كان له
ٌ
العفو خ ٌري من �أن يخطيء يف العقوبة(.((5
وجه الداللة:
احلد
قالوا �إن احلديث ظاه ٌر يف درء احلدِّ بال�شبهة ،والروائح قد ت َّتفق ،فال يجب ُّ
مبجرد الريح ،الحتمال الن�سيان واال�شتباه والإكراه ،فيحتمل �أنه مت�ضم�ض بها� ،أو
َّ
(.((5
جمها� ،أو ظ َّنها ال ت ُْ�سكِ ر �أو كان ُمكرهاً ونحو ذلك
ح�سبها ما ًء فلما �صارت يف فيه َّ
نوق�ش:
ٌ
�ضعيف فالتقوم به ُح َّجة(.((5
ب�أن احلديث
(.((4

( ((4ينظر الإ�شراف على مذاهب �أهل العلم البن املنذر  ،339/7فتح الباري البن حجر .50/9
( ((5م�سند الإمام ال�شافعي .258
(� ((5أخرجه الرتمذي  94/3واحلاكم يف امل�ستدرك  384/4وقال:هذا حديثٌ �صحيح الإ�سناد ومل يخ ِّرجاه،
والبيهقي يف �سننه .238/8
( ((5ينظر املب�سوط  ،171/9معني احلكام للطرابل�سي � ،166شرح م�سلم للنووي  ،88/6فتح الباري ،65/10
احلاوي الكبري للماوردي  ،409/13املغني .332/10
( ((5ينظر املحلى  ،59/11فتح الباري .65/10
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�أُجيب عن ذلك :ب�أن احلديث و�إن كان يف �سنده مقال �إال �أن له ُطرقاً و�شواه َد َي ْقوى بها(.((5
�أدلة �أ�صحاب القول الثاين:
َّ
حد
ا�ستدل �أ�صحاب هذا القول بعدد ٍمن الآثار الواردة عن ال�صحابة �أقاموا فيها َّ
اخلمر مبجرد وجود الرائحة ،ومن تلك الآثار:
الأثر الأول :
ريح
ما رواه ال�سائب بن يزيد �أنه ح�رض عمر بن اخلطاب وهو يجلد رج ًال وجد منه َ
احلد تا َّماً (.((5
�رشاب فجلده َّ
ٍ
وجه الداللة:
احلد بوجود الرائحة
اال�ستدالل بهذا الأثر ظاهر حيث �أقام عمر ر�ضي اهلل عنه َّ
مطلقاً ،ومل ي�س�أل ال�شارب عن �سبب �رشبه لها ،ومل َي ْ�سمع منه اعرتافاً� ،أو ُيقيم عليه
�شهوداً (.((5
�أُجيب عن ذلك:
بع�ض الروا ِة له يف اللب�س واال�شتباه
ب�أن هذا الأثر ُروِ ي َّ
وقع اخت�صا ُر ِ
بعدة روايات� ،أَ َ
يف اال�ستدالل به مع �أن جميع روايات هذا الأثر مدارها على ال�سائب بن يزيد عن
تعددت خمارجها و�ألفاظها ،و�أ�صل
عمر مما َّيدل على �أن الكل رواي ٌة لق�ص ٍة واحد ٍة و�إن َّ
( ((5منها:ما جاء عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم :ادفعوا احلدود ما
وجدمت له مدفع ًا �أخرجه ابن ماجه يف �سننه  10/3والبيهقي يف �سننه  ،238/8والدارقطني  ،63/4قال
املناوي يف في�ض القدير:قال الذهبي رحمه اهلل:و�أجود ما يف الباب خرب البيهقي:ادرءوا احلد والقتل عن
امل�سلمني ما ا�ستطعتم .قال :هذا مو�صو ٌل ج ِّيد.في�ض القدير للمناوي  ،226/1قال الألباين مع ِّلق ًا على
ح�سن عن ابن م�سعود موقوف ًا عليه �سل�سلة الأحاديث
مانقله املناوي :قلتُ  :هو عند البيهقي يف ال�سنن ب�سندٍ ٍ
ال�ضعيفة للألباين .223/5
(� ((5أخرجه عبد الرزاق  228/9وابن �أبي �شيبة  387/9والبيهقي .314/8
( ((5ينظر املنتقى �شرح املوط�أ للباجي  ،142/3احلاوي الكبري للماوردي  409/13احلدود والتعزيرات لبكر
�أبوزيد 328
132
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ريح
َّ
الق�صة وردت يف �صحيح البخاري مع َّلق ًة قال :وقال عمر وجدت من عبيد اهلل(َ ((5
�رشاب و�أنا ٌ
�سائل عنه ف�إن كان ُي ْ�سكِ ر جلدته( ،((5وقد و�صل عبد الرزاق يف م�صنفه هذه
ٍ
الق�صة حيث قال يف روايته عن معمر عن الزهري عن ال�سائب بن يزيد قال� :شهدت
عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه �ص َّلى على جناز ٍة ثم �أقبل علينا فقال �إين وجدت من
ريح ال�رشاب و�إين �س�ألته عنها فزعم �أنها ِّ
الطالء ( ،((5و�إين ٌ
�سائل عن ال�رشاب
عبيد اهلل َ
الذي �رشب ف�إن كان ُم�سكراً جلدته قال ف�شهدته بعد ذلك َيجلده(.((6
ثم رواها عبد الرزاق �أي�ضاً خمت�رص ًة بلفظ عن ال�سائب �أنه ح�رض عمر َيجلد رج ًال
احلد تا َّماً (.((6
ريح �رشاب فجلده َّ
وجد منه َ
قال احلافظ ابن حجر ظاهر هذه الرواية �أنه جلده مبجرد وجود الريح منه
ولي�س كذلك ملا تبني من رواية معمر (.((6ثم �إن ابن �شيبة �أخرج هذه الرواية يف
م�ص َّنفه ٍ
أ�شد لب�ساً واخت�صاراً فقال :عن ال�سائب �أن عمر كان ي�رضب
بلفظ هو � ُّ
يف الريح (.((6
فهذه روايات هذا الأثر مدارها كلها مو�صولة على ال�سائب بن يزيد عن عمر
ر�ضي اهلل عنه مما ُّ
تعددت خمارجها و�أن
يدل على �أن الكل رواي ٌة لق�ص ٍة واحد ٍة و�إن َّ
( ((5هو عبيد اهلل بن عمر بن اخلطاب ُولِدَ على عهد ر�سول اهلل �صلى اله عليه و�سلم ،وكانَ من �أجناد قري�ش
وفر�سانهمُ ،ق ِتل ب�صفني مع معاوية ،وكانَ على اخليل يومئذ.ينظر اال�ستيعاب البن عبدالرب ،1011/3
الإ�صابة البن حجر .41/5
(� ((5صحيح البخاري .2125/5
ِّ
( ((5يقول ابن الأثري يف النهاية :137/3الطالء بالك�سر واملد:ال�شراب املطبوخ من ع�صري العنب ،وهو ال ُّرب.
و�أ�صله القطران اخلاثر الذي تُطلى به الإبل.
( ((6م�صنف عبد الرزاق .228/9
( ((6م�صنف عبد الرزاق .288 / 9
( ((6فتح الباري .65/10
( ((6م�صنف ابن �أبي �شيبة .524/5
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اللب�س �إمنا ح�صل من اخت�صار بع�ض الرواة لها ثم قال احلافظ رحمه اهلل :وقد تبني
برواية معمر – عند عبد الرزاق – �أن ال ُح َّجة فيه ملن ُي َج ِّو ُز �إقامة احلدِّ بوجود الريح
( .((6وعليه ف�إن احلكم من عمر مل يكن مبجرد وجود الرائحة و�إمنا باعرتاف ابنه عبيد
اهلل ُي�ؤيد ذلك ما رواه ٌ
�رشاب
ريح
ٍ
مالك والبهيقي( ((6قال� :إين وجدت من عبيد اهلل َ
ف�س�ألته ف� َّأقر �أنه �شرَ ِ ب ِّ
الطالء و�إين ٌ
احلد
�سائل عنه ف�إن كان ُي ْ�سكِ ر جلدته فجلده َّ
تا َّماً(.((6
الأثر الثاين:
ما جاء يف ال�صحيحني عن علقمة قال :كنا بحم�ص فقر�أ ابن م�سعود ر�ضي اهلل
عنه �سورة يو�سف فقال ٌ
رجل :ما هكذا �أُنزلت فقال :قر� ُأت على ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم ،فقال� :أح�سنت ،ووجد منه ريح اخلمر ،فقال� :أجتمع �أن تكذب بكتاب اهلل
احلد (.((6
وت�رشب اخلمر ،ف�رضبه َّ
وجه الداللة:
قالوا �إن الأثر ظاهر يف �إقامة احلدِّ بوجود الرائحة مطلقاً(.((6
�أُ جيب عن اال�ستدالل بهذا الأثر من وجهني:
الوجه الأول:
ٌ
حممول على �أن الرجل الذي جلده ابن م�سعود قد اعرتف ب�رشب
�أن هذا الأثر
( ((6ينظر فتح الباري .65/10
( ((6موط�أ مالك  842/2والبيهقي 295/8
( ((6احلدود والتعزيرات لبكر �أبوزيد .334-333
(� ((6أخرجه البخاري يف كتاب ف�ضائل القر�آن باب القراءة من �أ�صحاب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم برقم5001:
 186/6وم�سلم كتاب �صالة امل�سافرين وق�صرها باب ف�ضل ا�ستماع القر�آن برقم.551/1 801:
( ((6ينظر املنتقى �شرح املوط�أ .142/3
134
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اخلمر والدليل متى تط َّرق �إليه االحتمال �سقط به اال�ستدالل (.((6
يقول البيهقي :ويحتمل �أن عبد اهلل بن م�سعود مل يجلده حتى ثبت عنده �رشبه ما
ُي�سكر ببين ٍة �أو اعرتاف(.((7
الوجه الثاين:
�أن من املتق ِّرر لدى �أهل العلم �أن قول ال�صحابي �إمنا يكون ُح َّج ًة �إذا انفرد ومل
يعار�ضه غريه ،ف�أما �إذا خالفه غريه فلي�س ُبح َّجة ،وقد خُ ولف ابن م�سعو ٍد يف هذا ،فقد
على ر�ضي اهلل عنه �إنكاره على ابن م�سعو ٍد جل َده
ذكر احلافظ ابن حجر �أنه نُقِل عن ٍ
الرجل بالرائحة َو ْح َدها �إ ْذ مل ُي ْ�شهِد عليه (.((7
الأثر الثالث:
ريح �رشاب فقالت:
عن يزيد بن الأ�صم �أن ذا قراب ٍة مليمونة دخل عليها ،ف َو َج َدت منه َ
فيحدونك � َّ
علي �أبداً (.((7
لئن مل تخرج �إلى امل�سلمني ُّ
أويطهرونك،التدخل َّ
ُيقال يف توجيه هذا الأثر والإجابة عنه ماقيل يف الأثر الثاين.
( ((6ينظر فتح الباري � ،50/9شرح م�سلم للنووي  ،88/6طرح الترثيب للعراقي  36/8فقه الأ�شربة وحدها
لعبدالوهاب طويلة .296
( ((7ال�سنن الكربى للبيهقي .547/8
( ((7ينظر فتح الباري  50/9وطرح الترثيب للعراقي  ،36/8العدة يف �أ�صول الفقه لأبي يعلى  ،1210/4وقد
ا�سنبط ال�شيخ بكر �أبوزيد من هذا الأثر ا�سنباط ًا بديع ًا َيح�سن �إيراده � ْإذ قال:ولذا  -واهلل �أعلم  -ف�إن
البخاري وم�سلم ًا مل يخ َّرجا هذا الأث��ر يف �أحكام احلدود:فم�سل ٌم  -رحمه اهلل تعالى  -ذكره يف زمرة
�أحاديث ف�ضائل القر�آن �أثناء �أحكام ال�صلوات .ولذا ترجم له النووي بقوله باب ف�ضل ا�ستماع القر�آن.
والبخاري رحمه اهلل تعالى ذكره يف كتاب ف�ضائل القر�آن وترجمه بقوله باب القراءة من �أ�صحاب النبي
رتجم واقعة اخلمر منه يف كتاب احلدود ،مع ِد َّقة فهمه رحمه اهلل تعالى ،وقوة
�صلى اهلل عليه و�سلم .ومل ُي ِ
ا�ستنباطه حتى �أنه ل ُي َق ِّطع الأحاديثَ على �أبواب العلم مراعا ًة ملا فيها من تعدُّد الأحكام واهلل �أعلم .ولع َّله
وا�ض ٌح بهذا �أنه ال ُي�س َّلم اال�ستدالل البن القيم وال ل�سلفه من �أهل العلم بهذا الأثر على احلدِّ مبجرد الرائحة
واهلل �أعلم.احلدود والتعزيرات .336
( ((7م�صنف ابن �أبي �شيبة .387/9
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ا�ستدلوا �أي�ض ًا:
باتفاق ال�صحابة على �إقامة احلدِّ بوجود الرائحة وممن حكى اتفاقهم الإمام ابن القيم
رحمه اهلل(.((7
وح َك َم عمر وابن م�سعود  -ر�ضي اهلل عنهما  -وال ُيعرف
يقول – رحمه اهلل َ :-
لهما خمالف  -بوجوب احلدِّ برائحة اخلمر من ِّ
يف الرجل� ،أو قيئه خمراً ،اعتماداً على
القرينة الظاهرة (.((7
و�أُجيب عن ذلك:
�أن علياً ر�ضي اهلل عنه خالف ذلك فال ُي�س َّلم االتفاق املذكور �إذاً (.((7
يقول ال�شيخ بكر �أبوزيد :ولذا نعلم �أن قول ابن القيم رحمه اهلل تعالى �أنه ال َي ْعلم
البن م�سعو ٍد خمالف من ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم �إمنا قرر ذلك ملنتهى علمه هو رحمه اهلل
تعالى و�إال فقد ُعلِم وجود املخالف كما ذكره احلافظ بن حجر نق ًال عن الإ�سماعيلي(.((7
�أدلة القول الثالث:
َّ
ا�ستدل �أ�صحاب هذا القول بعدد ٍمن الآثار الواردة عن ال�سلف والتي ُّ
تدل على
قرائن �أخرى مع الرائحة لإقامة حدِّ اخلمر ،ومن تلك الآثار:
�رضورة
ان�ضمام َ
ِ
بقوم قد �رشبوا ،قد َ�س َك َر
 -1ما �أخرجه معمر قال :بلغني �أن عمر بن عبد العزيز �أُتي ٍ
فحدهم جميعاً (.((7
بع�ضهم ومل َي ْ�س ُكر بع�ضهم َّ
( ((7ينظر زاد املعاد  211/3الطرق احلكمية  ،4احلدود والتعزيرات لبكر �أبو زيد  ،325فقه الأ�شربة وحدها
لعبدالوهاب طويلة .296
( ((7الطرق احلكمية .6
( ((7ينظر فتح الباري .59/9
( ((7احلدود والتعزيرات لبكر �أبو زيد .336
( ((7م�صنف عبد الرزاق .228/9
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ريح ٍ
 -2ما جاء عن معمر بن �إ�سماعيل بن �أمية قال :كان عمر �إذا وجد َ
دمن تركه (.((7
جلدات �إن كان ممن ُيدمن اخلمر و�إن كان غري ُم ٍ
 -3وعن ابن �أبي مليكه يزعم �أنه ا�ست�شار ابن الزبري وهو �أمري الطائف يف الريح
�أيجلد فيها ؟ فكتب �إليه� :إذا وجدتها من املـُدمن و�إال فال (.((7
قلت لعطاء� :أجتلد يف ريح ال�رشاب فقال عطاء� :إن الريح
جريج قالُ :
 -4عن ابن ٍ
ف�س َك َر
لتكون من ال�رشاب الذي لي�س فيه ب�أ�س ،ف�إذا اجتمعوا جميعاً على ٍ
�رشاب واحدٍ َ
احلد تا َّماً (.((8
�أحدهم ُجلِدوا جميعاً َّ
الرتجيح:
من خالل ما�سبق يظهر رجحان القول الثالث وهو عدم ثبوت ح ِّد اخلمر باال�ست�شمام
قرائن تنفي ال�شبهة وتبعد االحتمال ك�أن يكون املـُ�س َت َ�شم م�شهوراً ب�رشب
ان�ضم معه ُ
�إال �إذا َّ
اخلمر ُمدمناً عليها� ،أو ُيوجد مع جماع ٍة �شهروا بالف�سق ويوجد معهم خمر ،وهذا القول
ٌ
و�سط بني القول الأول والثاين� ،إ ْذ �أن الأخذ بالقول الثاين ُيف�ضي �إلى �إقامة احل ِّد على بر�آ َء
كثريين ويف املقابل تف ُّلت كث ٍري من املجرمني من �إقامة احل ِّد عند الأخذ بالقول الأول.
وقد �صدر بهذا قرار هيئة كبار العلماء بالأغلبية رقم  53وتاريخ 1397/4 /4هـ
ون�صه:
ب�ش�أن حكم �رشب اخلمر وعقوبة �شاربه ُّ
(احلمدهلل وحده وال�صالة وال�سالم على من النبي بعده وعلى �آله و�صحبه وبعد :ففي
الدورة العا�رشة ملجل�س هيئة كبار العلماء املنعقدة مبدينة الريا�ض من 1397/3/22هـ
املقدم من اللجنة الدائمة يف مو�ضوع
�إلى 1397 /4 /هـ جرى االطالع على البحث َّ
( ((7م�صنف عبد الرزاق .229/9
( ((7م�صنف عبد الرزاق .229/9
( ((8ال�شافعي يف م�سنده  ،285/1والبيهقي يف ال�سنن .315/8
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�رشب اخلمر وعقوبة �شاربه وبعد تبادل وجهات النظر واملناق�شة يف الأمور الآتية:
 - 1عقوبة �شارب اخلمر.
 - 2جتزئة عقوبة �شارب اخلمر.
 - 3ثبوت احلد بوجود الرائحة �أو القيء مع قرين ٍة �أخرى.
 - 4وجود الإن�سان بحالة غري طبيعية.
 - 5تعزير من تك َّرر منه �رشب اخلمر بعد �إقامة احلد عليه.
وبعد الرجوع �إلى الن�صو�ص ال�رشعية وكالم �أهل العلم يف الأمور املذكورة قرر
املجل�س ما يلي:
احلد ال التعزير بالإجماع كما قرر �أنه ثمانون جلدة ما
� - 1أن عقوبة �شارب اخلمر ُّ
عدا ف�ضيلة ال�شيخ عبداهلل بن قعود فريى �أنه �أربعون.
 - 2قرر املجل�س بالإجماع ا�ستيفاء اجللد جملة واحدة وعدم جتزئته.
 - 3قرر املجل�س بالأغلبية ثبوت احلد بوجود رائحة اخلمر �أو قيئه مع وجود قرين ٍة
�أخرى يقتنع بها القا�ضي.
 - 4للقا�ضي �أن يعزِّر من تك َّرر منه �رشب اخلمر ثالثاً و�أقيم احلد عليه بعد كل مرة
مبا يراه من �سجن وجلد ونحوهما مع �إقامة احلد الواجب).
وختاماً �أ�س�أل اهلل عز وجل �أن يجعل ما َقيَ ُّدته يف هذا البحث املتوا�ضع خال�صاً لوجه
ونافعاً يل ولزمالئي واهلل �أعلم و�صلى اهلل على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه و�سلم.
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