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 امنوذًجَأية يف اجملتمع الغرناطي احلشيشة اآلفات االجتماع

 م(1361 – 1359/ ـه763 – 761)

 رائد حممد حامد حسن الطائي م.د.أ.

ٖٕٔٓ/ٕ/ٕٓ تأريخ القبول:       ٖٕٔٓ/ٔ/ٖ تأريخ التقديم:     
 المستخمص:

يهددددذا دددذثاثلى دددياثلدددءاعلدددفيطاثلشدددطياافدددءا ادددناثيع دددر ااددد اثل  ع ددد اثل ريددد ط ا
 ا دصاثل تعدرضا صاعندطصاةتيدناطيفتهد اثلادد  اطثلةتد يلاطلندصاافدءاثلي ديضا دصاذلددزاطثلعد

ادددهصا دددذ اثدادددناثلدةيفدددناافدددءاثلسددد دث اطثددثياثولدددط ينان يددد اافييدددناطيعس ط  ددد اثلس  دددنا
اطل طاثل  ع  اثل ري ط .لاثواط  ا اناعس ط اثل  ي ناا ا طثلة ان

ىهدذ اثدادناثلهدث دناطعتشديفه اافدءاطثل فت الفيظراا اذلزاثلسهدا دطاع يد اثل دسرثيا
ثلن طسا عي ليصا صاثلعرطيجالعفزاثداناةطرايهدداني صاثأل دناثولدط يناطيتد ااد ااشددا

ا عا  ع  .
ع ددد ا ثواددد  اثو ع  ايدددنالاثلسددد دث اثولدددط ينالاثل ةددددرث الاثل االمفت حيااا  :الكممااا   
 .ثل ري ط ا

 المقدم :
ل دددايةددر اادد ا لددداثل  ع دد اثل ريدد ط اثلسديدددا ددصاثدادد  اثلعدد ان يدد اىسيددد انددسا

لف  ع دد اثلددذعاندد صاي فددداثلىسددااددصاثلددديصاثولددط  اثل ييددذلاطن يدد اى ه ىددنا سدد طسا  د ددنا
ثلياددد رظااددد اثل  ر ددد  لا يددديان يددد ا ي لدددزا ريدددناث ع  ايدددناطثلدددسناا  ددد لساثل دددريا
طثل ي ياطثلرقصان ي اعس داافءاشت ذاثويه راطا اثلىل عيصاطاد اىيدط اثليد سا دصا يدرا

                                                 

 الموصل/ ج مع  دا اآل كمي / الت ريخ قسم . 
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لا عءا صالهطلناثل ادطساافدءاثلة دطراطعي طلهد ااد اثل ددصاثويدللدينا(1)رثدعا صاثلرقييا
لاطقدداث ديراثلدءا صاطثلد اث درثذا ري طدناند صا(2)ءاعزثيددا ةد طرا ريدناثلسد دث اقدا دظاثل

لاط صايت   اثلدطلناثلعهدا اقىسانسا  ياةد دناثلتاد  اثلي ادذ ا(3)  طذاى ليل ياطثلة را
ط  دد لساثلفهددطاطثلة ددراطثل طلددي ءاا(4)ثلعدد ا  لدد اثلددءاثلىددذخااددصاطريددراثل اددطراطثلريدد شا

.اطن يدد اادد ىناثل ةيهدديصاطثليلدد ياثللدد قط  اطقشدد يا(5)ف دد صاطثل يدد ياطثقعيدد ياثل ددطثرعاطثل 
لاطقداند صا ي لدزاثلدعهع راى لدديصاطثي دطسااد اثوةدطرا(6)ثلفي ل اا اثل  ي  ا  طراىدث نا

لا دظاثلددءاثوادد ىناى ددرضاثلعن لددياافددءاثلفددذ اطثوي  دد ساايهدد ا(7)ط ددر  اافددءاثواددرثضا
لاطقددا د رساثل ريد طيطصا(8) اثلسزي دناط  اييعجااصاذلزا صاثي طساا اثوةدطراطةدطرااد

ثلسددد ياثل يلدددرالدددرثغاألصاثلدددديصاي ظدددر اطنددد صا دددشاثل  علددديا رثقىدددناثليدددطثدعاثلعددد اي ادددد  ا
لاطقددداىددرز ا اددنا ديددد اع هفدد اى ل لددط ا(9)ثل  دد  رطصاط ط  ددنا رط دد اثولسدد ياثل  يطاددنا

                                                 

لا1 غاطه  اي غ"لا)ط(اعطايرلاا راثىرث يشلااطر اثل  ع  اثويدلل اا اثل رصاثلة  سالفه ر لا""الي لي1)
ا.143(لاصا2212دثرا يدثيلاا  ص:ا

ا)2) اثلءال ططاثل رطىينل اثلتعح ا ص اثلى يي  اع ريخ اليت ل اىرطايل سل ا711( ااف ا1231ض/ اعر  ن: ش(ل
ا)ط ا رث سن:ااطحااشسل اثلس  نال ؤطصاثل ط ى اثو يرينلا1اىدثلرؤطذاثلى ى اط ةرطصل اثلهيان ل

ا.382/ا2(لا جا2222ثل   ر :ا
شاثلءال ططا11ض/ا5يةنلا  سنلاثلتعصاطثل رطياطثهر  اا اثل سراثويدلل ا)  ال ططاثلةطانارا(ا 3)

ا ار ا9 ري طن ا)ط15ض/ ا1ش(ل اعطيس: اطثو ه ر اطثلي ر الفطى ان اثل   رىين اثل طىسن ا1994ل /ا1(ل
ا.175

ل طعااارعا(اثلري ش:اثلفى ساثلت ةراطثوه ياطثل  لناثل  يفنلاثيظر:ا لسطدلا ىرثصلاثلرثادا س شا4)
ا.762(لاصا1964لادثراثلسفشالف طييص:اىيرط :ا1رعى ا تردثعهاطا  غال رطاه اثألطلءلا)ط

لادثراثل يسلاىيرط :ا1(اار   لايطلذا نرعلا ري طناا اظساىي اثأل  را)درثلنا ش رين(لاط5)
ا.122(لاصا1993

ا.381/ا2(اىرطايل سلاع ريخاثلى يي لا حا6)
ا.195-194ا/1(ا يةنلاثل ر  اثلل ىرلا7)
ا.343/ا1(ا يةنلايتلهلا8)
لادثراثل يسلاىيرط :ا1درثلنا ش رينلا)طا–(اار   لايطلذا نرعلا ري طناا اظساىي اثأل  را9)

ا.117(لاصا1993
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ثقادددءا دددصالاا ددددارطعا لاطثلددد ا ري طدددنايي لدددناثلف عدددطي ا)(1)ثلعددد اثادددى  الددد ناثلسادددرا
ش(اند صاظفط د غاطقدداث دعدااد اع اديساثل د سا دصاثلرايدناطظفدشا1128ض/ا522 ياىهالينا

ا.(2)ث فه ا
ندددساعفدددزاثل ة لتددد  اثل دددراينا د اثلدددءاثي دددطساثل  ع ددد اطثادددىحان لدددشا دددرشا دددذ ا
ثل ددرضاطادد اادد ااشددد لاطقددداعط دد الددزاثدادد  اثلدةيفددناافددءاثلددديصاثولددط  اىعسدد ط ا

ة اددناطى ددنسا فتدد الفيظددرلااشددطغااددصاثلع يدد اىهدد ا ددصاقىددساثل  ي ددنا ددصاقىددساثلس  ددناطثل
اثل سرثياطعتشيفه اافءاثلة راطذلزاا ااهدالفط صا ري طناثىطالسيداثلىر يةط.

يىدطا صاظد  ر اعسد ط اثل  ي دنااد ا ري طدنالهد اا دراعد رية اافديسا دصاثل  ىدطسا
   ددداىددصاا صاعيع ددرا ددذ اثداددناطى ددنسا فتدد الفيظددراىدديصاليفددناطشدد    اادد ااهددداثللددفط ص

-761ثل  ايساىصاارجاىصاثل  ايساىصاياراطثلذعايسرذاىدهى الدسيداثلىر يةدطا ن دها)
ا.(3)ش(1361-1359ض/ا763

 صاثلرث حا صازرثاناطعس ط اثل  ي ناقداىد اثيع  ر اا اثل  رراط صاهشاىسدداذلدزا
ى اثيع ساثلءاثل  ريلاطيىدطثا صاثل رياثولط  اا ا ه صا دصاعفدزاثدادنا عدءاثل درصاثللد 

اثله لياا راثل يطدع.ا–ثله رعا

                                                 

ا.125/ا1(ا يةنلاثل ر  اثلل ىرلا1)
اثل رصا2) اةطس اا  اثولط   اثل  ري اا  اثإلدثرين اثل ؤلل   ا   دل ا ليص ااىدثل  يد اثلل  رثا ل )

ا)طثلل ا1 دساثله رعل اثل طاس: ا   سن اطثلي رل الفطى ان اثوهير اثىص ادثر اصا2229ل /ا228(ل
ا.334

اىزا3) ا لص ا   د ازن  اثةر ه: اثولط  ل اثلع ريخ اا  اثويل ياطثولرث اثل  ن ن ا س ش از ى طرل )
ا) طىسنا ان  ذاط ةرطصل اثل  ايس اليد  اىسضاااطله: اعر  ن اا  اث عرز ا   طدل ا   د ط لص

ا.95-93/ا1(لاج1951طسلاثل   ر لا   سنااؤثداثأل
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طثلدددليساافددءاذلددزاثل ط ظددناثلعدد اثىدددث  اثلر  لددناثل ريدد ط اثىددصالددسيداثل  رىدد ا) ا
ش(ا يي ددددد ازثرا ادددددرااددددد اذلدددددزاثلطقددددد اثذااددددد ياافدددددءاثل ادددددريصاثنفهدددددشا1193ض/ا589

ا.(1)ثل  ي نا ىيي غا صاث ه سا ذ اثلس دث اثل ىي ناواعط داا اىطد ا
ىدد  هيصاثلددءا صاثل  ع دد اثل ريدد ط اندد صاقددداطاددساثلددءا رعىددناادد ا دديصاث دد را  ددداثل

ايددهاقلددطانىيددرا ددصاثل ريددناطلددشااا ليددنا ددصاثلعطددطراادد ا يدد ديصاثل شدد ر اط ددطا  ع دد اعددطار
 يددد  اثل دددرحا عدددءااددد اثيددد شاثل  دددصاطلدددشاع  دددر اثلنبىدددناثواايدددد  ادراثولدددى صاثىدددطثياايددديس ا

ا.(2) ري طنا
 العمق الت ريخي لنب   القن  "الحشيش ":

ندد صا يدد زاذنددراليىدد  اثل يددياثلددذعاعلددعةرجا يددهاثل  ي ددناادد اثلىرديدد  اثل اددرينا
ثل دي ددناطط دددا ددصاىدديصاثليى عدد  اثل ي ط ددناافددءا هدد راثل ددد  يلان دد اط يددهاندد صا سددرطذالدددظا

ليناقىدساثل ديطداطارادهاثلاديييطصا يدذاثل درصاثللد دساقىدساثل ديطداا922ثلهيطدا يذا طثل ا
ليطيد يييصاطثلددليساافددءاذلدزا دد اي فدهاثوطىد ياادد انعدىهشااددصالاطقيدسا يدهاندد صاافدءااهددداث(3)

ا.(4)ى رثطاط  لييطسا صا زثجا ذثاثلس  راطةطثاهاط ي اسهاط ش ر ا
ثةعفت اثدرثيا طساع ديدداثل دططصاثوادف اليىد  اثل يديا"ثل  ديش"لااىسددا صاذندرا

سددضالاقيددسا صاىددطداادد رسا دد اثل ددططصاثواددف الددهاادد ا دديصايددر حاى(5) صا ططيددها لددي ا

                                                 

اثلسى دعلا1) ا ةع ر ا   د اع  ير: اثو عرثيل ااطلن اا  اثل رثي ايت شن اثلديصل الل ص اثلةطييل اثىص )
ا.21 رث سن:ااىدثلسزيزاثو طثي لا)دثراثلنع ياثلسرى الفطى اناطثلي رلاثل   ر :اد.ا (لاصا

ا.117(اار   لاثل ر  اثلل ىرلاصا2)
ا طا3) ااف ل اثلد طعل ا)ط( اطثلسطرينل اثليى ع  اثلطىين ا1لطان اثل   ر : اثويدلسل ا طىسن ا1996ل /ا2(ل

ا.222
(اثل  ريزعلاع  اثلديصا   داىصااف اىصااىدثل  درلاثل طثاظاطثواعى راىذنراثلةططاطثده راثل ل ءا4)

ا.227/ا3(لا1996ى لةططاثل  ريزينلا) نعىناثددثيلاثل   ر :ا
اثل طلطان5) ا تيرل ا   د ا رى سل اطثلي رلاا( الفطى ان اارثينفيص اثل سياط ؤللن ا)دثر اثل يلر ل ثلسرىين

ا.1421(لاصا1965ثل   ر :ا
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ثلسف دد يا يددها يدددعاثواددساطط اتددنا ةددرظاع ددطسا صا ططيددهاثواددف ا ددطاىددطدالدديىيري اادد ا
ا.(1)   سارطلي ا

طيلدد ءا ىددهاادد اا(2)اCannabis Indicaاف دد غاىددهصاثل  دديشاي هددزا ددصاثل يدديا
ثلس دددشا ددد  دثيجا عا فدددزاثل ىدددطياطيلددد ءااددد ا ادددرا دددرثاراطى لف دددناثلعرنيدددنايلددد ءا يددددا

ادطر اا1لا)ثيظدرا ف درا(4)اي  سا ى غاثطاثيهءاع  ساثل ديالاط طايطا صاذنراو(3)قي ى ا
لاطذلدددزا(5)ليىدد  اثل يددي(لاط يددهايلددعةرجاثل ةدددراثل شددراثل سددرطذاى ل  دديشاطثل  ي ددنا

ادددصاطريدددران دددطاثوادددرثزث اثلاددد  يناثلعددد اعترز ددد اثوز ددد راثل ؤيهدددناثطاىسادددراثوطدددرثذا
لاطيلددعةدشا(7)ل  دديشايتلددهالاولددعةطصاثل دد د اثلرثعي يددناثلعدد ا دد اث(6)ثل شددناطثألطرثرا

 ذثاثل لع شرا   اى ل شغاط   اى لعدةيصاثطايعس ط   اثل ريضاافءا دنسالد اساطعههير د ا
ثلددءا ددداثلراطيددنااى إليلدد صلاط صانهددر اعي طلددهاياددسا(8)يدد عجااددصاط ددطدا ددطثدارثعي يددنا سييددنا

ا.(9) عءاقيسا يهاقداثلعس فهاقطشاا ةعف اا طلهشاط دظاىهشاثل  ساثلءاثل يطصا

                                                 

ا.222/ا2(اثلد طعلاثل ر  اثلل ىرلا1)
اثل س رذا2) اطزثر  اعرث سه : اه ى اثلتيدعاط ةرطصل ا   د اثلءاثلسرىينل اي فه  اثل س رذاثولط ينل ادثار  )

ا.434/ا7ثلس ط ينلا)ثل   ر :اد.ا (لا
تع حلار زعلاث ي ياثلعذنر اا اثليى ع  اثلطىيناطثل تردث اثلسط رينلا) رننا نعىناط طىسنا اطتءا(ا 3)

ا.524(لاصا1953ثلى ى اثل فى اطثطود لاثل   ر :ا
(لاصا1979لادثراثدا راثل ديد لاىيرط :ا1(اثلي ىفل لااىدثل ي لاافشاثل ط ناا اافشاثلتط نلا)ط4)

ا.119
ا س5) ا اطتءل اثل ه ى ل ا)ط( اطثلسرىينل اى لتريلين اثلزرثاين اثولت ظ اثل   ر :ا2 ش ا ارل ا طىسن ل

ا.122(لاصا1957
ا.1421(ا رى سلاثل ر  اثلل ىرلاصا6)
ا.524(ا تع حلاثل ر  اثلل ىرلاصا7)
ا.721(ا رى سلاثل ر  اثلل ىرلاصا8)
ا.318(لاصا1962لاثل طىسناثلططيينلاىيرط :ا1(اثىطاثليارلاا دسلاع ريخاثليى  لا)ط9)
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ذنددرا  ددداثلىدد  هيصا صاعيدد طساثل  ي ددنالددشايظهددراادد ا ؤلتدد  اثلت هدد ياثواادد اثل ددرصا
لااد ا دديصا يددهاندد صاى لهيددا دديخايلدد ءا"ىيددررطص"ا ددطا(1)ثله لدياثله ددرع/اثلع لدد اثل دديطدعا

 طسا دصاثظهددراأل ددساثلهيدداثنفهدد ا"ثل  ي ددن"اطلددشاينطيدطثايسراط دد اقىددساذلدزاا دد عاث ر دد اادد ا
ىدىطداثلدي صاهدشاثلددءا  دسااد رساهدشاطرداةىر دد اثلدءا  دساثلسددرثرااىدطداثلهيددا عدءاذثعاةىر دد 

ا.(2)شا1232ض/ا628طثلرطشاطثل  شاط اراا الينا
طىيدد يثغاافددءاذلددزايلددعدساىددهصازرثاددناثل  دديشاطعس طيددهاقددداىددد اادد اثل  ددرراط ددصاهددشا
اىسداذلزاثيع ساثلءاثل  رياأليهاقدازرعاا اثطرى اطلنصاقف اايهايلىناثل د د اثلرثعي يدناثلعد 

لاط صاثلدرث حا يدهاقددا دريا  د طو الزرثاعدهااد اثل  درياىددليسا صا(3)  اثل  يشايتلها
لاطوىددا صا(4)  داثلى  هيصاقداذندرا صاثل يديايدزرعا  ليد غااد ا لد    ا عترقدنااد اثل  دريا

اعنطصالهذ اثلزرثاناا راع رية .
 المحتس  ومتع طي الحشيش :

ل دددرياافدددءاعفدددزاثدادددنلاطن يددد ارلددد اساثل لدددىناع دددرصاندددساثل دددرصاافدددءا دددصاث
طعدديصاافددءا صاثل  علددياي ددياافيددها صاي يدد ا  ددساثألذثيددنا  فددنلان ل    دديصاثل يع فدديصا

ا.(5)لذطث اثلل طشاوةعطذاثيطثاه ا
 كيفي  مجيء ابو عبداهلل محمد بن اسم عيل "البرميخو" الى السمط  في غرن ط :

-1232/اض755-733ندد صالفلددفط صاثىدد اثل  دد جايطلددذاثلييدد راىددصاثلدد  ايسا)
لعطشدديحاا2ش(اهطهددناذنددطرا"   ددداطلدد اثلسهددداطثلدد  ايساطقدديس"ا)ثيظددرا ف ددرارقددشا1354

ثليلي(اطقداثلعطلءاثل  ايساافءاارشا ري طنا صاثةيدنا   دداىسدداثلهدطر اثلعد اثيددلس ا

                                                 

(لا1973(ان  لنلاا رارش لادرثل  اث ع  ايناا اثلساطراثولط ينلا)ثل طىسناثلعس طيينلاد  ر:ا1)
ا.226(لاصا1973

ا.227/ا3(اثل  ريزعلاثل ادراثلل ىرلا2)
ا.524(ا تع حلاثل ر  اثلل ىرلاصا3)
ا.223/ا2(اثلد طعلاثل ر  اثلل ىرلا4)
اهطيارل اساثي5) اا اثل لىناطثل ش يل ارل لن اثىصااىدطصل اي را( دلليناا ا دثياثل لىناطثل  عليل

ا.123(لاصا1955ليت اىرطايل سلا) طىسناثل سهداثلسف  اثلتريل الآله راثل رقينلاثل   ر :ا
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لاى ل اد اثىصاا هاطزطجا د ي عهاثلدرايساثىد الدسيدا(1)شا1359ض/ا762ا ا ري طناا شا
طط د ا دذثاثوةيدرااد اثل فدزاا عدساثلد  ايساثلدذعاثلدع راا(2)ط"ااىدثهللاثل سدرطذا"ىد ل رية
شاطثل راىهاثة  اثلاى اقديساططر د ا هعه د ا1359ض/ا761 ن ها طثل اليناا اا شا

ا.(4)لاطهفياى رىءاقيساثلذعايداءا"اى دثغ"اان صاث ر   ااىر ا(3)ى لسرثيا  ط  اى ل  سا
ثشاثلد  ايساطزطجاثىيعهد اند صاطيىدطا صااىدثهللا   داىصاثل  ايسا"ىير يةط"ااهرا

يه ددسا ددصا ددذثاثلددزطثجا صايادديراثل فددزاثلددءاثلدد  ايسا دد يرازط عددهااياددىحالددها ددطاافددءا
اهددد ا ددهصاثلددءا صايهعيددهااددرشا ري طددنايلددسءاطلنيددهاادددشاطر ظا صا ف ددهاثاددىحاالدديرثغا

   دثغاثل ي اى هللاافءاثلسرشاط  زاثلد  ايسااد اثل ادراا(5)يطشارا ا)رشطثصاثل   ي(ا
                                                 

(اثىصاثلةطييلاثو  ر اثلءا دياثلطزثر لاع  ير:ا   دان  سا ى ينلا) طىسناثلل  سلاثلرى ط:اد.ا (لا1)
ا.22صا

اثلل دسا"ث2) ااىدثهللا   د اثىط ا ص اقيس ا)( ا ن ه ا763-761ل  لياى هلل" اعل ينا1361-1359ض/ ش(
"اثيظر:اثىصاثلةطييلايت شناثل رثيلاBermejoثل ا دراثولى ييناثل س ار اىهى السيداثلىر يةطا"

لاط ذ اثلنف ناثألةير ا سي   اى لف ناثولى ييناثلفطصاثلىرع  ل اثلش رياثلءاثل  ر اطذلزا13-12صا
ر:اثلططة لا   دا   دلا ظ  راثل ش ر اا اثأليدلساا ااارايلىناثلءالطصال يعهاط سر لاثيظ

لاطقيسا158(لاصا1997ىي اثأل  رلا)ثلي  را ؤللنا ى ياثل   سنلا ط ى ارطي سلاثولنيدرين:ا
أليهان صاث  را  اساثلءاثل  ر لاثيظر:اثل   لااىدثلر  صااف لاثلع ريخاثويدلل ا صاثلتعحا عءا

ا.613ل ططا ري طنلاصا
لاثلل س:اثلةفرا صاثلهي يلاثيظر:اثلرثزعلا   داىصاثى اىنرااىدثل  درلا ةع راثلا  حلا(اثل  س3)

ا.314(لاصا1981)دثراثلنع ياثلسرى لاىيرط :ا
لا1(اثىصاثلةطييلاديطثصاثلايياطثل ه شاطثل  ش اطثلنه شلادرثلناطع  ير:ا   داثل ريذاق  رلا)ط4)

ا.265(لاصا1973ثل رنناثلططيينالفي راطثلعطزي لاثل زثار:ا
(اثىطاثليسيشارشطثصاىصااىدثهللاطلداا اقفا د ا) يطياق ع لن(اطن ي اا افناطثلد ا صاق ع لناطا افنا5)

ث ها صاىر فطيناطايد  ان صا  ى غاقعسار طغاط رياثلءاقفا ر ا يياثلراطىي اثلءاثللفط صاثل  ايسا
ألطساط   داثلة  ساطاساثألطساطا ااارا ذثاثللفط صاطا اااراةفت اها   داثلرثى اطيطلذاث

رشطثصاثلءا رعىناقي د اثل يطشاطنذلزاثل   ىناطثلطزيراثألطساثلذعان صاي   اا ايد اىنساةيططا
اثىصاثلةطييلاثو  طناا اثةى را ري طنلا1358ض/ا762ثللفطناا اثلدطلناعطا الينا اثيظر: شل

ا)ط ااي صل ااىدثهلل ا   د اياه: اث2  ر اطثلي رل الفطى ان اثل ارين اثل رنن ال ا1973ل   ر : /ا1(ل
ا.527
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ثل  ددرثياط دد ساىدديصا شاثلدد  ايساطىدديصار  اهدد ا صاعددرظاطلددد  اطقددداقددر اىددهاثل اددراى ددطثرا
ا.(1)ثلسيصالسيدثغاافءاارشاثىيها

شاطثلدددذعادثشان دددها قدددسا دددصا1359-1358ض/ا761-762طنددد صاثلددد  ايساثلهددد ي ا
لاطلدشا(2)لينااعءاطلي  غاىديي غاافدءا دثهدنالديناةيهد غال  د طر اثليلد يا ي طد غااد ادرزاثلفدذ ا

لاق ادراثله دناافدءا يد ي ا(3)رايناوي   لهاا اثلفذ اطع ريديا  دساثلعدرذاي لصالي لناثل
لاطلدذلزاثلعشدستهاادهر ا(4)طد  ههاق شاىه ر اثىصااشاثىيدهاطثقسدد اثوريندهاطشدشالدهاثلر د سا

لاطثيددلس اافيدهاثلتدعصا دصاندسا(5)   داىصاثل  ايسا"ثلىر يةط"اا عفهاطثلعطلءاافدءاثل فدزا
ا.(6) دياطاطيا
 خطي  ووصفه ألبي سعيد البرميخو:الوزير ابن ال

ش(ااد اطادذاثلىر يةدطا1364ض/ا766ل داثلهياطثطيياثلطزيراثىصاثلةطييا) ا
 ىييدد غانددساثلاددت  اثل ىي ددناثلعدد ا ددصاثلاددسيا صاع ع دد اادد ار ددساطث ددداطلنددصا"ثلىر يةددط"ا

افدءاادرذاثل  د رقناا(7) لياقطساثلطزيراثىصاثلةطييان صا ديط ي غاذ ديشاثلةفدرا راط د غا
ط طلدددءاثلريدددياةىيهددد غانهيدددراا(12)طثللدددطثراا(9)طثو دددطذاا(8) غالفةلددد اسا هلتددد غالفدددداط ا عرث يددد

                                                 

ا)ط1) اثللف  ي ل اثلةطيي اثىص ا   د اثلديص الل ص ا ري طن اطزير ااىدثله دعل اط ليل اىط ا طىسنا1( ل
ا.127(لاصا1952ثولع   نلاثل   ر لا

(لاصا1978لادثراثدا راثل ديد لاىيرط :ا2(اثىصاثلةطييلاثلف  ناثلىدريناا اثلدطلناثليارينلا)ط2)
ا.126

ا.38لل ىرلاصا(اار   لاثل ر  اث3)
ا.127(اثىصاثلةطييلاثلف  ناثلىدرينلاصا4)
ا.38(اار   لاثل ر  اثلل ىرلاصا5)
ا.141(اىطاط ليلاثل ر  اثلل ىرلاصا6)
(ا راطش:ا لعس فناا ا اراعطفراافءاثلرا عاطزاراثلس  نلالف زيداثيظر:اثلي  رلا   دار يلا7)

ا.181-182(لاصا1989لاثل   ر :الاذث اثللطلس2ثل ط راطثلسي ريصاا اثلعرثياثلسرى لا)ط
اطثلتلرلاثيظر:اثلرثزعلا ةع راثلا  حلاصا8) ا.225(اثلدارلاىتع عيصاطثلدا ر اى لتعح:اثلُةْىيػ
ا.127(ا فذلاقطلهشاثارثى ا فذا عا  ذلاثيظر:اثلرثزعلا ةع راثلا  حلاصا9)
لاثيظر:ا لسطدلا ىرثصلا(اثلطثر:اثلذعايهياطيسرىداافءاثل رثيلاطثلذعاعدطراثلة راا ار لهالريس غا12)

ا.848(لاصا1964لادثراثلسفشالف طييصلاىيرط :ا1ثلرثادا س شال طعااارعلا)ط
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ا(3)ى و دددثيا ع فىدد غاافدديهشاادد اثلطددرراةفيدد اثلرلددصاا(2)نفتدد غاا(1)ثلينددرا ي  لدد غاادد اثلسهددصا
 س ل دد غاو رثشددده ا ى  ددرالفادديداىهددد اا(4)لدد قطاثل  دد نانهيدددراثلعىددذساقددطثدااادددىنانددطيا

 ياثل ددسرا ددصاثل فددطداطثللددطثىساطثولدد  ساا دددالددهاثللددفط صاافددءاىيعددهارث ددطغاادد اهيدد يا يعدد
لاطندد صالدد ياثللددير ا  ددهطرثغاى ل   قددناطادددشاثلرؤيددناادد ا(5)لطقددطعاثل  ددطاادد ار دد ساىيددعهشا

ا.(6)ثو طرا ي ط غاا الذثعهاط هطثعها
 سي س  البرميخو في رعيته:

طثات غاايه اثىدطالدسيداىسدانساعفزاثلات  اثل  ييناثلع اذنر  اثلطزيراثىصاثلةطييا
ثلىر يةددطاليدد ا صايعاددطرانيتيددنالي لددعهاثلعدد اثاع ددد  اادد ا نددشارايعددهاط سع ددديصاادد اذلددزا
افددءاثل دد  داثلط يددداثلددذعاطاددفعي اثةىدد ر اطى اعىدد ر اندد صاقريىدد غا ددصاثو دددثياط  دد رن غاايهدد ا
ى نددشاع فددد اثل ي اددياايهدد لا ع يدديصا صاعاددفي ا دده دث ا ةددرظا ددصانعدد يا ةددريصاا اددرطثا

ل دياطلندصاى يد انع ىد عهشا ط دطر الدشاعنع دذال دداثدصلاألصاثل د  داثلطث ددالديسانسديدداث
اثل طث د.

ل داثعهشاثلطزيراثىصاثلةطيياثللفط صاثىطالسيداثلىر يةطاى لش طاافدءارا يد  اادصا
طريددرازيدد د اثلشددرثاياطثيددزثسا يددطد اادد ادطر ددشان دد ايعه ددهاادد الددفطنهاثل ةادد اىدد لةرطجا

نلير اا رعاثلدر سا  د رثغاادصالد اديها ة طىد غاثلس  دنااد اا(7)عه ااصا ر ناثللفطيناط يى
ططاددددساثأل ددددراثلددددءا صاثلددددطزيراثىددددصاثلةطيددددياط لددددهاا(8)ثلطريددددراىاددددطر اعهيددددراثو دددد ازثزا

                                                 

ا.462(اثلسهص:اثلاطذلاثيظر:اثلرثزعلا ةع راثلا  حلاصا1)
ا.576(انفذ:ا عا طل اىهلاثيظر:اثلرثزعلا ةع راثلا  حلاصا2)
ا دَّ اى لرل3) اثلت ر س  ا.243صلاثيظر:اثلرثزعلا ةع راثلا  حلاصا(اثلرلص:اثل ىساط  سهاثرل صلاطرلص 

ا.243
ا(اقطثداااىنانطي:ا صاثلرث حا يهان صالديها   طانا صاثلنطيايسعي اىه .4)
ا.523/ا1(اثىصاثلةطييلاثو  طنلا5)
ا.42(اثىصاثلةطييلاديطثصاثلاييلاصا6)
ا.22(اثىصاثلةطييلايت شناثل رثيلاصا7)
ا.169(اثلططة لاثل ر  اثلل ىرلاصا8)
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ثواع د ساىدده را ددصاثللددفط صا"ثلىر يةدط"اطشدديراافيددهاادد ا  ىلدهاثلددءاثصا ددت اايددهااهطف ددها
ا.(1)

اشددطغااددصا  دد لساثلفهددطاطثلعددرذا ددصاثلددرث حا صا يدد  اثلرةدد ياطثللددسناادد اثلسدديشا
 يدددياثل دددرثياطثلدددرقصاطثل يددد ياطثليلددد ياطثلرثقاددد  اقددددا هدددرصانهيدددرثغااددد اثل يددد  اثلعددد اندددصا

طثل ي لددددى  اادددد ااى ألايدددد دلا يددددياندددد صايادددد  ياثو عتدددد و ا(2)يسي ددددطيه اادددد ا ري طددددنا
ا ددداث دديراثلددءا صاثولددطشاثل ع دددداطثلادد رشاا(3) ري طددنا ددرياثلة ددراطعسدد ط اثل  دديشا

 دد اثليلدد ياقددداةتددذا ددصااددرث عهاافددءاي ددطاثلددعهي ا اادد اثأليدددلسلاثيىه قدد غا ددصاثل ددطاا دددثغا
ا.(4)ثلذعاة فعهاثلس دث اثليارثيينا

 تع طي الحشيش  في عهد حكم البرميخو:
ث  را  داثلى  هيصا صاا د اعيد طساثل ةددرث ااراعهد ااادنا دصاثل ريد طييصااد ا طفد ا

ادد ا دديصاذنددراثلددطزيراثىددصاثلةطيدديا صاا(5)رعاثلهدد  صاثله ددا–ثل ددرصاثلرثىدد اا ددراثل دديطدعا
ثللدددفط صاثلىر يةدددطانددد صايعسددد طءاثل  ددديشاثلدددذعاثيع دددرااددد اثي  دددها عدددءا ددد ساثلة ادددنا
طثلس  ددنلاط ددذ اثل  ي ددناثلعدد اثطرد دد اثىددصاثلةطيدديااددصاثيع دد راثل  دديشاادد ا ري طددناادد ا

يناثلعددد الاقدددداثيددددعه اثل لددد  ط اثل دددسرا(6)ثلرثىددد اا دددراثل ددديطدعاا–ثل دددرصاثلهددد  صاثله دددرعا

                                                 

اطثلةىراا ا(اثىصاة1) فدطصلااىدثلر  صلا   دلاع ريخاثىصاةفدطصاثل ل ءاىنع ياثلسىراطديطثصاثل ىعد 
ثي شاثلطياطثلس شاطثلىرىراط صاا ار شا صاذطعاثللفط صاثألنىرلا) ؤللنا   سالفطى اناطثلي رلا

(لاصا1952؛ااف لا   دانردلانيطزاثو دثدلا) طىسناثلعرق لاد  ر:ا333/ا7ىيرط :اد.ا (لا
ا.344

ا.117(اار   لاثل ر  اثلل ىرلاصا2)
ا.133(اثلططة لاثل ر  اثلل ىرلاصا3)
ا)ط4) اا اثويدلسل اثلسرىيناثولط ين اثل ش ر  الف ءاثلةشرثيل اثل يطل ل لا رنزادرثل  اثلط د ا2(

ا.1222/ا2(لا1999ثلسرىينلاىيرط :ا
ا.117(اار   لاثل ر  اثلل ىرلاصا5)
ا.22(اثىصاثلةطييلايت شناثل رثيلاصا6)
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لاط هدد سا(1)دثر اىدديصا ددسرثيا ري طددناادد اذلددزاثلسهدددا ددطساعتشدديساثل  دديشاافددءاثلة ددرا
اش(ااا اقطله:1311ض/ا711ذلزاثل  اراثل ري ط اثىصاثلط يدا)

 وخضااااراء باااال ل تفعاااال الخمااااُر ِفعَمهاااا 
 

 لهااااااا  ويبااااااا ٌ  فاااااااي الَحشااااااا  ويَبااااااا  ُ  
 تاااا جُا ناااا رًا فااااي الحشاااا ر و ااااي َحباااا ٌ  

 
 (ٕ) ااااي َنباااا ُ  وتباااادي ل يااااَ  العاااايِش و  

ط يدد زا ىيدد  اقيفدد اادد ا ددذثاثل شدد  راثيشدد غاعيلددياثلددءاافدد اىددصا ندد اادد اثىيدد  ا 
ا:(3)ثي د  ا صالتظهاط  ا

 أل فاااأكُفْا األحاااازاَن عّنااااى ماااا  الّضاااارِ 
 

 بعااااااااااا راَء ُزِفااااااااااا  فاااااااااااي م ِحِفِهااااااااااا  
 تجِماااااااْ  لنااااااا  َلِمااااااا  َتحِمااااااا  ِبُساااااااْنُدسٍ  

 
 َفجماا  عاان الِتشاابيِه فااي الااِنظِم والِنياارِ  

 باااادأْ  َتماااارُ األبصاااا َر نااااورًا ِبُحساااانه  
 

 فأخجااال ناااور الاااروِض والز ااار بااا لز رِ  
 عااااروٌس يسااااُر الاااانفَس مكنااااوُن ِسااااِر   

 
 وتصااابُف فاااي كاااِل الحاااواِس ا ا تسااارى 

 فممااااا وِق منهااااا  مطعاااااٌم الِشاااااهد را قااااا ً  
 

 ولِمشااااِم منهاااا  فاااا  ُق الِمسااااِ  ب لِنشاااارِ  
 وفاااااي لوِنهااااا  لمطااااارِا أحساااااُن نز ااااا ٍ  

 
 ُل الااااى ر ياااا ر ماااان ساااا  ِر الز اااارِ يمياااا 

 تركااااااُ  ماااااان قاااااا ٍن وأباااااايض ف نيََناااااا ْ  
 

 تتيااااااُه عمااااااى األز اااااا ِر ع ليااااااَ  القاااااادرِ  
 فيكسااااُا نااااوُر الِشاااامِس ُحَمااااَر  لوِنهاااا  

 
 وتخجاااااُل مااااان مبيضااااا  طمعاااااُ  البااااادرِ  

 َعَمااااااْ  رتبااااااً  فااااااي ُحْسااااااِنه  وكأنهاااااا  
 

 زُبرجاااااااِد روٍض َجااااااا َدُر واباااااااُل الَقطااااااارِ  
 أجااااَن ماااان الهااااوىَتَباااادْ  فأياااادْ  ماااا   

 
 وجااااا ءْ  قوِلاااااْ  جناااااَد  ماااااي والفكااااارِ  

 جميماااااااااُ  أوصااااااااا ا جميمااااااااا  رتبااااااااا ٍ  
 

 َتغ لااااااااااْ  فااااااااااي ماااااااااادا ِحه  شااااااااااعرىِ  
 

                                                 

ا.123(اثلططة لاثل ر  اثلل ىرلاصا1)
ا.21(اثىصاثلةطييلايت شناثل رثيلاصا2)
ا.227/ا3(اثل  ريزعلاةططلا3)
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 َفُقْم فا تا جايش الَهاِم واكفاا ياد العنا 
 

 بهنديااا  امضاااى مااان البااايِض والُسااامرِ  
 بهنديااااااٍ  فااااااي أصااااااِل اظهاااااا ر اكمهاااااا  

 
 الاااى الِنااا ِس ل  نديااا  الِماااوِن ك لسااامرِ  

 َهيااااااا  اَلِهااااااام َعنااااااا  بأكمهااااااا تزيااااااال ل 
 

 وتهاادى لناا  الفااراَا فااي الِسااِر والَجْهاارِ  
ط يدد زا ىيدد  اثةددرظاعيلددىه اثل رث دد اثل  رىيددناثلددءاثل دد اراثل ريدد ط ا   ددداثل  ددرا 

ا:(1)ش(اق ساايه ا1328ض/ا728ثلرايي اثل سرطذاىهىصاة يسا) ا
 َدِع الخماااَر وأشااارْ  مااان مداماااِ  َحيااادر

 
 ُبرُجااااااااادِ معتقاااااااااٌ  خضاااااااااراء َلاااااااااون الز   

  ااااي البكااااُر لاااام تاااانكْف بماااا ِء َسااااَح ب ٍ  
 

 ول عصااااارْ  ب لرجاااااِل يومااااا  ول ب ليااااادِ  
 ول عبااااااَس القساااااايس يومااااااً  بكأِسااااااه  

 
 ول قربااااااوا ماااااان َدّنهاااااا  نفااااااَس ُمْمحاااااادِ  

 ول قاااااوٌل فاااااي تحريمهااااا  عناااااد م لااااا ٍ  
 

 ول حاااااااااِد عااااااااان الِشااااااااا فعي وأحمااااااااادِ  
 ول أيبااااااَ  الن عماااااا ُن تنجاااااايَس عيَنهاااااا  

 
 فخاااااا    بحااااااِد مْشاااااارفى فااااااي ُمَهِناااااادِ  

 وفيهااااا  معااااا ٍن لااااايس لمخماااااِر ِميُمهااااا  
 

 فااااااا  تسااااااامُ  فيهااااااا  كااااااا م الُمَفِنااااااادِ  
طنذلزاُيلياثظهد راثل  ي دناثلدءاثل ديخا يددراثألديديا   دداىدصا   دداىدصاثلرلد شا 

ا:(2)ثل فى اا  سا
 ومهفهاااااااٍا بااااااا دى النفااااااا ِر عَهدتُاااااااه

 
 ل ألتقياااااااااااِه قاااااااااااُط َغياااااااااااَر ُمِعااااااااااابسِ  

 ه بعاااااااااَض الميااااااااا لي ضااااااااا حك ً فرأيتُااااااااا 
 

 َسااااُهَل العريكااااِ  ريضااااً  فااااي المجمااااسِ  
 فقضاااااااايُ  منااااااااُه ماااااااا ربي وشااااااااكرتهُ  

 
 اْ  صااااا َر مااااان َبْعاااااِد الِتنااااا فر م نساااااى 

 فأجاااااااااااا بني ل تشااااااااااااُكَرِن خ ِ قااااااااااااي 
 

 وأشااااكْر َشااااَفَيع  فهااااو خمااااُر المْفمااااسِ  
 فحشيشاااااااُ  األفاااااااراِا َتشاااااااُف  عنااااااادن  

 
 لمع شااااااااااااقين ِبَبْسااااااااااااِطه  لرنفُااااااااااااسِ  

 
                                                 

ا.22(اثىصاثلةطييلايت شناثل رثيلاصا1)
ا.226/ا3(اثل  ريزعلاثلةططلا2)
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ا
 ا ا َ َمْمااااااااَ  بصاااااااايِد َظبااااااااّي ناااااااا فرٍ و 
 

 فأجهااااْد بااااأن يرعااااى حشاااايَش القناااابسِ  
 واشااااااكْر عصاااااا بَ  حياااااادٍر ا  أظهااااااروا 

 
 لاااااا وي الخ عااااااِ  َماااااا  َ  المااااااتّخمسِ  

 صاثلع ي اىهذ اثدادناثلتع ندنااد اذلدزاثلطقد اىدساطعتشديفه اافدءاثلة درالددليساافدءا 
ادد ااهددداثللددفط صا ىددطالددسيدالددسناثيع دد ر  اىدديصاثلس  ددناطثلة اددناادد اثل  ع دد اثل ريدد ط ا

ا.(1)ثلىر يةطاطثلذعان صا لياقطساثلطزيراثىصاثلةطييا راط  اافءاارذاثل   رقنا
ا
ا

 حديس ص ح  شرط  السمط ن ابو سعيد البرميخو:
نددد صاعيددد طساثل  ددديشاىسفدددشاثللدددفط صاثىدددطالدددسيداثلىر يةدددطاطقددددا ندددداذلدددزالاددد  يا

قدد س:اثطريعددهاى  عيدد ياثليدد سا ددرطعهاى اط اددهاث دد نصاعي طلهدد لاا دددا دددياادد  يا ددرطعها
ثلة ددراادد اثي  ددهاطع دد اثلددعدثد اططدد  ر اىفددد ا ددصاق ذطرثعهدد اا دد سالدد اادد اثل ددؤلاثل  ددهطدلا
طثل  يشانيذا  له ؟اقفُ ا  ااهر اافءا د يا يدهلاا د سا يهد  لاثيدزساثلدءاىيد اادطصا

يلدىناالارلدشا ند  يهشاطييلدىهش(2)طاطصاطاطصاطادانهيرثغا دصاثلل لدناطثوط د داطثلادت ايصا
ثاةدد ذاثلسدرياطىططيهدد اطيادذاثلي اددحاطثل دد شا ديهشاىاددتعهاطرى د ادادد اىسددضااثألاد س 

  يةعهشاى لس ط ناق ساطثيارا اثلءا  اذنرااطاثهللا  ا ةطه ا يا غا   ارلد هاطواا دد ا
 دديا غا  دد اذنددر اطل  ددي يهاىيددطعهشاطثيةرثطددهاادد ا  فددنا يعدد ىيهشاي ددطسااهددطاطثهللاثلددع ذعاادد ا

ا.(3)ثل رطنا

                                                 

ا.22(اثىصاثلةطييلايت شناثل رثيلاصا1)
انهي2) ايات  اثلذع اثل هرج اط ط اط اتس ع  ااتس ص ا    اثلات ايصل ا ظ  را( اثلططة ل اثيظر: رثغل

ا.124ثل ش ر اا اثويدلسلا   شاصا
ا.183(اثىصاثلةطييلايت شناثل رثيلاصا3)
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 دددذثاثلددديصايؤندددداافدددءا صاثللدددفط صاثىدددطالدددسيداثلىر يةدددطانددد صايعدددردداافدددءاعفدددزا صا
ثو ددد نصاثلعددد اطادددته الاددد  يا دددرطعهاطثلعددد ايدددعشاايهددد اعيددد طساثل  ددديشلاى اعىددد ر ا  ددددا

ا عي طل اثل  يشاا اعفزاثو  نص.
ط ددصاثلددرث حا صاعيدد طساثل  ي ددناادد ا ري طددناندد صا ط ددطداقىددسااهددداثللددفط صاثىددطا

ى لةت ياطليساى لسفييناثلعد ان يد اافيدهااد ااهدداثلىر يةدطاثلدذعاند صالسيداثلىر يةطاطلنصا
  دا عي طليه لا   ا   اثل سرثياافءاثلع ي اىه اطذنراعي طلهد اطعتشديفه اافدءاثلة درا دصا

ادطصا رجاثطاةطذ.
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 الخ تم :
*اندد صال ري طددناطشددسه اثلةدد صاىهدد اى نددشاقرىهدد ا ددصاثل   لددزاثل لددي يناطثو عندد زاىهدد ا

ثلسدددد دث اطثلع  ليددددداثلة اددددناىهددددشلانددددساذلددددزا هددددراعددددههيرثغانىيددددرثغاافددددءااطثوطددددطعاافددددء
ثل ريدد طييصلا عددءا صاي دد داثل ددرصاثلس ددريصاث دد رطثاثلددءا صاثليلدد ياثويدللددي  الددشاينددصا
لدد يي  اثل طثاددداطثلسدد دث اثولددط يناثلعدد انيدد ايلددعطي ارؤيددناىدد ق اثل لددف يصالدد ي يا

اله .
ذسلا  دد اوا ددزاايددهاا  ددساع دد ي اافددءاثيع دد را*اثللددفط صاثلت قدددالف  دد ناطثلطقدد راطثل ىعدد

عيدد طساثل  ي ددنا ددصاقىددساثلس  ددناطثلة اددنلاط ددذثا دد اثيطىددراافددءاثللددفط صاثىددطالددسيدا
اثلىر يةط.

*الن صا ري طنان يطثايسي طصاا ارة ياطلسناطنهر اايد شا   لساثلفهطاطثلعرذلاط دصا
ثلددءاثل  ددنااددد ااثلددرث حا صايعةفددساعفددزاثل  دد لساعسدد ط اثل  ي دددناثلددعن  وغالفطاددطس

اثلفهطاطثلعرذ.
*اثل  ع  اثل ري ط اطاساثلءا رعىدناا ليدنا دصاثلعطدطرااد ا يد ديصاثل شد ر ااشدطغاادصا

 يددد  اثل دددرحاطثولدددع ع عاى ىددد  جاثل يددد  ااايدددهاقلدددطانىيدددرا دددصاثل ريدددناطلدددشايددديس ااعدددطار
اطعس ط اثل  ي ناإ دث  .
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The Social Epidemics in Granada Society, Hashish As a 

Study. (As A Sample) (761-763 A.H) (1359-1361 A.D) 
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Abstract 

The research aims at shedding light on the epidemic which 

was separated in Grenadian Society, which suppose to be secret and 

rolled by concealment, in contrast this strange epidemic of habits, 

and Islamic moral was openly, practice by public and private. It is 

the epidemic of taking hashish among the Grenadian Society. 

The thing which is draw attention at that epoch was the 

chanting by the poets on that destroyed epidemic and prefer it on 

alcohol, trying to forget that putting into circulation to this epidemic 

is a dangerous threating the entity of the Islamic Nation and bring to 

any society weakness. 

 


