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  .باب في شرب الخمر
  )لواجب، وبماذا تثبت هذه الجناية؟في الموجب، وا: والكالم في هذه الجناية: (قال ابن رشد
  :ت من غيرها، فاتفقوا على أنه شرب الخمر دون إكراه قليلها وكثيرها واختلفوا في المسكرافأما الموجب

 حكمها حكم الخمر في تحريمها وٕايجاب الحد على من شربها قليال كان أو كثيرا أو لم يسكر :فقال أهل الحجاز.  
 ا هو السكر، وهو الذي يوجب الحدالمحرم منه :وقال أهل العراق.  

  .حد والتفسيق إال أن تكون التوبةفهو ال وأما الواجب
  .من بلغ حد السكر فيما سوى الخمروالتفسيق في شارب الخمر باتفاق وٕان لم يبلغ حد السكر، وفي

  .وب الحد، وأكثر هؤالء على وجوبهواختلف الذين رأوا تحريم قليل األنبذة في وج
  .م اختلفوا في مقدار الحد الواجبإال أنه
 الحد في ذلك ثمانون :الجمهورال فق.  
 حد في ذلك أربعونال :وقال الشافعي وأبو ثور وداود.  

  :فعمدة الجمهور
  .ابة لما كثر في زمانه شرب الخمرتشاور عمر والصح .١
إذا شرب سكر، ": وٕاشارة علي عليه بأن يجعل الحد ثمانين قياسا على حد الفرية، فإنه كما قيل عنه  .٢

  "افترىوٕاذا سكر هذى، وٕاذا هذى 
    :وعمدة الفريق الثاني

  .ديه بالنعال ضربا غير محدودلم يحد في ذلك حدا، وٕانما كان يضرب فيها بين ي أن النبي  .١
  .لُشراب الخمر؟ فقدروه بأربعين كم بلغ ضرب رسول اهللا : شاور أصحاب رسول اهللا  وأن أبا بكر  .٢
ر مكان فجعل عم "الخمر بنعلين أربعينضرب في  أن رسول اهللا "  وروي عن أبي سعيد الخدري .٣

  .كل نعل سوطا
  ."ضرب في الخمر أربعين أن رسول اهللا " :وروي من طريق آخر عن أبي سعيد الخدري  .٤
  .من طريق أثبت، وبه قال الشافعي وروي هذا عن علي عن النبي  .٥

  .الحدوده، وكذلك األمر في سائر فاتفقوا على أن اإلمام يقيم وأما من يقيم هذا الحد
  .نه يثبت باإلقرار وبشهادة عدلين، فاتفق العلماء على أوأما بماذا يثبت هذا الحد
  :واختلفوا في ثبوته بالرائحة

  .هد بها عند الحاكم شاهدان عدالنبالرائحة إذا ش يجب الحدّ : فقال مالك وأصحابه وجمهور أهل الحجاز
: فقالوا وأبو حنيفة وجمهور أهل العراق وطائفة من أهل الحجاز وجمهور علماء البصرة وخالفه في ذلك الشافعي

  .بالرائحة ال يثبت الحدّ 
  .بيهها بالشهادة على الصوت والخطالشهادة على الرائحة تش فعمدة من أجاز

  .لم يثبتها اشتباه الروائح، والحد يدرأ بالشبهة وعمدة من


