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 دمةـقامل

 يف خطورة اإلدمان وأثره السليب على توازن الفرد

 وكيان األسرة ومتاسك وقوة اجملتمع

من،  لفنداً  ب  اللممن،  صلةا  صلةااً  لم  شرف ا الم لفالحمد هلل

 .شجملن،احمد  صلم  آله صلحبه 

 ... دـصبل

ففففاإل اانافففًإل انلفففً  ااحفففًانق صااحتفففً  ضماففف  صالففف ح ا  ص فففنً  

شرففبه  لفف  ففنً  لموفف صاذ  ص لففً  لملافف  صالاففحق صاللًفنففق  صصصتمفف،   

  (1)ت اهمشفً    احتمفً بخةايً الح طًإل ال   تنف،  بًلبفدإل ف  لفًال صت ت  إفه ا

صااناًإل به ا الملن  ي لًبض صقاد الشًب  اف، ضمفا البشف يق  فافد ضمفا 

اهلل اااحًإل ف  شحح، تا يم  صبلم له فف  اطفًب الشف اال الحفمًصيق شلف ت  

صق الد تضم، له الحنً  الح يق  صتكف  له صألل ته صاج مله الحةااق اف، 

ق  ص لففب بمففً جففً  ففف  قفف   إفف  لفف    فماففد لف ففل اقفف ال الفف  قنمففق الاففح

: "ا، شلبح انكم الًف  ف  جحدال  آانً  ف  ل به لندال قف ذ ()ال ل  

 .(2)ن،ذ له الدانً"حي اه فكنامً 

ثم حضف ه لمف  المحًفقفق لمف  الافحق  صح بتفه اف، شإل يماف  ببدافه 

بتف،   ًال  ال همكق  صشا ته بنإل يننى بنفحه ل، الف احش اً ظه  انهً صا

ال الحفمًصيق بافحق المج مفل  صص فلل لفه ق الفد ت لفم إمً ال مل الشف ا

                                           
 م.1991  –    ناب الامم لم  اث 3ص –ااناًإل صلةاجه  –( ن. الحند الجمنم  1)

ألحًنيفف  صححفنه ااافًم األلبففًا  فف  ا 2346( الحفدي  شض جفه اااففًم ال  اف م بفف قم 2)

 .2318الاحنحق ب قم 
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: "ت  فففف ب صت ()قفففف   ال لفففف    لمففففف ن حففففدصن تافففف فًته  ص لففففب ففففف 

  فهف ال الاًلفد  تحقف  لمف  الفف ن شإل ي قفل األ ى بفًهض ي،  لف ا (1)  اب"

صلاد شنذ ال ت باذ الم ةاحافق ال ف  طف شذ لمف  الحنفً  فف  إ إف  األبض  

  الحففف  صاتتاففً  صاتاجففًتاذ ال كن ل جنففق صال فف  ت موفف  ففف  تتفف ب صلففًا

إونف   الف  ايجفًنصغن   لب ا، اقًل  ال ت باذ اتج مًلنفق صاتق افًنيق   

افف، الج اافف  اايجًبنففق ال فف  ت يمكفف، ااكًبلففً  ات شإل آثًبلففً الحففمبنق لمفف  

ت اتإل الف ن صإنفًإل األلف    صتمًلفب المج مفل قفد شلفبحل ظفًل   لملنفًإل  

ب ال ت ب شيضً  تل،لق ال ات  الدين  صالحم ك األضةاقف  صإًإل امً صاإ   ل

بمففً شنى الفف  اا شففًب لففم إنًذ  بففدبجًذ ا فًصتففق ففف  األففف ان صالمج ملففًذ 

حفففمنه بفففًألا اض المفففً يمكففف، شإل  نضنمفففق ف حفففل األبففف ا  لمففف  اتحفففًلهً 

 .(2)صاً لًح   لب ا، اا شًب شا اض لم تك، ا ج ن  ا، قب  الحم إنق 

فه  لةاقق حمنمق صا ن  جًبففق  اًإل بش   ل بال صف  طمنل هً اان

بن، اااحًإل صبفن، اللافًب  يشفل  اااحفًإل صلمفً  بف،صا  األلفم المضفن  الف م 

يلمففد الفف   اضففجله  صتحاففن  المفف   صالم لففق اللًباففق ال فف  نغصيؤبقففه صيفف

تجديدلً صال دااق صتاهً  فه  ت يشفبل اف، المفًن  المخفدب   حف يص لمف  

ق  يشففل  بففًلخت  الشففديد لنففد ـبافف ب  احفف م   شص نصبيفاق نًاهفً صتلًطنهففً 

  نـاحًصلق لح  ل ا اللاًب  ص لب بًل  قف ل، ال لًط  فج

                                           
 إ ً  األحكًم. – 784  ص2ج –( الحدي  شض جه اب، اًجه 1)

لمحفمق لم وانفف الافح  اف،  –الهفدم الافح   –( ن. ححن، لبفد الف ات  الج،ااف م 2)

نصب الدي، صاألضةاقنًذ فف  ال قًيفق اف، اايفدت صاكًفح فه  – 6ج –ضةا  تلًلنم الدي، 

 –المك   ااقمنم  لشف   البحف  الم  لف   –لًلمنق   انقمق الاحق ال –الماداق  –

 م.1992 
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 .(1) نلند تامن  الج لق فج شص

 ملاذا؟ 000هذا البحث 

ال  لنفق صاابرفًن بنضتفًب ظفًل   اانافًإل  الف  اتنجنقـ ااتةاقفً  اف، 

)قفدب الف تًل  (  االفهًم د اللدص الحانا  لإلاحًإل  بشيل   صب ـال م يل

صالحاففًاا الم تبتففق بًل لففًط  صااناففًإل   ففف  تاففديم الملففًبا صالملم اففًذ

 .صلب  ال قًيق صاللةاج انهمً

ً  ف  الحمم صاألا   ر إً  ف  ال ط، الكبنف  إر  - بشُ صاق ا  ألانً 

بف  لمشفبً  لًافق الم افًذ افنفد  ... )األبض(  فاان  شقدم لمشبً  المحفمم 

ال الم حمفق الحفننق اف، لمف  اااحفًإل باففق ضًلفق احنفق اانافًإل تجن  لف 

شيهففً الشففً  شاففب ففف  اففنا، افف، لفف ا الففدا  المخنففف  فهفف ال صا ا بشيففل  000

الملم اًذ لب شيضً  لك  تنا  ا، ضةالهً ل،ي،ا  لب ا، ال ق   فنفه  شص ل مفد 

 ا له يد الل إل اض اجه لمنمً  الًف  ا ا إًإل قد شناف، بًلفلف   ص لفب بفًل ق

فهف ا البحف  ا إل لمشفبً   اله صاحًلدته لنل ن ا اطنً  لًلحً  ان جً  افنفدا  

صطنفه  ف  إ  األح ا  اح هدا به بنً  ااحفًإل لف م يحفلد فف   صلنً جمنلً 

 .صيحمم فنه بغد اش   بهنج

شإل ا نفًص  نبالفق لف ا الفدا  اف، لذا كان من  اههيةنمب اننان   

ف  الفا  األص   ثم بنًإل الت   صشلبًبه صشث ال صصلًامه ص لب  هحن  تل يف

الموم  ف  ال لًا  ال المدا، صاح  ااه صاحًلدته ف  الفا  الوًا   صلب  

ايجففًن احً فف، شلفف يق آانففق تلفف ناً  المففدا، صالففًن  تنلنمففه ففف  الفافف  

وذلك على النحو التايل:  الوًل 
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 وأثره هتعريف اإلدمان وأسبابه ووسائل

 
 ويشتمل على مبحثني:

:املبحث اهول

:املبحث الثاني
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 املبحث األول

 تعريف اإلدمان وأسبابه

 تعريف اإلدمان

 أواًل: تعريف اإلدمان لغة:

يدرما هودي ي :دال فعورفهمدى   د   –مصدر  مدا فعل دد ن مدا  اإلدمان:

فعديجز:ل ن مددا فعشدوفي ه زددو  فعو جدد   جدد    دا،فعشدا  ه درا فالعددنه  :د  

ه م:د  فعو يدزى  ،إ فمى هع  يق ع  : ، هم:د  يقد  ل ن مدا ف مدو ه  زد  هف د 

 .(1)فعوك ن ني ج  ت   م:ى

 ثانيًا: تعريف اإلدمان يف اصطالح الفقهاء:

لمنفه اف، إ ف  الفاهفً  لمف  تل يفف  اتطفةا م الوف  فنمفً تنحف  لنفً ل

ال م يلفد لف ب  اف،  -إل شحكًم ر   الخم لإلناًإل بغم ال فً  هم ف  بنً

ا  ل ا فةا انًص ا، المج   ال  الملًل ي، ل حديد اًلنق لف ؛ ل ب ااناًإل

الفدا   فاففد ل ففه الففبل: بنافه: ال لفف ن الشفديد لمفف  الف لمً  احففدى المفف ان 

صاللاًقن  المخدب  شص المنبهق بحن  ت يمك، لممدا، اتا نً  شص ال خم  لف، 

 .(2)تك إل لًن  ا ،ايد  ال لًط  صبج لًذ

                                           
   –افًن  ناف،  –حف ا الفدا   – 234ص –الملجفم الف جن،  –( اجمل المغق الل بنق 1)

 م.2008لـ/1429  –األان يق 

 .5ص – http//www.google.com( باجل بح  لم  ربكق ااا  ال تحل ا قل 2)



 أ.د/ خالد عبدالعظيم أمحد سليمان                                      ه )دراسة فقهية معاصرة( ذ املدمن وإعادة تأهيللي الستنقاالطرق املث

 - 7 - 

ال لف ن النفحف  صالجحفدم لمف  لافًب الفن،   وعرفه النبض  أنننه:  

بحن  يحب  الكف ل، تلًطنه آتاً  افحنق لًامفق  صش ف ابا  جحفديق إبنف    

ص لب لمفً يحفدث فف  جحفمه صنافه اف، تغنف  فف  ال  إنف  الكنمنفًا   بحنف  

 .(1)  الحًلق األلمنقي ل ب اله ال حم  التبنل  لند اتااتً   صالل ن  ال

صي جل الحب  ف  لدم ال تًلق المدا، الكف ل، ااناًإل صالل ن   -

ال  الحًلق األلمنق ال  شإل افل   المفًن  المحفببق لإلنافًإل ياف  تفدبيجنً  افل 

الف،ا، صال لف ن  امفً يفؤنم بًلم لفًط  الف  تيفًن  الكمنفق الم نًصلفق لنحاف  

حس ااححفً  الف م إفًإل يحفس لم  األث  ال م إًإل يحا  لمنه افحه  صي

به لننفق  فكفن  الخمف  يافبح إنلفن، شص ثةاثفق صالف ف اذ ال،اننفق ت افًب   

فبلد شإل إًإل ي نًص  لفبًحً  صاحفً   ا فت  الف  تنًصلهفً شثنفً  اللمف  شص لنفد 

 .(2)ا دالغ

بفدت  اف،  اتل مفًنالف خدال لنةفق الافحق اللًلمنفق تلبنف  لاد ل ا ص -

 لففب الفف  شإل تل يففف ااففتمح )ااناففًإل( انفف  صي جففل الحففب  ففف    ااناففًإل

الناف الوًا  ا، الخمحننًذ بدش يون  إون ا  ا، الجد  ف  نصاا  ال خافص 

التبنففق النفحففنق  صاا افف  لفف ا الجففد  الفف  لجففًإل الخبفف ا  ففف  لنةففق الاففحق 

 اض نًبم( ال    صب  1957اللًلمنق  صاا ه  ف  ا حمق ا، ا احمه )لنق 

ل نفًن( يحف خدم جنبفً  الف  جنف  افل اافتمح ااتمح جديد ل  ااتمح )ات

ااناًإل ل لف فةق ا، الحًتذ النفحنق تدصب ح   ال لمفا الاهف م ب لفًط  

بلفف: المفف ان المففؤث   ففف  األلاففً  نصإل شإل تنتبففا لمنهففً تمًاففً  نقففًاا 

                                           
فاففه األرفف بق صحففدلً شص حكففم االففةام ففف   –( ن. لبففد ال لففً  لبففد الحففةام ط يمففق 1)

   –  ناب الحفةام  – 496ص –المحك اذ صالمخدباذ صال دضن، صطف   الًلج هفً 

 م.1986لـ/1406

 .496ص –الم جل الحًبا  –( ف  افس الملن  ن. لبد ال لً  لبد الحةام 2)
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م  صلكف، فف  شثنفً  1964تل يف اانافًإل  صالف م  الحفً  إف لب ح ف  لفنق 

افف، جديففد حفف   اففدى نقففق ال ف قففق بففن،  لفف ال المففد  إففًإل الجففد  قففد اح ففدم

"اتل نففًن" ص"ااناففًإل" صافف   شضفف ى اح فف  لفف ا الم  فف   ال مففًم لجففًإل 

الخبفف ا  ففف  لنةففق الاففحق اللًلمنففق  صالفف ا  األافف  ناضفف  لفف ال المجففًإل لمفف  

ةا  ااففتمح تمحن، )اتل نففًن( ص )ااناففًإل( صاحفف فف صب  ال خمفف  لفف، المافف

اففه يجمففل بففن، ا ا ااففتمح )اتل مفًن(   لفف  (1)جديفد يافف م ااففًم اتثنفن، الففً 

  اللنًل  األلًلفنق ال ف  تموف  المافًم المشف  ك بفن، )اتل نفًن( ص)اانافًإل(

صففف  ال قفففل افحفففه ي حًرففف  اافففً  ال لفففًبض بفففن، المافففتمحن،  صارففف    

الخبفف ا  لكفف  يكفف إل الفف خدام ااففتمح اتل مففًن نقناففً  شإل يافف إل ناامففً  بًلففم 

ف  األلاً  ال ف  ياافد الكًتف  الف  الحفدي  شص فةق الم ان المؤث     المًن 

لنهففً  فناففً  اففوةا  )اتل مففًن الكحفف ل ( ص)اتل مففًن المفف بفنن ( ص)اتل مففًن 

 .(2)لم  المهم لًذ(

 رتات:فثالثًا: معنى املخدرات وامل

جمل اخدب صالمخدب ل  إ  افً ي  تف  لمف  تنًصلهفً إحف   :املخدرات

صا، شل ا هً طف   الحفك ذ    صف  ب شص تغتنق لملا  ا، غن  رد  ات بق

 .(3)صالن م صلدم الحمنق

افً : ف ف  شم لفك، بلفد حفد  صتإل بلفد يجمل اف    :أما املفرتات فهي

  شإل المخدباذ لف  نصق –صف   جحمه ف  با : تال افًلمه ص لف  –رد  

                                           
طبلففق ضًلففق تاففدبلً الففداب  – 150ص –ااناففًإل اشففكمق  –( ن. ااففتف  لفف يف 1)

 الما يق المبنًانق  م، اش ص  اك بق األل   .

 .150ص –الم جل الحًبا  –اشكمق ااناًإل  –( ن. ااتف  ل يف 2)
فاففه األرفف بق صحففدلً شص حكففم االففةام ففف   –( ن. لبففد ال لففً  لبففد الحففةام ط يمففق 3)

 342ص –ا الم جل الحًب –المحك اذ صالمخدباذ صال دضن، 
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إفف  اففً يففؤث  لمفف  اللافف  فنخ جففه لفف، طبنل ففه الممنفف،  المدبإففق الحًإمففق 

فناففبح الشففخص   تلفف م اب ففف  تلًطنهففً ااناففًإلاللًقمففق  صي  تفف  لمفف  ا

 .(1)شلن ا  لهً

إف  افًن  ضفًم شص اح حضف   تح ف م  وعرف البض  املخدرات أننها:

الف خدال فف  غنف  األغف اض لم  ج ال  انبهفق شص احفكنق اف، رفناهً ا ا 

التبنق صالانًلنق الم جهق شإل تؤنم ال  حًلق ا، ال ل ن شص اتل مًن لمنهً 

هنذ   وتنقسن     (2) ن صالمج مل جحمًانً  صافحنً  صاج مًلنفً امً يض  بًلف 

 إىل ثالثمب أنواع:املواد حبسب تنثريها على اجلهاز الضصيب املركزي 

صل  الم ان  اذ األل  النبًت  ال   تح خدم املخدرات الطبةضةمب:  -1

لمففف  طبنل هفففً شص بلفففد الفففدانلً بتففف   بحفففنتق ت تحففف خدم فنهفففً اللممنفففًذ 

 الاًذ. –األفن إل  –الحشنش  الكنمًصيق او 

صلففف  ال ففف  تحففف خمص اففف، المخفففدباذ املخننندرات التصننننةضةمب:  -2

التبنلنففق بلممنففًذ إنمًانففق بحففنتق اوفف  المفف بفن،  الهنفف صي،  الكفف ناين،  

الك إًين،  صالمًن  األلًلنق ف  الوةاثق األصل : األفن إل صف  األضن  : ابًذ 

 الك إً.

 يففدض  ففف  تحضففن لً شيففق افف ان صلفف  ال فف  تاملننواد التخلةقةننمب:  -3

طبنلنق صل  تانل فف  الملًاف  صالمخ بف اذ بفًلت   الكنمًانفق صلهفً اففس 

                                           
المكنفًذ تحمنةا  لممنً  لمً تحدثه المخدباذ فف  الجهفًت  –( ن. لبد الل،ي، شحمد ر ا 1)

 –الم جل الحفًبا  –اشًبا  النه ف  ن. لبد ال لً   –صاً بلدلً  142ص –اللاب  

 .1لًاش  – 243ص

 .15ص –المخدباذ ف  الا آإل الك يم صالحنق المته    –( ن. حم نال احمد ناصن 2)
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وتنقسنن  هننذ  املننواد    آثففًب المخففدباذ التبنلنففق بفف  تف قهففً شثفف ا  ص فف با 

 :حبسب تنثريها على اجلهاز الضصيب املركزي إىل ثالثمب أنواع

ت اللافففب  صلففف  ال ففف  تفففؤث  لمففف  الجهفففً مهبطااااو أو مثبطااااو  -أ

  .نن  شص ال وبن  ف بتئ ا، النشً  ال لبالم إ،م بًل ه

 .(1)صل  ال   تنش  الجهًت اللاب  املنشطاو  –ب 

طبنلنق شص لنًلنق تؤضف  لف ف   ط يمفق  إًالش ل ا  صالم ان المخدب  

ا  تحفك، افحفه المضفت بق   احًإل  ف حب  له ضدبا  صاطمةنًافً فن لما بهً اا

 .(2)ضةاذ صتحك، المفًل  صاألصتًب اللضمنق المشدصن الل الوًا   صت تخ 

  اللاف  صتغتنفه  صيشفل  لفًحبهً فهف  ال ف  تغنف ن أما املسنرات:

نصإل شإل يك إل لهً  شص تكديُ  شص غُم ُمتإل ت ي ق  النه ل إناه اش اإل اغ ب  ج

 .(3)شث  لم  الح ا 

كًب ص إ  الهنوم  الف   بن، المحك  صالمخدب فاً : اإل ا، رنإل اال

حفك  مبًلخم  شإل ي  لد لنه النشً  صالت   صالل بد  صالحمنق  صا، رنإل ال

                                           
صباجفل  –صاً بلدلً  15ص –الم جل الحًبا  –المخدباذ  –ن. حم نال احمد ناصن  (1)

الفففدلن   –لفففندص  اكًفحفففق صلفففةاج اانافففًإل صال لفففًط  ب اًلفففق اجمفففس الففف تبا  

   – 17الفف  ص 9افف، ص -المخففدباذ شصلففًم شضتففًب صحاففًاا  –اابرففًنم اللففًم 

 م.2002

 .8ص –ااناًإل صلةاجه  –( ن. الحند الجمنم  2)

 –بحف ث صف فًصى الفةاانق فف  قضفًيً الًلف    –الشنخ/ جًن الحا لم  جًن الحا ( 3)

 .1995   – 215  ص5ج
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صاف،  تخفدي  البفدإل صف ف بال  بنح  الحشنشفق شإل ي  لفد لنفه ش فدان  لفب اف،

 .(1)ط   الحك ذ صالن م صلدم الحمنق

شاففً   (2)فهفف  افف ان صلاففًقن  تحففب  ضففبةا  لممففخ:  أمننا املهلوتننات -ج

 –صالفف ص   –الشففم  –البافف   –الحففمل "فهفف  الفف م يغنفف  الحفف ا   خففدبالم

 ."صالممس

صقد صبن ف  آض  ااحاًانًذ الف احنق شإل اجم   ل ال الم ان شلفبح 

ي ب  لم  ضمحمًاق ا إبً  تش  ك ف  اجم لفق اف، الخافًاص ال ف  تهمفب 

  صيشففن  الففتةات ال لففًط  الفف  شم اففًن  افف، (3)بففدإل اااحففًإل ف ففنت  لمنففه

إل طبفف   صال لففًط  قففد يكفف إل لمفف  لففبن  المفف ان المحففببق لإلناففًإل بغنفف  ا 

ص لففب حننمففً تحففدث لفف ال المفف ان   ال ج يفف  صاتل كشففًا  صقففد يكفف إل اناًاففً 

 (4)تفًلةاذ ف  شاحجق جحم الم لًط  يندب اتل غنً  لنهً

 

 

 

                                           
   الحمب . – 214  ص1ج –ال،صاج   –( اب، حج  الهنوم  1)

  ناب  – 38ص –ظفًل   تلفًط  الحشفنش  –ن. لفلد المغ بف   –( ف  اففس الملنف  2)

اكًفحففق المخففدباذ  –ححفف، المففةاتم شص / لبففد الفف حم، ا –م 1963   –الملففًبا 

 م.1976   – 27ص –صاللاًقن  المخدب  

 .9ص –الم جل الحًبا  –( الحند الجمنم  3)

م اشفًبا  النفه فف  بحف  1988( باجل اش   الم إ، الا ا  لمبح ث اتج مًلنق لفًم 4)

 .7ص –لم  ربكق ااا  ال تحل ا قل )صيكنبنديً( 
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   حكم اإلدمان

 أواًل: اإلدمان يف الشريضمب اإلتالمةمب:

المنشفف  حفف ام شص المحففك  شص ااناففًإل ب لففًامه المخ مفففق المخففدب انففه 

ص لفب لضف بال   صالحفنق صالملاف   صاجمفً  األافق ً بًلنص الاتل  ا، الك 

 .(1)لمُخما صلمخ ماصبًل بًبال افحد  لملا  صلمجحد 

فمنفه ق لفه تلفًل أما النتاب

(2)

 وجه الداللة 

  (3)مغ شلفًظ ال حف يم صلف  اتج نفً بالنص صا ح ف  تح يم الخم  بن

نلف   فهف  نلنف  لمف  شإل ال حف يم قفد بمفغ الغًيفق شا  األا  بًتج نً  شق ى ص

الشففاق لف، اجففً  صناافف    وفف  شإل يبلفد ملمفف  المكمفف المح ف  شلففبح صاجبفً  

                                           
 –صف فًصى الفةاانق فف  قضفًيً الًلف    بحف ث –( الشنخ/ جًن الحا لم  جًن الحا 1)

 .216  ص5ج

 .91   90اهيق  –( ل ب  المًاد  2)

 صاً بلدلً. 180ص –فمحفق اللا بق ف  الفاه االةاا   –( الشنخ/ احمد شب  تل   3)



 أ.د/ خالد عبدالعظيم أمحد سليمان                                      ه )دراسة فقهية معاصرة( ذ املدمن وإعادة تأهيللي الستنقاالطرق املث

 - 13 - 

  (1)مغ لبفًب م  اتا هفً  لنهفً بفنبا فاد ُطال ح يم؛ ل 

( لمفً لففمل اهيفق قفً : ياا هننففً يفً ببنففً صقفد بصم شإل لمف  بفف، الختفً  )

إل افً شلفك  ا  بف  اإل المبًلغفق فف  ال حف يم قفد بمغفل حفدا  بلنفدا  ا  (2)اا هننً{

ل، بم غ  إنًيق   صال لبن  بًل جس(4)  شلك  شم لم يحك (3)إون ال يح م قمنمه

 .(5)غًيق الابح صاهًيق الش الخم  

(6)شيضً  ق له تلًل  ومن الكتاب 

(7)صق له تلًل : -

 وجه الداللمب:

الف  افً يحفب  الفةاك  النه  ف  اهي ن، ل يح ف  لدم الاً  اااحفًإل

صل ا يشم  المخدباذ صالمحك اذ صالمنشتًذ  فًلمخفدباذ   هًمافحه شص ق 

                                           
   –  الحمبففففففففف   – 56ص –الحفففففففففةا  صالحففففففففف ام  –( ن. ي لفففففففففف الا  فففففففففًصم 1)

 م.1960لـ/1380

  2ج –صشب  ناصن ف  لفننه  – 379  ص1ج –ف  احندال ( األث  شض جه اااًم شحمد 2)

 .292ص

 –الف فًصى االفةاانق  –ناب ااف فً  الماف يق  –( المجمس األلم  لمشة إل االفةاانق 3)

 صاً بلدلً. 2575ص –م 1982لـ/1402لًم  –المجمد الحًبل 

 صاً بلدلً. 2580ص –المجمد الحًبل  –( الم جل الحًبا 4)

المجمففس األلمفف   –تاففدبلً صتاب  األصقففًا  –بلففًلق اااففًم  –( شحفف بصا المخففدباذ 5)

 –م 1986فب ايف   -لفـ 1406جمفًنم الوفًا   –اللفدن الحفًبل  –لمشة إل االفةاانق 

يشفف ا لمفف  الففدابلً ن. احمففد األحمففدم شبفف   –اتبلففق اهضففق اافف   – 190ص

 الن ب.

 .29اهيق  –( ل ب  النحً  6)

 .195اهيق  –( ل ب  البا   7)
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  صاً (1)لب  ج ل م ألا اض قًتمق او  الح طًإل صااص المنًلق )اايدت(

 داًبهفً صيمحفا بهفً الفي  ف  الفنفس افً يؤ نام شإل اااحًإل انا ب بنإل ت يفل

 .(2)ملممح ِ ِ ِ   صالهةاك فاإل فل  إًإل اا  فً 

شيضً  ق له تلًل وم  النتاب

(3)

 وجه الداللمب:

صالخبنف  إف  افً   حف م الخبًاف  ()إل اهلل تلًل  شضب  بفنإل ال لف   ا

بنم اف     شص يلت  انباإه  صإ  اً يخدب ح اله  هاااحًإل صاًل بلا  يض 

 .(4)ا، شا ا  المخدباذ

  : "إ  احفك  ضمف   صإف  ضمف()فمنهً ق   ال ل    وأما السنمب -

: "ت ت ل  المنًل  صاأليفًم ح ف  تشف   ()ق   ال ل      صانهً(5)ح ام"

 .(6)طًافق ا، شا   الخم  يحم اهً بغن  المهً"

                                           
إل صلففح ه صصق ففه باجففل اافًف  ن. لنففد لففةام  ( ففف 1) صتيفف   –شثفف  المخففدباذ لمفف  لافف  اااحفًف

 .5ص –م 1985لدن شب ي  لًم  –الاحق األلبا ف  اجمق الت  النفح  االةاا  
 م.1960  –  الحمب   – 55ص –الحةا  صالح ام  –( ن. ي لف الا  ًصم 2)
 .157ا، اهيق  –( ل ب  األل اا 3)
  الغ،الف   – 281  ص1ج –تفحن  آيفًذ األحكفًم  –م  الاًب ا  ( الشنخ/ احمد ل4)

 صاً بلدلً. 4ص –الم جل الحًبا  –بلًلق اااًم  –صباجل شح بصا المخدباذ  –
صشض جه شبف   – 1588ب قم  75  ص3ج –( الحدي  شض جه احمم ف  إ ً  األر بق 5)

ففف   صشحمففد – 5598  ص8ج –صالنحففًا   – 1679  ص3ج –ناصن ففف  األرفف بق 
 –لفب  الحففةام  -  صباجفل فف  رفف ت الحفدي  الافنلًا  29  16  ص2ج –احفندال 

 .182  ص8ج –ان  األصطًب  –الش إًا   – 47  ص4ج
 –صلبد الف تا  فف  اافنفه  – 172  ص2ج –( الحدي  شض جه اب، اًجه ف  لننه 6)

صباجفل فف  رف ت الحفدي   – 295  ص2ج –صشب  ناصن ف  لننه  – 235  ص9ج
 .187  ص8ج –ان  األصطًب  –الش إًا  
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 وجه الداللمب:

الحفديوًإل لف يحًإل فف  تحف يم الخمف   صشإل اللبف   فف  ال حف يم ل ثف  

كف  احفك  لشإل الخمف  الفم لمف  صلنس ل لمً  فنإو  الفاهً  صلممً  المغق 

  ف شم  افً إفًإل ال صففً  بًتلفم الافديم شص افً الف حدث  ففًل ح يم (1)بصاخد

لففنس ان طففً  بًتلففم ح فف  يكفف إل تغنفف  اتلففم اغنفف ا  لمحكففم  اامففً اتل بففًب 

 .(2)لكًب  فًألحكًم ت لما بحاناق األلمً  صالنًلً ت بنلمًاهً صشلاًبهًبًا

  ففف    ففف  شإل المخففدباذ بجمنففل شا الهففً لففبوففمفن  وأمننا املضقننول -

لبن ذ بمً ينففا لمف  لف ال المف ان المخفدب  اف، شاف ا  المً  صض ا  ااتةاا 

ط يفا غنف    ا الف المدا، ا، ق ذ شصتنال  صببمفً ااحفطًامق صببمً نفلهً 

  (3)ر يف يجم  ا، ثمنهً  ا، شجف   لفب  صل حافا اا ف اب يوبفل ال حف يم

  صقفد (4)صلاةا  الحم م با م ات شصنذ بهم بداً  صبصحً  صجحمً  فمً ا،لل تمب

المخدباذ صشث لً ف  ا لًطنهً فافً : "صلف  شضبف  اف،  (تنمنق)صلف اب، 

                                           
 صاً بلدلً. 74ص –ااناًإل صلةاجه  –( ن. الحند الجمنم  1)
  صن. لبففد 152  ص8ج –الاً فف  تانال/ تكممففق ففف ح الاففدي   –( ففف  افففس الملنفف  2)

   –صاففففففً بلففففففدلً  184ص –الخمفففففف  بففففففن، التفففففف  صالفاففففففه  –الغنفففففف  حمففففففًن 

تحفل ارف اا ن.   –م بلفًلق ااافً -صباجل شح بصا المخفدباذ  –م 1971لـ/1399

 .157ص –احمد األحمدم شب  الن ب 

ن. احمد األحمفدم  – 270  ص1ج –بصاال البنًإل  –( الشنخ/ احمد لم  الاًب ا  3)

 .18ص –الم جل الحًبا  –بلًلق اااًم  –شح بصا المخدباذ  –شب  الن ب 

 .43  ص9ج –فاه الحنق  –( الشنخ/ لند لًبا 4)
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الخمفف  افف، حنفف  شاهففً تفحففد اللافف  صالمفف،اج ح فف  ياففن  ففف  ال جفف  تخنفف  

 .(1)صنيًثق  إمً شإل المخدباذ ت بث الف  ب صالخدب ف  األط اا

ف فف  فاففد االاففد فاهفً  األاففق االففةاانق لمف  شإل اففً ي وأمننا اإلعنناع -

األرففنً  الضففًب  بًللافف  صغنفف ال افف، شلضففً  الجحففم ناضفف  ففف   صيخففدب افف،

 .(3)ألب ابهً ا نفلً  لض بلً صلد   ص لب(2)تح يم الخم 

اف، ا فنض م  (تنمنفق)ابف، ص  مان املالكياة   (القارا  )وقد حكا   

الحنًبمففق ااجمففً  لمفف  تحفف يم الحشنشففق  صاامففه لنهمففً بلفف: اللممففً  اوفف  

: اإل تغننف  اللاف  حف ام (تنمنق)  قً  اب، (4)غن لمًص (الهنوم  صالانلًا )

باجمً  المحممن، صقً : شإل إ  اً يغن  اللا  يح م بًتفً  المحممن، صقفً : 

 .(5)صا، ال ح   لب صتلم شاه حةا   فااه يح  ً   فاإل تً   صات ق   ا تدا 

لم  تح يم المخفدباذ بهً فااه يمك، اتل دت    أما القواعد الفقهية

 د  لد ال باال.باًل

ل  الت   صال لًا  صاؤنم ل ال الاًلد  شإل بل: األرنً  والذرائع 

صاؤنيفق الف  ال قف   فنفه  فًلفلف  ال اقفل فف  تح م ألاهً افضنق ال  الح ام 

ل ال الاًلد  لنس ح ااً  ل اته  صاامً ل  ح ام لمً يؤنم النه ا، ال ق   ف  

                                           
 .128ص –بً  حد الش    –لش لنق الحنًلق ا –( اب، تنمنق 1)

 .257   231  ص4ج –الف ًصى الكب ى  –( اب، تنمنق 2)
 .218ص –يحنل إل  –( الشنخ/ احم ن رم  ذ 3)

صلفه شيضفً  ال،صاجف   –  المتنلف   – 233  ص4ج –الف فًصى  –( اب، حج  الهنوم  4)

 .25  ص4ج –لب  الحةام  –اااًم الانلًا   – 216  ص1ج –

 .342   218  ص4ج –الف ًصى الكب ى  –نق ( اب، تنم5)
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  احف تنل الاف ا  ف لنً    صب تبنفا لف ال الاًلفد  لمف (1)شا  احف م ل اتفه

بناففه ا ا إففًإل افف، المحففس صالمشففًلد صالملفف صا لمنففً  جمنلففً  شإل المفف ان 

المل صففففق اهإل )بًلمخفففدباذ( إًلحشفففنش صاألفنففف إل صالك إفففًين، بهفففً اففف، 

المضًب الاحنق صاللامنق صال صحنق صاألنبنق صاتق اًنيق صاتج مًلنق ف   

لفةام  اإل لفم يكف، بح فنفق إًإل ا، الض صبم ح ا هً ف  اقف  اا اً لمخم  

صل لب لبا الا   بنإل فاهً  االةام شجمل ا لم  ؛ (2)النص فب صحه صالنًال

  ظه ذ ف  لهدلم صتبنن ا آثًبلً الحنةق فف  اااحفًإل  ح اق المخدباذ ال

شاهففً ففف   آثففًب الخمفف  الفف م ح ا ففه النافف ص صل ففف ا  صبنة ففه صاحففمه 

صح افه النقف  اللامف  (  ) الا يحق ال ا حق ف  إ ً  اهلل صلنق بل له

ا بصا ح ا هً صق بصا لا بق تنًصلهً  إمً ق بصا ح اق اتتجًب بهً فالحمنم 

ً  فف  جفج ي،  صق بصا شإل الف حةالهً إًلف حةا  الخمف   صقفد ًصلا بق الم 

إل فنهً ا، المفًلد اً لنس ف  الخم   فهف  شصلف  بفًل ح يم  صاف، ش"إ بهم 

   ً   فاإل تً  فنهً صات ق   ا تدا   تم شاهً حةا  فااه يحتلال حمهً ص

 .(3)"يام  لمنه  صت يدف، ف  ااًب  المحممن،

"يدض  ف  الخم  إ  احك  اًالفً  إفًإل شص جًافدا    وجاء عنه  أيضًا:

لاففن ا  شص اتب ضففً   صالمامففق الممل اففق )الحشنشففق( لامففق فحفف   صفجفف ب 

                                           
الهففدم  –( المك فف  ااقمنمفف  لشفف   البحفف  الم  لفف  ال ففًبل لمنقمففق الاففحق اللًلمنففق 1)

  نصب الفففدي، 6ج –لمحفففمق ال وانفففف الافففح  اففف، ضفففةا  تلفففًلنم الفففدي،  –الافففح  

 م.1992   – 18ص –صاألضةاقنًذ ف  ال قًيق ا، اايدت صاكًفح ه 
 .163ص –الم جل الحًبا  –شح بصا المخدباذ  –م شب  الن ب ( ن. احمد األحمد2)
 – 4ج –  صباجففل لففه الف ففًصى الكبفف ى 128ص –الحنًلففق الشفف لنق  –( ابفف، تنمنففق 3)

 .257ص
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خفف   ال جففً    صلفف  تفف ل  بن(1)تحفف ك الامفف  الحففًإ، الفف  شضبفف  األاففًإ،

صبًلملًا  الفً مق ف  اااحًإل صتجلمه غن  صفف  ا ا لًلفد  صغنف  شافن، ا ا 

تمنفل فنفه الشفل ب بًلمحفة لنًذ  صالشفل ب   اؤتم،  صغن  لًن  ا ا حفدث

يابح صب لب   بًلك ااًذ  صتممؤال بلبً  صناً   صضنًاق لنفحه صلم، يلًر ال

نال ال  المج مفل الفً ف  إمً ت صاه لض ا  فًلدا  ا ب  ا  يح م صبًؤال صفحً

ه صيفحدال  ا إل فم، شصج  ال اجبًذ اللم  لم  بنله  صقًيق لممج مل ةب نف

هم  شإل افن  صا، لنً يك إل الف ي، احفمل لفنهم  شص يحفمل النفً  (2)ا، ر ال

  صلفم يف ن لف، األامفق األصااف  رف   () اهً لنق ال لف  حالحشنشق لم ت

لف إل لمف       صاف، الف ي، ياف  تح يمهً  ا، الف ي، يف ف صإل لمف  اهلل الكف

اهلل بغن  لمم  صا، ال ي، يلمم إل لم  افحًن المج مل االةاا  لف، ط يفا 

ن  الحفففم فففف  الدلفففم  صبففف لب تكففف إل جففف يم هم اضفففًلفق ج يمفففق افحفففًن 

مق اتف ف ا  لمف  اهلل  صج يمفق الف خدام الفدي، فف  الشفه   يالمج مل  صج 

 ال لف  لاف آإل صت فف  شقف ا    الم لم ي ن فف  ا(3)صاله ى صافحًن المحممن،

()  صت شق ا  األامق الم ادان، رف   ضفًص ب مفب المف ان  ت فف  حمهفً صت

لم تك، ال صفق ف  تانهم جمنلً   صاامً ظهف ذ فنمفً بفن،  ًف  ح ا هً  ألاه

حننمً ظه ذ نصلفق ال  فًب  صا ا  المًاق الحًنلق صالمًاق الحًبلق ا، الهج  

ا  ال صفففق  صشإل تحفف يم الخمفف  لففنس تلبففديً   إًاففل ق الففد ال شفف يل االففةا

                                           
شحفف بصا  –ن. احمففد األحمففدم شبفف  النفف ب  –اشففًبا  النففه  –تان الملففًن  –( ابفف، الاففنم 1)

 .164ص –المخدباذ 

 .164ص –الم جل الحًبا  –شح بصا المخدباذ  –( ن. احمد األحمدم شب  الن ب 2)
المحك اذ ف  الشف يلق االفةاانق  –  ن. شحمد طه بيًإل 165ص –( الم جل الحًبا 3)

 .197صح    – 193ص –صاً ي  ت  لمنهً ا، آثًب 
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إًال تمفب المف ان اح افق فف  اقف  ل ا  ؛صاامً إًإل اح اً  لمً فنه ا، الض ب

 .(1)لم يك، شرد تح يم الخم  اإل االةام صتح يمهً ا، ا  

 ن أما ع  الرأح الناتج ع  التضامل يف املواد املخدرة:

لفًل :األا ا  ق له تفم، األل   الش لنق ف  تح يم 

(2)

 وجه الداللمب:

اهيففق الافف يحق ففف  النهفف  لفف، شضفف  صتنففًص  اففً  الغنفف  ب جففه بًطفف   

صإفف لب لفف، إحفف  المففً  افف، ط يففا بًطفف  شم احفف م  صشضفف  المففً  شص إحففبه 

 بًلبًط  لم  صجهن،:

إًلح قق صالنا  صالغا  صالخنًاق. ض ال لم  صجه غن  اش ص ش:أوهلما

شضفف ال صإحففبه بتفف   حق لففً الشفف   إًلامففًب شص اللافف ن ثانيهمااا 

صالخمف    المح اق إمً ف  ال بً صبنل اً ح م اهلل اتا ففً  بفه إًلمن فق صالفدم

                                           
نبالق لمشفكةاذ  –الف ًصى  –( باجل ا، ف ًصى الملًل ي،: الشنخ/ احم ن رم  ذ 1)

الف فففًصى  –الشففنخ/ احمففد ضففًط   –الن انففق صاللًاففق  المحففمم الملًلفف  ففف  حنًتففه

صافً بلفدلً   2575  ص7اجمفد  –المجمس األلمف  لمشفة إل االفةاانق  –االةاانق 

 –الشنخ/ جًن الحا لم  جًن الحفا  –م 1982لـ/1402   –صاً بلدلً  2580ص

 3593  ص10اجمففد  –المجمففس األلمفف  لمشففة إل االففةاانق  –الف ففًصى االففةاانق 

 م.1983لـ/1404   –دلً صاً بل
 .29ا، اهيق  –( ل ب  النحً  2)
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 ؛(1)فففاإل لفف ا إمففه حفف ام  الم نًصلففق لممخففدباذ ب لفففهً لمفف  اففً لففمف بنًاففه

صبهف ا جفً ذ  ك إل ال بح صالكح  النًتج لف، المخفدباذ احف م صلم  ل ا ي

: "اإل اهلل حفف م الخمفف  () انهففً ق لففه( )األحًنيفف  الكونفف   لفف، ال لفف   

  صل ا يلن  شإل ثمف، (2)صح م الخن،ي  صثمنه"  صثمنهً صح م المن ق صثمنهً

 .(3)، ال   ت يح  اتا فً  بهً إًلمخدباذ ح ااً نالل

 :واليهودية املسيحية ثانيًا: اإلدمان يف

ااناففًإل صال بفف ال إففنم ففف  غًلفف  اا لففه بففف: الففدي، المحففنح  

ضتنةق ت حم  النه إمً لف  إًافل شاف ا  لفغن ا  ثفم تافبح قنفدا  رفديدا  ت يمكف، 

ال خمص انه ب  ال ب  الك ً  الماد  ااناًإل ضدلق رفه يق ا ا إممفل اف ج 

ااجف   صااخفد  اف،  لنهً الم ذ حن  جً  فنه: "صلك، إ  صاحد يجف   ا ا

رفففه ته  ثفففم الشفففه   ا ا حبمفففل تمفففد ضتنةفففق  صالختنةفففق ا ا إممفففل تنففف ج 

  صص ح الك ً  الماد  شإل المخدباذ تلد اااحفًإل بًلح يفق صلكف، (4)ا تً "

ادانهً يان  شلن ا  لهً ف  لب نيق ا   فجً  فنه: "صالدي، ايًلم بًلح يق 

  (5)شيضفً " فهف  لفه احف لبد صلم شافحهم لبند لمفحًن ألإل اً ااغم  انه شحفد

اف، لف ا المهف  الحفًب  لمفنفس  الماد  يمنل اااحًإل اف، اتق ف ا  فًلك ً 

 ا، ااناًإل ضحًب  الدانً صاهض  .  صالجحد  ألإل ف  اتق  ا

                                           
 .180ص –الم جل الحًبا  –شح بصا المخدباذ  –( ن. احمد األحمدم شب  الن ب 1)
 بً  األر بق. – 2ج –( الحدي  شض جه شب  ناصن ف  لننه 2)

 .180ص –الم جل الحًبا  –شح بصا المخدباذ  –( ن. احمد األحمدم شب  الن ب 3)

اشًبا  النه ف  المخدباذ شصلًم صشضتًب صحاًاا نلن  ابرفًنم  14/15:  1لا   ( ي4)

 36ص –يادبال لندص  اكًفحق صلةاج ااناًإل صال لًط  ب اًلق اجمس الف تبا  

 م.2002   –  ال ًللق  –
 .36ص –اشًبا  النه ف  الم جل الحًبا  - 9:  2ب   2( 5)
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ت تنق  ال  الخم  ا ا شحم ذ حن، تقهف  حبًبهفً " جاء فةه أيضًا:و

  (1)دغ إففًألفل اذفف  الكففن  صلفًغل ا ق قففق ففف  اهضف  تمحففل إًلحنفق صتمفف

  صت تكف، بفن، (2)حكفنملفنس صالخم  اح ه،اق صالمخدب لجفًج صال ف اح بفه 

  (3)رففًبب  الخمفف  بنفف م الم مفففن، ألجحففًنلم ألإل الحففكن  صالمففدا، يف افف اإل

  ل ا صي  فح الك فً  المافد  (4)ضم ا  شص احك ا  ت تش   شال صبن ك الب

، الفةففًذ ال فف  ت تففدض  المحففك  شص المخففدباذ  ففم شإل الفف ي، يففدان إل لفف ا  

صت لبففد  شصثففًإل صت   الجنففق صتفاففد الحنففً  األبديففق فنافف  : "ت تضففم ا ت تاففً

فًلفا إل صت افنب ا إل صت اضفًجل إل  إف با  صت لفًبق إل صت طمفًل إل صت 

  لففففكن صإل صت اففففدان إل صت رفففف ًا إل صت ضففففًطف إل ي ثفففف إل امكفففف ذ اهلل

م النف م الحفمً  صاألبض  قفد اهإل ل  فف  يفد اااحفًإل شرفهد لمفنك صاتض نًب

الحنففً  صالمفف ذ  الب إففق صالملنففق فففًض   الحنففً  لكفف  تحنففً شاففل  شاًاففب جلمففل

 .(5)صاحمب"

"صإمم ال   لًبصإل قًاةا : ضم ا  صاحك ا  ت  وجاء يف الضهد القدي :

لكفف، ت تم تفف ا  ؛لنففد نض لففب الفف  ضنمففق اتج مففً  تشفف   شاففل صبنفف ك الففب

لم مننفف، بففن، الماففد  صالمحمفف  صبففن، الففنجس ص  ف  ففً  صل بففً  افف، شجنففًلكم

صالتًل   صل لمفنم بنف  الف اان  جمنفل الفف اا: ال ف  إممهفم الف   بهفً بنفد 

 .(6)ا ل 

                                           
 .36ص –ا اشًبا  النه الم جل الحًب – 31:  23( شم 1)

 افس الم  ل. –الم جل الحًبا  – 1:  10( شم 2)

 .36ص –الم جل الحًبا  – 20:  23( شم 3)

 .36ص –الم جل الحًبا  – 9:  10( ت 4)
 .36ص –الم جل الحًبا  – 19:  30( توننق 5)

 .10 – 8الجممق  – 10االحًت  –( لف  الةاصين، 6)
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صإمم ال   ا ل  قًاةا : إمم بن  ال اان  صقف  لهفم  وجاء فةه أيضًا:

ا ا شاغ ت بج  شص اا ش  لنن ب ا ب الن ي   ل نف ب لمف   فلف، الخمف  صالمحفك  

صت   يش   ض  الخم  صت ض  المحك  صت يش   ا، اانل اللن  يف  ت  صت

حً  إ  شيفًم اف بال  ت ينإف  اف، إف  افً يلمف  اف، جف فق بينإ  لنبً  بطبً  صت يً

 .(1)الخم  ا، اللجم ح   الاش 

 موقف حمققوا أهل النتاب:

شافففه ال اففف  بفففبل: لممفففً  النهففف ن  (شحمفففد غمففف  ) إففف  الفففدإ  ب 

لفنهم افً يشفنله االمحفك اذ  صااف   ل بشيهم ف صالناًبى ف  اا  صال تم

بل: النً  ا، شإل الكننحق ت تح م تلًط  الخم  لم  شتبًلهً فناك صا  لب 

غًيفق اااكفًب  فتمفف  افنهم شإل يك بفف ا فف  لفف ا الم  ف   بنًاففً  تحف ا  لمنففه 

صا،  لب افً جفً  فف  إ فً  اتف اإل   األ لًإل  فكًإل بن الجمنل يفند ال ح يم

المن،لففق تاضفف  بمنففل الخمفف   ألاهففً ت مففف األجحففًن صتففؤنم  قنففً: اإل الك فف 

صجفً  فف   23/20بًلحكن  ال  الفاف  صال شفهد بمفً جفً  فف  لفف  األاوفً  

الختً  المش  ك ال م إ به إ  ا، ات اإل شلن   اكًبي  : صال م اض نف  

فنمً بلد بت ي إً  لمكننحق األبث  إحنق الم قحنق صشلاف انفم  : اإل جمنل 

 .(2)ك ً  الماد  تح م قتلنً  ر   الخم بتلًلنم ال

                                           
دلً  صباجففل ن. جملففق لمفف  الخفف ل   صاففً بلفف 1  الجممففق 6( لففف  اللففدن االففحًت 1)

 .32  ص26  16  12المحك اذ صالمخدباذ ف  الش اال الحمًصيق  ص

م بلفد شإل قفًم 1957صل  إ ً  شضف ج بماف  لفًم  –آثًب الخم ب  –( ن. شحمد غم   2)

بمحح رًا  ألبلًن اشكمق الخم ب صص ل الملم اًذ ال   حا  لمنهً شاًم جًالفق 

 الدص  الل بنق.
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 أسباب اإلدمان

 :متهيد
اإل الجفنس البشف م يجف م بحف لق ا لمفق صبا  الشفه اذ  صي حف ك 

بًاففدفً  احفف  الهًصيففق  صامففً يففد  لمفف   لففب شإل الففًق   المحففك اذ صاناففًإل 

 المخففدباذ  صتلففنمً ال ففدضن، شلففبحل لفف  اللففًن  الغًلبففق الم بلففق صشلففبح

اج نً   لب ل  المح ون   صامً ينف ب بًلشف  شإل تلفًط  لف ال األاف ب ان شف  

بن، الشبً  صالم الان،  صبخًلق التةا  ف  جمنفل ا احف  ال لمفنم  بف  اإل 

يشففًبإ، التففةا  ففف  تلففًط  لفف ال  ختفف  ن  الفف  التًلبففًذ شيضففً  فنلففبح،ال

ذ صاأللفففبً  ال ففف  تفففؤنم الففف  اا شفففًب المحفففك ا  المففف ان صاانافففًإل لمنهفففً 

صانهً شضةاقنق  صانهً   فمنهً شلبً  اج مًلنق صالمخدباذ إون   صا ن لق 

صانهففً شلففبً  الفف لمًبيق   بً  افحففنقـً شلففـصانهفف  شلففبً  حضففًبيق اًنيففق

 وتوف نتناول أةان مظاهر هذ  اهتباب فةيا يلي:  (1)صلنًلنق

 أواًل: اهتباب االجتياعةمب:

ق ال ف  يلنشفهً التفف   فهف  ت لدن ل ال األلبً  تبلً  لمم اح  اللم يص

تبفدش افف، قبف  المففنةان حفن، يكفف إل شحفد األبفف ي، افدانً  شص إةالمففً افًب   بحًلففق 

األلف   صاففدى اففً يحف ن افف، لةاقففق بفن، شف انلففً ثففم طف ب تكفف ي، األلففدقً  

صانهً ل   فهم الن  الح يق صحاف     صاتل مً  ال  الشًالًذ صتادياهً

 باب فةيا يلي:وتوف نتناول عرض هذ  اهت  اااحًإل

                                           
 –الم جففل الحففًبا  –فاففه األرفف بق  –ن. لبففد ال لففً  ط يمففق  –فففس الملنفف  ( ففف  ا1)

 .481ص
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 أواًل  احلالة النفسية لألم خالل مرحلة احلمل 

لاد ثبل شإل ا ت ا  الحًلق النفحفنق لف م ضفةا  ا حمفق الحمف  يفؤنم 

ال  ا ت ا  ف  بنةق الجنن، اف، ضفةا  ابتففً  احفبق األنبينفًلن، فف  ناهفً 

صبًل ًل  إمنق األنبينًلن، المدف   لمجنن، صاً يحببه  لب ا، ابتففً  نبجفق 

لححًلفنق لنفدال  صلهف ا ي لفد التفف   ص امفف  اافلفًل  رفديد انف  شيفًم حنًتففه ا

األصلفف   صافف، لنففً فاانففً احفف تنل شإل اافف   ف فف   حمفف  طبنلنففق المفف،اج لفف  

  صنصب األ  (1)شحح، اً يمك، تاديمه إاًلد  لتف  اح ا  الاحق صالمف،اج

ايجًبففً   رففديد األلمنففق ففف  تففنثن ال لمفف  افحففنق صاافلففً  األم اللففًطف  لففمبً  ص

صانه بًل ًل  تنثن ال لم  جنننهً  إمً يحب  ال  ت  ال م يحببه لم  األم ف  

اهفً ال  فق لهف ا ال ف ت  االمج ملًذ الحديوق شث ا  لفمبنً  لمف  جنننهفً حنف  

  صبنقف   لف يلق لمف  افً يحفدث ل طففً  الف م (2)ح   آض  لحقفًذ الف تن 

تذ افف تهم ا نجففق ي لففدصإل افف، شاهففًذ ال مففداذ لمفف  الكحفف   افف، اح مففً

تحممهم بًلكح لنًذ اًلنب لمً يحدث لهم ا، ا ت ابًذ ا  نق فف  ف ف   

ه  اق   إًفنق انباك المخفًط  ال ف  تفنجم لف، لفدم تحكفم فتك ينهم إنجنق 

 .(3)لم  شطفًلهً األم ف  لم إهً صاضًبال

 

 

                                           
صاففً  19ص –األلفف   صال قًيففق افف، ااناففًإل  –( ن. شحمففد جمففً  اً فف  شبفف  اللفف،ايم 1)

 .124507قحم ال لًا  تحل بقم  –اك بق جًالق الاًل    -بلدلً
الم جفل الحفًبا  –انافًإل األل   صال قًيق اف، ا –( ن. شحمد جمً  اً   شب  الل،ايم 2)

 .18ص –

 .19ص –( الم جل الحًبل 3)
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 ثانةًا: حالمب اهترة خالل فرتة الطفولمب:

مو  ا، ي م لةاجهفم اف، اانافًإل قفد لاد شثب ل األبحًث األضن   شإل ث -

تل   ا لملنف األل م ال م ي خف  لف ب  اتل فدا  الجحفدم شص الاحف   شص 

شص تل  فف ا لإللمففً  اللففًطف  شص اتل ففدا  الجنحفف    اللاففً  غنفف  التبنلفف 

 ي :يل ونوضح ذلك فيما  (1)شثنً  الاغ 

 ب ـ  لف ب  اف، لفإممًذ شص شفلً  تؤ م اهضف ي،  صلف الضنف هو:

الفف خدام الحففمتق بغنفف  لففد  ال فف  قففد ينفف ج لنهففً  فف ب شص ضفف ا شص  لفف  

 .(2)الًبق شص الًاً  شص قد تفض  ال  الم ذ

صاللنففف األلفف م ي خفف  لففد  لفف ب انهففً: اتل ففدا  الجحففدم اوفف  شإل 

شص ااي ا  بًلح   صل  لًن    تما  لمنه ا ان لمبق شص الض   لم  ال جه

شص  ً لجحفففم ال ففف  قفففد تكففف إل ج صحفففً  شص ح صقفففً  شص ضدصرفففافففً ت ففف ك آثفففًبا  بً

  إمً قد ي خ  اللنف األل م ل ب  الاح   صاللاً  غن  التبنلف  (3)إداًذ

صل  اً ي مو  فف  شاف ا  اللافً  الشفديد الف م ت ي نًلف  افل لف، التفف  شص 

قدبته لم  الفهم او  حبس التف  ف  نصت  شص   به ل لمنمفه لفدم ال بف   

صلفف  تحففدث  إمففً قففد يحففب  اللنففف األلفف م الملًاففً  النفحففنق  لمفف  افحففه 

                                           
 .23ص –( الم جل الحًبا 1)
 .24ص –األل   صال قًيق ا، ااناًإل  –( ن. شحمد جمً  اً   شب  الل،ايم 2)

 .26ص –( الم جل الحًبا 3)
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لنفداً ي لف ض التفف  أللففًظ اهننفق شص تحفمن ه بنلفمً  اخجمفق شص تل  ففه 

 .(1)لمش م بكممًذ المهًاق الجنحنق صال هديد المح م  بًلض  

إمً قد ي حب  اللنف األل م ف  ل ب  اتل دا  بض   ال جه ف   -

  صلنداً تفاد ل ال الواق (2)يحدث تآإةا  ف  حبه لهمًفاد الواق ف  ال الدي،  ص

بن، األطفً  صالاًامن، لم  ت بن هم يجل  األطففً  غنف  قفًنبي، اتمافً  لمف  

بنففً  لففداقًذ حمنمففق شص تلففًصإل اومفف  اففل اهضفف ي،  إمففً شإل الاحفف   ففف  

الًامق األطفً  يغ   ف  اف لهم شإل اللةاقًذ اااحًانق تبن  لمف  الاحف   

اف لفففهم بفففنإل اللةاقفففًذ افففل اهضففف ي، صال لًاففف  الهفففم ت يكففف إل صت شفففبل  

 اللنفف   صقفد يفؤنم  لفب(3)بًلمنتا صاأللم   اللًق   صلكنه بًللنف صالشفب

شيضً  ال  الفشف  الدبالف  صال لف   فف  المفداب  فنجنحف إل الف  اافًحبق 

صلففف ا افففً يكففف إل اففف ا  لقهففف ب لافففًبًذ صجمًلفففًذ  األطفففً  اففف، شاوفففًلهم 

  إمففً قففد ي خفف  اللنففف األلفف م لفف ب  (4)اب  صالمففداب البمتجففق ففف  الشفف 

اتل ففدا  الجنحفف  صلفف  شإل ي لفف ض التففف  لممًبلففق شم افف   افف، اتتاففً  

شص شإل ت صى له  شص شفةام جنحنق ضمنلق شص اجبًبال لم  بؤيق ل ب  الجنح  

الااففص الجنحففنق بهففدا اغفف ااهم لمممًبلففق الجنحففنق  صقففد يحففدث لفف ا 

قفًب  شص ااضف   شص األلفدقً   صلف ا اللفدصاإل يفدفل اتل دا  ل طففً  اف، األ

  فاححففً  ال الففدي، بًألاففًإل صاتلفف ا اب ففف  (5)الفف  الوففنب إ النففق اهضفف ي،

حنففًتهم ال،صجنففق صامًبلفف هم  ففب  الففنفس يهنففئ المنففًا صالبنةففق المنًلففبق 

                                           
 .28ص –( الم جل الحًبا 1)
 .29ص –اناًإل األل   صال قًيق ا، ا –( ن. شحمد جمً  اً   شب  الل،ايم 2)

 صاً بلدلً. 31ص -( الم جل الحًبا 3)

 .32ص –( الم جل الحًبا 4)
الم جفل الحفًبا  –األل   صال قًيق اف، اانافًإل  –( ن. شحمد جمً  اً   شب  الل،ايم 5)

 .28ص –
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إل ط ياففق ابفف    حففًلد لمفف  لففدم اتل مففًن لمفف  اللاففًقن  صالكح لنففًذتال فف  

يجففف  شإل تلتفف  التفففف  الاففدب  لمفف  الففف حكم ففف  الفففنفس  ال  ففًلق  اتهففً 

لفًلًذ بجفدص  افنقم لف ا تفف  بًح نًجًتفه صفف   /4/فاب فً  التفف  إف  

افس ال قل تجلمه ي حم  الج   البحفن  الف م ت يفدفل لملنفف طمبفً  لمتلفًم  

  إمً يج  لم  اهبفً  تفحفن  (1)صب لب ي لمم  ب  النفس بًللا  صالح  الً 

قف اباذ لمتفف  لنفداً تبفدش ا حمفق األلفةمق صالمتًلف  ح ف   اً ي خ صافه اف،

يقه صا له شاهم ت يفلم إل  لفب ب لجف  شص بفدصإل لفب   صلكف، لف ال الاف اباذ 

ل  لمً لف  شفضف  لمتفف   إمفً لمف  اهبفً  انًقشفق افً يافل فنفه األبنفً  اف، 

المشفففًإ  ي اففف ا فففف   صشإل ي ففف ك اهبفففً  لحكمفففق التفففف  بلففف: شضتفففً  

 .(2)ا اجه هً بنفحه

صيلنفف  لففدم التففً  األبفف ي، الاففدب الكففًف  افف، ال غ يففق اإلهيننال:  -2

صقد يك إل   لتفمهم شص المً  التًاه اً يح ًجه ا، اةابس شص نصا  شص لك،

ًف  لمتفف  بفنإل ت كفلنفداً ت يلتف  األبف ي، اتل مفًم ال  لفباالمً  افحفنً  ص

ل  الم بمفد  احف  المشفً اشص شإل يقه   إل المحبق لهاي حد ثًإل النه شص ت يقه 

شبنً لففً صتصجهففً ات لفف يلًذ لمفف ش    صافف، االمففً  شإل ت تفف ى ا(3)شطفففًلهم

قةاا  ف  الن م ا  ل  ا لافق اف، شلبفً  صاشفاًذ اللمف  صغنف  قفًنب  لمف  

 .(4)بقًبق األبنً 

                                           
 .21ص –( الم جل الحًبا 1)
 .21ص –( الم جل الحًبا 2)

الم جفل الحفًبا  – قًيق اف، اانافًإل األل   صال –( ن. شحمد جمً  اً   شب  الل،ايم 3)

 .28ص –

 .2ص –الم جل الحًبا  –ااناًإل صلةاجه  –( ن. الحند الجمنم  4)
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فمشففكمق ااناففًإل بففن، التمبففق اامففً ت لففلل بهفف ا الشففك  الحففًن ا نجففق 

جفً  لف،  الكبن  صتف ك األصتن بفةا بلًيفق  ض صج الم ش  ال  اللم  به ا الكم

إل اجففًت المفف ش  ففف  اللمفف  ي نًلفف  لكحففنً  اففل نبلفف: التبنبففًذ الافف  : "بفف

تحاف  المف ش  لمف  شإبف  قفدب اف، صا، ثفم ففةا افًال اف، شإل  ؛ااهنًب األل  

لكفف، لففنس بًلضفف صب  شإل تم فف،م الدصلففق بايجففًن لمفف  لهففً ضًلففق ففف    ممففالل

 .(1)الم ش "األلمً  ال   ت تح ًج ال  

فففنم بنففل يشففل  التففف  فنففه بًألاففًإل ص ففب  الففنفس صاتًحففق الف لففق 

تتخفففً  الاففف اباذ بحكمفففق صتلاففف  لففف، يفففدفل التفففف  الففف  الخضففف   ايحفففً  

الجمًلففًذ الفًلففد   شاففً التففف  الفف م ينشففن ففف  شلفف   ت تمففنح التمناننففق 

صلف  الحفم ك   صاألاًإل صالح  فح ا يقه  لمنه لدم األاًإل فف  تاف فًته

صالكح لنفًذ ل كف إل ل م يدفل به فف  المحف اب  الف  اتل مفًن لمف  اللافًقن  ا

 .(2)صلًا  نفًلنق له

ًلبنةق الاحنق ل  ال   تك إل لًناذ صطبًلفً  تف ف: اتل مفًن لمف  ف

صلفف  ال فف  تمففنح   الكحفف   صاللاففًقن  إحففم ك رخافف  ففف  احفف اب  الحنففً 

شص ال حففن  إبنةففق  ًأللفف  ال فف  ي جففد فنهففً الاهفف ف  الحفف  المنضففب  الفف ال  

 .(3)شل يق ل  ال   تهنئ الب ب  األصل  لتبً  صلم ك اج مًل  رً 

 

                                           
اافً  فف  ج يفد  المحفً  يف م  –نصب األل   ف  احًببق اانافًإل  –( ن. لهن  اب صك 1)

 م.15/10/1985

 .22ص –األل   صال قًيق ا، ااناًإل  –( ن. شحمد جمً  اً   شب  الل،ايم 2)
 .20ص –( الم جل الحًبا 3)
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 ثالثًا: أصدقاء السوء:

ف  لنًلق االةام لم قًيق ا، ااناًإل ح ب الاف آإل الكف يم اف، ق افً  

  اهم ل   صاداافق فف  الفدانً صاهضف  شالح   صاه  ل، اجًلح هم  صشضب  

  إمً شبرفد ال لف   (1){شَّْنت ًإُل ل ُه ق ِ ينً  ف ح ً  ِقِ ينً ص ا ، ي ُكِ، القً  تلًل : ي

( المحممن، ال  اض نًب المجًلس صالجمنس ف  ق له: "اامً او  الجمفنس )

 إلالاًلح صالجمنس الح   إحًا  المحب صافًفخ الكنف   فحًاف  المحفب اافً ش

 صااففً شإل تب ففً  انففه صااففً شإل تجففد انففه بيحففً  –يلتنففب بففدصإل شجفف   –يب يحفف 

  (2)طنبق  صاًفخ الكن  اافً شإل يحف   ثنًبفب صاافً شإل تجفد انفه بيحفً  ضبنوفق"

إفف ا ففاإل النًرففةن، فف  شلفف    فنلفدقً  الحف   افف، الشفبً  الفًلففا المضفنل

تكًافهففً المشففكةاذ بففن، األ  صاألم افف، لفف الًذ الففًبك صطففةا  اضففت بق 

ق إ  ل ال شا ب تلن، لم   فنً  األبنفً  صصقف لهم ف يحفق اانافًإل ص فحن 

 .(3)فةا تنض لً بهم رفاق شص بحمقحهم مه ال   تج ًالحبً

 راأضًا: الشائضات املغرضمب غري املضاقب علةها:

ا، شلبً  ااناًإل اا شًب الشًالًذ بن، الشبً  اف، طفةا  المفداب  

صالجًالففًذ صشلففحً  الحفف ا افف، شإل المخففدباذ تحففب  حًلففق افف، اتا لففً  

حنق إ   لب ال  جًاف  انف  الشفبً  صالناقق صال نبه صالادب  الجحمنق صالجن

  صلدح: ل ال ال  اتبً  إ  اً ل  جديد صالحن  صبا  الم  ق صح  ال غنن 

 ل ا ا نًص  بنًإل حكم ال داصم بًلمخدباذ.  الف يق

                                           
 .38ا، اهيق  –( ل ب  النحً  1)

صشض جه اااًم احمم ف  لفحنحه بف قم  5534( الحدي  شض جه اااًم البخًبم ب قم 2)

146/2628. 
 .2ص –الم جل الحًبا  –ااناًإل صلةاجه  –( ن. الحند الجمنم  3)
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فًهلل تلفًل  ياف  :

(1)

 جه الداللة و

   فنمً ينب ه اهلل تلًل  ا، ثم اذ غإل ال لبن  بًتتخً  افًن  تدض  الا

النخنفف  صاأللنففً  بتقففً  حففةات  طنبففً  ب ح يمففه الفف  اففً يحففك   صت يفلفف   لففب 

المغ يق: "صقفد فف      حن  جً  ف  الف ص (2)شحدلم لنفحه  ب  لغن ال شيضً 

ش   لمفنفس ضًلفق  شافً األضف  ففنلم ال نًص  شض  البنإل   بن، األض  صال نًص 

 .(4)فه  الش ا  (ًا)سكرصشاً   (3)ألاه ينض  له صلغن ال"

الم ان ا، الحك  ل  ا، شإل صقد قًال األنلق ا، الحنق اً ي  ح  ل ا

 من ذلك   صلنس الخم  صالمخدباذ  الش ا  التًل 

"اإل اهلل لم يجل  رففً إم فنمفً حف م  يف السنراأ  مسضود  قول -

صق له "ت تحا ا شصتنإم الخم  فااهم صلفدصا لمف  الفتف    صاإل   (5)لمنكم"

 .(6)اهلل لم يجل  رفً إم فنمً ح م لمنكم"

بففف، احفففل ن ات شاهمفففً اصاإل إًافففً ا قففف فن، لمففف   لحفففديوًإلفهففف اإل ا

ألإل ا   لهمً امً ت ( )ا ف لًإل حكمً  صف  نبجق المحند ال  ال ل   

                                           
 .67ا، اهيق  –( ل ب  النح  1)
 .37ص –المخدباذ ف  الا آإل الك يم صالحنق المته    – ( ن. حم نال احمد ناصن2)

 بن صذ. –  ناب الك   اللممنق  – 113ص –الف ص  المغ يق  –( شب  لةا  اللحك م 3)

   الحمب . – 89  ص3ج –الجم ااًينس المغق  –( اب، فًب  4)

 .78ص – 10ج –ف ح البًبم بش ت لحنح البخًبم  –( اللحاةاا  5)

 .79ص – 10ج –ا ( الم جل الحًب6)
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شص  ، احل ن ال صايق لف، شلف  الك فً  إمً ت يل ا ل، اب اجً  لم شم فنه 

  صيؤيفد لفمً   لفب اف، النبف  (1)لم، ي صم لنهم إمً يا   لممً  الحفدي 

((  ا، حدي  طًب  ب، ل يد ل، النب )اا" :)لنحل بفدصا  صلكنهفً ه ً

اه ل، صاا  الحض ا  شإل طفًب  بف، لف يد الجلفف  لفن  نبصالحدي   نا  

يافنلهً فافً : اامفً الفنلهً لمفدصا   الخم  فنهفًال شص إف ال شإل( ل، النب  )

 .(2)(: "ااه لنس بدصا  صلكنه نا "فاً  النب  )

صفنه ال ا يح بناهً  000 يقول اإلمام النووي يف شرحه للحديث

شم الخم  لنحل بدصا   فنح م ال داصم بهً ألاهً لنحل بدصا  فكناه ي نًصلهً 

اصم بهً  صإ ا يح م بةا لب   صل ا ل  الاحنح لند شلحًبنً شاه يح م ال د

  صقففد فهففم ابفف، حجفف  افف، األحًنيفف  شإل النبفف  لففم يجلفف  (3)رفف بهً لملتففش

 فف صب  ففف  الفف لمً  الخمفف  صجلمهففً ففف  المن ففق بًل بففًب شإل اااحففًإل يجففد 

صله ا ففاإل ال لمنف   ؛(4)اندصحق ل، ال داصم بهً بخةاا المن ق ف  لد ال اا

تبفنح المحقف باذ غنف   ف صب   صالضف صباذ  ىإل تنًصلهفً لم فداصشبًلا  : 

لحنح  ألإل ال داصم بهً لنس   صب  صاامً ل  حًجق  ألإل الض صب  تك إل 

إففًإل  إلا ا لففم يكفف، لنففًك غن لففً لملففةاج صت قفففل حنففً  الملففًلج لمنهففً فناففً ا

                                           
 .37ص –الم جل الحًبا  –( ن. حم نال احمد ناصن 1)

( الحففدي  شض جففه: اااففًم احمففد بفف، ف فف ت بفف، لبففد اهلل بفف، ف فف ت بفف، حمنففد األتنم 2)

 3109حدي   541/ 3المن بق  ف  إ ًبه : الجمل بن، الاحنحن، البخًبم صاحمم 

هلل ل نفُه    تحانففا: ن. لمف  ححففن،   بفً  ش ُبفف  لننفد   ص اِافف  بف، حجفف  اْلِكْنفِدم  ب ِ فف  ا

م 2002 -لفـ 1423لبنفًإل/ بنف صذ التبلفق: الوًانفق   -الب ا  النًر : ناب اب، حف،م 

 اااًم شب  الفض  شحمد ب، لم  ب، احمفد بف، شحمفد بف، حجف  اللحفاةاا  )الم ف ف : 

 702/ 4لففـ(: ففف  إ ًبففه ال مخففنص الحبنفف  ففف  تخفف يج شحًنيفف  ال افلفف  الكبنفف  852

  إ ً  حد رًب  اْلخ ْمِ  بً  ادض  النًر : ناب الك   اللممنفق التبلفق: 1793حدي  

 م.1989لـ. 1419التبلق األصل  
 بن صذ. –  ناب احنً  ال  اث  – 152ص – 13ج –ر ت لحنح احمم  –( الن صم 3)

 .153ص – 13ج –( الم جل الحًبا 4)



 أ.د/ خالد عبدالعظيم أمحد سليمان                                      ه )دراسة فقهية معاصرة( ذ املدمن وإعادة تأهيللي الستنقاالطرق املث

 - 32 - 

صل  ا ج ن ناامً  شلبح اللةاج بهً حًجق  صالحًجق تن،  ان،لق لنًك بدي   

إففًإل تنًصلهففً لملففةاج حًجففق إًاففل  ا ا إًاففل ت تبففنح الحفف ام  فففا ا الضفف صب 

 .(1)ت يح  ال داصم بهً اً اح 

لفف ا صقففد ففف   لممففً  األلفف   بففن، الضفف صب  صالحًجففق صالمنفلففق  -

صلف  بمف غ الشفخص حفدا  اإل  ضرورة فاًل ا: ا ات  شغ اض المكمف ضمحق:

فه ال تبنح تنًص  الحف ام بف  ت جبفه    لم ي نًص  الممن   انه حا  له   ب

إشفه    ومنفعةة:   اً فنه اج ن جهد صاشاق صت تبنح الحف امصل   وحاجة:

صلفف  ال  لففل بنإفف  الحفف ام  وفضةةو :  إشففه   الحمفف ى وزينةةة:  ، البفف بففض

 .(2)فنه صالمش به

إمً صبن فف  بلف: األحًنيف  شإل شلف  الفنم، إفًا ا ي خف صإل الب فل اف، 

صالفف ب  لم افف ى بففه لمفف  بفف ن بةانلففم فحففنلهم    صالمفف،ب افف، الشففلن ـاللحفف

( شاحففك  لفف ا فاففًل ا: الففم. فاففً  إفف  احففك  حفف ام  فمفف  إًاففل لفف   )ال 

الحًجففق بمن،لففق الضفف صب  ففف  ابًحففق تنففًص  الحفف ام لفف ضص لهففم بلفف   اهلل 

( ف   لب صيكف  ف  ال )ل  إًإل فنهً فًاد   –ن  انهً صبفل الفًاد  لنهً نف

صلف الا آإل لهفً بفًل جس صشاهفً اف، لمف  الشفنتًإل  صشإل اج نًبهفً فنفه  –

صا ا إًإل الشًال لنفد األطبفً  النف م شإل إونف ا  اف،   الفةات ف  الدانً صاهض  

صشإل الشفً  ي  قف لمف  الف لدان المف ي: النفحف  ل ابف    األا اض افحنق

الا آاف  صالنبف م فمف، فا ا اً اف ذ افس المؤا، انهً بهف ا ال نفنف    اللةاج

                                           
 .38ص –الم جل الحًبا  –( ن. حم نال احمد ناصن 1)
  المتبلففق  – 167ص –رفف ت األببلففن، الن صيففق  –لفف ص  األففف ات  –اصم ( النبفف 2)

 لـ.1329   –الكمنق بما  
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  ينتبففا لمفف  صاففً صبن ففف  الخمفف  تجففدم ففف  اللففةاج لفف  إففًإل فنهففً لففةاج 

صا فح اف، شصجفه الدتلفق فف  الاف آإل المخدباذ ألاهفً تحفم  ضمف ا  إمفً لف  

 .(1)صالحدي  تتحًنلمً صتشًبههمً ف  ال نثن  لم  اااحًإل

 خامسًا: مفهوم احلريمب وحقوق اإلنسان وأثرهيا على اإلدمان:

ت يح مففف  اتمففف   لففف ا البحففف  الخففف ض فففف  ال فًلفففن  الفك يفففق شص 

الم اففمق بمفهفف م الح يففق الشخاففنق   ًا انففق شص ال ًبيخنففقالفمحفففنق شص الا

صالن ففًاج الم  تبففق لمفف  تا يفف  لفف ا المفهفف م ففف  النقففًم الاففًا ا  شص ففف  

صل لب فااه يكفننً شإل ااف ب شإل الملنف   ؛المنق اق اتج مًلنق لمانم الحم إنق

به ا المفه م ف  حدصن اً يح ًج ل ا البح  ال  بنًافه لف  حفا اااحفًإل فف  

  بادباتففه صاكًا ففه ال فف  صلبهففً اهلل لففه  شص بففًلم ج ناذ حففتلف م ً  إمففً يا

  صل ا الحا ف    فف  النقف   االفةاانق أللف  (2)ال   ضماهً له ف  األبض

الا آإل الك يم ا، او  ق له تلفًل : ًذيآاابًحق الما ب ف  لديد ا، 

(3)

صق لفه تلفًل : -

                                           
 .41ص  –الم جل الحًبا  –( ن. حم نال احمد ناصن 1)

الهفدم الافح   –المك   ااقمنم  بش   البح  الم  لف   –( انقمق الاحق اللًلمنق 2)

الففدي، صاألضةاقنففًذ ففف   نصب –لمحففمق ال وانففف الاففح  افف، ضففةا  تلففًلنم الففدي،  –

 .24ص - 6ال قًيق ا، اايدت صاكًفح ه ج

 .29ا، اهيق  –( ل ب  البا   3)
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(1)

 وجه الداللة 

صجه  افه م الح يق الشخانق إمً ياف بال   تًإلاألضن ت ضم، اهي ًإل

االةام فًألصل  تا ب ابًحق الم ل ال   لمًلً النص )تينق( صاحفبهً صاحف  

صتاف ب  –ضماهً ال  اهلل تبًبك صتلًل   صبن، لمق ضماهً بناهً شض جل لملبًن 

الوًانق ال جه اهض  له حن، تا ب شإل ال م ح اه اهلل لف  الفف احش القفًل   

ق "شم الففف احش ففف  األفلففً  صاألقفف ا  صاتل اففًناذ  شص الففف احش صالبًطنفف

صال   يح خف إل بهً لمف  الحف ا "  صلف  ااثفم   ال   ل لم، بهً شلحًبهً 

صيدض  فنه إ  الانق ألا  ببًا  شص اب م  صل  البغ  بغن  الحا شم القمم 

ً صانه ظمفم الفنفس بح اًاهفً اف، الحفةا  التنف  صالف بصن بهفبنا اله إًفق  

 .(2)لم  الح ام الخبن 

اهلل افففً ت ثفففم يخ ففف م لففف ا البنفففًإل الا آاففف  ب حففف يم قففف   الخمفففا لمففف  

يلممف إل: شم اف، تحف يم الحفةا  صتحمنف  الحف ام  صالنقف  فف  لفًتن، اهي ففن، 

صلمً نل  ب ح يق اتل م ً  بمً ضما اهلل ف  األبض ا، ر    يا   الف  

ت  –فففق آ اال الحففمًصيق إصت فففا الففه ففف   لففب الشفف –األ لففًإل شإل االففةام 

يل ا الح يق الشخانق با بتهً ال   ل فهفً اللفًلم الملًلف  بلفد الحف   

                                           
 .33  32اهي ًإل  –( ل ب  األل اا 1)
 .25ص –الم جل الحًبا  –( الهدم الاح  2)
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صل  الا ب  ال   ي ح   فنهً المج مل ا، اج مل احفًف    لمنق الوًانقًالل

يحفففف  شفففف انال صيحمفففنهم بمحًفق فففه اففف، اتاحففف اا الحفففم إ  الففف  اج مفففل 

 ؛ال ألافحفهمصً صا شإل يجنف،اح بنح )ا حمف  شص ا حف ب( يجنف، ألفف انال افً رف

ب  لند الم محكن،  –صب لب يخ مف افه م الح يق الشخانق لند المحممن، 

لنه لند شصلةب ال ي، يادل إل الف ن نصإل اق  الف  افً يجف   –فق آبننيًاهم إ

 .(1)لم إنً  صلانديً شإل يم ،اه 

ًلح يق الشخانق ف  اق   الش يلق االةاانق اكف لفق ضفًبج اتفً  ف

النف ال  ال ف  يا بلفً الاف آإل صالحفنق  شافً حنف  يكف إل لنفًك شاف  األصاا  ص

الشخافنق ي  قفف لنفد  صاه  ف  شحد ل ي، المافدبي،  ففاإل اتفً  الح يفق

ففا ا إفًإل اف، الحاف   الشخافنق حفا   حدصن األاف  صالنهف  صت ي جًصتلمفً

لكف، لف ا الحفا ي  قفف ؛تنًص  الشخص اً يشً  اف، األطلمفق صالمشف صبًذ 

بًلمحًفقفق لمف  الفنفس صاللاف  صلفدم تنفًص  افً يحفب  الافً  لند حد األاف  

شص بملنف   –صلدم اتةاا اللاف  الف م لف  انفً  ال كمنفف  النفس ف  ال همكق 

ق الدصلنففق لحافف   نآضفف  شاففه ا ا إففًإل افف، بففن، الحافف   المافف ب  ففف  الشفف ل

اااحففًإل الحففا ففف  الخا لففنق ال فف  ي  تفف  لمنهففً الحففا ففف  امًبلففق إفف  

امًبل ه ا، لم إنًذ  ففاإل الحفا فف  الخا لفنق صالحفا اً يشً  ااحًإل 

ف  األا، الشخا  يمًبلًإل فف  المج مفل المم ف،م ب لفًلنم الفدي، فف  حفدصن 

الانم الديننق الم لماق بفًألضةا  الف نيفق صالجمًلنفق  صاف، لنفً اافل المفًن  

الحفًبلق لشفف   افف، الففةاإل الاففًل   لحافف   اااحففًإل ففف  االففةام لمفف  شاففه: 

الحففا ففف  شإل يلففنش ففف  بنةففق اقنفففق افف، المفًلففد صاألصبةففق  "لكفف  ااحففًإل

                                           
 .228ص –شل   النقًم الجنًا  االةاا   –( ن. احمد لمنم الل ا 1)
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األضةاقنق تمكنه ا، بنً   اته الن يفً   صلمف  المج مفل صالدصلفق شإل تف ف  لفه 

 .(1)ل ا الحا"

صاافففل المفففًن  ال ابلفففق صاللشففف صإل انفففه لمففف  شإل: "إففف  الحاففف   

 .(2)صالح يًذ الما ب  ف  ل ا االةاإل ااند  بنحكًم الش يلق االةاانق"

صاالفففةام يافففف ب شإل اايمفففًإل لفففف  المافففدب األإبفففف  ل اففف، الفففف ات   -

  (3){ص ا ، ُيْؤِا، ِبًهللَِّ ي ْهِد ق ْمب فُه  ص لب بل: الن  ق   اهلل تلًل : ي صالنفح

افف، ضففةا  الا الففد  –يففف ض فففًلفك  االففةاا  بفف  صالفكفف  المحففنح  فااففه 

الحمًيفق الجنًانفق  لا  صيف ضاجم لق ا، الانم  تمو  النقًم الخ ُ  –الديننق 

 ض اللافً  لمف  بفلم  ل ا النقًم إمه لنحم  المج مل ناامً  لم  اح  ااه 

  صلافد جفً ذ ت لفنًذ انقمفق الافحق (4)به ل ب الحم ك ال   تمو  اضةات 

ت جففه افف ات  قمنمفف  لشفف   البحفف  الم  لفف  شإل يضففنفاللًلمنففق لممك فف  اا

ةاقفًذ صقبف   شامفً  صااًح  افؤناال شإل ت يجف م تشفجنل لم ف ضص فف  الل

الم النفق لم قف ا لنفد الحم ك الم ح ب  ا، ال ،ام الانم األضةاقنفق شص غنف  

صشت تكفف إل   حففدصن الحففةا  صالحفف ام الففدينن، بففدل ى حمًيففق حافف   اااحففًإل

                                           
لفـ/ 1411المحف م  –، حاف   اااحفًإل فف  االفةام ( باجل ااداق الفةاإل الافًل   لف1)

المنقمفففق الل بنففق لحاففف    –انشففف ب ففف  )حاففف   اااحففًإل(  –م 1990شغحففتس 

 .166ص ص 160ص –نيحمب   24اللدن  –اااحًإل 

 .166ص –( الم جل الحًبا 2)

 .11ا، اهيق  –( ل ب  ال غًب، 3)
اشفًبا   –مانق المًلفق بًأللف   الج اام الخ –ن. احمد لمنم الل ا  –( ف  افس الملن  4)

 .49ص –م 1987لدن ا اًي   ي ان   –النه ف  اجمق المحًاً  
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شص    بيلففق لممًبلففق لففم ك فنففه احففً  بح يففق صلففةااق األففف ان اهضفف ي،

 .(1)المج مل بافق لًاق

 قةمب:ثانةًا: اهتباب اهخال

صانهففً  ففلف ال  بنففق الديننففق صلفف  اففً يلنفف   ففلف لففمتًإل اللانففد  

ففف  اففف   الكونف ي، افف، شبنفً  المحففممن، فاففد  –الفف ات  الفدين   –صال اف ى 

صانهفً  ح م التةا  ف  المداب  صالجًالًذ ا، ال  بنفق صاللمف م الشف لنق 

   غنً  الحمتق الش لنق صتهًصإل الحك اًذ صاللممً  ف  ال  لنق صاابرًن

ص لففب حففن، تففدب  اق يففًذ  صانهففً ااحتففً  المنففًلج ال لمنمنففق صال  ب يففق 

بًلمك  الحنئ تنًنم ظًل ا  بًلم ح يق الشخص صحاه  ئجديد  اح  بن  ام

صبًطنفً   –فنمً ي يد لم  النح  ال م لبا ل  ه لف، األلفبً  اتج مًلنفق 

 .(2)بمً ت يخف 

 ثالثًا: اهتباب احلضاريمب املاديمب:

نلًانفق افؤث   جلمفل الففف ن االمًنيفق بمفً فنهفً اف، صلفًا  فًلحضفًب  

 الملًل  ينض  بهً صيفاد ح ي ه صا قفه

ي، ياف غ إل لفه لفًففق المخفدب شص ال بفغ إمفً  ف  ك افحه لم  المح ا 

  لقنهم شاهم شبق  انهم ف  إ  رف   ي حم   لب ف  ال امند األلم  ل جًا 

باذ صال فدضن، ال افدي، شإل صا،  لب تامندلم فف  تلفًط  المحفك اذ صالمخفد

                                           
 ( ال  لنق الوًانق ا، ت لنًذ المشًصب  ااقمنمنق.1)
 .490ص –الم جل الحًبا  –فاه األر بق  –( ن. لبد ال لً  ط يمق 2)
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االفةام    إمفً شإل فحفًن صلفًا (1) لب ل  اح: المدينق صال ت ب صال ادانفق

يفففنلكس لمففف  افففف   النفففً  فم حفففًذ الدلًيفففق فففف  الشففف اب  صالافففحف 

صانهً افً يلف ض فف    ش  الةااًذ ألا ا  الخم  صالدضًإلصالمجةاذ ال   تن

صال مونمنفًذ  –األففةام  –الحفننمً –اا الق الم انفق صنصب الاف ب الم ح إفق 

لممحك اذ صال دضن،   صالمح حنًذ يح  م لم  تلًط  الممومن، صالمموةاذ

 صإ لب ل، ط يا الب ااج الغ بنق ال   يتمبهً الاًام إل لمف  لف ال اا الفًذ

 .(2)ا  الف اغ ف  شصقًذ األلنًن

 راأضًا: اهتباب النفسةمب:

يتما لمنهفً شاف اض صل  شلبً  صثناق الامق ب ادم الغ   المًنم ص

اللا  صا، شاوم هً ااحبً  حن  يف ى لممفً  الفنفس شإل تلفًط  المحفك اذ 

صالمخففدباذ لففم ك بففدي  ل فففًنم الح اففًإل صااحبففً  لنففد الففف ن صاففً يلًانففه 

ا نجق لهمً ا، قما صت ت  صلم م فنجد ف  المحك  شص المخدب اه بً  له ا، 

صلف  غًلبفً  افً يحفدث ا نجفق    صا، شاوم هً شيضً  الا ا  النفحف (3)اشًإمه

 –الجديفد  -الادام بن، جنمن، حن  يبدش الا ا  النفح  فف  الجنف  الم مف ن 

صإونفف ا  اففً يكفف إل اتلفف لمً  الخففًطئ لحففمتق األبفف   شص اففً رففًبههً فن فف لم 

  الشبً  شإل المحك اذ صالمخدباذ يمك، شإل تلتنهم الح يفق ال ف  ينشفدصاهً

                                           
 .483ص –الم جل الحًبا  –فاه األر بق  –( ن. لبد ال لً  ط يمق 1)

 .485ص –( الم جل الحًبا 2)
 .486ص –فاه األر بق  –( ن. لبد ال لً  ط يمق 3)
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، ضففةا  لفف الًذ لففق افف، ال فف ت  ينشففن اففالامففا صلفف  حًصافف، شاوم هففً شيضففً  

 .(1)الدصافل صاحًصتذ الف ن لم كنف ال الق صا صاله ص  ا، ل ا الاما

 خامسًا: اهتباب االتتضياريمب والسةاتةمب:

فافففد شبان اتلففف لمًب  فففمًإل الففف م اب باًافففه فففف   بقفففً  الشفففل   

األلفمحق فف   لفب لف   شاضف الماه ب   ففك  بمفً يحافا لفه  لفب ف جفد اف، 

ص لب ل، ط يفا تبالفق المف ان المخفدب  فف  الفبةان   حك اذ صالمخدباذالم

لبن  الموً  شإل ف احفً لفم تجف  لف، لبنفًإل ات  صف   لب لم   ال   ال لم ذ

 ف ا ااف  ات بلففد شإل جمبلفد شإل جلم فه حافةا  ل،بالفق الحشففنش  صلفم تغفًنب اا

نق فافد شاً الافهًي  جلم هً ل قً  ا لتشق ال  الم،يد ا، الحشنش صاألفن إل

صتلنمً   جلم ا فمحتن، المح مق الب ا  ل ه ي  المخدباذ ال  اللًلم الل ب 

ش ففف الفف   لففب شإل بلفف: الحكففًم المحفف بدي، ي بلفف إل اففً يحففم   –اافف  

 .(2)بحنًلق الهً  الشل   ب لًا  انهً ت صيج المخدباذ

صبلففد لفف ض لفف ال األلففبً  ي بففن، لنففً شإل إفف  لفف ال الل اافف  لففًلدذ  -

ا النف   الجديفد اف، الحفم م البنضفً   إمفً شإل اض ففً  لًاف  لم  اا شًب لف 

الخ ا صاللاً  جل  الشبً  يافدم لمف  الحفم م نصإل شناف  بلبفق شص ضف ا 

صلفنس لمف  اف،   ألإل اللاً  الاًا ا  ي قل فا  لم  ا، ي ًج  به ال الم ان

 .(3)ي لًطًلً

                                           
 .487ص –( الم جل الحًبا 1)
 .495ص –الم جل الحًبا  –فاه األر بق  –( ن. لبد ال لً  ط يمق 2)

اللفدن  –ااً  له ل، شلبً  ااناًإل ف  ج يد  آض  لفًلق  –( ن. يح م لبد المحح، 3)

 لـ.1406لف  لًم  9 –م 23/10/1985ف   2661
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 املبحث الثاني
 وسائل اإلدمان وأثره

 وسائل اإلدمان

 

بدت   تلبن  )اتل مًن(ال خدال لنةق الاحق اللًلمنق  لبا الا   بنإل

صااناففًإل شص اتل مففًن ااففً شإل يكفف إل اناًاففً  لضفف يً  شص اناًاففً  افف، ااناففًإل  

شص اللف   الغ،يف     افحنً   فًانافًإل اللضف م اف، شل ا فه الغونفًإل شص الاف

مافًذ اللافبنق صابتلً  األط اا صقد يا  ف  الحفًتذ الم ادافق الف  ال ا

صاففف، المففف ان ال ففف  تحفففببه األفنففف إل    ال ففف  تشفففبه الاففف   صشحنًافففً  ال ففففً 

صاشفف اًته إففًلهن صي، صالكفف ناين، صالمنوففًنصإل صالك إففًين، صالبًبيون بيففل 

صافف، افف ان   بنا الففه ط يفف  المفلفف   صا  لفف  المفلفف   صقاففن  المفلفف  

  شاففً (1)ن ًاننففًذافااناففًإل اللضفف م شيضففً  البن،صنيففًتابن، صال يف  يفف  صاأل

ااناففًإل النفحفف  ف  موفف  شل ا ففه ففف  حففًتذ الامففا صاألب  صلففدم ال  إنفف، 

 .(2)صالخم   صل   تادي  ال،ا، صااح اا الح ا  إًلحمل صالبا 

شاً الم ان ال   تحفببه فهف  ت نف   ب نف   شلف لهً المحف خ جق انهفً 

لفف   فمنهففً اففً لفف  طبنلفف  افف،بص  إًلحشففنش صالبففًاج  صالاففًذ  صانهففً اففً

                                           
تحفففففل ا قفففففل  –بحففففف  لمففففف  رفففففبكق ااا  افففففل  –( اانافففففًإل صشا الفففففه صصلفففففًامه 1)

http://www.googel.com  – 7ص. 

 .8ص –( البح  الحًبا 2)
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وساو     (1)افن ًاننفًذ  صبلف: شاف ا  األ D - 5 –L لفنًل  اوف  لافًب

 نتناول بيان هذه املواد مبزيد إيضاح وذلك فيما يلي 

 أواًل: اهفةون ومشتقاته:

يحفف خمص األفنفف إل افف، ابففًذ الخشففخً  حنفف  يافف م الفف،با  بضفف   

صتن شف  تبالفق الخشفخً   ًلحفكًإن، ف حفن  افًن  األفنف إل باحًف  النبفًذ 

  بففةان اففً بففن، النهفف ي، صبففةان فففًب  صاافف  صآلففنً ال لففت   صالاففن، ففف

صالهند  صتم ال خ اج لدن ا، الام يًذ انه ت،يفد لمف  الوةاثفن، ا لفً  انهفً 

صقففد بففدش تلففًط  الهنفف صي، ففف  القهفف ب اففل شصاافف  المفف بفن، صالهنفف صي،  

م حن، بدش يقه  بشك  ا  ات  ف  1984الومًاننًذ  صب جه ضًص ان  لنق 

 افه تا ا ي  الحن م الاًنب ل، ااناب  اللًافق لمكًفحفق المخفدباذ  غنف  ال

يفف،ا  احافف با  ففف  رفف ااح احففدصن  جففدا  بغففم  ففخًاق الضففجق االةاانففق 

ح لففه  صببمففً إففًإل ا جففل  لففب لفف ا ال فففًصذ الفف  شإل الشفف يحق ال فف    الموففًب

تل  ففل لاففداق االففًبق ففف  شبنًاهففً شلمفف  لفف تً  افف، غن لففً افف، رفف ااح 

 .(2) ملالمج

  الهن صي، ااً بًلحا، ف  ال بيد شص تحل الجمد  صقفد ي لفًط  صي لًط

صيلمد المدان إل ال  تدضن، األفن إل بًلغمن إل ال م قد ل، ط يا اتل نشً  

قففد ص  (3)يحففب  لهففم ا بففًذ افف، الافف   صالغونففًإل صاتل حففةام لمنفف م اللمنففا

                                           
  5ج –ف ففًصى الففةاانق ففف  قضففًيً الًلفف    –( الشففنخ/ جففًن الحففا لمفف  جففًن الحففا 1)

 م.1995   – 215ص

 .117ص –الم جل الحًبا  –إل اشكمق ااناً –( ن. ااتف  ل يف 2)
 صاً بلدلً. 26ص –الم جل الحًبا  –ااناًإل صلةاجه  –( ن. الحند الجمنم  3)
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لمح مف  شص ا نجفق ي ل ض الم لًط  لم فً  ا ا اً تانذ الج لق لم  الافدب ا

 ال   يخمتهً ال جًب لمهن صي، بااد غشه. الش اا  الم ابق

اش اًذ األفن إل الك ناين، صال م يدض  فف  ت إنف  شنصيفق ا، إمً شإل 

ل ا فاإل بل: المفدانن، يلمفدصإل الف  اح ف ا  لف ال  ؛الحلً  ل هدا ه صتخفنفه

فن إل البًل  ت   صاق ا  تبتفً  لل  األ(1)األنصيق فن ج ل اهً بكمنًذ إبن  

  صي غمف  األطبفً  لمف  لفةاج (2)دانفه ات الم  فف إل األث يفً ي ياب  لمنه صت

حفًتذ ال حففمم األفنف ا  بالتففً  المفدا، اضففًناذ األفنف إل اوفف  ال ففًل بفن، 

بنففد شاففه ففف  ظفف صا شضفف  إمنففًذ إبنفف   افف، المفف بفن، شص شحففد  ؛صالنًلكحفف إل

للمنافق صيف،نان افلف   لف ال اش اًته األضف ى قفد يح حفمم المفدا، لمغنب بفق ا

صافف، ثففم تكفف إل ال فففً  غًلبففً  شلفف   افف، ؛لمجهففًت ال نفحفف  المفف ان الموففب  

 .(3)الب  

 القنب(:ثانةًا: احلشةش )

صبففن،   إمخففدب طبنلفف  افف، اا شففًبال لًلمنففً  يحفف مد الحشففنش شلمن ففه

صل  ابًذ ينم    صل  يح خمص ا، ابًذ )الان (  اخ مف الفةًذ صالتباًذ

  لم  حد ل ا   صتح خ ج اًن  الحشنش اف، األصبا  صالامفم ي،ب صشب يً  

اً يحم  بًلبًاج  ال م  :ذ الان   صلمحشنش ل ب إون   انهًًنبال،ل يق ل

افً يحفم  بًلحشفنش الكفبس  :ال إًامفق صانهفًؤيجفف لم  حًل ه صتبً  شج،ا

صل  األجف،ا  النبًتنفق الم خمففق بلفد الف خةاص الحشفنش فاافه يف م تجفنفهفً 

                                           
 صاً بلدلً. 30ص –الم جل الحًبا  –( ن. الحند الجمنم  1)

 صاً بلدلً. 26ص –( الم جل الحًبا 2)

 .29ص –( الم جل الحًبا 3)
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ص فغتهً صتبففً  إنف   افف، الحشفنش األقف  جفف ن   صلنفًك لفف ب  صلفحاهً 

شض ى ا، لف ب تفداص  الحشفنش الف م ي خف  لنةفق لفًامق لمفًن  ل،جفق بننفق 

الم إل غن  قًبمق لم صبًإل ف  المفً  صيحفم  تيفل الحشفنش صلف  لفًا  بفًلغ 

صيفف م   لنففق افف، المفف ان الفلًلففق افف، الحشففنشال ففنثن  تح  ااففه لمفف  احففبق لً

ل،يفل اف، ابفًذ الانف  بًلمف يبًذ اللضف يق ال ف  تبخف  بلفد ال خةاص لف ا ا

 .(1) لب

ل ا صقد اا شف  تلفًط  المخفدباذ التبنلنفق )الانف  صاألفنف إل ب جفه  -

ضًص( ف  اا  ان  اةًذ الحنن،  صي صم المؤبض إل الل   المحدث إل شإل 

الاف إل الوففًا  لشف  المففنةانم  بالفق الانف  ل فففل فف  ااف  انفف  ان اففت

،صت إونفف  افف، شتبففً  ـلففق األي بنففق  صقففد جففً   لففب ا اإبففً  لنففشثنففً  حكففم الدص

ف  شلاً  جنف   لفةات الفدي،  ًالف   الا فنق ال  اا  قًناق ا، ل بي

ال  ااف  فف  شصااف  الاف إل ال ًلفل لشف   (انصابن لن،)لنداً جً    األي ب 

صجفد تلفًط   لم(دلًناذ الماف ين، المحفدثن، صتاًلنفلنك   اؤلفه الشهن  )

ات شإل اا شففًب األفنفف إل  ؛فنفف إل ان شفف ا  بففن، المفف اطنن، المافف ين،الانفف  صاأل

تلففًط  المخففدباذ اابفف    صلفف ا ت يلنفف  شإل   (2)إففًإل شقفف  افف، اا شففًب الانفف 

ناض  ر ااح المج مل الما م جمنلً   صلكنفه يلنف  فاف  شافه قفديم صبالفخ  

                                           
 –الدلن  اابرفًنم اللفًم  – تبا  ( لندص  اكًفحق صلةاج ااناًإل ب اًلق اجمس ال1)

 .17ص –الم جل الحًبا 
:  1( لاد قدبذ النحبق بن، ا لًط  األفن إل صا لًط  الان  المن قمن، بمً يا   اف، 2)

صثمفففق نتاففف  تشفففن  لمففف  شإل لففف ال النحففف  ت تففف،ا  ثًب فففق لمففف  حًلهفففً فففف  شصاضففف   3

م ي ختف ا بلفد ا حمفق الومًاننًذ صشاهفً شقف  اف،  لفب بكونف  فف  حًلفق الشفبً  الف ي، لف

(  باجفل ن. 10: 1تج ي  تلًط  المخدباذ التبنلنق )ا  ت ت،يفد النحفبق بننهمفً لف، 

  طبلفق ضًلفق تافدبلً الفداب 116ااتف  لف يف  اشفكمق تلفًط  المخفدباذ  ص

 الما يق المبنًانق  م، اش ص  اك بق األل  .
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صففف  احففدى البحفف ث المنداانففق المنشفف ب  تشففن  الفف  شإل تلففًط  المخففدباذ 

بنلنففق بففن، الفف إ ب المافف ين،  صقممففً اجففدال بففن، اااففًث  إففًإل لفف ا ففف  الت

المً ف  صت يف،ا  فف  الحً ف  بغفم إونف  اف، الشفًالًذ ال ف  ت تحف ند الف  

م لمفف  1967ففف  لففنق ل شلففً  بحوفف   فففف  نبالففق انداانففق إبنفف   شج يفف

جمنل ا،ت  الحج إل الما يق ف  جمنل شاحً  الجمه بيفق المحكف م لمفنهم 

( اا ش  فحح  30( بجةا  ف  ااًب  )850) شإل جدًط  الحشنش ُصب همق تل

لم اجم   اف، تماف ا لف ال األحكفًم  صتلنف  لف ال الحانافق اض ةاففً  إبنف ا  بفن، 

   فففف  لففدن افف، الدبالففًذ ص ففل المخففدباذ ففف  اافف  صص ففلهً ففف  الغفف 

 ل جنففق ال فف  شج يففل ففف  ال تيففًذ الم حففد  صإنففدا تبففن، شإل احففبق ناألبنديم

 .(1)1:  2لم لًطن، لمان  ال  اااًث الم لًطنًذ إنحبق ال إ ب ا

لاد اشن الحشنش شص الان  الهندم فف  بفةان آلفنً الافغ ى ثفم ل ا ص -

اا شفف  ففف  اخ مففف شبجففً  الملمفف ب  صاإل اض مففف الففمه ففف  إفف  قتفف  لفف، 

ش بلبفًإل صقحًصلفق ناهض   صإًإل شص  ا، فتف، الف  ال فنثن  المخفدب لمحشف

شفف ابًذ لفف خةاص المففًن  ال اتنجنففق صافف ق لً باالهنففد حنفف  لمففدصا الفف  

ف  اتح فًتذ الديننق المشفب لق  فافد بشى النً  لح يق تج   انهً ل ام 

النً  ف  ل ا المخدب اش   صللًن  ت حد لهً صت اهًيفق  فلف،ى الاحًصلفق 

  صيحفف لم  الحشففنش (2)لفف ال الحففلًن  الفف  شافحففهم بًل بًبلففً إ ااففًذ لهففم

لفبل: ص فف  لفًففًذ الحفجًا  صاافً فف  غمنف إل ضفًصب التق ال فدضن، اافً 

                                           
 .116ص –الم جل الحًبا  –( ن. ااتف  ل يف 1)
 .32ص –الم جل الحًبا  –جمنم  ( ن. الحند ال2)
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جه إفًألفن إل صالجف ت ينإمه ف  ل ب  حم ى  صيلمد إون  ا، النً  ال  ا،

 .(1)النه لان  الب تاً البل: يفضمه ر بً  بلد شإل يضًا   ل ا يق الجنس

تحفف يم الحشففنش   (2)(: "إفف  احففك  صاف فف ") صففف  اهفف  النبفف  -

 .(3) صتف  صتخدب بخا له فااهً تحك 

"اإل الحشنشق حف ام يحفد ا نًصلهفً إمفً يحفد رفًب   وقال ابن تيمية 

صالف م   (4)جهفق شاهفً تفحفد اللاف  صالمف،اج" شضب  الخمف  اف، الخم   صل 

ينلاد لمنه ااجمً  شإل الحشنش له تنثن  ل   ب  رديد الح   لم  شجهف،  

ه  صقفد لم  األجنق ف  بت إل الح ااف  بًل شف ي ب  قد يؤث  ؛الجحم المنًلنق

إمففً شإل لففه نصبا  اففؤث ا  ق يففً  ففف  الاففبغنًذ   يففؤنم الفف  صتن  بلففد المنلففًن

  تحمفف  الافففًذ ال باثنففق  إمففً شإل االفف اا صالمغففًت  ففف   ففصالجننففًذ ال

ااناًإل ب لًط  ج،  إبن  ا، الحشنش يؤنم الف  الغونفًإل صالاف   الم كف ب 

  (5)مفا صاتإ ةفً صا بًذ حًن  ا، االهً  فضفةا  لف، ال ف ت  صالضفنا صالا

ف الفف اإ   صلفف لق النحففنًإل إمففً شإل اففدا، الحشففنش يشففك  لففًن  افف،  ففل

                                           
 .33( الم جل الحًبا  ص1)

 .130  ص3ج –( الحدي  شض جه شب  ناصن ف  لننه 2)

بففً   – 232  ص4ج –ف ففًصى ابفف، حجفف   –( ابفف، حجفف  الهنومفف  الشففًفل  المكفف  3)

   –328ص –لفف ا حففةا  صلفف ا حفف ام  –ن. لبففد الاففًنب لتففً –األرفف بق صالمخففدباذ 

 .70ص –الم جل الحًبا –لجمنم ن. الحند ا –ناب ال  اث

 –صباجففل لففه شيضففً  الحنًلففق الشفف لنق  – 262  ص4ج –الف ففًصى  –( ابفف، تنمنففق 4)

 .122ص
 .33ص –الم جل الحًبا  –ااناًإل صلةاجه  –( ن. الحند الجمنم  5)
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يحب  ا فت ا  انباك المكفًإل ا  ينلفدم ال نًلفا الح إف   إمً شاه  ل حداث

 .(1)ح انث الحنًباذ ال م يلد لببً  بانحنً  ف 

إمً يح  م الحشنش لم  اًن  شص  شصإحفند الك بف إل صلف  غفًت لفًم 

  إمفً يح ف م لمف  الاتف اإل صلف  (2) إن،ال ال  ال فً  المحاافقيؤنم تيًن  ت

 .اًن  تحب  الح طًإل ال ا م

لفف ا صقففد شثب ففل البحفف ث اللممنففق الجففًن  صشلففف ذ ا ًاجهففً الفف  شإل  - 

الحشففنش يففؤنم الفف  تامنفف  احففبق الحن ااففًذ المن يففق  ألاففه يامفف  افف، اففف ات 

من يففق المشفف لق ل افف إل )ال ح  لفف ن صإل(  إمففً تفف،نان احففبق الحن ااففًذ ال

 .(3)غن  التبنلنق

 ثالثًا: النوكايني:

صل  لاًب التباق اتبل ا اطنق ال اقنق الم  فق صاللقمً  صالمشًلن  

اه لاًب األحةام ال م ي تفل بًلمدا، ال  نبجًذ ضنًلنفق اا، لمنق الا م  ا  

  صقد بدش تلًط  الك إًين، ف  القهف ب فف  بلنبق ا، المشًل  صال جداانًذ

ات شإل إونفف ا  افف، الففدتا   ؛ففف  صقففل ااففًب  لقهفف ب تلففًط  الهنفف صي،اافف  

تشن  ال  شإل ل ا ال لًط  احا ب ف  ناا   ش نا بكونف  اف، نااف   تلفًط  

الهن صي،  صببمً إًإل اللًا  المش  ك ف  الحًلنن، ل  اتبتففً  الشفديد فف  

                                           
لفدن شإ فف ب   –صباجفل اجمفق التف  النفحف  االفةاا   – 35ص –( الم جفل الحفًبا 1)

شثفف   -بلففدلً لمففدإ  ب لنففد لففةام ففف  ااففً  لففه بلنفف اإلصاففً  29ص –م 1985لففًم 

 الحشنش لم  الادب  لم  قنًن  الحنًباذ.

 –باجففل ن. احمفف ن شبفف  اللفف،ايم  –( ففف  ش فف اب الحشففنش صغنفف ال افف، لفف ب ااناففًإل 2)

 م.19/10/1985ااً  بج يد  المحً  ي م الحبل 

 .36ص –الم جل الحًبا  –ااناًإل صلةاجه  –( ن. الحند الجمنم  3)
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انق ثم، إف  اف، المخفدبي، )الهنف صي، صالك إفًين،( بًلنحفبق لمافدباذ الشف ا

صالك إًين، يح خ ج اف، شصبا    (1)الم لًامق ف  ل   المخدباذ ف  اا 

ابًذ الك إً ال م تنم  رجن اته ف  شا يكً الجن بنق صجًصا صغن لمً بنح  

ابًذ انبفه ي،يف  ال لف  صالف ف ب صالف ل،  صياتفل    صابًذ الك إً(2)ا فًصتق

يحف خمص صي،ي  إف  لف ابض الضفنا صالامفا صال ف ت   ص الج   صاللتش 

ال ف  قفد صل  امح ل يل ال صبًإل رديد الحمنق  الك إًين، لم  رك  إم بيد 

صيف،نان تفنثن ال   صل  لفًم لجمنفل شاحفجق الجحفمتنت  لم  الم لًط  تمًاً   

  ياف م (3)صالم اإ، اللابنق ف  المفخ فنفدا لً صيخ بهفً  صاللا لم  الخةايً

 يا الحا، بًل بيفد  المدان إل بمضغ صال نشً  شصبا  الك إًين، شص ل، ط

حنفف   يحففدث حونوففً  لفف يلً  –صلفف  الغًلفف   –لكفف، ال لففًط  لفف، ط يففا الشففم 

يندفل الك إًين، ال  ر اين، األاف ثم يخًل  الدم ثم بلفد نقفًاا لشف  يكف إل 

  شافً لف، (4)قد اح ً  الدم تمًاً  ثفم ياف  شلمف  ت إنف، لفه بلفد لفًلق صاحفد 

اتحفففً  حدقففق اللفففن، صفافففداإل شل ا ففه اللضففف يق فمنهففً الغونفففًإل صالافف   ص

 هإمفً شاف  الشهنق ل إ  صاألب  صابتففً   فغ  الفدم صيحف    ف بًذ الامف 

الك إفففًين، ال هفففً  الكبفففد ال بفففًا  الففف م يحفففدث ا نجفففق الففف لمً  يحفففب  

شيضفففً  لإللفففًبق بمففف ض اافففص المنًلفففق يلففف ض الم لفففًط  ص  (5)بًل بيفففد

ألاففف  افف، جفف ا  )اايففدت(  إمففً ياففً  اففدا، الك إففًين، بًاواففً  الحففًج، ا

   شاففففففففففففففففففففففففففففً لفففففففففففففففففففففففففففف، النًحنففففففففففففففففففففففففففففق (6)اتل نشففففففففففففففففففففففففففففً 

                                           
 .117ص –اشكمق تلًط  المخدباذ  –( ن. ااتف  ل يف 1)

 .37ص –الم جل الحًبا  –ااناًإل صلةاجه  –( ن. الحند الجمنم  2)

 .38ص  –ااناًإل صلةاجه  –( ن. الحند الجمنم  3)

 .40ص –( الم جل الحًبا 4)
 صاً بلدلً. 100ص –المحك اذ حكمهً صلا بق ا لًطنهً  –( ن. لبد الغن  حمًن 5)

 .36ص –بلًلق اااًم  –شح بصا المخدباذ  –( ن. احمد األحمدم شب  الن ب 6)
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شإل تنحدب صيشفك   ُؤالجنحنق فااهً تنش  بًنئ ال شم صت،نان ال غبق ثم ت تف 

 .(1)ال غبق صالضلف المبًر   الـا، فاداإل ل الم لًط  بلدلً

 راأضًا: املهلوتات:

صلفف  اففً تلفف ا بلاففًقن  الهم لففق  صلفف  اجم لففق افف، افف ان غنفف  

صضمفةا  فف  ال فكنف  صاانباك     ت ابً  ف  النشً  الف لن ا جًاحق  تحدث ا

  بحنفف  ي افف ب الم لففًط  شإل لففه قففدباذ (2)صتنفف ج لنهففً لففةاص  صتخففنةاذ

ضًبقق  شص لم  اللكس ياً  شحنًاً  بف،  رديد صاإ ةً  بحب  اً يف اال فف  

شصلًاه صتخنةاتفه  امفً قفد يفضف  بفه الف  اتا حفًب  صلمف  اللمف م ففاإل اف، 

يشل  شاه يحبح ف  بحمفق اف، األصلفًم  صلف ال اللافًقن  تناحفم الف  ي لًطًلً 

اهم لًذ طبنلنق شص ااف تخمنانق صل  ال ف  تح يهفً بلف: النبًتفًذ اوف  

صانهفً المهم لفًذ اافف   حب   اجد الابًت صبل: شاف ا  لفش الغف ا 

 ( شص  –   –صانهً المهم لًذ ال خمنانفق صللف  شلمهفً لف  )    ال خمنانق

 .(3)ا  المةااكقاً يحم  ب  

صافف، شاوم هففً حففًا: المنحفف جنب ثنففًا  ااثنفف  شانففد  صالنحنم لففن، 

صل  ال م ينجم ل، بل: الفت يًذ صالمحكًلن، صيفنجم لف، البنكنف  صينمف  

ابًتففه ففف  المكحففنب صلفف  افف، لففنف الكففًإ    المحففم  بًلاففبًب  صلفف ال 

المهم لففًذ قففد يضففت  األطبففً  النفحففن إل تلفف لمًلهً ففف  لففةاج ا  فف  

                                           
 .39ص –الم جل الحًبا  –( ن. الحند الجمنم  1)

   –  ناب الملففففًبا  – 38ص –ظففففًل   تلففففًط  الحشففففنش  –( ن. لففففلد المغ بفففف  2)

 م.1963
 –اللفًم الدلن  اابرفًنم  –( لندص  اكًفحق صلةاج ااناًإل ب اًلق اجمس ال تبا  3)

 صاً بلدلً. 15ص –الم جل الحًبا  –المخدباذ شصلًم صشضتًب صحاًاا 
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لحًتذ النفحنق لك، ف  حًتذ ضًلق صبدقفق صيف،نان ضت لفً ا ا الف خداهً ا

ل جفف   الفف  التبنفف  المخفف ص  نصإل ا الشففخص افف، تماففً  افحففه لم ففداصم

 المففدان إل ابففًذ الاففبًب بمضففغ شصباقففه  صيحفف لممه الهنفف ن ففف  صي لففًط 

ال فف ت   الحفففةاذ الديننففق لمففً يم ففًت بففه افف، قتففل الجفف   صاللتففش صاتالففق

اتل  ضً  اللًم لمجحم  إمً شاهً تشف     انا، شل اض ل ال المص  صال ل 

 .(1)اانباك صتجل  الحكم لم  األرنً  ضًطةً 

 خامسًا: اهمفةتامةنات:

صتحم  المنشتًذ النفحفنق  صي  قفف تنثن لفً لمف  اف،اج صرخافنق 

اااحًإل صإ ا البنةق صالق صا المحنتق به  صتح خدم للفةاج الحفمنق ا  شاهفً 

إمً يلمد النهً ال يً ن إل ح ف   –ب  ف  إبح جمًت ره   التلًم شثب ل جدا

لكففنهم يففدفل إل  فف يبق  لففب حففن، ي ل  فف إل يحفف تصإل بهففً قافف  الحففبا  

  صا، شل ا فهً اللضف يق فهف  تحفب  (2)لم اب: ال لًا  صال فً  الفجًانق

إمففً تحففب  بلشففق  صتلففنمً اففل الج لففًذ اللًلنففق   صلاففبنق صقماففً تفف ت ا  

بحف لق خمفن  فف  اانباك صالشفل ب ضًلق ال اتبتبًك صال  األط اا بافق

افف صب ال قففل  إمففً تحففب  تيففًن  الفف هةاك األصإحففجن، ففف  شطفف اا الجحففم  

صلفف ا بففدصبال اففل  ففنا األصلنففق الدا يففق صااابً ففهً يشففك  لففببً  ابًرفف ا  

 .(3)تبتفً  الح اب  الشديد

 

                                           
 .45ال  ص 42ا، ص –ااناًإل صلةاجه  –( ن. الحند الجمنم  1)
 .46ص –( الم جل الحًبا 2)

 .45ص –ااناًإل صلةاجه  –( ن. الحند الجمنم  3)
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 تادتًا: املنومات واملهدئات:

تفف ض  صتحففف  بففه الحنففً  الن انففق بمففً ت  اقفف ا  لمامففا صال فف ت  الفف م

يح تنل اااحًإل تحممه  فاافه يهف   اف، لف ا ال اقفل األلفنم  تلفنمً ا ا إفًإل 

ل ا ال ل  صالنا  صالكةا  اشف لً  بًألب  صتجًف  الن م  فةا غ ص شإل يمجن 

ففًلمن م   ذصلمفً لبفًب  لف، لافًبا  اااحًإل ال  ل ال المن اًذ صالمهداًذ

،ي  ال ف ت  صالامفا صيحفدث  لفب ييجم  الن م صيدفل األب  ص ل  اللاًب ال م

فمنه اً   صافل   ل ال اللاًقن  يخ مف بحح  ا له  ال الج لًذ البحنتق 

صانهً  يح م  افل له شق  ا، ثمًإل لًلًذ صل  ال   تحم  قان   المدى 

حف م  افل لهفً نلفًلق شافً ط يمفق المفدى ف 40 – 30اً يح م  افل   ا، 

 م صبففل ـلًلق  إمً شإل ل ال اللاًباذ إمً تح لم  لجم  النف 90 – 49ا، 

تح لم  صبيفدا  إمخفدب اوف  الون بن ف إل الف م فضفمه شإوف   ً ـاألب  فااهً شيض

 .(1)شضاًا  ال خدي 

حًا: )البًببن  بيب( صال   تادب اش اًته   أما املنوماو فمن أمثلتها

محن، ا لً  انهً صل  ( ا إبً  بند شإل الت  ت يل   ات لم  ض2500بنح  )

تناحففم الفف  قاففن   األجفف  صا  لففتق األجفف  صط يمففق األجفف   صتحفف لم  لفف ال 

المن اففًذ لجمفف  النفف م صبفففل األب   صاتالففق ال فف ت   لكفف، افف، شل ا ففهً 

                                           
  اكًفحفففق لفففندص –صافففً بلفففدلً  47ص –اانافففًإل صلةاجفففه  –( ن. الحفففند الجمنمففف  1)

الفدلن  اابرفًنم اللفًم  –صلةاج ااناًإل صال لًط  ب اًلق اجمس ال تبا  الما م 

 م.2002    11شضتًب صحاًاا  ص –المخدباذ شصلًم  –
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صضفافًإل صالا   صالضلف اللًم صبلشق األط اا صالاما صاتإ ةفً   الغونًإل

 .(1)الام  صابتفً   غ  الدم

إون ا  اف، اللافًقن  صاألنصيفق ال ف  تخ مفف فف    أما املهدئاو فتشملو

صالمهفففدئ لففف  اللافففًب الففف م يتمفففة، صيهفففدئ ت إنبهفففً الكنمفففًا  اللةاجففف   

مهاادئاو  صلف  تناحفم الف   ، غنف  تفنثن  لمف  ياق فه شص انباإفهالمف ي: اف

صلفف  ال فف  ت يح ففًج التبنفف  ل،يففًن  ال حمفف  ل فففل الج لففق ح فف   :صااىر 

ًت لف ال المهفداًذ بحف لق تحف ب المف ي: يحا  لفه ال فنثن  المتمف   صتم ف

 انهً.

صل  ال   يلمد األطبً  النفحن إل النهً للةاج   وأما املهدئاو الكرب 

 .(2)ا  ًلم اللامنن، او  الماًبن، بم ض الفاًم

 : القات:تاأضًا

صالافف اً  ـفف صتنمفف  رففجن اته ففف  الج،يفف   الل بنففق صبففةان الحبشففق 

، شإو  بةان الملم ب  تبالفق لفه  حنف  صإنننً صبًإح ًإل صشصغندا  صتلد النم

تشم  تبال ه إ  شبجًاهً تا يبً   صإ  قتًلًذ ال جمل النمن  تمضغ الاًذ 

تمضغه اضفغً  صتم إفه   شص فا ا  الدصان،ا ل ي، شث يً   صربًبً   رن ضً 

افف،   صلفف  ي كفف إل (3)صتحفف حمبه الفف حةابً  صتخ،اففه بففن، الخففد صالفكففن،ل إففً  

ف   رج ته إون   الشبه اف، رفج   الشفًم صافًن  لت ب تي نق  ًبيق لما

                                           
 –ن. حمف نال احمفد ناصن  –ف  اففس الملنف   –صاً بلدلً  48ص –( الم جل الحًبا 1)

 .15ص –المخدباذ ف  الا آإل الك يم صالحنق المته   
 .50ص –الم جل الحًبا  –ااناًإل صلةاجه  –. الحند الجمنم  ( ن2)

 .51ص –( الم جل الحًبا 3)
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بك نننق  يشل  ادانه ف  الم احف  األصلف  بًلنشف   صتف ابن األفكفًب صتفدال  

لكف، اف، شل ا فه  ؛ح إًذ  صاحفنًإل األتف ات )األحف،اإل(صله لق ال األحداث

اتحً  حدقق اللن، صل لق   بًذ الام  صابتفً   غ  الفدم بجًاف  فافداإل 

ً  الملففد  صاااحففًك الشففديد صاللجفف، الكًافف  صالفف ل، ل إفف  صال هففالشففهنق 

صالخ ب صالشل ب بًلهمكق  إمً شإل لنًك اضًلفًذ اج مًلنق اًتجق ل، لدم 

 .(1)صا، ثم الفا  صالفًقق صاافةا  ؛الادب  لم  ااا ًج

 ثامنًا: اخليور واملشروأات الروحةمب:

لفقً  جًالفً  الخم  ل  المف  ال م اض ًبال الا آإل الك يم صالحنق لنك إل 

لك  شا ا  المخدباذ الاديم انهً صالحدي   اً ي جد انهً ف  ر   اللًلم شص 

غ به رمًله شص جن به  فنح، ال ا شإل الا آإل ا،  بمحًإل ل ب  ابن، لم  

الف ي، اف،    (2)شفاح اف، اتفا بًلل بنفق صلف  ال لف   الكف يم  صشلف  المغفق

اهفففً تخفففًا  اللاففف  شم يا لففف إل: اإل الخمففف  لفففمنل ضمففف ا  ألالاففف آإل بمغففف هم 

الدا  شم ضًلته  شص ألاهً تح  ال  صا،  لب ضمًب  ا التخًلته  صيا ل إل: ضً

  صقد إًا ا يحم إل ب لب اتلفم )الخمف ( األاف ا  (3)الم ش  ألاه يح   صجههً

المل صفففق لنففدلم صلفف  الم خفف   افف، اللنفف  صال مفف   صلفف  إًاففل ت خفف  افف، 

لمنهً  صا ا إًإل الاف آإل الكف يم قفد غن لمً لمً ت ننصا ف  اطةا  الم الخم  

اق افف  لمفف  لفف ا اتلففم اللففًم فففاإل الحففنق الشفف يفق قففد فاففمل لفف ا اللمفف م 

                                           
 .52ص –ااناًإل صلةاجه  –( ن. الحند الجمنم  1)
 –ااةا  ل، شب  بكف  بف، األابفًبم  –ف ح البًبم بش ت لحنح البخًبم  –( اللحاةاا  2)

   الحمفنق. – 48  ص10ج

   بن صذ. –م 1982   – 23  ص2ج –محن  الاًا   ال –( الفن صت شبًنم 3)



 أ.د/ خالد عبدالعظيم أمحد سليمان                                      ه )دراسة فقهية معاصرة( ذ املدمن وإعادة تأهيللي الستنقاالطرق املث

 - 53 - 

صفحفف ته صبننففل لفف يًإل الحكففم لمفف  إفف  اففً افف، رففناه شإل يخففًل  اللافف  شص 

 .(1)يح  ال

تحدث الخم ب ا نجق تخمن  الم ان النش يق شص الحك يق او  الشفلن  ص

،  تحف يم الخمف  صلف  اف، "اف () الختفً لم  ب،  :قً   صال م  صاللن 

ضفففًا   صالخمففف  افففً  اللنففف  صال مففف  صاللحففف  صالحنتفففق صالشفففلن ضمحفففق 

  صقد شضتن الك فن إل لنداً  لبف ا الف  الاف   بفنإل الخمف  ت يكف إل (2)اللا "

 ات ا، اللن .

 ب فف  اهلل –صامففً يففد  لمفف   لففب حففدي  البخففًبم لفف، ابفف، لمفف   -

( فافً : لم  انب  بل   اهلل )( )تً  قً : ضت  لم  ب، الخ - لنهمً

  "ااه قد ا،  تح يم الخم  صل  ا، ضمحق شرنً "  صل  المف إ ب  لفًباً 

فلم  ل ا ال م قً : المهم بن، لنً فف  الخمف  بنًافً  رفًفنً   صا،لفل بلفد ق ل فه 

آيق المًاد  ال   ح ا هً تح يمً  بًتً  با  : شإل الخم  اً ضًا  اللا   بلد شإل 

إًال تانل انه حن، تح يمهً  صإناه ي يد با ل فه األضنف   لف ال: شإل  بن، اً

الخم  ت تتما لم  اً إًإل ا جف نا  فاف  حفن، ال حف يم  بف  تتمفا لمف  إف  

اح حدث يخًا  اللا   صل  لم يك، اطةا  الم الخم  لمف  غنف  الم خف  اف، 

م صلمفً صافافه غنف ال اف، الافحًبق الف ي، لف  ل ال الخمحق لحنحً   لمً شطماه

شإل شلفف  المدينففق صلففًا   -ابفف، لبففد البفف   -صقففد  إفف    افف، اللفف   الفاففحً 

                                           
 .562  ص7ج –المحم   –( اب، ح،م 1)
صشبففف  ناصن فففف  إ فففً   2322  ص4ج –( األثففف  شض جفففه احفففمم فففف  إ فففً  ال فحفففن  2)

 –صالنحًا  ف  األر بق  - 3669  ص3ج –بً  ا، اللن  يلا  الخم   -األر بق 

جل ف  رف ت صبا 190  96  36  ص6ج –صشحمد ف  احندال  – 5594ص – 8ج

بفً  اامفً  -ف ح البًبم بش ت لحنح البخًبم فف  إ فً  ال فحفن   –األث  اللحاةاا  

 .4619  ص8ج –الخم  صالمنح  
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ن، صشلف  الحفدي  قفًل ا: إف  احفك  ضمف  صحكمفه حكفم افً اتخف  اف، يالحجًت

اللن   صحج هم شإل الا آإل لمفً اف،  ب حف يم الخمف  فهفم الافحًبق صلفم شلف  

مف  المحًإل شإل إ  ر   يحم  ضم ا  يدض  فف  النهف  ففنباق ا الم خف  اف، ال 

  صا ا لممنً بنإل الخم  تتما لغق لمف  (1)صلم يخا ا  لب بًلم خ  ا، اللن 

الم خ  ا، اللن  فا   يك إل اطةا  الخم  لم  الم خ  ا، غنف ال اافً اجفًتا  

صااً حاناق ر لنق  صالبا ي إل صلم شامق المغق يتما إل المف  ال احفد لمف  

حًنيف  المً فنق حانا ه صاجفًتال  صلفم فف   لفب يناحف إل بفًلا آإل صبهف ال األ

بحجففق شإل   فففاإل لففم يفف ض شحففد بهفف ال  لم خفف  افف، غنفف  اللنفف  ضمفف ا ب حففمنق ا

ااف   لفه: اإل   الك فنن، يمنلف إل اطفةا  المفف  ال احفد لمف  حانا فه صاجفًتال

اطفةا  الففم الخمف  لمفف  الم خف  افف، غنف  اللنفف  حانافق رفف لنق  بملنفف  شإل 

  بنفًإل األحكفًم الش   ل  الف م لفمًال ضمف ا   صالحانافق الشف لنق اادافق فف

لم  الحاناق المغ يق  فةا انًص ا، تحمنق إ  احك  ضم ا  صتح يمه  صامً 

( بفن، فف  بلف: شحًنيوفه شإل بلف: النفً  ي،يد األاف  ص ف حً  شإل النبف  )

صانهففً حفدي  النبفف    ب حففمن هً بغنف  الفمهً لفن حًيم إل لمف  تحمنفف  الخمف 

(  لنك ا، ا، شا   شق ام يحف حم إل الحف )– صالح يف  صالخمف   -ً شم ال،اف

  فهفف ا نلنفف  لمفف  شإل األحكففًم اامففً (2)المهفف  صالتفف   ذا صلفف  آتتصالملففً

                                           
صاً  25ص –المخدباذ ف  الا آإل الك يم صالحنق المته    –( ن. حم نال احمد ناصن 1)

 بلدلً.

 295ص  2ج –صشب  ناصن فف  لفننه  – 172  ص2ج –( الحدي  شض جه اب، اًجه 2)

  10ج –ففف ح البففًبم بشفف ت لففحنح البخففًبم  –صففف  رفف حه باجففل اللحففاةاا  

 إ ً  األر بق. –بً  اً جً  فنم، يح ح  الخم  صيحمنه بغن  المه  – 51ص
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األلففمً  ت بنلاًبهففً بنا  لمفف  افف، حمفف  الخمفف  لمفف  المففف   ت لمففا بملففًا 

 .(1)فا 

صتشفف   الخمففف ب رففف بً  حنففف  تتفف ا الكةففف   لمففف  الحفففكًبى فففف  

ين شف  شصلةفب  جمًلًذ غًلبً  لم بفاً  الحف    صفف  جمحفًذ لفًضبق حنف 

صيلمفد اااحفًإل الف    ا، اللفًلم الخفًبج  صإل خالمغم بصإل صيم ح إل صيح

بنفد شإل لنفًك  ؛الخم  طمبً  لةالف  ضً  صال احفق صطف ت األلبفً  صنففل الكآبفق

رفخص الف  آضف  فف  افدى اتلف جًبق صال فنث  اف، ب اً  بلنفدا  صف قفً  رًلفلً  

ضفف ي، يفف،نانصإل لنًجففً  ف ف ى الففبل: ينففًم صيهفدش بًح حففً  الخمفف   صتجفد اه

  وقد جاء عن مضار اخلمر الكثري منها  (2)صث بااً 

شاهففً تافففن  لاففف  اااحفففًإل ف شفف   لمنفففه صلنفففه صتخمففف  انباإفففه  -

  لكفف، شضتفف  اللفف ابض ظففًل   النحففنًإل ال فف  (3)صيضففت   صيخ فف  رففل بال

اف، احفنًإل شرفنً  انف  نقنافق شص  تل  م افدا، الخمف  حنف  يشفك  المف ي:

  ثم فااه يلمد ل فل الح ج ل، افحفه اضفت ا  الف  اضف ةاصا،  ؛بضل نقًاا

 .(4)شرنً  لم تال لم  غن  الحاناق لم   ف اغًذ ال اإ  

صا، شلم المضًلفًذ الختن   غن  المنا اق لمدا، الخمف  اق ف اا  -

ففففف  الفففدص  الغ بنفففق ا ففف  بمفففغ الفففد  الكحففف    الجففف اام صحففف انث التففف   

                                           
 .26ص –الم جل الحًبا  –( ن. حم نال احمد ناصن 1)
 .56ص -الم جل الحًبا  –( ن. الحند الجمنم  2)

 – 90  ص1ج –ا الففف  الجمنففف   –لحتفففً  صباجفففل ا 60ص –( الم جفففل الحفففًبا 3)

 –بحف ث صف فًصى الفةاانق فف  قضفًيً الًلف    –الشنخ/ جًن الحا لم  جًن الحفا 

 م.1995   – 215  ص5ج

 صاً بلدلً. 60ص –الم جل الحًبا  –( ن. الحند الجمنم  4)
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قنًن  الحنًباذ  ألإل ل ال الج يمق تفاد كًإل  لب اًالً  صلًااً  ا، ف 0.08%

 .(1)الشًب  الحنت   صال حكم ف  األرنً  ال   بن، يديه

صقففد صلففف األطبففً  الملففًلج إل حًلففق المففدا، بًل حففمم الكحففف ل   -

صانكًانكنفق حفدصث ات فت ا  تغف،ص الفف  اتالفق اوبتفًذ صاهبتفًذ الحففم ك 

لنفد صالفدي،  صال ا ا غنف  الحف م ص فد إف  افً لف  اخفًلف لملف ا صال اً

صيفف،نان   فففًلخم  تاضفف  لمفف  لفف ال المهبتففًذ ف نتمففا ال غبففًذ المكب تففق

 .(2)ب صال م ن لم  ل ال المهبتًذ بًتنيًن إمنق الش ا ال ح 

صقفد   إمً شإل ا، اضًب اناًإل الخمف  ااًبففق المف ات  صالماب حفًذ -

  صالغنب بفق صلفف  غنب بففق ت يحف تنل اافًقففق انهففً يافً  المففدا، بًاغمففً 

 .(3)يك إل الم ذ ل  المان  المح  مص

افففًي  لفففًم  25فافففد ش ا  الهفففد ااحافففً  الاففف ا  فففف  ف احفففً يففف م 

م شإل الخمفف ب بففدشذ تا فف  افف، الف احففنن، شإوفف  امففً يا فف  الحفف  صقففً  1959

ف اح  افًت ا فف  اللفًم المً ف  اف، الخمف   بننمفً لفم  17.400الملهد اإل 

حًيً الحففف  بًلحففف  صانففف  ضمفففس لفففن اذ إًافففل  ففف 12.000يمفففل لففف ى 

 .(4)13.000الخم  ص حًيً  26.000

ل ا صلاد جً  ف  المؤتم  الدصل  ال ًلل لش  لمكًفحفق المحفك اذ  -

م )إًإل شل  ج،ي   شيحمندا صل  اف، 1928ببمجنكً لًم  (شاف  )ف  ادينق 

                                           
 .59ص –( الم جل الحًبا 1)

 .56ص –( الم جل الحًبا 2)

 .56ص –( الم جل الحًبا 3)

 .161ص –بلًلق اااًم  –شح بصا المخدباذ  –. احمد األحمدم شب  الن ب ( ن4)
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يح لنن إل لم  ااًصاق الب ن ب لًط  المشف صبًذ ال صحنفق شرد البمداإل ب نا  

الف  حفد شقمفا صت  األاف ب ففنلف ا لجنفق لهف ا الغف ض  فكو ذ بننهم ال فنًذ 

فنثب فففل لففف ال المجنفففق شإل إوففف   ال فنفففًذ فففف  الج،يففف   باجفففل الففف  شإل الاففف م 

يحفف نفدصإل حفف اب  شجحففًاهم بمففً ي لففًط إل افف، المحففك اذ فناففلد الففدم افف، 

 ن  الجفف  تفدبيجنً  ح ف  تفنت  لمفف ناضف  الجحفد الف  لففتح الجمفد ف بنفدال بف ص

 .(1)بًا هً  الح اب آض ال ف ن ه  الحنً  

صشص  األجهففف،  اااحففففًانق تفففنث ا  بففففًلخم  الجهفففًت ال نفحفففف  الفففف م  -

تضففت   صظًافففه صتففؤث  بافف ب  جمنففق صا ففحق ففف  لفف ب  صلنةففق صرففك  

المدا،  إمفً ياف   إفً  افدا، الخمف  صت فدل ب قدباتفه اللامنفق  ثفم اإل الكبفد 

شل اض اتل هً   ل يلً  اً ي نث  بًلخم  ف  مف ضةايًال صي منف احنجه صتبدش

لمتلفففًم صاتل حفففاً  صفافففداإل الشفففهنق  –الن قفففًإل  -صال منفففف الكبفففدم صلففف  

صشضن ا  يدض  ف  الغنب بق الكبديق صل  شلفم نصالف  المف ذ   صت بم الادان،

الهضفم  ل  فق شيضفً  لإللفًبق الفًنحفق اوف  ا،يفف إمً شإل بانق الجهفًت  –

 .(2)  البنك يً الم ئ ال م يفض  ال  الم ذ صق حق الملد  صال هً

 تاتضًا: النةنوتني:

فافد شاكف، اللفًلم )بن اف ( شإل   ً  الم ج ن  ف  ال بغ صالتبصل  المًن

يحففدن ااففداب الننكفف تن، الفف م يخففًل  الجحففم افف، تففدضن، لففنجًب  صاحففد  بمففً 

اشكمق لًلمنق  ( اج ف  الم  ل   صال دضن، شلبح يشك 2 – 5 1ي اتم )

                                           
لديق اجمق األتلف  لشفه   –اب  االةام ف  ا آ  الفك  الغ ب   –( ن. ل، الدي، ف اج 1)

 صاً بلدلً. 91ص -لـ 1434ببنل األص  لًم 

 .54ص –ااناًإل صلةاجه  –( ن. الحند الجمنم  2)
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 ففً  الكبففًب غق ال فف  تبففالنًاصا  اللضففً   تغشفف  إفف  بففةان الملمفف ب   فهفف  الففد

صالاغًب  يندفل النهً الاغًب طملً  ف  ال ل ج ال  ناا   الكبًب صنضف ت  فف  

شافً النحفً  فنلمفدإل الف  ال فدضن، اظهفًبا  افنه،   احن  ال ج لفق الم،ل افق

 .(1)لممحًصا  بًل جً  صالكبًب يدضن إل لم ف يج ل، لم م الحنً 

تفففدضن، الحفففجًا  بًل مفففًم صالفففل ا لفففدن صقفففد حقنفففل ظفففًل    لففف ا -

الج اافف  افف، قبفف  البففًحون، صالهنةففًذ اللممنففق المخ مفففق ففف  اللديففد افف، نص  

 ثالثمب أتباب رئةسةمب:اللًلم صي جل ل ا اتل مًم ال  

اً إشفل لنه الدصاا  اللممنق ا، شإل تدضن، الحجًا  يلفد اف،  

ال فف  يمكفف، شإل تحففدث  ففم، المفف ان المففؤث   ففف  الجهففًت اللاففب  الم إفف،م 

المففدضنن، لفف، لففًن   حًلففق افف، )ااناففًإل( فاففد لفف ح  لففل بق اقففةا  القففم

 . ال دضن،

اً تبن، ا، اللديد ا، الدبالًذ المنداانق اللًلمنفق صالمحمنفق  

إون  اف، الحفًتذ المفدض  المبكف  شص ب ابفق  ا، شإل تدضن، الحجًا  يل ب  ف 

 ق.الدض   ال  تلًط  المخدباذ المخ مف

اً ي  ت  لم  ال دضن، ا، ش ف اب لفحنق ضتنف   ت تا اف   

صلك، تم د بمضًبلً ف  إون  ا، األحنًإل ال  األف ان  ؛لم  المدضنن، فحح 

                                           
 .62ص – جل الحًبا الم –( ن. الحند الجمنم  1)
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اهضفف ي، المخففًلتن، لهففم اقفف ا  ل مفف ث لفف ا  البنةففق بًلففدضًإل الم اففًلد افف، 

 .(1)الحجًا  صال م يح  م لم  اللديد ا، الم ان الضًب 

لم  نبجق اف، الختف ب  إبن   اف،لق  ه دضن، صاضًلفًتاب ال صش 

ال فف  تهففدن حنففً  النففً   صالجهففًت الففدصبم لفف  شإوفف  شجهفف،  الجحففم تففنث ا  

حن  يحدث ضفافًإل الامف  صابتففً   فغ  الفدم صال بحفق الافدبيق  بًل دضن، 

صالجمتق الامبنق صال ا يق  صا، األضتفًب ال نفحفنق الحفلً  المف،ا، صيحفم  

إمففً تنفف   المففدض، ا بففًذ   صاتل هًبففًذ الشففلبنق الم،انففق  لففلً  المففدضنن،

إل الجهففًت الهضففم  بففدصبال ي ففنث  اال،إففًم صاللتففً  صاض نففً  الاففدب  ثففم 

إمفً يلفًا  المفدضن إل اف، ابتففً  الفد   بًل دضن، حن  يحب  لح  الهضم 

الك لحففف  ص  فففف  الفففدم تلفففنمً فففف  الشففف اين،  إمفففً شافففه يضفففلف النًحنفففق 

 .(2)الجنحنق

ه يحففب  لفف طًإل ال اففق صالمفف ئ صالموًاففق صالبنك يففً   إمففً إمففً شافف

 .(3)يحب  إون ا  ا، ال  ت  صات ت ا  ف  التم  لند النحً 

 عاشرًا: النافني:

صالشفففنك تته  لمنبهفففق فففف  الاهففف   صالشفففًمصلففف  المفففًن  األلًلفففنق ا

حفً  ش ى فف   صالكًإًص صالنحكًفنه  صتلفًط  لف ال المف ان ت يحفب   ف با  شص

نًصلهففً  اامففً ي  لففد الختفف  صيحففدث األ ى ففف  اتلفف لمً  المففف    ال ففدا  ت

                                           
 –باًلفق اجمفس الف تبا   –المخفدباذ شصلفًم صشضتفًب صحافًاا  –( الدلن  اابرًنم 1)

 م.2002   – 46ص –الم جل الحًبا 

 .65ص –( الم جل الحًبا 2)

 .66ص –ااناًإل صلةاجه  –( ن. الحند الجمنم  3)
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فففًلاه   قففد تحففب  لحفف ا  ففف  الهضففم صاااحففًك ا  تهففنج األالففً  صتونفف  

صتفنثن  الشفًم   هج لً ف  شره  الحمف ب ل ا يناح األطبً ؛لضةاذ ال حم 

 .(1)اشًبه ال  حد إبن  تنثن  الاه  

 احلادي عشر: املواد الطةارة:

صبلفف: افف يبًذ األلففبًغ صالدلففم   صحففًا: الخمنففب ال نفف ص إففًلبن،ي،

الشففبً  صالف نففًذ لففًن  ال نشففً   ،صالففدل إل صالفف بانش  فماففد اا شفف ذ بففن

اهفً اح قهفً ثفم رفم ح ياهفً  صلف ال المف ان لفًاق ا  ل ال األبخ   ابًر   شص 

ت،احم األصإحجن، ف  الدم ال م يمد ضةايً المخ فا ا صلمل ل ال األبخ   ال  

صيشفك  افدا، رفم لف ال   فااهً تن ه  غًلبً  بًل فً  ا نجق اتض نً  حد الن،

صيفنت    األبخ   اف، الحفلً  الشفديد صشصجفً  الف ش  صالغونفًإل صتإفًم األافف

ااناًإل ا، حن  شإل إو تهً يؤنم ال  تيًن  ال حم  فنضت  ال  بفل الكمنفق 

 .(2)لم  ال نثن  المتم   ال م تل ن لمنه حا لن

 ارة والصداع واهمل:رضات احلالثاني عشر: خمف

اوففف  األلفففب ي، صالن ففففًلجن، صالنفففًنا لفففن ًا    فًأللفففب ي، اضفففًن 

هلففم األلففنًإل. صيحفف لم  الففف لمًت  لةال هًبففًذ صضففًف: لمحفف اب  صاحففك، 

صاللً  ف  اتالق الادا  صشصجً  المفًل  ال صاًتن،انق صيشًبك البًبالفننً 

تنفًص  لف ال المف ان ت شإل م ا،ا  ات ا   صالن فًلجن، ف  الًلجق ال،إًم صاألاف

إمفً يفؤنم الف  تامنف    فافد يافً  الفبل: با حفق الملفد يحمم ا، األضتفًب 

                                           
 .67ص –( الم جل الحًبا 1)

 .69ص –الم جل الحًبا  –ااناًإل صلةاجه  –( ن. الحند الجمنم  2)
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لمن،يف الفدا م الحفًن الف م قفد يفؤنم الف   ل لق تجم  الدم امً يك إل لببً 

 .(1)ال فً 

 لإلدمان أطوار ثالثة تتمثل يف:

لفف هةاك بلفف: اللاففًقن  المنشففتق شص ا حمففق اتل نففًن  صفنهففً ي كفف ب ا -1

 المنبهق شص اون اذ النش  .

صافف، ثففم  ؛طفف ب ال حمفف   صفنهففً يل ففًن الجحففم لمفف  اهثففًب الحففنةق لملاففًب -2

ال  تيًن  الماداب المح لم  لنحا  بفه لمف   يح ًج الشخص تدبيجنً 

 .افس الدبجق ا، النش   صالم  

هف ا اانافًإل اف لنً  ضً فلً  ط ب اتل لبًن  صفنه يافبح المفدا، شلفن ا  ل -3

 ًبلً   لفنةا  ت يحف غن  لف، اللافًب ط ففق لفن،  صشلفم لف ال اللافًقن  

 .(2)افن ًاننًذ صالهن صي،األ

 

 

 

 

                                           
 .70ص –( الم جل الحًبا 1)

 . 13ص –ااناًإل صلةاجه  –( ن. الحند الجمنم  2)
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 أثر املخدرات

ففف  المخففدباذ اضففًب نيننففق صنان يففق فهفف  تلفف ض البففدإل لحفففدصث 

  صتف بث افف ذ الفجفن  صاضفف ةا  األاف اض صتف بث النحففنًإل صتافد  الفف ش 

صفحفًن الفكف  صافشفً  الحف   ص لفً  الحنفً    صالح  صالا    اللا  صفحًنال

صاتففةاا   اللفف ب  صلففدم الغنفف  صإشففف   صإوفف   المفف ا  صاالففدام المفف ص  

 ف ا  حصا  صلف   األلنًإل  صال ق   ف  المح اًذ  صت ك الاةا   الكح 

صلفًامه    إمً يحب  اانافًإل بشف  (1)الدم صثا  الكبد  صغوً  اللن، صالكح 

إونف ا  اف، األاف اض ال فف  تافن  الجمفد اف، جفف ا  تكف اب الحاف، فف  ال بيففد 

صإ ا شصبن  الفخف  صالحفً   إمفً   ف  ى شصبن  الم فا ال،بقً  بمج ن النق 

  شافً شثف  اانافًإل لمف  (2)شإل الجمد يضم  صينكمش ا نجق الحا، تحفل الجمفد

ً  إمف م شابف ل  حفًن المحًلب الب لنق فن مو  ف  شإل المدا، يلفًا  اف، ال هف

صللفف  الجهففًت ال نًلففم  لفف  شإوفف  األجهفف،    رففديد  بًلحًلفف اففل حففدصث آتم 

صااففص   تففنث ا  حنفف  ين ففً  ال جفف  لجفف، جنحفف  صلاففم صلفف لق ففف  الافف ا

  إمفً يحففب  الهنف صي، ال فف،ات (3)رفديد ففف  الحن اافًذ المن يففق لنفد ال جففً 

تففففف صبن، صبلشففففق بفففففًللننن، إمفففففً ت حفففففل الحدقفففففق لنفففففد انافففففًإل افففففًن  األ

افن ًاننًذ صالحشنش  إمً شإل ال لمً  الك إًين، يحب  ااواً  الحفًج، صاأل

                                           
 .23  ص4ج –الف ًصى الكب ى  –( اب، حج  الهنوم  1)

فففف  اففففس  – 13ص –الم جفففل الحفففًبا  –اانافففًإل صلةاجفففه  –( ن. الحفففند الجمنمففف  2)

اافً   –ااحفًإل صلفح ه صصق فه شثف  المخفدباذ لمف  لاف  ا –ن. لند لةام  –الملن  

 .5ص –م 1985لدن شب ي   –ف  اجمق الت  النفح  االةاا  
  الفففداب الماففف يق  – 29ص –اشفففكمق تلفففًط  المخفففدباذ  –( ن. اافففتف  لففف يف 3)

  م، اش ص  اك بق األل  . –المبنًانق 
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  إ ا ت تحمم األلنًإل ا، ال كح  شص ال حًق  صالبفًق  يكف إل انقف ال (1)األاف 

 .(2)قبنحً 

م خشاً شث  ااناًإل لم  الكبد صالتحفً  صالبنك يفً  فن موف  فف  تضف -

حففً  صيم هفف  البنك يففً  الفف م إمففً ي ضففخم الت  لففم16:  12الكبففد بنحففبق 

 .يؤنم ال  ااص اف ات األاح لن،

بل: الدبالًذ ال  ا فت ا  امحف ظ فف  صظفًاف  ل ا صقد شرًبذ -

الك اذ الدا يق البنضً   صل ا ات ت ا  يؤنم ال   فلف ااًصافق الجحفم 

ًذ صبفف نكصانًل ففه إمففً يم هفف  رفففًا الامفف  ا نجففق الغفف،ص المنك صبفف  بًلم

 %50لفمًاًذ الامف  بنحف  بًذ الحبحنق  إمفً تافً  اللنا نيق صالمنك ص

  إمفً قفد يافً  (3)إمً ي تفل الضغ  ال ا م صالفش  الامب  األيم، صاأليحف 

إمفً  المدا، بً ت ابًذ لابنق صافحنق ت مو  ف  ال هًبًذ لفجًيً الفداًغ 

اه بلد شلب   صاحد تا يبفً  تل ف م المفدا، ا بفًذ اف، الاف    إمفً يحفب  ا

لمنًلق المك ح  )ا ض اايدت( صل  ا ض الا إل اللشف ي، ااناًإل ااص ا

لفًج،ا  اشفم ت   اُل صقد صقف التف  اتا ال تًب صبمغ ضت ال ابمغً  بلندا  ال م 

ب الفتق األيفدم المم ثفق غنف  الملامفق لف ا الفنف ص  صين اف    لف    ط يمق

                                           
 .38  36ص –بلًلق اااًم  –شح بصا المخدباذ  –( ن. احمد األحمدم شب  الن ب 1)

 .14ص –الم جل الحًبا  –ااناًإل صلةاجه  –( ن. الحند الجمنم  2)
ن. احمفد  – 101ص –المحفك اذ حكمهفً صلا بفق ا لًطنهفً  –( ن. لبد الغنف  حمفًن 3)

ن. ااففتف   – 34ص –بلففًلق اااففًم  –شحفف بصا المخففدباذ  –األحمففدم شبفف  النفف ب 

 .29ص –الم جل الحًبا  –اشكمق المخدباذ  –ل يف 
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ناًإل   إمً قد ينف  شث  اا(1)ال   يح لممهً المدان إل ف  حا، المًن  المخدب 

 .(2)لم  الكح لنًذ لند الم ش  الحًا  ال  الجنن، صل  ف  ال حم

صبلد لف ض افً لفبا فاافه ي فنت  لمف  اااحفًإل شإل ي جنف  اجفًلس  -

الش   المح م ضمف ا  لفًاةا  شص اخفدباذ اتل افق شص اشف صبق شص اشفم اق 

 .(3)فااهً اجًلس الفحا صالفحًن صا ًلق الاحق صالمً 

اق اففًنيق افف، حنفف  شإل المخففدباذ صبا   ثففًُبآلفف ا إمففً شإل لإلناففًإل  -

ابتفً  الفدصتب  فافد ثبفل لفدى ابًحف  شاف، الدصلفق اتق افًنم الماف م شإل 

ج، ا  إبنف ا  اف، لممنفًذ ته يف  الفدصتب لمخفًبج إفًإل باافد تم يف  إمنفًذ 

صبمغفل قنمفق لف ال    خمق ا، المخدباذ لجمبهً للنً  صبا  ببحهً الفًحش 

رفًبك فنهفً      بمً يا   ا، ثةاثق امنًباذ جننفهاللممنًذ ف  بل: ال اًبي

شلفففحً  اكًتففف  تافففدي  صلفففنًحق صتجفففًب صاحففف  بنصإل صتجفففًب اخفففدباذ 

   ربً  األاق الف ي، تن هف    إمً شانً اخح  ضن(4)لًبا إل صاهنن إل صلمً 

بحم هم ل يلً  ال ااناًإل ااً ال  الجن إل شص ال فً   صترب شإل ل ال ضحفًب  

 اففًن الفف طن  ي حمفف  ثافف  تبلًتففه األاففق إمهففً فهفف  إبفف ى ص فف ب فففًنت بًتق

صتن م األطففً   صتخ   البن ذ اللًا     تف ب بمً  الف ن المدا، صاً  األاق

 .(5)صتجلمهم يلنش إل لنشق الفا  صالشاً  صآض  حنًتهم الحج إل

                                           
 .15ص –الم جل الحًبا  –ااناًإل صلةاجه  –الجمنم   ( ن. الحند1)

 .29ص –الم جل الحًبا  –( ن. ااتف  ل يف 2)
 .234  ص4ج –الف ًصى الكب ى  –( اب، حج  الهنوم  3)

بلففًلق اااففًم اجمففق تاففدبلً  –شحفف بصا المخففدباذ  –( ن. احمففد األحمففدم شبفف  النفف ب 4)

م 1986فب ايف   -لـ 1406الوًا   اللدن الحًبل جمًنم –صتاب  األصقًا الما يق 

 .83ص –
 .86ص –اشًبا  النه ف  الم جل الحًبا  –( ن. لبد الغن  حمًن 5)
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إمً يقه  األث  اتق اًنم لإلناًإل ف  المبًلغ ال ف  تنففا فف  لفةاج -

اححفف  المبففًلغ ال فف  تنفففا ففف  لففبن   لففة،ص لففب  ؛همالمفدانن، صالففًن  تففنلنم

تاففننل المحففك اذ صبنلهففً صال فف  تافف ا ففف  لففبن  الًلجففق اففً تحففببه افف، 

 ضفنلت هفًا، شا فنشلنًا الن ااف  صالكف ابث صاألاف اض المن شف   بحفببهً ل

شإل اجففد لهففً األصلفف  الا انففق  صإففًإل الوف ص   األافف ا  الضففخمق افف،افف،  إونف ا 

المًنيفففففق صاتج مًلنفففففق ص فففففً  األل ححفففففن،  لفففففبنةا  آضففففف  فففففف  اااففففففً 

ححفف  المففدا، شإل ي جففل الفف  افحففه صينقفف  فنمففً إحفف    فب(1)صاتق اففًنيق

صشإفد  لنفه  صفنمً شبا  لنفحه صشل ته امً إحبل يداال صشلم  فك ال   صاافا

اًلفه صإحفبه  قه المح افففصلنجد ح مً  اً يبكنه صيح،اه  فافد شفنف  فف  إن 

صقفد شلفًب ه   اف  لفف  النفدي، ضفًصم ال ففًضصال نفد فنه إ  طًقًتفه  صب 

صلففًن رففؤم لفف ال الملنففق لمفف  الًرفف يه صاخًلتنففه افف، جفف ا   للنففق الحففمً  

 .(2)آثًبلً المنك ن 

 

 

 

 

 

 

                                           
 .87ص –اشًبا  النه ف  الم جل الحًبا  –( ن. لبد الغن  حمًن 1)
 .89ص –الم جل الحًبا  –( ن. احمد األحمدم شب  الن ب 2)
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 دور السياسة الوقائية يف احلد من اإلدمان

 أواًل: مضنى الوقائةمب:

نفحفنق تل ا اش صلًذ شص ب ااج ال قًيق بًلنحبق لمجًتذ الاحق ال

صاتج مًلنق بناهً: تدابن  ت خ لً شص تخت  لهً الدصلق تححبً  لمشكمق لم تال 

صيكف إل الهفدا اف،   لمف  ظف صا قًامفق فلفةا  تت شبلد  شص تححبً  ل لانداذ 

المشفكمق  فًل فدابن  ال ف   ل ال ال دابن  ل  االًقق الكًامق شص الج،انق لحدصث

ذ الننفق اف، الشفبً  لمف  تفدضن، ت خ لً الدصلق لمحنم لق نصإل اقفدام قتًلفً

 .(1)الحجًا  يل ب  اش صلًذ شص شج،ا  ا، اش صلًذ صقًانق صلك ا

صلففففف ال ال فففففدابن  اافففففً شإل تكففففف إل طبنفففففق شص ت ب يفففففق شص قًا انفففففق شص 

 .(2)اق اًنيق

صل  اً تتما لمنفه لنةفق   صال قًيق قد تك إل إًامق  صقد تك إل ج،انق

صال قًيفق    قًيفق اف، الدبجفق األصلف الاحق اللًلمنق ال ًبلق ل ام الم حد  ال

 .(3)صال قًيق ا، الدبجق الوًلوق  نقا، الدبجق الوًا

شاً ال قًيق ا، الدبجق األصل  فهدفهً ل  انل المشكمق شص ات فت ا  

ف  الحدصث شلةا   صال قًيق ا، الدبجق الوًانق لفدفهً تشفخنص المشفكمق شص 

ا  صقل امك،  صال قًيفق ات ت ا  صالاضً  لمنه شص تححبه بًلادب ف  شق

                                           
 .32ص – جل الحًبا الم –اشكمق تلًط  المخدباذ  –( ن. ااتف  ل يف 1)

 .33ص –( الم جل الحًبا 2)

 .9ص –م 1988( باجل اش   الم إ، الا ا  لمبح ث اتج مًلنق لًم 3)
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فففف  ايافففًا تافففدم المشفففكمق شص تلتنففف   اففف، الدبجفففق الوًلوفففق فن موففف  لفففدفهً

 .(1)تفًقمهً

ثانةًا: شروط كفاءة الربامج الوقائةمب:

( أن تكون األهدا  اليت توضع هاذه الاربامم مان أجال هقيقهاا      1)

  جمددة بقدر اإلمكان

المتم بففق افف، صتكفف إل لفف ال األلففداا احففدن  ا ا إففًإل احفف  ى ال قًيففق 

الدبجًذ الفوةاث الحفًباق الم افً  صانا لفً  لمنفه لف احق انف  البدايفق فف  

لافف   صا ففل  البفف ااج ف كفف إل الشفف يحق اتج مًلنففق المحفف هدفق افف، لفف ال 

الب ااج احدن  ان  البدايق  صالم ان المخدب  المااف ن ال قًيفق اف، تلًطنهفً 

 .(2)احدن   ان  الخت ب  األصل  شيضً 

تكففف إل األلفففداا احفففدن  ب حديفففد احففف  ى اااجفففًت  صبملنففف  شص فففح

لف،  المتم   ل  ل  ال قًيق ا، الدبجق األصل  شم الوًانفق شم الوًلوفق  صغنفُ 

ففف  التم حففًذ الملماففق لمنهففً البنففًإل شإل تكفف إل المحفف  يًذ الوةاثففق اندبجففق 

صشإو لففً طم حففً  لفف  المحفف  ى األص  صشقمهففً المحفف  ى الوًلفف   ص لففب ألإل 

اق ل  ل الحنًلفق ا  فل ال نفنف  يخ مفف بفًض ةاا المحف  ى ال دابن  الةات

صيكف إل اف، الحكمفق ال فكنف  فف  شفضفمنق اتتجفًال شصت  الف    المتم   ااجفًتال

تحانا لدا ا  ا ل احبنً  صل  ال قًيفق اف، الدبجفق الوًلوفق  ففا ا لفًنفل 

                                           
 افس الم  ل. –( الم جل الحًبا 1)

 .33ص –الم جل الحًبا  –اشكمق تلًط  المخدباذ  –( ن. ااتف  ل يف 2)
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الحنًلففق اجًحففً  امح ظففً  إففًإل  لففب امففً يشففجل لمفف  تاففلند الم اجهففق الفف  

 .(1)صلك ا الوًا المح  ى 

إمفففً تكففف إل األلفففداا احفففدن  شيضفففً  ب حديفففد الشففف يحق اتج مًلنفففق  -

المح هدفق بًلحنًلفق ال قًانفق  إفنإل تكف إل اجم لفق الشفبً  فف  الحف، اف، 

شص اجم لق ااافًث شص اجم لفق التفةا  الجفًالنن، لم افً  شص  18ال   16

  ( لففنق30نًلق الفف ي، شلمففًبلم نصإل )اجم لففق الشففبً  اللففًامن، ففف  الافف

صل ا ال حديد له فًاد  ا، حن  شإل إ  ر يحق ا، ل ال ت خ  اشكمق ال لفًط  

ناففًإل فنهففً ضاففًاص صلففمًذ ا لنففق تمن،لففً لفف، الشففك  الفف م ت حففم صاا

 المشكمق به ف  غن لً ا، الش اال صالجمًلًذ.

إمففً تكفف إل األلففداا احففدن  ب حديففد المففًن  المحففببق لإلناففًإل  ا إل  -

حففف  ى اففف، احففف  يًتهً الوةاثفففق فففف  ا اجهفففق اشفففكمق ال قًيفففق لمففف  شم ا

المخدباذ التبنلنق )الحشنش صاألفن إل صاش اًته( تخ مف ال  حد إبن  ل، 

اشففكةاذ ال قًيففق افف، تلففًط  الكح لنففًذ صاضففًلفًتهً  صلفف ال تخ مففف لفف، 

الدصاانفففق إًلممتففففًذ صالمنبهفففًذ  تفففدابن  ال قًيفففق  فففد تلفففًط  المخمففففًذ

 .(2)صالمن اًذ صالمحكنًذ

 كون األهدا  واقعية ( أن ت2)

شص اكًففن  الختفق لدبجفق ال لانفد ال ف   اةاامفقصيااد بًل اقلنفق افدى 

صااناًإل  شص بملن  آض  شإل تك إل بادب اً يفدض   ت اف بهً اشكمق ال لًط 

                                           
 .34ص –الم جل الحًبا  –( ن. ااتف  ل يف 1)

 .35ص –الم جل الحًبا  – يف ( ن. ااتف  ل2)
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صا ل الب ااج اجفً  الل ااف  ال انحفنق ال ف  ي بفن، اف، الدبالفًذ الحفًباق 

الفدصافل  هبً  إنإل يدض  فف  ححفًبشاهً ت دض  ف  ظًل   ال لًط  لمبً  شص ايجً

ال   تدفل الم لًط  ال  بد  ال لًط  شلةا  صال  اتل م اب فنه صال  اللف ن  

شص  بلففد المحففًصتذ الفًرففمق لةاااتففً  لنففه صالل اافف  النفحففنق صاتج مًلنففق 

بملن  آض  يج  شإل تك إل ل ال الب ااج ال مد  لم  نبالفًذ لفًباق تكشفف 

افف  المنشففتق لم لففًط  شص المل قففق لففه  فةابففد شإل لفف، حاناففق الففدصافل صالل ا

تكفف إل صاقلنففق ت إمففً ي خنمهففً الففبل: امفف، يحمفف  لهففم شإل ي افف بصا شاهففم 

 .(1)يل ف إل إ  ر   صيح تنل إل الكةام صااف ً  ف  إ  ر  

هذا وتتحقق صفة الواقعية   أهدا  السياسة الوقائية إذا توافرو  -

 الشروط اآلتية 

مفففق لمفففدى تلافففد اشفففكمق انًلفففق ال قًانفففق اةاشإل تكففف إل ضتفففق الح –ش 

ال لًط  ب جه لًم  فةا يج ت شإل تك إل الختق قًا انق فحح  صت طبنق فاف  

لم  صحد  اف، لف ال الختف  صاغففً  افً لفدالً  صت ت ب يق فا   ألإل ال  إن،

يحب  فش  الختق فةابد شإل تك إل الختق ا إبق ا، إ  لف ال الختف  باف ب  

ال لففًط  صااناففًإل  بحنفف  ت  جففه إفف  انهففً تكففًفئ اففدى ت إنفف  اشففكةاذ 

الخ  بش    00لم اجهق جًا  الن، ا، ج اا  المشكمق إًلجًا  الاًا ا  

 .(2)شإل ي  ف  ف  جمم هً ال نحنا صال ةاق  شص لدم ال ضًب 

شإل تك إل شلداا الختق احح بق لم  شلً  النحبق بن، الفًافد   –  

إل إف  ا ا  (غنملالغف م بفً)قًلفد   الم ج   صاهثًب الجًابنفق الم  قلفق  تتبنفا

                                           
 .34ص –الم جل الحًبا  –( ن. ااتف  ل يف 1)

 .35ص –الم جل الحًبا  –( ن. ااتف  ل يف اشكمق تلًط  المخدباذ 2)
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ضتففق صقًانففق رففناهً رففنإل إفف  لففةاج  لهففً آثًبلففً الجًابنففق غنفف  الم غ بففق  

فنج  شإل يك إل ق اب األض  به ال الختق شص لدم األضف  بهفً ال مفدا  بكف  صلف  

صتنبفففه لمففف  ححفففً  النحفففبق بفففن، النففف لن، اففف، اهثفففًب الم غ بفففق صغنففف  

لفنس  قل شإل تناف  فف  ضتفق صقًانفقفم، غن  المنتا صغن  الم    الم غ بق

 .(1)لهً آثًب جًابنق

شإل تكفف إل األلففداا اححفف بق لمفف  شلففً  شإل لهففً ا ففًاج ابًرفف    –ج 

اج   ط ياق جديفد  فف  تغننف  بلند   فلنداً  ق يبق صا ًاج غن  ابًر   شم

المن   صاتتجًلًذ لند الشبً  بغ ض ال غةالهً صتغنن  ان   قتفً  الفن، 

اف  يجف  شإل افف   بفن،   بل: المخمفًذ الدصاانفق لندا، الشبً  اح  تلًط

الادب ا، ال غنن  ال م يحدث لا  ت قنفل اللًاف  الماف  ابًرف   صالافدب اف، 

 .(2)ال غنن  ال م ل ا يبا  ف  النف   بلد بضلق ره ب شص لنق

 ثالثًا: حماور السةاتمب الوقائةمب:

المختففف  صالمناففف  رففف    ،اإل ص ففف ت الحنًلفففق ال قًانفففق فففف   لففف

بم صاإل لم يك، إًفنً  ل حديد اح  ى النجًت ال م يادب ألم جهفد يبف     ص

إففًإل ج،انففً  شم رففًاةا   فةابففد ألم لنًلففق ش لفف ا  ففف  اطففًب لفف ال الحنًلففق  

 :أن تقوم عل  ثالثة حماورصقًانق ا كًامق ف  انداإل ال لًط  صااناًإل 

 احملور األو : الغرض:

                                           
 .36ص –الم جل الحًبا  –( ن. ااتف  ل يف 1)

 .36ص –الم جل الحًبا  –( ن. ااتف  ل يف 2)
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ا الاضففً  لمففف  ص لففب بففنإل تكففف إل لنففًك تاففف باذ صتففدابن  تحففف هد

المل صض ف  األل ا  غن  المش صلق ا، الم ان المحببق لإلناًإل إمهفً شص 

بلضهً شص ااقفةا  انهفً شص الف حكم فنهفً إمفً لف  حفًنث فف  حفًتذ الم افافق 

المحففم ت ب،بال هففً ابففًذ الخشففخً  بم جفف  تشفف يلًذ لمفف  المحففًحًذ 

ب صالخت اذ ال   احمنق صاتفًقًذ نصلنق  صف  ل ال الم حمق يغم  لم  األفكً

ثنفن، ت خ  لمف  لف ا المحف ب شإل تكف إل  اذ طبنلفق قًا انفق شص رف طنق شص ات

ذ ال شفف يل صالاضففً  صبانففق شجهفف،  صلففمتًذ الدصلففق الملننففق إحففمتً  الففً 

المكًفحففق صشرففكً  ال لففًصإل بففن، اناباذ اكًفحففق المخففدباذ صلففةات  صاناباذ

ل  صشجهفف،  ال لففًصإل لفف ا الفف  جًافف  الاففًا إل الففدص الحففدصن صضففف  الحفف اح  

الففدصل  إًلشفف طق الدصلنففق الجنًانففق صالمك فف  الففدصل  لمفف حكم ففف  المخففدباذ 

ال ًبل ل ام الم حفد   صالملًلفداذ الدصلنفق المنقمفق لم لفًصإل بفن، الفدص  فف  

م 1961تفففدبن  شاففف ب المكًفحفففق اوففف  اتتفًقنفففق ال حنفففد  لممخفففدباذ لفففًم 

، المففف ان المفففؤث   فففف  صاتفًقنفففق فنننفففً لففف م1972صالملدلفففق بب صت إففف   

 .(1)م1971األلاً  

 احملور الثاني: الطلب:

اختتفًذ ا جهفق الف  الفف ن المحف همب صص لب بنإل يك إل لنًك شفكفًب 

، يك إل صاحدا  ا، المح همكن،  صل ال األفكًب صالمختتًذ تهدا لةشص الاًب  

ناًانففق اففل اف فف اض شإل الفف  لفف فه إمنففً  شص ج،انففً  لفف، طمفف  لفف ال المفف ان اا

إل لفف ال المفف ان ففف  ا نففًص  يففد الففف ن  إمففً يجفف  شإل تكفف إل لنففًك ضتفف  تكفف 

ا جهففق الفف  البنةففق المحنتففق بففًألف ان ل لففدي  شص تغننفف  ظفف صا الحنففً  شص 

                                           
 .137ص –لم جل الحًبا ا –اشكمق تلًط  المخدباذ  –( ن. ااتف  ل يف 1)
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ظ صا اللم  الدافلق ال  ال لًط  صالمشجلق لمنه  صيغم  لمف  ال اف باذ 

 صالب ااج ال   يمك، تبننهً لم  ل ا المح ب شإل تك إل  اذ طبنلق ت ب يفق شص

جف  فف  شص اج مًلنق ت جه ال  تغنن  ظ صا اللم  صاألالةاانق شص اق اًنيق 

صشحنًاً   اذ طبنلق طبنق او  المحًصتذ  بل: قتًلًذ ااا ًج شص الخداًذ 

ق ففف  ال قففل الحً فف  احفف  لففب  ال كشففًا شفضفف  التفف   ال لمنمنففق بففالداا

  ضبفف   صال  ب يففق ل حاففن، الشففبً  انفف  األلمففًب المبكفف    ففد ااقبففً  لمفف

  إ لب تن قم لمف  لف ا المحف ب شيضفً  (1)تلًط  الم ان المؤث   ف  األلاً 

األنا  اللنًنم ل طبً  ف  اتجفًال  احًصتذ تا م بهً الحمتًذ التبنق ل ت ي 

ال  جنه صال دبي  لم  ال حف  الشفديد فف  تضفمن، تف اإ لم التبنفق األنصيفق 

 .(2)نلق اناًانقالنفحنق بًلا ب  ال   قد ينشن الهً طم   ص طب

 احملور الثالث: النتائج:

ص لب بنإل يك إل لنفًك تاف باذ صبف ااج ا جهفق الف  الفف ن صاأللف   

لإلقةا  ا، األ  اب الاحنق صات ت ابًذ النفحنق اتج مًلنق ال   ت  تف  

 .(3)لم  ال لًط  صااناًإل

ل ا صيغم  لمف  البف ااج صالخفداًذ شإل تكف إل  اذ طبنلفق طبنفق شص  - 

فحففنق اج مًلنففق إففًل ختن  اقًاففق ا اإفف، االففلًا التبفف  النفحفف  طبنففق ا

صال فففف  تهفففف م شصت  بلممنففففًذ تخمففففنص الجحففففم افففف، لففففمنًذ المخففففدباذ شص 

الكح لنًذ لم  شإل يك إل امحافً  بهفً قحفم لم لًيفق صاابرفًن النفحف   صلف ا 

                                           
 .137ص –الم جل الحًبا  –اشكمق تلًط  المخدباذ  –( ن. ااتف  ل يف 1)

 .138ص –الم جل الحًبا  –( ن. ااتف  ل يف 2)

 .137ص  –( الم جل الحًبا 3)
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النف   افف، ال فدابن  يففدض  ففف  بفً  ال قًيففق افف، الدبجفق الوًانففق ألإل المشففكمق 

 ًلفلفف  صلكننففً احففًص  بلففد ا اجه هففً صتشخناففهً لكفف  ي حففن  لنففً شإلقًاففل ب

 .(1)ا قفهً صااض  لمنهً

صبلففد ل  ففنً لهفف ال المحففًصب الوةاثففق ي بففن، لنففً شإل احفف ب اللفف ض   -

القمففه قففًا إل صرفف ط   صاحفف ب التمفف  القففم اففً فنففه ت بفف م صالةاافف   

ًلبفً  صاح ب الن ًاج اضم اه غ  ب بلضه اق اًنم / اج مًل  صالبل: طص

صاألا  ف  ت فن  ل ال المحًصب الوةاثق لمحنًلفق   (2)طب  / افح  / اج مًل 

ال قًانفق الم كًامفق لف  افً اح شففه صبا  تشفكن  المجمفس الاف ا  لمكًفحفق 

صل ا يك إل اف، الضف صبم الحف ص  ؛صلةاج ااناًإل بًلا ب  ال   رك  بهً

ق اج ملنق صلفدم ان  البدايق لم  ااباً  لم  انق ب اشكمق ااناًإل إمشكم

الحمًت بًل اتًبهً ال  جًا  صاحد ا، ج اا  الحنفً  اتج مًلنفق الم لفدن  

صالم شًبكق  صشإل تدض   مًاًذ ال  رند الم  ل  له ال الحنًلق ف  لفمنم 

بنن هً ان  البدايق )شم فف  ال افمنم األلًلف  لمختفق( الانف اذ ال ف  تضفم، 

ل م يضفم، اتلف نًن باف ب  اال دفا الم  ال  لمملم اًذ  صشلم   اللم  

 –نصبيق صلم  تادي  )صالًن  تافدي ( حجفم المشفكمق صرفكمهً صاضفًلفًتهً 

تاف يم إففً   البف ااج المتبافق بًتلف لًاق بًلماًبافق ل ا اف، اًحنفق  صلمف  

بففن، ال اففدي اذ الم  ًبلففق  ص لففب انضففً  ال لففديةاذ المنًلففبق ففف  ال  قنففل 

 .(3) لق لنهً شصت  بنص المنًل   لم  الختق صالب ااج الم ف

 

                                           
 .139ص –( الم جل الحًبا 1)

 .148ص –الم جل الحًبا  –اشكمق ااناًإل  –( ن. ااتف  ل يف 2)
 .149ص –الم جل الحًبا  –اشكمق ااناًإل  – ( ن. ااتف  ل يف3)
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 راأضًا: وتائل السةاتمب الوقائةمب يف الس  املبنرة:

تشن  الدبالًذ ف  اجً  اانافًإل شإل لةاقفق المفدانن، افل المخفدباذ 

تبففدش ففف  لفف، الم الاففق  صلفف  لفف، ح جففق تح ففًج افف، اهبففً  صاألاهففًذ 

نافًإل  شلًلن  ت ب يق ابلفًن شبنفًاهم لف، ااصالملًلجن، صالم بن، ال  شتبً  

 :وسوف نذكر هذه األساليب فيما يلي

 ة:ظأواًل: الرتبية باملالح

صلفف  ال فف  يلابهففً ال  جنففه صاابرففًن صيااففد بهففً: اةاحاففق التففف  

صاألضةاقف  صا اقب فه صاةاحق فه فف  االفدان  صاةاتا ه فف  ال كف ي، اللافدم

النفحففف  صاتج مفففًل  صالحفففؤا  المحففف م  لففف، ص فففله صحًلفففه فففف  ت بن فففه 

حانمه اللمم   صلك، يج  الحف ب اف، شإل ت حف   المةاحقفق الف  الجحمنق صت

تجحففس  فمفف، الختففن شإل اففف ش غ فففق ال لففد الممنفف، صاحًلففبه لمفف  لففف   

اجدلً  ألاه ل، يوا بلد  لب ف  الم ب  صلنشل  بناه رفخص غنف  ا ثف   

  إمفً (2)  صقد يمجن ال  اضفً  إون  ا، األرفنً  لنفد شلفدقًاه صالًبففه(1)به

فف  إف  تافًإل صاكفًإل ا  لفم  ب ا، ال ضفننا لمف  ال لفد صا افا فهينبغ  الح 

 .(3)( ف  ت بنق شبنًاه صشلحًبهيك، ل ا ا، لدم النب  )

 

 

                                           
 .237ص –الم جل الحًبا  –( ن. ااتف  ل يف 1)

 .25ص –الم جل الحًبا  –( ن. شحمد جمً  اً   شب  الل،ايم 2)
 .9ص –الم جل الحًبا  –( اش   الم إ، الا ا  لمبح ث اتج مًلنق 3)
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 ثانيًا: الرتبية بالعادة:

( ففف  رففنإل الاففةا  ألإل ال كفف اب الفف م يففدصم صشلففمهً حففدي  النبفف  )

 غ   اللبًن  ح   تابح لًن  بالخق ف  النفس  صق  ثةاث لن اذ إفن  ب

  ففاإل الخنف  لفًن   صال  بنفق بًللفًن  (1)( )صل نصلم الخنف (اب، احل ن )

يففق صحففدلً بفف  تشففم  اهنا  صشامففً  الحففم ك  دلنحففل ضًلففق بًلشففلًا  ال لب

الفف ن التففف  لمفف  اللبففًناذ صاللففًناذ الححففنق يجفف  شإل يبفف   الجهفف ن   صلكفف

  صالافدص  المخ مفق لن م تك اب األلمً  صالم اظبق لمنهً بًل  غنف  صال  لنف

 صالم ًبلق صغن لً ا، ال لًا  ال  ب يق.

 ثالثًا: الرتبية باإلشارة:

صتحفف خدم ففف  بلفف: الم اقففف إففنإل يختففئ التففف  ضتففن  شاففًم بلفف: 

إمففً يففدض  فنهففً  الضففن ا  صتكفف إل بنقفف   الغضفف  شص ارففًب  ضفنففق بًلنففد 

صلف   صلممفه لمف   افنم  ال ل ي: بًلكةام إنإل ياً  اإل طفةا  لنل إ ا صإ ا 

 ب  لب للًقب ه  صيم ًت ل ا األلم   بناه يحف  إ ااق التف  صيفؤن  بانفق إ

 .(2)شل  البنل ام، يفل  الفل  افحه نصإل لمم الم ب 

 رابعًا: الرتبية باملوعظة وهدي السلف فيها:

صالم لقفففق تل مفففد لمففف  بنفففًإل الحفففا صتل يفففق الحفففا  فن فففنث  التفففف  

ل مد لم  اثفًب  ال جفداإل ا  شضتًؤال  إمً ت ب احنح الختن صبنًإل الحا صتا 

                                           
  الاًلفم التب ااف  النًرف  : ( الملجم الكبن  لمتب اا : لمنمًإل ب، شحمفد بف، شيف   شبف1)

تحانفففا :  -م1983  - 1404الم لففف  التبلفففق الوًانفففق    –اك بفففق اللمففف م صالحكفففم 

 .236ص 9حمدم ب، لبد المجند الحمف  ج
 .10ص –الم جل الحًبا  –( اش   الم إ، الا ا  لمبح ث اتج مًلنق 2)
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تك إل بًلاافق صلف  إل النفس فنهً ال لدان لم نث  بمً يما  النهً صالم لقق ا

شإوفف  األلففًلن  اجًحففً   صانهففً الم لقففق بففًلح اب  صانهففً الم لقففق بضفف   

األاوً  ال   تا   الملن  صتلن، لم  الفهم  صانهً الم لقق بًلحدث  صل  

 بف  شإل يحف غمه ت ب يفً  إفًل لمنا لمف  إممً حدث ر   الن، صج  لمف  الم

 اشًلد الداًب النًتج ل، ااناًإل لن إ  التف  بنلم اهلل.

 صلففدم الحففمف ففف  الم لقففق ااضففةاص صالم ًبلففق صاخًطبففق التففف  -

صال لف ا ففف   لمف  قفدب لامففه صال متفف ففف  اخًطب فه لنكفف إل شنلف  لمابفف  

 .(1)افحه  إمً شاه يحح، اض نًب ال قل المنًل 

 : الرتبية بالرتغيب والرتهيب وضوابطها:خامسًا

صلمفففً اففف، الل ااففف  األلًلفففنق ل نمنفففق الحفففم ك صتهففف ي  األضفففةا  

فًل  غن  يموف  نصبا  اهمفً  ص ف صبيً  فف  الم حمفق األصلف  اف، حنفً  التفف  

ثًبفففق صلففف  ا لفففًإل النففف م صافففًنم  صيففف ى بلففف: ال  بففف ين، شإل تافففديم اا

ا تا  بًلتف  ل، ح  المفًن   صت  الملن يق لم  المكًفن  المًنيق شصل  ح  

اًال ا، المكًفآذ المًنيق بش   شت ت ح   ال  ر   لملم   إمفً شإل الم بف  

ال  لن   فاد شثب ل الدبالًذ الحديوق شإل التف  ال م ي حًاح  ف  حًجق ال 

يحففف م  فففف  اتلًجهمفففً صاللافففً  يافففحح الحفففم ك صاألضفففةا  الفففه صالفففدال 

ثفم الماًطلفق    جه صاق   الغض  صاللاً صلم  لن  نبجًذ تبدش ب لتن  ال

صالهج  صالحبس صالح اًإل المًنم صالض   صل  آضف  نبجًتهفً  صيجف  شإل 

بلد الختفن ابًرف    صا ا إفًإل الختفن شافًم اض اافه صشلف   يك إل اياً  اللا بق

                                           
 .11ص – الم جل الحًبا –( اش   الم إ، الا ا  لمبح ث اتج مًلنق 1)
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بن ه يج  شإل يك إل اللاً  شاًاهم  صا ا إًال اللا بق ل  الض   فنج  شإل 

د صشإل ي جنفف  الضفف   لمفف  الفف ش  شص الاففدب شص يحففباهً ال حفف ي  صال لنفف

 .(1)صشإل تك إل اللاً غن  غمنقق صيف   الض    ال جه شص البت،

 يب والرتهيب غضوابط الرت

اتل ففدا  ففف  ال  غنفف  صال  لنفف   صللفف  شإوفف  اففً تلًانففه األجنففً   -1

 لم  اللاً  البدا .إو   ال  لن  صال  إن، 

لففف، التفففف  صافففل الختفففن افففل شإل ي نًلففف  ال  غنففف  صال  لنففف   -2

صشإل ي ال  ف  ال  غن  صال  لن  الف ص  الف نيفق  ففف    صرخانق التف 

الحنق األصل  يكف  تلتن  ال جه شص ح اًاه ا، رف   يحبفه  صاف، األطففً  

اللافً  صافنهم اف، يكف إل لننفدا  ففةا ينففل الفه ات ا، يكف إل ححًلفً  فنكفنفه 

،   به  صالبنل يكفنهً ا، اللاً  صانهم ا، يك إل ح اًاه ا، للبق شرد ا

اللاً  اً ت يكف  ال إ  لًن  ألإل جحفمهً  فلنف صلف  تخفًا شإوف  صتنافًن 

 بحه لق.

شت يكوفف  الم بفف  افف، ال هديففد نصإل اللاففً   ألإل  لففب يففؤنم الفف   -3

اتلفف ه ًب بًل هديففد  إمففً يجفف  شإل ي جنفف  الم بفف  الحفف  صالشفف م صال فف بنخ 

، شإل اللاً  ا، اامح ه ت حادا  لمنه  شثنً  الًقبق التف   إمً يج  شإل يبن

صلنحففف ب الم بففف  اففف، شإل ي  تففف  لمففف  ال  غنففف  صال  لنففف  الخففف ا اففف، 

 .(2)مخم قن، ض فً  يتغ  لم  الخ ا ا، الخًلا لبحًاهال

                                           
 .11ص –الم جل الحًبا  –( اش   الم إ، الا ا  لمبح ث اتج مًلنق 1)
 .12ص –( الم جل الحًبا 2)
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 انيــل الثــالفص

 متهيد وتقسيم:

ن  ل ا الماتمح الًن  بنً  صتاف يم رخافنق المفدا، صلف  الحبف  يل

الفف م لن لففم لففه حنًتففه المحفف ا    صاطمةنًاففه لملففًلم التبنلفف  الفف م اافافف  

لنه ان  شإل شنا، المخدباذ  صجمنفل شجهف،  المج مفل لهفً نصب شلًلف  فف  

لفف ا المجففً  بدايففق افف، األلفف   صافف صبا  بًل شفف يلًذ صالماففحًذ النفحففنق 

  صبففدصإل الانففًم بهفف ا الففدصب لفف ا ينتفف م الم قففف الفف  ثغفف   افف، اللةاجنففق

رناهً شإل تبدن شص تام  ا، فلًلنق ل ال الجه ن صاألنصاب األض ى المب صلق فف  

  صل ا ا نًص  بنًإل شث  تلًاف  لف ال المؤلحفًذ افل المفدا، (1)ل ا المنداإل

 :وذلك يف املبحثني اآلتةني  ف  ل ا الفا  ف  اح  ااه صاحًلدته

التففف   المومففف  ل لفف   فففف  ال لًاففف  افففل المفففدا،  بحنننث اهول:املـفف 

 تح  ااه صاحًلدته.

التفف   المومفف  لمماففحًذ النفحففنق اللةاجنففق ففف   املبحننث الثنناني:ـفف 

 اح  ا  المدا، صاحًلدته.

                                           
 .139ص –اشكمق تلًط  المخدباذ  –( ن. ااتف  ل يف 1)
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 الطرق املثلى لألسرة والتشريعات العقابية يف احتواء املدمن ومساعدته

 احتواء املدمن ومساعدته يفثلى لألسرة الطرق امل

 لمففً إًاففل األلفف   لفف  اف ففًت فهففم المشففًإ  النفحففنق لمكففًا، البشفف م

اشففف ممق لمففف  شلفففبً  فشفففمه شيفففً  إفففًإل لففف ا الفشففف  صظنفنفففً  شص افحفففنً  شص 

 ل ا يج  لمنهً اتبً  ل ال الت   الًن  تنلن  المدا، صانهً: ؛(1)اج مًلنً 

شإل تم م شص تلًق  شص تلفًي  المفدا، لمف  شاه ت ينبغ  لم  األل    -1

شاه شضتن فةابفد شإل يكف إل ال اف ا افل المفدا، بفكف  صا   ص لفب بفنإل ت جنف  

   صلكف، يجف  شإل يكف إل فف غال لًا  اله لم  شاه اجف م ا تكف  ج يمفق ت ت

ال لًا  اله لم  شاه  حنق صا ي: ف  حًجق اًلق لممحفًلد  ضًلفق فف  

  (2)دث فنهففً لففح  المخففدب افف، الجحففمالم احفف  األصلفف  لملففةاج ال فف  يحفف

(: "اإل اهلل ضمفففا الفففدا  قفففً  بلففف   اهلل )  فًانافففًإل نا  صلكففف  نا  نصا 

 .(3)صالدصا  صجل  لك  نا  نصا  ف داصصا صت ت داصصا بح ام"

                                           
الم جفل الحفًبا  –األل   صال قًيق اف، اانافًإل  –( ن. شحمد جمً  اً   شب  الل،ايم 1)

 صاً بلدلً. 90ص –

ابنف  افدا، إنفف  –األضاًا  النفحف  بجملنفق لفمً لإلنافًإل  –د المنلم ( ن. شحمد لب2)

 .9ص –(بح  لم  ربكق ااا  ال ا قل )صيكنبنديً  –شتلًا  اله 

حفدي   86/  5( الحدي  شض جه : اااًم الهنومف  فف : اجمفل ال،صاافد صانبفل الف اافد 3)

  اِاف   ص ِبج ًُلفُه ِثا فًذ .   بً  ر   المفً  لمف  ال يفا ص الحفدي  ب ص ااُل التَّب  8288بقم 

 1414تحانا: ححًم الفدي، الادلف   النًرف : اك بفق الادلف   الافًل   لفًم النشف : 

 م. 1994لـ  
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ال حفف ي  افف، تجنفف  المففدا، صال ،الففه ضًلففق المافف بن، انففه  ألإل  -2

 يحفففًلدال لمففف  اللفففةاج لفففب يفففؤث  لمنفففه لفففمبً   ف جففف ن الماففف بن، بجًابفففه 

يبلدصال ل، ال بهدص  ص صال لًف   إمً يج  لم  المحنتن، بًلمدا، شإل يلًام

يختئ ف  ال اًنال شإل المفدا، لضف  فًلفد ينبغف   شم اض ةا   فبل: النً 

ال ةاًله ا، جحد المج مل احاتن، ب لب إ  ابفًنئ النافح صاتل افةات 

لمف ي: جفً  لف، بلف: صاللةاج صنصبلً ف  الفًن  الحنفً  الف   لفب الامف  ا

 لممفففً  الشففف يلق الملًلففف ي، ق لفففه: " اإل اااتفففً  اللةاقفففق بفففن، المفففدا،

( )م شإل النبف  ص  فافد ب(1)صالمج مل تغ ي  الن م يح اه ا، االةات"

فم، النً  ا، يض به بنديه صافنهم اف، يضف به  شت  بحك اإل فنا  بض به 

اال اهلل: فافً  فممفً اااف ا قفً  بجف : شضف،  بنلمه صافنهم اف، يضف به بو بفه

 .(2)(: "ت تك ا ا ل إل الشنتًإل لم  شضنكم"بل   اهلل )

غفففف  لفففه . المهفففم اصفففف  بصايفففق شافففه قفففً : "صلكففف، ق لففف ا: المهفففم  

 .(3)بحمه"ا

                                           
بحفف   –بشم الففدي، ففف  ال لًافف  الاففحنح اففل اففدا، المخففدباذ  –( ن. شحمففد احمففد 1)

 .9ص –انش ب لم  ربكق ااا  ال تحل ا قل )صيكنبنديً( 
ًم الحن ط  ف  إ ًبه   الف ح الكبن  ف   م ال،يفًن  الف  الجفًال ( الحدي  شض جه ااا2)

بفً  حف ا الفةام تحانفا: ي لفف النبهفًا    13634  حدي  بقفم  324/ 3الاغن  
م   2003 -لففففـ 1423بنفففف صذ / لبنففففًإل التبلففففق: األصلفففف    -النًرفففف : ناب الفكفففف  

ًال صالحففن ط  ففف  جففًال األحًنيفف  )صيشفف م  لمفف  جمففل الج ااففل لمحففن ط  صالجفف
حففدي  بقففم  327/  16األتلفف  صإنفف ت الحاففًاا لممنففًصى  صالففف ح الكبنفف  لمنبهففًا (

  بففً  المحمفف  افف، الكففًا    ففب  اا لففه صضفف ج شحًنيوففه: ف يففا افف، 16901
الحًبا( طبل لم  افافق:  -لم  جملق )اف   الديًب الما يق  -ن  -البًحون، بار اا 

 حح، لبً  تإ . -ن
بفً  الحفد فف   4478حفدي  بقفم  163/ 4ناصن ف  لننه  ( الحدي  شض جه اااًم شب 3)

 –الخم  تحانا: احمفد احنف  الفدي، لبفد الحمنفد النًرف : المك بفق اللاف يق  لفندا 
بً  صج   الحفد فف  الخمف  تحانفا:  338/ 3بن صذ   البنها  ف  الحن، الاغ ى 

ـ لبففد الملتفف  شاففن، قملجفف    ناب النشفف : جًالففق الدبالففًذ االففةاانق  إ اتشفف  
 م.1989 -لـ 1410بًإح ًإل التبلق: األصل   
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 وجه الداللمب:

إل ل ا األلم   النب م ل  األلم   األاو  ف  ال لًا  ال ل ال الفةفق ا

ا فففف  االفففةات صبفففف حففف،م فففف  اااكفففًب صايافففً  اللا بفففق –اففف، المج مفففل 

 .(1)صال  غن  ف  ال  بق

( غ َّ  ببنلق ب، شانق ف  الخمف  إمً بصم شإل لم  ب، الختً  ) -

 .(2)ال  ضنب   فمحا به ق  ف نا  فاً  لم . ت شغ   بلدال احممً 

 وجه الداللمب:

ال غ يفف  الححفف  لممففدا، الفف  بنةففق غنفف  لففًلحق شإل ففف   األثفف  صا ففح

له البًطف  صصلف   النفه شإل التف   قفد  شصجد لمشنتًإل ف لق لًاحق  ف،ي،

لدذ ف  صجهه فاد  لمنه ظنه فادال الشنتًإل لف، لفبن  اهلل  صال غ يف  

الملن م الم مو  ف  اااتً  اللةاقق بن، المدا، صالمج مفل الف م يلفنش فف  

 .(3)إنفه ت يا  ضت ب  ل، ال غ ي  الحح 

 

                                           
 .10ص –الم جل الحًبا  –بشم الدي، ف  ال لًا  ال المدا،  –( ن. شحمد احمد 1)

( األثفف : صبن  إفف ال لنففد جمففً  الففدي، شبفف  الحجففًج ي لففف بفف، لبففد الفف حم، المفف،م 2)

بفً   10453بقفم  25/ 8لـ( ف  تحفق األرف اا بمل ففق األطف اا 742)الم  ف : 

ي  ل، لبًن ب، تمنم ل، لبد اهلل ب، تيد تحانا: لبد الامد ر ا الفدي، طبلفق: حد

م  صلفةا  الفدي، 1983لفـ/ 1403المك   االةاا   صالداب الان مق التبلق: الوًانفق: 

لمفف  بفف، ححففًم الففدي، ابفف، قً فف  ضففًإل الاففًنبم الشففهن  بففًلم ا  الهنففدم ففف : إنفف، 

 اللمففففففففففففففففففففففففففً  ففففففففففففففففففففففففففف  لففففففففففففففففففففففففففن، األقفففففففففففففففففففففففففف ا  صاألفلففففففففففففففففففففففففففً 

لفف    -بً  فاف  فف  شاف ا  الحفدصن تحانفا: بكف م حنفًا  13669قم ب  5/476 

 م1981لـ/1401الحاً النًر : اؤلحق ال لًلق التبلق: التبلق الخًاحق  

 .10ص –الم جل الحًبا  –( ن. شحمد احمد 3)
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 :( على أهل املدم  أن يتناتفوا مضه ويشجضو  على الضالج3)

  صشإل (1)صلك، نصإل ال غًل  ف  الحمًيق شص لفدم تحمفنمهم شم احفة لنق

صشإل يقهف صا   ان قمفقالماحًذ اللةاجنق باف ب   اصا ا لم  تيًبته ف يد

إمفً   له ا نتهم صال مًاه ح   ت يشل  شاه فادلم فناً  بًلنن  صااحبً 

   تففه اوفف  الففدلً  صلففدم النففنلنففًن  المفف ي: لنففد تيًبيمكفف، اتبففً  آنا  

ُقففْ  ي ففً  إ  اهيففًذ الا آانففق صاألحًنيفف  النب يففق اوفف  ق لففه تلففًل : يص لففب بفف

 .(2){ ت ْان ُت ا ِا، بَّْحم ِق اهللَِّش ْل  ُف ا ل م   ش اُفِحِهْم ت ِلب ًِنم  الَِّ ي، 

( ينبغفف  لنففد تنفف يم المفف ي: ففف  المح شففف  لملففةاج شإل تكشففف 4)

الف يا اللةاجف  ل كف ي، تحفًلف األل   ال الملًلجن، ف ح قن اذ اتاً  ال 

لةاج  يحًلد الم ي: لم  ال لًف  صتاديم شبقًم الهًتف صا الند اتتاً  

 .(3)ل نحن  تبًن  الملم اًذ بن، األل   صالملًلجن،

إمً ينبغ  شإل تلن  األل   بشة إل الم ي: الخًلق ضةا  تمفب الف ف   

انًل  اف، المفً   او  ت فن  المةابس الداضمنق ال   يح ًجهً الم ي: صقدب

ص لففففب تحففففل ارفففف اا اك فففف  رففففة إل الم  فففف    لمماففففًبيف الشخاففففنق

صتحفمنم ارفلًب المح شفف  صالملًلجن، صلم  ال نحنا الةاتم ال جهق لممه 

 .(4)ال  جهق لممه ا ا إًإل المدا، لًاةا 

                                           
 .90ص –الم جل الحًبا  –األل   صال قًيق  –( ن. شحمد جمً  اً   شب  الل،ايم 1)

 .53يق اه –( ل ب  ال،ا  2)
بحف  انشف ب لمف  رفبكق ااا  افل  –لفب  الفًن  تنلنف  المفدا،  –( ن. حمدم يًلن، 3)

 .6ص –تحل ا قل )صيكنبنديً( 

 .11ص –الم جل الحًبا  –( ن. حمدم يًلن، 4)
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إمً شإل ا، صلًا  تلًصإل األل   ال الف يا اللةاجف  شإل تف خمص اف، 

الححنق ال   تؤث  لم   ل، المدا، صشفكفًبال المون اذ البا يق صالحملنق ص

اح  ال لًف   شاً المون اذ البا يق ف  موف  فف  الحاف، الفًبغفق المحف خداق 

 –صب  البفففًف   صب  الاافففدي   –األببتفففق الضفففًغتق  –امفففح المنمففف إل  –

  الشففف ا   لبففف اذ ؤصتجًجفففًذ الكحففف   المممففف    صإففف لب الفًبغفففق صإففف

لمف  الحفجًا  ال ف   -ج ن  ف  شغ ا ه األق اص المنشتق شص المهداق الم 

إمفً يجف  ابلفًن المفدا، لف، األافًإ،  –ال ًن الم ي: تدضننهً ال ال لفًط  

صافف، شاومففق   داص  المخففدباذ شص اجففًلس المففدانن،ال فف  تبففً  فنهففً شص يفف م تفف

شفةام الفندي  ال    –المجةاذ الجنحنق  – المون اذ البا يق الا ب اللًطفنق

 لب شإل الم ي: ا ا اق نل بًل لًف  فح ا ي لفًصإل  – إًإل المدا، يح خداهً

اففل شلفف ته صيففدلهم لمفف  المخففًتإل الحفف يق ال فف  ال ففًن تخفف،ي، )تم ينففًذ( 

األنصاذ المحففف خداق )اللفففد ( المخفففدب فنهفففً صي رفففدلم شيضفففً  الففف  شافففًإ، 

ف  البنل شص ضًبجه  صإ لب األاًإ،  صاألاًإ، ال   إًإل يح خدم فنهً  ل ا  

 هً.ان ال   إًإل يش  م

ـ شافً المونف اذ الحفملنق فهف  ت موف  فف  األرف طق الغنًانفق الم تبتفق 

صانهفً   المفدا، يفضف  لفمًلهً صقفل اانافًإل ب لًط  المخدباذ صال   إًإل

شيضففً  اتتاففًتذ الهًتفنففق بففن، شلففدقً  ااناففًإل صال  قففف لفف، اتتاففًتذ 

صالجف ا  النحًانق ضًبج اتً  ال،صاج  صل ا يح دل  تف يفغ  اإف   الهفًتف 

شافففً المونففف اذ  –افف، شبقفففًم األلفففدقً  صالافففدياًذ الختففف ي، لمففف  تلًفنفففه 

الححنق ف  مو  ف  الك ل انًذ ال ف  تح ف م لمف  إحف   بنحف  لًلنفق  إمفً 

صطففةا  األظففًف    ينبغفف  الحفف ب افف، افف ان الاففبغ صالماففا صنلًاففًذ الففدصإ 

 لمنحً .
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ال يً ق  بًتاا اا ال ( إمً يج  لم  األل   شإل تناح المدا، 5)

 .(1)صالدض   ف  بحةاذ األل   ال  فنهنق األلب لنق

ت قف إف  اقفًل  الفدلم المفًنم لممفدا، ح ف  ت  إل( لم  األل   ش6)

تمن  الف   يح م  ف  تمًنيه  فاد ل ح  شإل بل: األل  ال   ي جد بهً ادا،

ال ح   لمنه صحمًي ه بحب  ال بًباذ اج مًلنق او  الحملق صالمكًاق ص لب 

اه ابًلغ اًلنق إبن   شص انحفه لفنًب  شص احفك، ضفًص يلفد ا لفً  اف، فالتً

صلفنس اف، بفً  الاف   بفنإل لفدم التًافه المفً    شا ا  الًا فه لمف  اانافًإل

 .(2)ن  ابلًله لمحج،لي

( إمً يج  لمف  األلف   بف   افً فف  ال لفل لمحفًلد  المفدا، فف  7)

هفف  شفضفف  صالفف بدالهم بًلاففداقًذ الحفف يق ف الفف خمص افف، شلففدقً  الحفف  

حًاف  المف ض  إل المفدا،ا  ا  (3)بدايق لمف خمص اف، اانافًإل صالحنفً  بدصافه

 .(4)اق    ا، لؤت  إممً تانذ احبق االًبق صالل ن  ال  ااناًإل إممً

( إمً شاه يج  لم  األل   الفتحً  المفدا، ضفةا  ف ف   ااجفًت  8)

كًلمففًذ ص لففب بففنإل تكفف إل األلفف   لفف  ال لففن  ففف  الم  اللةاجنففق صاةاتا ففه

الهًتفنق ال ابن  النه ا، ال ي، لهم لةاقق بًلمخفدباذ شص شإل تلمف  لمف  انفل 

 صل   ل ال المكًلمًذ النه.

                                           
ااً  لفه  –نصب األل   ف  تنلن  المدا،  –اح شًب الت  النفح   –( ن. لداًإل البنه 1)

 –ن. احمففد األحمففدم شبفف  النفف ب  –م 22/10/1985بج يففد  األلفف ام المافف يق ففف  

 .124ص –الم جل الحًبا  –بلًلق اااًم  –اح بصا ااناًإل 
األلففف   صال قًيففق اففف،  –ن. شحمففد جمففً  اً ففف  شبفف  اللفف،ايم  –( ففف  افففس الملنففف  2)

 .86ص –الم جل الحًبا  –المخدباذ 

 .82ص –الم جل الحًبا  –( ن. شحمد جمً  اً   شب  الل،ايم 3)

 .83ص –( الم جل الحًبا 4)
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انحهففففً ( صافففف، التفففف   المومفففف  ل لفففف   ففففف  احففففًلد  المففففدا، 9)

(: قفً  بلف   اهلل ) اتل  ضً  له صلف  الملبف  لنفه فف  الشف يلق بفًلمن، 

الحفه   :(ا قفً يً بل   اهلل )"شتدبصإل ا، لم شلحً  الجنقا قًل ا: ا، 

  فاففد جمففل لفف ا الحففدي  بففن، الاففدب  لمفف  ال نفنفف  فاففً : (1)المففن، الا يفف "

تبً  الت   ال ا فحق المبًرف   اص الحه   صاتل  ضً  ف  الملًامق )المن،(

بدصإل اتل  ا  صالك   )الا ي (   لب ألإل اتل  ضً  ف  الملًامفق ي ففل اف، 

قفً  تلفًل :   شضف  آبا  اهضف ي، صلف  ال شفًصبقدب  الشخص لم  ال ففًلم ص

  صاتل  ضً  ف  الملًامق يؤنم ال  تاب  الناح (2){ص ش ْاُ ُلْم ُر ب ى ب ْنن ُهْمي

اْنُ  ِاِلفف  ل ففِبنِ  ب ببففب  ِبًْلِحْكم ففِق ص اْلم ْ ِلق ففِق اْلح ح ففن ِق قففً  تلففًل : ي  صال  جنففه

ُضففِ  اْلل ْففف   ص ْشُاففْ  ِبففًْلُلْ ِا قففً  تلففًل : ي  ص(3){ص ج ففًِنْلُهم ِبففًلَِّ   ِلفف   ش ْحح ففُ،

(: "ححفف، الخمففا لفف  شإل   صقففً  بلفف   اهلل )(4){ص ش ْلففِ ْض ل ففِ، اْلج ففًِلِمن، 

  صلفن  ال ابف  (5)تا  ا، قتلب صتلت  اف، ح افب صتلفف  لمف، ظممفب"

( قً : ت تغضف  قفً : لقنف  ( فاً : لقن  يً بل   اهلل )بل   اهلل )

  فًلمنهج األاو  فف  احفًلد  (6)قً : لقن  قً : ت تغض " قً : ت تغض 

المففدا، يل مففد لمفف  تنمنففق الحففم ك الاففح  النفحفف  لنففد المففدا، ضًلففق 

                                           
 .2488( الحدي  شض جه اااًم ال  ا م ف  لننه ب قم 1)
 .38ا، اهيق  –( ل ب  الش بى 2)

 .125ا، اهيق  –( ل ب  النح  3)

 . 199ا، اهيق  –( ل ب  األل اا 4)

بً    ص ش اَّفً  7285حدي  بقم  4/178( الحدي  شض جه: اااًم الحًإم ف  المح دبك 5)

ل ْبِد اهللَِّ ْبِ، ل ْم  ص تحانا: ااتف  لبد الاًنب لتً النًر : ناب الك   اللممنفق  ح ِديُ 

 893/  10  البنها  ف  الحن، الكبف ى 1990 – 1411بن صذ التبلق: األصل    –

ب ففًُ : ر ففه ًن ُ  ش ْلففِ  اْلل ا ففِبنَِّق تحانففا: احمففد لبففد الاففًنب لتففً  21092حففدي  بقففم 

 م. 2003 -لـ  1424لبنًإل التبلق: الوًلوق   –منق  بن صذ النًر : ناب الك   اللم

بً  اً يافً  12991حدي  بقم  8/70( الحدي  شض جه : الهنوم  ف  اجمل ال،صااد 6)

 ص يفل  لند الغض .
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ال جداانق ال اهض ي، صالبلفد لف، ال اتنفق ح ف  ي حفل حف  الف اذ  المشًبإق

 .(1)اهض ي، فنه ال  ح 

لد  المفدا، لمف  ال غمف  لمف  ال10)  غبفق ( إمً يج  لم  األل   احًف

ًب المحف: ض نفصل  اشكمق ااناًإل األصلف  صلف  ات  الممحق لمل ن  ال  ااناًإل

لم     ألإل يبا  المدا، لحنحً  شص شإل يقف  المفدا، شحفد  فحًيً   شص ت يكف إل بًف

 ومن أهم العوامل املساعدة عل  هذا التىلب ما يلي  ،ااناًإل

صلنحففل  صإففنم افف ض آضفف شإل يفدبك المففدا، شإل اشففكم ه اشففكمق ا  ففنق  -ش

 .(2)اج ن تل ن لم  لًن  لنةق

ب ب ا يففق اابان  صإنفنففق ا اجهففق المشففًإ  ـص لفف  تغننفف  امفف  المففدانن، - 

صالم اقف الجًن  ال  ال فقط يا تحانا اح نًجًذ اااحًإل ا، انإ  

صانا، صنا  صتلمم صاا ًج صابدا  صاح  ام الجمًلق صاح  ام لمنفس 

نحق صال  ابفًنئ صاوف  نيننفق اج مًلنق لحصاتا مً  ال  اجم لًذ 

 ا لماق الملًا .

 .(3)تجن  شاًإ، بنل المخدباذ صلداقًتهً صجمحًذ تلًطنهً –ج 

                                           
الم جفل الحفًبا  –األل   صال قًيق اف، اانافًإل  –( ن. شحمد جمً  اً   شب  الل،ايم 1)

 .18ص –

الم جفل الحفًبا  –بلًلق ااافًم  –شح بصا المخدباذ  –الن ب  ( ن. احمد األحمدم شب 2)

 –الم جفل الحفًبا  –اانافًإل صلةاجفه  –ن. الحفند الجمنمف    –صاً بلفدلً  82ص –

 .86ص
الم جفل الحفًبا  –األل   صال قًيق اف، اانافًإل  –( ن. شحمد جمً  اً   شب  الل،ايم 3)

 .84ص –
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إ  ضتنف    إل  صيفؤنم الف  اشًف إل يفؤث  لمف  حنًف  اااحًف ص لب شإل ااناًف

إ  لف ا المف ض لف  ال غبفق شصاضًلفًذ إون    ص الف  اللف ن  فف  إل شإوف  اشًف

قهن،   لإلناًإل صال   تمو  ل  المشكمق صن النًف صال فكن  ف  الل ن  لممخفدباذ يلًف

المً ف  افؤث    ،ا، ااناًإل ا، ف    ال  شض ى ا نجق ل إ يًذ تت  لمفنهم اف

  صيمك، اتل ةنً  فف  لف ا األاف  (1)لم  ا قفهم ال الخ ف  ا اجهق المشكمق

 .(2)  ا تن،"حجا،  (: "ت يمدغ المؤا، ) با   ال ل  

ؤا، ت يا    ا، شا  لب  له   ب اف، شإل الم :ووجه الداللمب منه

( لف،  الشفًل  إفًإل قفد لف  النبف  ) ًشإل شبف  ـقب  بدلن  قاق الحدي  صلف

  ( صشطماه اف، غنف  ففدا صصقل ف  األل  ف  غ،ص  بدب فم ، لمنه النب  )

فممً بجل ال  اكق قً  له لف اإل ب، شانق شلنً بمحًاب شم بًلدل   ال  ق ً  

حفف نف  النففً  لحفف   المحففممن، ينطًلففه ص لفف  ( صالمحففممن، فال لفف   )

( ( شإل يمف، لمنفه فافً  )ا   شض ى   فتم  اف، النبف  ) ف قل ف  األل 

ةا تمحففح لًب ففنب بمكففق تافف  : ضففدلل احمففدا  افف تن،  ت يمففدغ فففت صاهلل 

  صحنففً  (3)المففؤا، افف، جحفف  افف تن، ش فف   لناففه يففً تيففد  فضفف   لناففه

دباذ   لففب شإل لففم إه اففل الفف لمً  المففدا، ت غنفف  اففل بدايففق تلًطنففه لممخفف

المخدباذ ي غن  بنإل يحمب ط قً  اخ مفق ح   يا  لشف ا  المخفدب  صيف تب  

ل ا بمنلًن ربه ثًبفل ي لف ن الفه لمف  بؤيفق اجم لفق الننفق ي لًاف  الهفً 

صقد يتمفا   صلؤت  إون ا  اً ي اًب  الهم بلد اللةاج  بًا قًم ل  فن  المخدب

                                           
 .83ص –ل   صال قًيق ا، ااناًإل األ –( ن. شحمد جمً  اً   شب  الل،ايم 1)

صاااًم احفمم فف  لفحنحه  6133( الحدي  شض جه اااًم البخًبم ف  لحنحه ب قم 2)

 .2998ب قم 

صاففً  113ص –افف ب الناففن، ففف  لففن   لففند الم لففمن،  –( اللةااففق احمففد الخضفف م 3)

 م.2005لـ/1426   –  ناب اللاند   –بلدلً 
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صإونففف ا  افففً يحفففًب  شصلةفففب   اللفففًن  الحفففًباق  لفففب لنفففًإل الففف اإ   ألصقفففًذ

الم ًج صإل بًلل ض صاالحًت لم  شصلةب النًقهن، لمل ن  ال  اانافًإل تحفل 

  (1)تنثن  الحًحهم صقب  شإل يفكف  فاافه قفد ين،لفا الف  اجفًباتهم اجًامفق لهفم

افد  اف، اتا نفً  لف، اانافًإل اوفف  إمفً شإل اللف ن  الف  لفداقًذ قديمفق بلفد 

جًب قديم ابتب  بًاناًإل صلفم يححفم اااحفًإل لةاق فه بفه صلفم لديا قديم شص 

يدبك  لب الاديا ا قف المدا، ا، اناًاه قد يك إل  ا تفنثن اذ لفمبنق فف  

الفف م اب ت قففف المففدا، لفف، ال لففًط   صيجفف  الحفف ب ففف  لفف ال الم اقففف 

صالمبًنب  باظهًب حاناق ت قفب ل، ااناًإل ح   ت يك إل له تنثن  ي إ  لم  

نذ ابانته صاا نل ل، الل ن  لممخفدباذ  فًل غبفق صاابان  لم  قفف ا، اتنا

صتلمفم طف   جديفد  لمحاف   لمف    ل، ااناًإل تح ًج الف  لفداقًذ جديفد 

اتل  ضً  صاتطمةنًإل صال م ل بًلحنً  بًلت يافق الافحنحق  صإنفنفق ال م فل 

تفنثن  ص لفب إمفه يفؤنم الف  االفدام   بنإل يك إل اااحفًإل فف نا  ان جفً  صاً فجً 

اففل  اإل اابان  الحانانففق تنمفف  –االحففًت صال غبففق ففف  اللفف ن  الفف  ااناففًإل 

 .(2)األيًم ا، اللم  صال الاحبق التنبق صا، احًلد  اهض ي،

 تجن  الم اقف الحمبنق او  الغض  صالكآبق صال حد  صالخ ا. –ن 

ا، تجن  شإل يك إل ف  يدال اً  إون  شص شإل يل اد شاه قد شلبح ف  انا،  -لـ 

 .(3)ااناًإل

                                           
الم جفل الحفًبا  –األل   صال قًيق اف، اانافًإل  –يم ( ن. شحمد جمً  اً   شب  الل،ا1)

 .83ص –

 –الم جفل الحفًبا  –األل   صال قًيق ا، ااناًإل  –( ن. شحد جمً  اً   شب  الل،ايم 2)

 .85ص

 .86ص –( الم جل الحًبا 3)
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 الطرق املثلى للتشريعات العقابية يف احتواء املدمن ومساعدته

فممً ترب فنه شإل الهدا ا، صبا  شم تش يل شص شم قًا إل ل  ضداق 

المج مففل صاألففف ان الفف ي، يحكمهففم لفف ا الاففًا إل  صتمبنففق حًجنففًتهم  صلففنًاق 

صترففب شيضففً  شإل تحانففا لفف ا شضةاقهففم صبلًيففق آنابهففم  صحمًيففق ال اففداتهم  

صلمفف  ااففداب لففم ه   الهففدا ي  قففف لمفف  طبنلففق لفف ا الاففًا إل شص ال شفف يل

بًلجمًلق ال   يحكمهً  فمك  يحافا الهفدا اف، ص فله لمف  ال جفه األإمف  

يجففف  شإل يكففف إل اًبلفففً  اففف، القففف صا اتج مًلنفففق لمدصلفففق  صاففف، لاًافففدلً 

ك إل قتلق اف، اً ف  صاشًل لً صلًناتهً صتاًلندلً  صبًض اًب يج  شإل ي

 .(1)األاق صحً  لً

لقد أثبتت التجارب يف جما  اإلدمان أن للتشريعات العقابية دور ال هذا و -

 :يغفل يف احتواء املدمنني ومساعدتهم ومن ذلك 

جترأمب الصنني  -1
(2)

حنف  قًافل الحك افق الافنننق بحممفق الةاانفق  ،

لفًط  المخفدباذ رًامق با ذ فنهفً المف اطنن، بًأل ف اب ال ف  تفنجم لف، ت

المدانن، بًل ادم لم اإ، اللةاج صبإ،ذ لم  شإل الحك اق ف  اجفًن   لصطًلب

لملفةاج بلفد ثةاثفق شرفه  تتبنا تش يل المخدباذ الاًبم لمف  اف، ت ي افدم 

فف   البحف  لف، المفدانن، بلد اض  ل ال المفد  قًافل   لم حجن  اتض نًبم

لمففدانن، اجبًبيففً  لم اإفف، بًل لففًصإل اففل اللففًاةاذ صشببففً  األلمففً  ففف  شضفف  ا

                                           
 .10ص –المخدباذ ف  الا آإل الك يم صالحنق المته    –( ن. حم نال احمد ناصن 1)

الم جفل الحفًبا  –بلفًلق ااافًم  –شح بصا المخفدباذ  –شب  الن ب  (ن. احمد األحمدم2)

 .101ص –
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اللةاج  ات شاه لم ي م تح يفب الفدل ى اللم انفق  فد المفدانن، الف م ال فدذ 

النهم ف   ا، البح  صاإ فل بنش  شلمًاهم لمنً   صبلد شإل تم تحجن  جمنل 

  صفف  تتف ب آضف  ا ا ثبفل انافًإل (1)المدانن، ص لل الحمتق ضتق للةاجهفم

، ت قنففل اللا بففق فااففه يفف م ـ  بففدت  اففج يمففق ال لففًط  فففاإل لممحكمففق شإل تففنا

ايداله احدى الماحًذ المنشن  له ا الغ ض لنلًلج فنهفً  صلضفمًإل لفةااق 

اار اا لم  تنفن  لف ال ال فدابن  قفد يكف إل اف، األفضف  انضفً  اقفًم قً ف  

ال نفن  صيك إل له شإل يح لن، ف  شنا  اهم ه بفًلخب   الفننفق  صشإل يفدض  فف  

نلن، ف  الماحق صاافف اج لمف، تفم رففًؤلم اض اًلهم فحص حًلق الم 

لم  شإل ت تا  اد  الباً  ف  الماحق ل، ل ق شرفه  صشت ت،يفد لف، ضمفس 

ثم بجل ال  اانافًإل يلًقف  بًلحفج، افد  ت ت،يفد   صا، تم لةاجه (2)لن اذ

ل، لش  لن اذ لم  شافه يجف ت لممحكمفق شإل تفنا  بايفدا  اف، ثبفل اناًافه 

ج صلكنهففً تففنص ففف  الحكففم لمفف  اضضففًله ففف  لفف ال اللشفف   ااففحق لملففةا

لب اًاج لةاج المدانن، ناض  الحج، لحن، تمًم الشفً  تحل ار اا قً   

 ال نفن .

م لمفف  لفف،إمففً شاففه يمكفف، لم شفف يلًذ اللاًبنففق ففف  الففدص  ال فف  ت -2

اح فف ا  المففدانن، ايجففًن بففداا  لمحففج إل اوفف  الخداففق اتج مًلنففق صال تفف   

، صبلًيففق نصب األي ففًم صالجملنففًذ الخن يففق اااحففًا  ففف  اغًثففق المنكفف بن

فهفف ال ال لففًا  اففل لففةاج الم لففًط  إفنمففق بارففلًب   صالم اإفف، اتج مًلنففق

المففدا، بنلمنففق الحنففً  الاففًلحق صلفف   ااححففًإل امففً يحففًلم ففف  ابلففًنال لفف، 

                                           
 .102ص –الم جل الحًبا  –شح بصا المخدباذ  –( ن. احمد األحمدم شب  الن ب 1)
تافديم اللا بفًذ  –صباجفل لف ا  ن. احمفد ف حف  لنفد  – 103ص –( الم جل الحفًبا 2)

 .9ال  ص 3صال دابن  الما ب  لج يمق تلًط  المخدباذ ا، ص
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صل  المخدباذ  صل ا ت ي  اف  ف  الحج، الجب م ال م يحب  له اتض ةا  

 ه يففف  ال ففف  قفففد تفففؤث  لمففف  لفففم إه الةاحفففا افففل لافففًبًذ ال ففف صيج صال

 .(1)لملا بق

إمففً ي موففف  نصب ال شففف يلًذ اللاًبنفففق فففف  اح ففف ا  المفففدانن، فففف   -3

  صب  شإل يش م  قف اب اللفف  الافًنب بحفا ا لفًط  المخفدباذ لمف  لفدم 

تحجن  لًباق تلًط  المخدباذ لحنفق ل اباه لم  لكفس افً لف  المف   

يمنله ا، اتل حً  ف  الكون  اف، ال ظفًاف  به حًلنً   حن  شإل لج  الحًباق

صضا لففً  الحك انففق امففً يضففت  المففدا، شإل يلفف ن الفف  اح فف اا ال فف صيج 

اشف ص  احًصلفق  انفه لم كحف  صتف فن  افً  لممخدباذ شص شم ط يا آض  غن 

إمً ي مو  نصب ال ش يلًذ اللاًبنق ف  اح  ا  المفدانن،   (2)يح ًجه صشل ته

ًذ شص األقحفًم بالننً   ف  ج ات بفل رك ى ف  اا  فنمً شق ال الاًا إل الك ي

صتاففدم الشففك ى افف، شقففًب  المففدانن، افف،  الشفف طنق شص ففف  نصاافف  المحففًإم 

صل  رك ى بحح   الدبجق األصل  صالوًانق صال،صجق صال،صج شص ب  اللم  

اامفً الهفدا انهفً اجبفًب ؛الاًا إل الك ي   ت تلد جنحفق شص ضنًافق صت لفًباق 

ف  بفل الشك ى لم  نض   المح شف  ل ما  اللةاج  صيش     المدا، قه ا 

لدم صج ن ا ايً إنديق  د المدا،  إمً يش    تحافا اناًافه صال ف  ت ضفح 

بًل حمن  المخ ب م  صبنفً   لمف  الشفك ى ياف م بجفً  األاف، بًق نفًن المفدا، 

افف، شاففًإ، ت اجففدال الفف  المح شففف  ل مافف  اللففةاج  صيمكفف، شإل ت كفف ب لفف ال 

لد  ا اذ صلم  ف  اذ  صل ا الت يا يلد ال ونً   ا، ابفدش ح يفق  الشك ى

                                           
بحفففف  لمفففف  رففففبكق ااا  اففففل تحففففل ا قففففل  –( الفففف ناً  المففففدا، صالففففًن  تنلنمففففه 1)

http://www.google.com – 3ص. 

اقفف اذ اشفف قق ل اقففل  –اتل مففًن لمفف  المخففدباذ  –( ن. احمففد بفف، با فف  اللفف ناإل 2)

 م.2007شط صحق ف  فلًلنًذ صال  حًا  لًم  –اقمم 
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ال داصم  صاً  لب ات ألإل الحند ال م يمك، اتل نًن النه لف  اا شفً  المفدا، 

 .(1)ا، الضنً 

ل ا صقد شبًت الاًا إل الك ي   ألل   المدا، حا بففل قضفنق  فدال فف   -

صفاففمه افف، لممففه   المخفف   صي  تفف  لمفف  تمفب الاضففنق نضفف   المففدا، الحفج،

 .(2)صل ا الت يا صاإل شبًحه الاًا إل ات شإل الجملنًذ الخن يق ت تناح به

 ن موقف القانون املصري م  املدم :

م لمف  شإل 1960( لحفنق 182شاً ف  اا  فاد اص الاًا إل بقفم ) -

الففدل ى الجنًانففق ت تاففًم  ففد المففدانن، الفف ي، ي اففدا إل افف، تماففً  شافحففهم 

  يجفف ت ابلفف: األحفف   صففف  (3)حففدى ااففحًذ الدصلففقلتمفف  اللففةاج ففف  ا

لممحكمففق شإل تحكففم لمفف  المففدا، الفف م يحففًإم جفف،ا   لمفف  اناًاففه بففًللةاج 

 .(4)ااجبًبم ف  احدى ااحًذ الدصلق بدت  ا، شإل تحكم لمنه بًلحج،

لحفففنق  122إمفففً الففف حدث المشففف   الماففف م فففف  الافففًا إل بقفففم  -

م بشففنإل اكًفحففق 1960حففنق ل 182م الملففد  ألحكففًم الاففًا إل بقففم 1989

المخدباذ لدنا  ا، الم ان ال   تدل  األف ان ال ي، لًبصا ف  ط يا ااناًإل 

                                           
 –مفف  رففبكق ااا  اففل تحففل ا قففل )صيكنننففديً( بحفف  ل –( لففب  الففًن  تنلنفف  المففدا، 1)

 .5ص

 .6ص –( الم جل الحًبا 2)

 .115ص –الم جل الحًبا  –اشكمق تلًط  المخدباذ  –( ن. ااتف  ل يف 3)

 .116ص –الم جل الحًبا  –( ن. ااتف  ل يف 4)
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ال  الل ن  ال  الت يا الا يم ال ت لن  إًفق المل قًذ الاحنق شص الاًا انفق 

 .(1)ل حانا ل ا الهدا

فففف  حًلففق افف، يفف م  ففبته شثنففً  تلففًط  المخففدباذ صيوبففل اناًاففه شجففًت  -ش

لممحكمق بدت  ا، شإل تاض  لمنفه بًللا بفق الماف ب  شإل تفنا  المش   

بايداله احدى الماحًذ ال   تنشن له ا الغ ض لنلًلج فنهً  بًل بفًب 

شإل لةاجه شجدى له صلممج مل اف، لاًبفه  ص لفب تمشفنً  افل ت لفنًذ 

 األام الم حد  صبمً ل  ا بل بًلبمداإل الم اداق.

ت ياف  لف، لف ق شرفه  صت ي،يفد لمف  نب اايدا  ف  الحًلق الحًباق ااندا  - 

 .(2)ثةاث لن اذ  شص اد  اللا بق المنا ص بهً شيهمً شق 

صيكفف إل  صا ا تففم رفففً  المفف ن  يففف ج لنففه بافف اب افف، المجنففق المخ اففق -ج

 الحكم الاًنب لمنه بًللا بق إنإل لم يك،.

ا ا لففم يفف م الشفففً  شص ضففًلف المفف ن  ال اجبففًذ المف ص ففق لمنففه  بفلففل  -ن

لمجنق المخ اق األا  الف  المحكمفق لف، ط يفا الننًبفق اللًافق بتمف  ا

الحكفففم بالغفففً  صقفففف تنفنففف  اللا بفففق  ص لفففب تلففف نفً  قنمفففق الغ اافففق 

الماض  بهً صتنفن  اللا بق  صلك، بلفد شإل تحف ن،  انهفً افد  اايفدا  

 ال   قضًلً ف  الماحق.

 ا افً تافدا ا افف، تشفجنلً  لممفدانن، لمف  اللفةاج فففةا احفة لنق لمفنهم ا -لفـ 

 تماً  شافحهم ال  الماحًذ.

                                           
المخففدباذ شصلفففًم  –الفففدلن  اابرففًنم اللفففًم  –( باًلففق اجمففس الففف تبا  المافف م 1)

 .57ص –الم جل الحًبا  –ًاا صشضتًب صحا
 .57ص –( الم جل الحًبا 2)
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صاف، شجف  انضفً  التمناننفق فف  قمف بهم فافد حف ص الافًا إل لمف  لف يق  -ص

البنًاًذ ال   تا  ال  لمم الاًامن، لم  اللةاج صالًقبفق اف، يخفًلف 

 لففب اففنهم  إمففً الفف حدث اقًاففً  بما ضففًال يجفف ت ألحففد الفف،صجن، شص 

المدا، فف  احفدى المافحًذ  بقاألقًب  شإل يتم  لةاج تصجق شص ق ي

 .(1)المخااق ل لب شص نصب اللةاج

ذ رففديد  وعلا  اااناب اآلخار     - ا إل الماف م ص فل لا بًف فف ض الاًف

شلفف جننفه  100لمحًببق المخدباذ تبدش ا، االدام صالغ اافق ال ف  ت تاف  لف، 

شلف جننه ف  حًلق تادي  شص جم  ج ل  اخدب شص اا ًجفه شص  500صت ت جًصت 

ذ اخفففدب  شص تافففدي لً شص حنًتتهففًف باافففد  لفففنله  إففف لب افففل تبالفففق ابًتففًف

المًلنفق الم ًج    إمً تك إل لا بق االدام شص األرغً  الشًقق المؤبد  صالغ اافق 

ط  ت  شص الشف ا  شص البنفل شص ال حفمنم باافد ال لًف   الحًبا  إ لً ف  حًلق الحنًف

ط  إل ال لًف ا إل شيضفً  لا بفق إمًف قف ب ا  صإ لب ف  حًلفق اناب  شص تهنةفق اكًف لاًف

ن  شص نصب  االدام صالغ ااق المًلنق ا ا صقلفل لف ال الج يمفق فف  احفدى نصب اللبًف

ذ اتج مًلنفق صاللاًبنفق  ال لمنم شص الحدااا اللًاق  شص شاًإ، اللةاج شص المؤلحًف

 شص بج اب ل ال األاًإ،. شص الملحك اذ شص الحج إل 

  لفنق 15:  3اف،  ف اف صتندبج ل ال اللا بًذ ححف  اف   الج يمفق  -

صت  10صغ اافففق ت تاففف  لففف،  شلفففف جننفففه فففف  حًلفففق  50آتا جننفففه  صت ت جففًف

 .(2)اتل لمً  الشخا 

                                           
 .58ص –الم جل الحًبا  –( المخدباذ شصلًم صشضتًب صحاًاا 1)
( لندص  اكًفحق صلةاج ااناًإل صال لًط  ب اًلق اجمس ال تبا  الما م  الفدلن  2)

 .58اابرًنم اللًم  المخدباذ شصلًم  شضتًب صحاًاا  الم جل الحًبا  ص
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 الطرق املثلى للمصحات النفسية العالجية يف احتواء املدمن ومساعدته

اإل لةاج الم ي: ا، حًلق ااناًإل يح فًج الف  ف ف   ط يمفق  تبفد شإل 

ارف اا شطبفً  فف  لنفًناذ ضًلفق صاافحًذ لةاجنفق ياضنهً المدا، تحل 

حك انق ا خااق  صل، تنجح ف  الانفًم بمهم هفً ات ا ا اتبلفل ضتفق لمف  

 : اهتنقالمتًل   ص لب ف   احدن  ا إ  بلضً  انهً

 العالج بالعقاقري ومصارحة املدمن

 أواًل: الضالج أالضقاقري الطبةمب البديلمب:

تنًص  المدا، شنصيق بديمق يك إل لهً افس تنثن  صيك إل  لب ل، ط يا 

المفف ان المخففدب   ثففم الفف خمص انهففً تففدبيجنً  صبج لففًذ ت نففًقص ي اففً  بلففد 

تخماففه افف، اشففًإمه   الفف  جًافف  اللففةاج النفحفف  الفف م يففؤنم الفف  (1)يفف م

صافف، شاومففق األنصيففق الفلًلففق ففف  لفف ا  –الخًلففق ال فف  شنذ بففه الفف  ااناففًإل 

 ب( ال ف  تحفب  ت اإمفً  فف  نم المف ي: لمفًن  تحفم  الشنإل شق اص )اتا ًب

صلفف  تحففب  اا،لًجففً  لممفف ي: صف،لففً  رففديدا  افف، لففدا   )اتلففن ًلدبيهند(

                                           
م 10/10/1985ااً  له بج يد  المحً  يف م  –المحً ، اهانق  –. فؤان رمب  ( ش.ن1)

اافً  لفه بج يفد   –المحً ف، اهانفق  –ن. لمًن فضم   –صباجل ف  افس الملن   –

 – 36119اللفدن  –م 1985شإ ف ب  لفنق  29لفـ/1406لف  لنق  15األل ام ف  

 .3ص
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اهففً اامففً يجلفف  المففدا، ينففف  افف، رفف   الخمفف  ألجمهففً  ا    صنصاب صقفف  

 .(1)اشًبهق لهً ف  األل اض

 دراسة شخصية املدمن 

مفدا، لمنفه شإل يفدب  بمج ن شإل يشف   التبنف  النفحف  فف  لفةاج ال

ظ صفففه صالففدصافل  رخاففنق المفف ي: نبالففق لففنك ل جنق احضففق صنبالففق

ال فف  حففدذ بففه الفف  ااناففًإل  صت يكفف إل شإبفف  لمففه ال  قففف لفف، المخففدب شص 

لنحل لةاجً  ف  حد  اتهً  ألإل إونف ا   إل ل ال األرنً اا    المحك  شص المنش 

إوفف  اناًاففً  صشإوفف  امفف، ت قففف ا لفف، ال لففًط  لففًنصا النففه افف   شضفف ى  بفف  ش

 .(2)ر الق

 عدم امتهان املدمن 

ا ي: ااناًإل إنم ا ي: ت يج ت شإل يم ه، شص يل دم لم  إ اا ه 

طبنل فه  صلف ا ابنف  لمف  اهف  االفةام الافًطل  اهمً إًإل لفب  المف ض شص

آا ُن ا ت ي ْحفخ ْ   ي ً ش ي ه ً الَِّ ي،   ص لب با له تلًل : ي(3)ل، الحخ يق بًهض ي،

ق  م  اب، ق ْ م  ل ح   ش إل ي ُك ُا ا ض ْن ا  ابْنُهْم ص ت ِاح ً  ابف، ابح فً  ل ح ف  ش إل ي ُكف،َّ 

 .(4){صا ِبًأل ْلا ًِ ُ ض ْن ا  ابْنُه،َّ ص ت ت ْمِمُ،صا ش اُفح ُكْم ص ت ت ن ًب 

                                           
 .79ص –الحًبا الم جل  –ااناًإل صلةاجه  –( ن. الحند الجمنم  1)

 .78ص –( الم جل الحًبا 2)

الهفدم الافح   –المك   ااقمنم  لش   البح  الم  لف   –( انقمق الاحق اللًلمنق 3)

نصب الفدي، صاألضةاقنفًذ  – 6ص –لمحمق ال وانف الاح  ا، ضةا  تلفًلنم الفدي،  –

 م.1993  –صاً بلدلً  30ص –ف  ال قًيق ا، اايدت صاكًفح ه 

 .11ا، اهيق  – اذ ( ل ب  الحج4)
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 ـفف إمففً يجفف  لمفف  التبنفف  شإل يخففف: جنًحففه لممففدا،  فففةا ي،لفف  ففف 

ف ِبم ً ب ْحم ق  ابف،  اهللب ِلنفل  ل ُهفْم ص ل فْ  ُإنفل  الحدي  لمنه صت ي لًل  قً  تلًل : ي

 .(1){ف ّقً غ ِمن   اْلا ْمِ  ت اف ض  ْا ِاْ، ح ْ ِلب 

إمً يج  لمنه شيضً  شإل يحفف  لممفدا، إ اا فه صيلًامفه بفًلمن، صشإل ت 

النففً  افف، اهلل قًلفف  : "اإل شبلففد ()يكفف إل قًلفف  الامفف  قففً  بلفف   اهلل 

ُضفِ  اْلل ْفف   ص ْشُافْ    صشإل يافح صيلف  ا ا شضتن المدا، قً  تلفًل : ي(2)الام "

 .(3){ِبًْلُلْ ِا ص ش ْلِ ْض ل ِ، اْلج ًِلِمن، 

إمً يج  لم  التبن  شإل يتمفة، المفدا، صيهفدئ اف، بصلفه فنبشف ال 

"تبحففمب  (:صشإل يكف إل طمنففا ال جفه بش رفً  قففً  بلف   اهلل )  صت ينفف ال

  فففًل فا صالممحففق الحًانففق قففد تفلفف  ففف  افففس (4)ففف  صجففه شضنففب لففدقق"

الم ي: )المدا،( اً ت تفلمه شلف إممق فًل حمق صاللتف صالفدلً  لممفدا، 

(: "ا ا نضم م لم  الم ي: فنفح ا قً  بل   اهلل )  شا ب اهمق لتمنا ه

مناننفق صالحفكننق ًلتف  (5)ف  شجمه فاإل  لب ت ي ن رنةً  صل  يتنف  افحفهله 

                                           
 .159ا، اهيق  –( ل ب  آ  لم اإل 1)

  البنهاف  فف  رفل  2411حدي  بقم  4/706( الحدي  شض جه : ال  ا م ف  لننه 2)

 بً  فا  ف  فض  ت إه اً ت يلننه. 4600حدي  بقم 7/28اايمًإل 

 .199اهيق  –( ل ب  األل اا 3)

  بفً   إف  إ بفق اهلل 747ي  بقفمحفد 2/221( الحدي  شض جه اب، حبًإل ف  لحنحه 4)

بً  الًصيق  4070حدي  بقم  9/457جةا صلةا  الادقق لممحمم  الب،اب ف  احندال 

 ب، ثلمبق ل، شب   ب .

ب ًُ  ا فً ج فً   ِفف   1438حدي  بقم    462/ 1( الحدي  شض جه : اب، اًجه ف  لننه 5)

 .2087حدي  بقم   4/412ِلن ًن ِ  اْلم ِ يِ:   ال  ا م ف  لننه 
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ي فلًإل ا، بصت الم ي: الملن يق صيا يًإل المنًلق فنؤنم  لب ال  ل لق 

 .(1)الشفً 

التبنففق لفف  لاففد اجففًب  بففن، التبنفف  صالمفف ي: صبمففً شإل الملًلجففق  -

فننبغف  شإل ت تكف إل فنفه جهًلفق صيجفف  لمف  التبنف  شإل يافدم لممفدا، شفضفف  

إل اهلل ا(: "  ال لف   )صاالةام يح  لم   لب با   بلًيق لحنق امكنق

 .(2)يح  ا ا لم  شحدإم لمةا  شإل ي انه"

  (3)  صلم يلمم ا، الت  قب   لفب فهف   فًا،"ب(: "ا، تتصقً  )

إونف ا  اف،  لفب ف جفدلم يحفقف إل فم، المؤلف شإل ا، األطبً  قفد ي نًلف إل 

 التبنففف  صتالك ففف  الديننفففق صالل بنفففق ال ففف  ت تكففف إل لهفففً لةاقفففق ب خافففص 

ملم اففًذ صاألبحففًث صالدبالففًذ الحديوففق بًل اففدم اللافف م ففف  ي اإبفف إل ال

 .(4)الًلجق المدانن،

 

 

                                           
الندص  اللًلمنفق لمشفبً   – 19ص –ف، ال لًا  ال الم ي:  –( ن. لبد الل،ي، الابً  1)

 لـ.1420  –االةاا  

بفففً   4929حفففدي  بقفففم  232/ 7( الحفففدي  شض جفففه: البنهاففف  فففف  رفففل  اايمفففًإل 2)

 األاًاففففًذ صاففففً يجفففف  افففف، شنااهففففً الفففف  شلمهففففً   التب اافففف  ففففف  الملجففففم األصلفففف   

 بً  ا، المه شحمد . 897حدي  بقم   1/275

  صابفف، اًجففه  53   8/52  صالنحففًا  4586( الحففدي  شض جففه : شض جففه شبفف  ناصن  3)

  96  195/ 3  صالففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففدَّاب قتنفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف  3466

صشبف  الفنم فف  ) التف ب(    141/ 8  صالبنهاف     115/ 5  صاب، لدم ف  )الكًا (  

بف، رفلن  لف،  م صا، ط يا لبد ال لند ب، احمم حدثنً اب، ج يج ل، ل 2/ 14  

  حفدي   لفحنح االفنًن صلفم ُيخ بجفًال   ص قفً  قفً  الحفًإم: لف ا شبنه ل، جفدبال ا ف ل فً

 . حدي   لنف  شاه  : الح ين  حفقه اهلل ف  الف ًصى الحديونق الشنخ

 .25  21ص –الم جل الحًبا  –( ن. لبد الل،ي، الابً  4)
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 وحماورته:ثانةًا: مصارحمب املدم  وتضريفه حبالته 

يج  لم  التبن  تل يف المدا، بحًل ه  صبمً يج  لمنه اتخفً ال اف، 

  صتبد شيضً  ا، تك اب الماً اذ صالًصن  الماًبحق ال المدا، (1)اح نًطًذ

  إمففً يجفف  لمفف  التبنفف  (2)يففف ح لففدبال صقمبففه صصجدااففه صاححًلففًتهح فف  

المدا، صيبدش الح اب ب ل يفف المف ي: اقفًل  الملًلج شص الماحق احًصب  

النفه اف، ا احف  صافً ياف   صبنفًإل اافداب افً صلف   ال ادم ف  لةاج اانافًإل

  إمً يج  ت  نح الف   الشًلل بفن، الم لفق افل (3)انهً صإنفنق ا اجه هً

لمفف  شإل ي ففنح لممففدا، ف لففق اظهففًب تخفف فهم  خففدباذ صالم لففق بففدصاهً الم

صقماهم ا، لفدم حاف لهم لمف  الم لفق بفدصإل المخفدباذ  إمفً يجف  ت جنفه 

لففد  شلففةمق تح فف م لمفف  اجم لففق افف، النشففًطًذ  ص لففب بًض نففًب شيففً  انهففً 

 –الم لففنا   –لن م ففل افف، ضةالهففً صبلنففدا  لفف، المخففدباذ اوفف  إفف   الاففدم 

ال لم  شص ت جنهه لحض ب ادصاذ  –جمل الت ابل  –تنس التًصلق  –الغنً  

 .(4)نيننق ف  المحجد صق ا   األنلنق

إمً يج  شإل ت يففًجئ التبنف  المفدا، بًلاف احق المتمافق  بف  لمنفه 

بًلاد  ال الحكمق  صا، الحكمق لدم الخ ض ف  ال فًلن  الدقناق جدا  ات 

 .(5)ا ا نلل الض صب  ل لب

 

                                           
 .31ص –( الم جل الحًبا 1)

 .79ص –ااناًإل صلةاجه  – ( ن. الحند الجمنم 2)

الم جفل الحفًبا  –األل   صال قًيق اف، اانافًإل  –( ن. شحمد جمً  اً   شب  الل،ايم 3)

 صاً بلدلً. 76ص –
 .78ص –( الم جل الحًبا 4)

 .19ص –الم جل الحًبا  –ف، ال لًا  ال الم ي:  –( ن. لبد الل،ي، الابً  5)
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 ن حرممب املدم  وعرضه وماله وعورته:ثالثًا: صو

(: "اإل ناففً إم صشافف الكم صشل ا ففكم صشلفف   لففب قفف   ال لفف   )

صلفف ا   (1)لف ا ففف  رففه إم لفف ا فف  بمففدإم لفف ا" لمفنكم حفف ام إح اففق يفف اكم

يح م،م شإل ت يتمل التبن  لم  ل ب  المدا، لغن  حًجق صشإل يكشفف األن  

الفف خدام المففدا، إحافف  افف، اللفف ب  اففً يح ففًج الفف  إشفففه  فف صب  صلففدم 

تجًب  ألاه ااحًإل صله ح ا ه صقد شضتن بل: األطبً  األا يكًإل حننمفً قفًم 

م  إمً يح م،م لدم 1932ا ي: ا، ال،ا ج ص لب لًم  600ب ج بق لم  

اج ا  فح لًذ طبنق شص التً  شنصيق شص اج ا  لممنًذ ج احنفق لفنس لهفً 

إمفً يجف    نًذ األلمنفقنا  شص حًجق إمً يحدث ف  المح  لفًذ صالمح شف

لمففف  التبنففف  شإل يكففف م لففف  المفففدا، ات ا ا إفففًإل الك مفففًإل يضففف  بمافففمحق 

 .(2)المدا،

 

 

 

 

 

                                           
بفً  ح فِديُ  18966حفدي  ب   301/  31( الحدي  شض جه: اااًم شحمد ف  احفندال 1)

ب فًُ    3058حفدي  بقفم  1016/   2ُض  ْيِم ْبِ، ل ْم  ص الحَّْلِدمب   اب، اًجه ف  لننه  

 اْلُخْتب ِق  ي ْ م  النَّْحِ .
صافً  21ص –الم جفل الحفًبا  –فف، ال لًاف  افل المف ي:  –( ن. لبد الل،ي، الابفً  2)

 بلدلً.



 أ.د/ خالد عبدالعظيم أمحد سليمان                                      ه )دراسة فقهية معاصرة( ذ املدمن وإعادة تأهيللي الستنقاالطرق املث

 - 101 - 

 استمرارية العالج واإلشراف التنفيذي على املصحات

 أواًل: اتتيراريمب الضالج:

جً  ل، بل: شلفًت   األاف اض اللافبنق الاف   بنافه يجف  شإل تلمف  

صشإل   صشإل تك إل اجه،  بنحدث األجه،   لًلق 24 دابل ال الماحق لم  ا

صشيضففً  األضاففًانن،   يلمفف  فنهففً ف يففا ا كًافف  افف، األطبففً  صالم خااففن،

صيشفف    شإل تبنفف  الماففحق ففف  اكففًإل لففًنئ ضففًبج شطفف اا   اتج مففًلنن،

  صشإل ي م اللةاج ف  ل يق تًاق فةا يل ا الفم شص صظنففق المفدا، (1)الاًل  

شإل يحف غ   لفةاج المفدا، المفد  الةاتافق لإلقفةا  صلفدم صتبفد   ال م يلفًلج

  إمً يج  لم  التبن  اتل ،ام بمً ت جبه ق اان، المهنق اف، لفدم (2)الل ن 

 .(3)ال خم  ل، لةاج المدا، اهمً إًال حًل ه

 ثانةًا: اإلشراف التنفةذي على املصحات:

  افف، صاقففل نبالففق قًاففل بهففً انقمففق الاففحق اللًلمنففق ففف  الففبةان ال فف

تبففن، شإل المجففًإل ال فف  إ اففل بهففً لمحًببففق لفف ال تلففًا  افف، ظففًل   ااناففًإل 

القًل   لفم تحافا شيفق ا فًاج ايجًبنفق  ألاهفً لجفًإل ال شفًبيق لفنس لهفً قف   

فف  جننفف شإل يكف إل الجهفًت ال نفن   صا، لنً طًلف  بلف: امومف  المنقمفق 

كًافف  هففً جهففًت ا لالمشفف ا لمفف  احًببففق لفف ا الففدا  لجنففق لمنففً تنفن يففق ي ب

                                           
 .120ص –الم جل الحًبا  –شح بصا ااناًإل  –الن ب ( ن. احمد األحمدم شب  1)

اافً  انشف ب فف   –إنفنفق لمف  المافحًذ  –( ف  افس الملن  ن. اك م جملفه لفةا  2)

 م.19/10/1985شضبًب الن م ب ًبيخ 

الم جففل  –  نصب الففدي، صاألضففةا  6ج –الهففدم الاففح   –( انقمففق الاففحق اللًلمنففق 3)

 .31ص –الحًبا 
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ي شله صتي  الاحق شص بانس ال تبا  له لةاحنًذ الفداب قف اباذ ام،افق 

لكًفق الجهًذ صي ف   انه جهًت ا ًبلق تنفن  يضم لجفًإل اج مًلنفق صافحفنق 

 .(1)صنيننق صلحنق صشاننق

صلاد إًال اا  ا، الدص  ال   لفًبلل الف  تنفنف  لف ال الما  حفًذ  

لمف  تنفنف  البف ااج ال ف  يا لفً حًفقًتهفً تلمف  اص لب ب شكن  لجًإل بكًففق 

المجمس الا ا  لمكًفحق صالًلجفق اانافًإل  بحنف  تكف إل لف ال المجفًإل لمف  

اتاففً  نااففم بناًا ففه  ص لففب افف، ضففةا  اتج مًلففًذ صال اففًبي  الدصبيففق ال فف  

ت  ل لم ًبلق تنفن  ل ال الب ااج صتاننمهً  صلضمًإل فًلمنق ل ال المجًإل فاد 

  المحففًفقن، لمفً يممكف إل اف، ااكًافًذ تضففم، تفم الفنًن باًلف هً الف  الحفًن

األنا  الفلففً  لهففً  إمففً  ففمنل ففف  لضفف ي هً لففك تن  لمفف م المحًفقففًذ 

األافف، بهففً  بًا ففًفق الفف  اففدي م اناباذ اخ مففف الفف تاباذ ناضفف   صاففدي ص

المحًفقق ص لب ح   ت ضًف  الجه ن لم اجهق ل ا الختف   لف ا صيمكف، ألم 

امفف، ين مفف إل احففدى الفف تاباذ  لفف ا   ففف ن افف، شففف ان المج مففل المافف م

المشًبإق ف  ل ال المجًإل  شص ام، ت ين م إل لهفً  صالف اغبن، فف  اللفةاج شص 

 المل فق لم  حفد لف ا  المجف   النهفً بتمف  المشف ب  شص المحفًلد   لف ا  

بشففنإل إنفنففق الاضففً  لمفف  ااناففًإل شم اابرففًن الفف  الماففحًذ الاففًنب  لمفف  

 .(2)الًن  تنلن  المدا، اللةاج  شم اديد الل إل ف 

                                           
 –الم جفل الحفًبا  –بلًلق ااافًم  –شح بصا ااناًإل  –م شب  الن ب ( ن. احمد األحمد1)

 .131ص 

الم جففل  –الففدلن  اابرففًنم اللففًم  –( لففندص  اكًفحففق صلففةاج ااناففًإل صال لففًط  2)

 .65ص –الحًبا 
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 دور احملاضن اآلمنة يف استنقاذ املدمن وإعادة تأهيله

 متهةد وتقسة :

الكونفف  انففً يحفف تنل شإل يممففس المشففكةاذ صيشفف حهً صيحففدنلً  لكفف، 

الفف  الحففا  الحمفف   صيلفف ا ا ا ففلهً  صيه ففدم امنفف  افف، يضففل يففدال لمفف ال

كةاذ ال ف  تح فًج الف  ص فل الحمف     صاشكمق ااناًإل ا، ل ال المش(1)فنهً

حق تل ناً  المدانن، ا، ل ا الدا  الاًت  صالًن  ناجهفم فف  المج مفل النًج

 .إنرخًص لًنين،

ناه ا ا شفم ل ف لق الف ن اف، ال قًيفق  فلمننفً شإل ب يمك، الا  صبدايق 

لم لفف   الفف  تخمففنص  ا شففب  بف لففق اللففةاج ل كفف إل الحفف  األضنفف   لفف ا  

األ  اب الاحنق المدا    شم اااً ال اف، الًافً  صآتم ا حمفق الف ن ا، تمب 

اتاححً  لم  حد ل ا   صلةاج ااناًإل ا احف  ا  ًلنفق  ت يمكف، تج،ا فه 

بًتإ فً  بم حمق انه نصإل األضف ى  شص تتبنفا بلضفه نصإل بلف:  ألإل  لفب 

امً يض  به صيضلف ا، ا ًاجه  فةا يجف ت افوةا  اتإ ففً  بًلم حمفق األصلف  

لم مومففق ففف  تخمففنص الجحففم افف، الحففم م ااناًانففق نصإل اللففةاج النفحفف  ا

صت يجففف ت اتإ ففففً  بهففف ا ص اك نصإل الفففًن   صاتج مففًل  ألافففه حففف  اؤقفففل 

لفنًغق لةاقففق ال ًاف  افف، اانافًإل بنلفف ته صاج ملفه  ثففم نصإل ت بفل الحًلففق 

جنفق  ا  رديدا  لم  اان  اللممنق اللةاتلمنل النكحًذ المح ممق ال   تمو  ض

                                           
ااً  بمجمفق المحفمم تافدبلً اجمفق  –الحًجق ال  تفلن  المنهج ال بًا   –( االن م 1)

 -لفـ 1434اللفدن الوفًا  لفف   –نق الحًنلفق صالخمحف إل الحف –اللشن   المحمديفق 

 م.2013صينًي   – 2012نيحمب  
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  صإمففً شإل اللففةاج صحففد  صاحففد  فااففه شيضففً  لمفف  جمففًل  يبففدش افف، (1)إكفف 

 اتففه الفف م يجفف  شإل ت ففًت لففه الف لففق لنحففهم ايجًبنففً  ففف  ااجًحففه  المففدا، 

صياد  ل ا الا   ح   صل  إًإل اللةاج بغن  ابانته إنإل يك إل بحكم قضًا  

اللفةاج شص تحل  غ  األل    ب  اإل اشًبإ ه  اتهً   صب  ف  إف  ا احف  

إًافل لف ال المشفًإ  ش صيح ًج األاف  شيضفً  الف  لفةاج اشفًإ  األلف    لف ا  

احببق لإلناًإل شم اًتجفق لنفه  صاف، الضف صبم شت يا اف  اللفةاج لمف  إف  

 لب  ب  يجف  شإل ت كًاف  ال خاافًذ اللةاجنفق صت حفد صلف ت  الف  الن نجفق 

   لففب شإل المتم بففق صلفف  الشفففً  ال ففًم صلففنس الشفففً  الج،افف  شص المحففدن

الشفً  الحانا  ت يكف إل اااف با  فاف  لمف  لفةاج شلف اض اتاحفحً   ثفم 

  اامً يج  شإل اا  اله ال  ال  نان لًفن ه (2)ت ك المدا، بلد  لب لنن كس

افل  ففمًإل األلفمنق اف، صج لهفً الوةاثفق الجحفديق صالنفحفنق صاتج مًلنفق  

ت تاف  لف، لف ق  ل نته الفلًلق ال  المج مل صصقًي ه اف، النكحفًذ فف  افد 

شره  ف  الحًتذ الجديد  شص لنق شص لن ن، فف  الحفًتذ ال ف  لفبا لهفً شإل 

لًاففل افف، اكحففًذ ا كفف ب   صلمفف  اللمفف م فااففه إممففً اتنان لففدن النكحففًذ 

صتانذ ضتفف ب  المففًن  ااناًانففق يجفف  ال شففدن ففف  الففًين  الشفففً  ح فف  ففف  

لففل ففف  صقل فف  شص ا  الحفًتذ ال فف  ياففحبهً ا ففت ا  جحففنم ففف  الشخاففنق

هنذا ورنر اتنتنقاذ املندم  وإعنادة      اهمً إفًإل احفدنا    حم ك ااج اا ال

 تنهةله اراحل هي:

 

                                           
 –الم جففل الحففًبا  –المخففدباذ شصلففًم صشضتففًب صحاففًاا  –( الففدلن  اابرففًنم اللففًم 1)

 .51ص

 .51ص –الم جل الحًبا  –( المخدباذ شصلًم صشضتًب صحاًاا 2)
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 مرحلمب التخلص م  السيوم: -1

  ا حففصلف  ا حمففق طبنففق ففف  األلففً    لفب شإل جحففد اااحففًإل ففف  األ

صلفف لب فففاإل اللففةاج الفف م ياففدم  ؛اللًنيففق اامففً يفف خمص تماًانففً  افف، الحففم م

لفف ال الم حمففق لفف  احففًلد  لفف ا الجحففد لمفف  الانففًم بففدصبال لمم لففًط  ففف  

اتاحففحً  اففل تل يضففه لفف، الحفف اا   التبنلفف   صشيضففً  ال خفنففف افف، آتم

 المفا ن   ثم لةاج األل اض النًتجق صالمضًلفق لم حمق اتاححً .

ل ا صقد ت داض  ل ال الم حمفق افل الم حمفق ال ًلنفق لهفً صلف  اللفةاج  -

ب شاففه افف، المفنففد البففد  ابكفف ا  بففًللةاج النفحفف  النفحفف  صاتج مففًل    لفف

  .(1)اتج مًل  صف ب تحح، الحًلق الاحنق لمم لًط ص

 مرحلمب الضالج النفسي واالجتياعي: -2

ا ا إففًإل ااناففًإل ظففًل   اج مًلنففق صافحففنق ففف  األلففً   فففاإل لفف ال 

الم حمق تابح  ف صب   فهف  تل بف  اللفةاج الحاناف  لممفدا، ألاهفً تناف  

كمق  اتهففً بغفف ض الاضففً  لمفف  شلففبً  ااناففًإل  صت ضففم، لفف ال لمفف  المشفف

الم حمق اللةاج النفح  الف نم لمم لًط   ثم تم فد الف  األلف    اتهفً للفةاج 

إًافل لف ال ات فت ابًذ ش لةاقفًذ شف انلفً  لف ا   لشلفًب   ال ًذات ت اب

ا، احببًذ ال لًط  شم ا، اضًلفًته  إمفً ت ضفم، لف ال الم حمفق تفدبيبًذ 

المشففكةاذ صا اجهففق  لمم لففًط  لمفف  إنفنففق اتخففً  الافف اباذ صحفف  لممنففق

 الضغ    صإنفنق اتل  ضً   صال نفس صال نا  صالن م الاح   إمً ت ضم،

شيضً  لةاج الحب  النفح  األلم  لحًتذ ال لًط   فن م لمف  لفبن  الموفً  

                                           
 .52ص –حًبا الم جل ال –( المخدباذ شصلًم صشضتًب صحاًاا 1)
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بي  إمً ي م تفد  (1)لةاج اتإ ةً  ا ا صجد شص غن ال ا، المشكةاذ النفحنق –

الم لففًط  لمفف  المهففًباذ اتج مًلنففق لمفف، يف اففد اففنهم الاففدب  صالمهففًب  

الةاتاففق لم  الفف  اتج مففًل  الفلففً   إمففً ت ضففم، شضنفف ا  اللففةاج ال يً فف  

 تل لًن  المدا، إفً ته البدانق صنلم قنمق اح  ام ااً  جحدال صفًلمن ه.

 مرحلمب التنهةل والرعايمب الالحقمب: -3

 ل : ثالث مكوناو أساسيةال  صتناحم ل ال الم حمق 

ال لًن  المدا، لادباته صتح هدا ل ال اللممنق  مرحلة التأهيل العلمي  –ش 

المشففكةاذ ال فف  تمنففل ل نتففه الفف  صفًلمن ففه ففف  اجففً  لممففه صلففةاج 

اللم   شاً ا ا لم يف مك، اف، لف ال اللف ن   فنجف  تدبيبفه صتنلنمفه ألم 

 .لم  آض  ا ًت ح   يمًب  الحنً  بشك  طبنل 

صتحف هدا لف ال اللممنفق الفًن  نافج المفدا، فف   التأهيل االجتماعي  –  

ص لففب لةاجففً  لمففً يحففم  )بقففًل   الخمففل( حنفف  األلفف   صالمج مففل  

ق ييفففؤنم اانافففًإل الففف  ااخفففةا  المفففدا، اففف، رفففبكق اللةاقفففًذ األلففف 

 .(2)صاتج مًلنق  صيل مد اللةاج لنً لم  تححن، اللةاقق بن، الت فن،

صتفدبيبهمً لمف   حنفق صاأللف   صالمج مفل اف، اًحنفق شضف ى(المدا، اف، اً)

تاب  صتفهم إف  انهمفً لرضف   صاحفًلد  المفدا، لمف  الف  نان ثافق شلف ته 

الشففً   صاج مله فنه  صالتًاه ف لق جديفد  اثبفًذ جدي فه صح لفه لمف 

 صالحنً  التبنلنق.

                                           
 .52ص –الم جل الحًبا  –( المخدباذ شصلًم صشضتًب صحاًاا 1)

 .53ص –الم جل الحًبا  –المخدباذ  –( الدلن  اابرًنم اللًم 2)
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 اذ صياافد بهًف الم ًبلفق اللةاجنفق لمف، رفف  لف ف الوقاية مان النكسااو    -ج

ان، فف   تذ الجديفد  صلًف ت  اصت إمً لبا بنًاه بن، ل ق شره  ف  الحًف

ذ ا كف ب  لمف   شإل تححف  المفد  ـالحًتذ ال   لبا شإل لًال اف، اكحًف

ذ  ا المبكفف  لملةاقفًف افف، بدايففق اللففةاج  اففل تدبيبففه صشلفف ته لمفف  اتإ شفًف

 .(1)تح مًتذ النكحق لح لق ال ا ا ال قًا  تجًلهً المن ب 

فااهً  محً ، ال   تح تنل شإل تحًلم ف  ص ل ل ال الحم  ال شاً ل،

األل   صالمحجد صشجه،  الخفداًذ اتج مًلنفق صجمًلفق احفًلد  ت مو  ف  

الفف اذ  صلفف ا ا نففًص  ابفف ات نصب إفف  افف، لفف ال المؤلحففًذ ففف  الفف ناً  

 :التالةني بحثنياملوذلك يف   المدانن، صالًن  تنلنمهم

ًلففق احففًلد  الفف اذ ففف  الفف ناً  نصب األلفف   صجم املبحننث اهول:ـفف 

 المدا،.

نصب المحففجد صشجهفف،  الخففداًذ اتج مًلنففق ففف   املبحننث الثنناني:ـفف 

 ال ناً  المدا، صالًن  تنلنمه.

                                           
 –الم جففل الحففًبا  –المخففدباذ شصلففًم صشضتففًب صحاففًاا  –( الففدلن  اابرففًنم اللففًم 1)

 .53ص
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 دور األسرة ومجاعة مساعدة الذات يف استنقاذ املدمن وإعادة تأهيله

 

 لهدور األسرة يف استنقاذ املدمن وإعادة تأهي

األل   ل  الخمنق األصل  لمبنً  اتج مًل  ف  إًفق المج ملًذ صلف  

البنةق اتج مًلنق األصل  لك  إًا، بش م  صل  حج  األلً  فف  المج مفل 

صلففف  لمففف،  ال لففف  بفففن، األجنفففً   فهففف  تلتففف  لمفففف ن الجديفففد ال لًيفففق 

البن ل جنففق الحن يففق ال فف  لففًن  اففً تكفف إل احففة لنق األم صصظنفففق حً ففنه 

  صصظنفففق الحً ففنق لنحففل فافف  (1) لن هً تم ففد الفف  بففًق  شففف ان األلفف  احففة

ااادان بًلتلًم صال لًيق  ب  يح ًج المدا، ال  نبجق ا، األافًإل شثنفً  شنا  

ل ال ال ظنفق  إمً يح ًج ال  ااححً  بفًاضةاص صالوافق  صاأللف   إ حفد  

ًاًذ المخ مفق اج مًلنق  اذ نصب إبن  ف  ال نثن  لم  شلضًاهً  ال مل الدي

بًللةاقًذ األل يق  إمً إًإل لهً شلمنق ا إ،يق ف  اجفًتذ بحف  المفؤبضن، 

  .(2)صالفةالفق صاتق اًنين، صاتج مًلنن، صنابل  لم م األجنً 

فففف  الففف ناً  المفففدا، صالفففًن  تنلنمفففه  لففف ا صيخ مفففف نصب األلففف   -

 وتوف نتناول أةان ذلك فةيا يلي:بًض ةاا ا اح  ااناًإل 

 

                                           
 .9ص –ًيق ا، ااناًإل األل   صال ق –( ن. شحمد جمً  اً   شب  الل،ايم 1)

 .10ص –( الم جل الحًبا 2)
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 حلة األوىل:املر

صل  حًلق ادا، اًتا  ي لًط  المخدباذ  صلك، لديه بغبق جًن  فف  

ااقةا  صال  بق صاللةاج  صف  ل ال الم حمق يناح شلمفه بانضًلفه المح شفف  

شص ا اإ، لةاج ااناًإل ل ما  اللةاج الةاتم  إمفً يلفًلج اف، اهثفًب الم  تبفق 

اااتًلففه لفف، المخففدب لمفف  اااتًلففه لفف، المخففدباذ  صال فف  يشففل  بهففً بلففد 

حن، يشل  بنا اض جحديق او  اهم المفًل  صرل ب بًلح اب  ثم بًلب صن  

نهً لنحفًلم ا فف  بًصإو   المخً   إمً يج  لم  األل   شإل ت طد لةاق هً ب

لمفف  اتاففً  نااففم  بنففً  رخاففن ه لمفف  شلففً  لففمنم  إمففً يجفف  شإل يك افف ا

مفف  اتاففً  بًلمؤلحففق   إمففً يجفف  شإل تكفف إل األلفف   ل(1)بًلتبنفف  الملففًلج

صتفف فن  قففدب   المةابففس الداضمنففق ال فف  يح ًجهففً المفف ي: صتفف فن  اللةاجنففق

الم  ف   انًل  ا، المً  لمماًبيف الشخانق ص لب تحل ار اا اك   

صا ا تل ب لم  األل   احضفًب المف ي: لممح شفف  لملفةاج شص تلف ب اقنًلفه 

ننفففق المخ افففق فاافففه يمكففف، ل لففف   شإل تتمففف  المحفففًلد  اففف، الجهفففًذ األا

  شاففً ا ا إففًإل المففدا، شص شلمففه (2)لمكًفحففق المخففدباذ صلفف جد انهففً اللفف إل

يخشف إل الفضفنحق فف  المج مفل ا ا إفًإل اللفةاج فف  المح شفف   فاافه يمكف، 

 المخ اق. المج   ال  الم اإ، اللةاجنق الخًبجنق

هف  لف ا ظلاد ال م االةام باحق اااحفًإل ال مًافً  اناتفل النقنف  صص

ف  ا اح  ر   انهً حوه لم  تا يق البدإل بًل يً ق صتح ي ال اف،  اتل مًم

صانهً اهنه ل، اتلً  البدإل صنلًال ال  اتل دا  ف  األإ  صالشف     الكح 

                                           
 .9ص –بح  لم  ربكق ااا  ال  –لب  الًن  تنلن  المدا،  –( ن. حمدم يًلن، 1)

 .10ص –الم جل الحًبا  –( ن. حمدم يًلن، 2)
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  إمفً (1)با له تلًل : يصُإُمف ْا ص اْرف  ُب ْا ص ت  ُتْحفِ ُف ْا ِااَّفُه ت  ُيِحف   اْلُمْحفِ ِفن، {

بصت صجحد  صشإل إمنهمً يفؤث  ألاه احًإل إللال ن  االةام بًلاحق النفحنق 

  صلمففً إففًإل ال ففداصم شص التفف  صلففنمق افف، صلففًا  (2)ففف  اهضفف  قفف   ص ففلفً 

، أو الطنب  التنداوي فإننا نضرج لتضرينف  ؛ المحًفقق صاللنًيق باحق البدإل

 :التاليعلى النحو  وحن  التدواى م  اإلدمان

  أو الطب تعريف التداوي -أواًل

م ي ن فف  إ ف  الفاهفً  صغنف لم امفً تنحف  لنفً ل :تضريف التدواى -

لمنه تل يف لم داصم إماتمح اح ا  صاإل إًإل ت يخ ج ا، صجهق  اتطةا 

اقفف م لفف، إ اففه طمفف  صال مففً  البفف ا   افف، اللمفف  صاأللففاًم بج احففًذ شص 

 .(3)ً ا  انفًإلملاًقن  صقد لب  البل: ل، ال داصم بًلت  بًل بًب شاه

 تضريف الطب: -

ه ـصيفف ان بففه: لففةاج الجحففم صالففنفس  صجمففل الامففق انفف يطلننا الطننب

التفف    الفف م ي لففًط  لمففم صالم تبفف ً  ـشطبفف وعننع النثننرة: ق  ـشطبفف

يحفف ت  ل جلففه شم صالتبنفف  الحففً   افف، ال جففً  المففًل  بلممففه ياففً  فففةاإل 

 يح  لف الدصا  لمً يامح لدااه.

                                           
 .31ا، اهيق  –( ل ب  األل اا 1)

 7ص –بحف ث فاهنفق فف  احفًا  طبنفق الًلف    –( ن. لم  احمد ي لف المحمفدم 2)

 م.2005لـ/1426   –  ناب البشًا  االةاانق  –صاً بلدلً 

   – 253ص –الًلم الا يفق فف  شحكفًم الححفبق  –( الشنخ/ احمد ب، احمد الا ر  3)

 الهنةق الما يق لمك ً .
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ح  الِت : بكح  التً  ف  المغق لم  الًإل انهً: الح .اأ  مفلح :قال

صالمتبفف  : المحففح ب  صانهففً االففةات ياففً : طبب ففه ا ا شلففمح ه صانهففً 

  صالت ف : (1)الح   فك  حً   طبن  لند الل    صقفد يف ان بفه اففس الفدصا 

 .(2)بف ح التً  اللًلم بًألا ب

بنإل الت  بًلكحف  اشف  ك لفقف  يشفم   :ومما تبا نستطةع القول

صل  لمم يلف ا بفه شحف ا  بفدإل المداصم صال داصم صالدا  فه  ا، األ دان  

  (3)اااحًإل ا، جهق اً ياح صي،ص  لف حف  الافحق حًلفمق صتحف  ن تاامفه

صقً  البل:: الت  لمم اق م صلممف  شبًحفل الشف يلق تلممفه لمفً فنفه اف، 

 .(4)صنفل اللم  صاألا اض ل، ل ال البننق الش يفق  حف  الاحق

 والطب نوعان:

 ( ل، اهلل تلًل .النب  )ط  الام   صالًلج هً بمً جً  به  -1

ط  األبداإل انه اً جً  ل، الشًب  صانه اً جً  ل، غن ال صشإو ال لف،  -2

 وهو قسمان ال ج بق  

 اً ت يح ًج ال  اق  صفك  إدفل الج   صاللتش. -1

                                           
  المجمففس األلمفف  لمشففة إل  – 678ص –تخفف يج الففدتتذ الحففمًلنق  –( ال ممحففًا  1)

  ناب  – 110  ص3ج –يففق ففف  غ يفف  الحففدي  النهً –ابفف، األثنفف   –االففةاانق 

 بن صذ. –احنً  ال  اث الل ب  

 –تان الملفًن  –ابف، الافنم  –صافً بلفدلً  94  ص3ج –اهنا  الش لنق  -( اب، افمح 2)

 .139  ص2ج

الم جفل الحفًبا  –بح ث فاهنق فف  احفًا  طبنفق  –( ن. لم  احمد ي لف المحمدم 3)

 .11ص –

 .253ص –الًلم الا يق ف  شحكًم الححبق  –( الشنخ/ احمد الا ر  4)
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 .(1)اً يح ًج النهمً إدفل اً يحدث ف  البدإل امً يخ جه ل، اتل دا  -2

 ثانةًا: حن  التداوي م  اإلدمان:

ال ففداصم يلففد افف، بفًف  األضفف  بًأللففبً   صحافف   الشفففً  بًلففدصا  إففدفل 

لف شحفففد فففف  الففف حبًبه  بففف   الجففف   بًألإففف  صإفففدفل اللتفففش بًلشففف   ت يخففًف

ص  الفدصا  (2)صج به إل حفن، ي نًف   ا   تلن، ط ياً  لمشففً   صا ف  ال افد اااحًف

تنففل بف اتهً  بف  شإل الشفً  ت يك إل ات با إل اهلل تلًل  صب ادي ال  صشإل األنصيق ت 

لف فف   لفب  بمً قدبال اهلل تلًل  فنهً   صقفد الف د  الجمهف ب (3)صت لب   بًلمخًف

لم  اش صلنق ال داصم ا، ااناًإل صغن ال اف، اللمف  صاأللفاًم بًلك ًف  صبننلفق 

 نعرضها فيما يلي   ا  ات   ا، الحنق صشفلً  الاحًبق

 .(4)ًِ {فا له تلًل : يِفنِه ِرف ً  ِلمنَّ أما الكتاب: -

 وجه الداللمب:

 .(5)اهيق صا حق الدتلق ف  ج ات ال داصم بش   الدصا 

 

                                           
 .11ص –الم جل الحًبا  –بح ث فاهنق  –( ن. لم  احمد ي لف المحمدم 1)

 –الف فًصى الهنديفق  –لممفً  الهنفد  –( باجل فف  اللف ض المحفه  لةاضف ةاا صشنل فه 2)

  10ج – 194ص – 17ج –الجفففًال ألحكفففًم الاففف آإل  –الا طبففف   – 355  ص5ج

 –الف ففًصى الكبفف ى  –ابفف، تنمنففق  – 53  ص9ج –المجمفف    –النفف صم  – 139ص

 .76  ص2ج –إشًا الانً   –البه ت   – 564  ص21ج

 184  ص8ج –ط ت ال و يف   –الل اق   –( باجل ف  ا، يا   بلدم ج ات ال داصم 3)

الم جفل  –اهنا  الشف لنق  –ابف، افمفح  –بن صذ  –  ناب احنً  ال  اث الل ب   –

 .359  ص2ص –الحًبا 

 .69ا، اهيق  –( ل ب  النح  4)

 .14ص –الم جل الحًبا  –بح ث فاهنق  –( ن. لم  احمد ي لف المحمدم 5)
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 وأما األحاديث املتواترة فمنها: -

( قففً : "اإل اهلل لففم ينفف،  نا   ات ( لفف، النبفف  )حففدي  شبفف  ل يفف   ) -1

 .(1)شا،  فنه رفً "

( شاففه قففً : "اإل لكفف  نا  نصا   ( لفف، النبفف  )صانهففً حففدي  جففًب  ) -2

 .(2)فا ا شلن  نصا  الدا  ب ش با إل اهلل ل، صج "

( شا داصىا قً : "تداصصا فاإل صانهً شإل الاحًبق قًل ا: يً بل   اهلل ) -3

 .(3)اهلل لم يضل نا   ات ص ل له نصا  غن  اله م"

 وجه الداللمب:

( )تفداصصا( فنفه اثبفًذ التف  صاللفةاج  صشإل ال فداصم قف   ال لف   )

ابًحففق  –شم الحففدي   –افف  لفف، اللننفف  ق لففه: فنففه ابففًت غنفف  اكفف صال  صا

الافًامن، شإل ال تيفق ت تف م  –ال داصم صج ات الت   صلف  بن لمف  الاف فنق 

بجمنففل اففً افف،  بففه افف، الففبةا  صت يجفف ت لففه  –شم المحففمم  -ات ا ا ب فف  

                                           
صفففف  رففف ت  349  343  ص9ج –( الحفففدي  شض جفففه البنهاففف  فففف  لفففننه الكبففف ى 1)

 .134  ص10ج –ف ح البًبم  –الحدي  باجل اللحاةاا  

ب ًُ  ِلُكف ب ن ا    2204حدي  بقم   4/1729( الحدي  شض جه اااًم احمم ف  لحنحه 2)

 ن ص ا   ص اْلِ ْحب ًِ  ال َّد اِصم.

بً  ُشل ًا ُق ْبُ، ر ِ يب    ال  اف م فف   2/285( الحدي  شض جه اااًم شحمد ف  احندال 3)

صباجفل  -بً  ب ًُ  ا ً ج ً   ِف  الدَّص اِ  ص الح  ب ل م ْنفِه 2038  حدي  بقم  4/383لننه 

الشفففنخ/ اناففف ب لمففف   – 96  ص5ج –المجمففف    –النففف صم فففف  رففف ت الحفففدي  

 –  ناب احنفً  ال ف اث الل بف   – 513  ص7ج –ال فًج الجفًال ل لف    –اًلنف 

 بن صذ.
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ات ص فل لفه  نا  افه لفم يخمفا اصل  ضفةاا افً شبًحفه الشفًب   ا   –اداصاته 

 .(1)  الدصا  شاًب  لم  ج ات ال داصماا،اص شص نصا   رفً  

صلف  نلنف  لمف  جف ات ال لفًلج  وقال القرطيب مضلقًا على احلديث:

 .(2)بش   الدصا   صلم  ابًحق ال داصم صاتل  قً  

صا، األحًني  الدالق لم  ابًحق ال داصم اً بصاال الخةا  ف  إ فً  التف   -4

قًلفل:  – ف  اهلل لنهفً ب –بالنًنال ل، ل ص  ب، ال،بنف   لف، لًاشفق 

( "إوففف ذ شلفففاًاه فكفففًإل يافففدم لمنفففه شطبفففً  اللففف   اإل بلففف   اهلل )

 .(3)صاللجم فناف إل له ف لًلجه"

اإل اهلل (شافه قفً : ) فنمفً بصاال لف، النبف( صانهً شيضً  حدي  شافس ) -5

 .(4)حن  ضما الدا  ضما الدصا  ف داصصا

( شإل ا داصى ا،  اذ  )صانهً حدي  تيد ب، شبقم قً : شا اً بل   اهلل -6

  قففً  ابفف، الاففنم: ففف  لفف ال األحًنيفف  (5)الجنفف  بًلاحفف  البحفف م صال،يففل

                                           
  المك بفففق الحفففمفنق  – 352  190  ص6ج –تحففففق األحففف  م  –( المبفففًب إفففف بم 1)

  النبفف م التف –ن. احمفف ن افًظم النحفنم   –بًلمدينفق المنف ب  ص   المفدا  بًلافًل   

انفف   –الشفف إًا   –بنفف صذ  –  اؤلحففق ال لففًلق  – 18  ص3ج 0صاللمففم الحففدي  

   الحمب . – 209  ص8ج –األصطًب 

  4ج –الًلم الحفن،  –الختًب   – 178  174  ص10( اللحاةاا   ف ح البًبم  ت2)

 .197  ص10ج –الجًال ألحكًم الا آإل  –الا طب   – 216ص

 .677ص –الحمًلنق لإلاًم ال ممحًا  ( الحدي  تخ يج الدتتذ 3)

بً  احند شاس بف،  12595حدي   20/50( الحدي  شض جه  اااًم شحمد ف  احندال 4)

ال فًج الجفًال  –اًلب  ب   اهلل لنه  صباجل ف  ر ت الحدي  انا ب لم  اًلف 

 .513  ص7ج –ل ل   

ص شافً حفدي  بفً    7443حدي  بقفم  4/224( الحدي  شض جه الحًإم ف  المح دبك 5)

  6ج –تحففففق األحففف  م  –طفففًب  بففف، رفففهً   صباجفففل فففف  رففف حه المبفففًبإف بم 

 .352  190ص
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إمفً ت ينًفنفه نففل نا    الاحنحق األا  بًل داصم صشافه ت ينفًف  ال  إف 

الج   صاللتش صالحف  صالبف ن بن فدانلً  بف  ت يف م حانافق ال  حنفد ات 

  لمحفببًتهً قفدبا  صرف لً بمبًر   األلفبً  ال ف  اافبهً اهلل اا ضفنًذ 

صشإل تلتنمهففً ياففدت ففف  افففس ال  إفف   إمففً ياففدت ففف  األافف  صالحكمففق 

صيضلفه ا، حن  يق، التمهً شإل ت إهً شق ى ف  ال  إ   ففاإل ت إهفً  

لج،ا  ينًف  ال  إ  ال م حانا ه ال مًن الامف  لمف  اهلل فف  حاف   افً 

نانفًال  صتبفد افل صنفل افً يضف ال فف  نينفه ص ينفل اللبد ف  نينه صنانًال 

صات إًإل التةا  لمحكمق صالش    فةا   ل ا اتل مًن ا، ابًر   األلبً 

  فًل داصم يفدض  فف  جممفق (1)يجل  اللبد لج،ال ت إةا   صت ت إمه لج،ا 

صلف   –اً شا  به المحمم ا، الحفًظ لم  بدافه حنف  شبنحفل لفه المن فق 

هفً  اإل األإف  انهفً ف  لفبن  اابافً  لمف  حنًتفه ح ف  قفً  الفا –ح ام 

صاج   فم، ا ت  ال  المن ق صلم ينإ  ح   اًذ نض  النًب  صلف ا صاإل 

م ينتبا لم  جمنل األنصيفق  ا  ت يلمفم حاف   الشففً  بهفً  صلكف، افً ل

ثبففل بففًللمم صال ج بففق ت يجفف ت لممحففمم شإل يم نففل لفف، ال ففداصم بففه صات 

 يحففق صل  ففهً ف ابتكفف  ظممففً  ففف  حففا افحففه بمنلهففً افف، الشفففً  

اااًم الن صم الا   بًل فداصم افل اتل افًن بفنإل  ح  إمً بج(2)ل ا اض

  صلف ا إفًألا  بًلفدلً  صشإل الدصا  ا، قفدب اهلل   اهلل ل  الفًل  لمشفً 

افل   لاً  بًلند ال  ال همكقصاجًابق اا  صإًألا  با ً  الكفًب صبًل حا،

صتبفد اف،   شصقًتهفً ج  ت ي غن  صالماًني  ت ت فنض  صت ت افدم لف،شإل األ

                                           
 حم . –  ناب ال ل   – 105ص –الت  النب م  –( اب، الانم 1)

 .23ص –الم جل الحًبا  –بح ث فاهنق  –( ن. لم  احمد ي لف المحمدم 2)
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صامً يد  لمف  شإل ال فداصم ت ينفًف  اايمفًإل بًلافدب   (1)صق   المادباذ

( لفنلل بلف   اهلل ) :ااق لف، شبنفه قفً ض، ال  ا ى ل، شب  االاً بص

ا فداصى بفه  صتافً   ( شبشيل بق  احف  قنهً صنصا  قمل يً بل   اهلل )

 .(2)دب اهللل  ا، ق :ا انهً  ل  ت ن ا، قدب اهلل رنةً ا قً 

( شا  اً ثبل شإل النب  )  صا، األحًني  الدالق لم  اش صلنق ال داصم -7

 .(3)ب  ب، إل  شإل ينت  التبن   فاتل انه ل قً  ثم إ اال لمنهُش

( بًل داصم شاه انفل اف، لفنس شلفةا  ل ا صقد بمغ ا، ال مًم النب  ) -

  صقد (4)ًلم ي:له ا اللم  ا، ال تنن  صجلمه  ًانً  لمً يحدث ا،   ب ب

صلف ا اا نفل  ؛شإل  مًإل النفس اتم بفق –ب  اإل اهلل لمنهم  -فهم الاحًبق 

( اف، اتغ حفً  بًلمفً  البفًبن حفن، شجنف  ض ففً  لمف  لم ص ب، اللفًص )

 .(5)( ق ب ق لهال ل   ) افحه انه صتنمم  صلمً شضب 

( بنا الهففً الا لنففق امففً لففبا احفف تنل الافف   بففنإل لففنق النبفف  ) -

  ألإل النب  (6)لمنق صال ا ي يق بننل شإل اتح  ات بًل داصم ت يدفل ال  إ صالف

                                           
 .191  ص14ج –ر حه لم  لحنح احمم  –( الن صم 1)

بفً  افً جفً  فف     2065حفدي  بقفم   4/399دي  شض جه  ال  ا م فف  لفننه ( الح2)

 – 208  ص8ج –انفف  األصطففًب  –ال قفف  ص األنصيففق صباجففل ففف  رفف حه الشفف إًا  

 .233  ص6ج –تحفق األح  م  –صالمبًبإف بم 

ب ًُ  ِلُكف ب ن ا    2207حدي  بقم  1730/ 4( الحدي  شض جه اااًم احمم ف  لحنحه 3)

 –ر ت لفحنح احفمم  –ص اْلِ ْحب ًِ  ال َّد اِصم  صباجل ف  ر ت الحدي  الن صم  ن ص ا  

 .193  ص14ج

 صاً بلدلً. 40ص –الت  النب م  –( اب، الانم 4)

 .156  ص5ج –الجًال ألحكًم الا آإل  –( الا طب  5)

صاففً  23ص –الم جففل الحففًبا  -بحفف ث فاهنففق  –( ن. لمفف  احمففد ي لففف المحمففدم 6)

 بلدلً.
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((  ًشا  به ل، حكمق اهلل تلًل  فنفه فاف )  افً اف، نا  ات صلفه نصا" :) 

 .(1)لن  الم ذ"يل فه ا، ل فه  صجهمه ا، جهمه  ات الحًم 

ى وقد ذكر أض  املضاصري  أنن املتداوي راا ينون فاضاًل علن  -     

 م  ترك التداوي ملضنةني:

شإل ين م اتبً  الحفنق صاألضف  ب ضافق اهلل تلفًل  صقبف   افً  أحدهما 

 الحمحق. الش يلقجً ذ به 

  لفف لق البفف   لمتًلففق  ألإل اللمفف  قًطلففق لفف، شاففه يحفف ثانيهمااا 

  صلفف ا صالافف   (2)ال افف ا ففف  اللمفف  صاشففغمق لمففنفس لفف، الشففغ  بففًهض  

صلف لب شاشفةل الحك افًذ المح شففنًذ  ؛ًلاب  بابًحق ال داصم تما ه األافم بف

ف  ح ا   اللًلم  صجلمل فنهً اةًذ األطبً  صصقففل األاف ا  الكونف   لمف  

فف  اشف صلنق ال فداصم  ن،صيمك، حم  قف   صشنلفق المخفًلف  األبحًث التبنق

لم  اً لهدصال ف  لاف لم حنف  إفًإل ال فداصم بًل لفًا  البداانفق صالتف   

 .ال  اح  ى يوا به النً   ب  شغمبهً ظننق ال امنديق ال   لم تا 

                                           
بً  بنفًإل آنا  الم ف إمن،  284/ 4الحدي  صبن  إ ال ف  احنً  لم م الدي، لمغ،ال   (1)

ا ا لففف   ا فففًلهم   صقفففد لاففف  الل اقففف  لمنفففه با لفففه : قفففً  الل اقففف : بصاال شحمفففد 

صالتب اا  ا، حدي  اب، احل ن نصإل ق لفه ات الحفًم صلف  لنفد ابف، اًجفق اخ اف ا  

صلححه اف، حفدي  شلفًاق بف، رف يب نصإل ق له ل فه الخ صالنًنال حح، صلم  ا م 

ات اله م صلمتب اا  ف  األصلف  صالبف،اب اف، حفدي  شبف  لفلند الخفدبم صاف، حفدي  

اب، لبً  ات الحًم صلندلمً  لنف  صلمبخًبم ا، حفدي  شبف  ل يف   افً شاف،  اهلل 

نا  ات شافف،  اهلل لففه رفففً   صلمحففمم افف، حففدي  جففًب  لكفف  نا  نصا  اا هفف    تخفف يج 

ِل اق   اب، الحبك   ال،بنفدم  الفِ خ  اج: شبف  لبفد اهللَّ ا حُمف ن ِبف، ُاح م فد شحًني : ال

 -لففففـ  1408  1ال يففففًض     –اشفففف : ناب اللًلففففمق لمنشفففف   2318/ 5الح ففففد ان  

 م.1987

 .25ص –الم جل الحًبا  –بح ث فاهنق  –( ن. لم  احمد ي لف المحمدم 2)
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صيمك، بن اً بنصال ل، بل: الحمف شاه ت ك ال داصم احم   لم   -

القفف، بناففه قففد صلفف  الفف  ا حمففق ت تجففدم الهففً األنصيففق  شص للممففه شإل لفف ا 

شص تحمف  شقف الهم لمف  شاهفً  ح الم ض لم يا  فنه الت  بلد ال  نصا  افًج

ً  ففف  األنصيففق  صلمففا قمبففه بهففً صتنًلفف  قنمففل إفف ن لمفف  افف، ال اففد الشففف

 .(1)الشًف  الحانا  صل  اهلل تلًل 

 املرحلة الثانية:

صلففنس لديففه بغبففق ففف    المخففدباذ  طصلفف  حًلففق اففدا، اففًتا  ي لففً

صبنفًإل   بفًاقةا  لف، المخفدباذ اقنًلهشإل تحًص   شصت لم  األل   ااقةا   ف

ي فً ش ي ه فً الَّفِ ي،  آا ُنف ْا  : يصلف  ال حف يم الاتلف  لا لفه تلفًل  حكمهً الش ل 

ِااَّم ً اْلخ ْمُ  ص اْلم ْنِحُ  ص األ اا ًُ  ص األ ْتت ُم ِبْجس  ابفْ، ل م فِ  الشَّفْنت ًإِل ف فًْج  ِنُب اُل 

 .(3)  صحدي  "إ  احك  ضم   صإ  ضم  ح ام"(2){ل ل مَُّكْم ُتْفِمُح إل 

 املرحلة الثالثة:

تن يمففه ففف  اح شففف  للففةاج  صلفف  حًلففق صجفف ن اففدا، انفف كس بلففد

ااناففًإل  ففف غم حًلففق المفف ي: الم ففنض   لكنففه ينبغفف  لمفف  األلفف   لففدم تفف ك 

المدا، بدصإل لةاج  ألإل ط   اد  اتا كًلفق اف، رفناهً شإل تفؤث  اف   شضف ى 

لم  ام  ال فكن  صالحم إنًذ الخًلق  إمً يج  لمف  األلف   طمف  المف ي: 

شف ان األلف   شص بلضفهم  ففا ا باصغ لم لً  ال  المح شف  لم حمن  بماًحبق 

                                           
 .20ص –ا الم جل الحًب –( ن. لم  احمد ي لف المحمدم 1)

 .90اهيق  –( ل ب  المًاد  2)

 –صشبف  ناصن فف  األرف بق  – 75  ص3ج –( الحدي  شض جه احمم ف  إ ً  األر بق 3)

  2ج –صشحمفد فف  احفندال  5598  ص8ج –صالنحًا  فف  لفننه  – 367  ص3ج

 صاً بلدلً. 29ص
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المدا، فااه ينبغ  اتتاً  ب حفد  ال لًيفق المحف م   صابةاغهفً ب غب هفً فف  

اتطمةنًإل لم  الم ي: فنا م الملًلج بمحًنثق المدا، صيتم  انفه الحضف ب 

للمف  الففةاتم  ففا ا لففم يحف ج  فم لفف   اتلف لًاق بًلجهففًذ األاننفق المخ اففق 

وتوف نتنناول    صال داصم  نب  ص لب اجبًبال لم  ال ت(1)لمكًفحق المخدباذ

 : داويوالت بةبحن  إكرا  املدم  على التط أةان

اإف اال المفدا، يلنف  شإل يافن  فف  يفدم اف، ت يافدب فنمك، الا   بنإل 

 ،  صحكم ل ال المحنلق يخ مف بًض ةاا حكم ال داصم فم(2)لم  اتا نً  لنه

ى لففدم جفف ات اإفف اال المففدا، لمفف  قففً  تففداصى المففدا، ابففًت شص احفف ح  يفف 

صلف لب تبفد شإل يكف إل ال فداصم با افه ؛صشإل األلف  لف  ا إل المفدا،  ن  بال ت

  صقفد بجفح (3)صشاه ت يك ال لم  الدصا  صغن ال فم  اا نفل ح ف  افًذ لفم يفنثم

حًلففق الختفف ب   بلفف: الملًلفف ي، لفف ا الافف   اففًنام المفف ي: لففم يافف  الفف 

 .(4)الاا ى

قًلففل:  –ب فف  اهلل لنهففً  –بحففدي  لًاشففق  صقففد الفف د  لفف ا الافف   -

  شم النب  ف  ا  ه فجل  يشفن  الننفً "ت تمفدصا " فامنفً إ النفق (5)لدناًال

المففف ي: لمفففدصا  فممفففً شففففً  قفففً : "الفففم شاهكفففم شإل تمفففدصا ا قمنفففً: إ النفففق 

                                           
 .10ص –الم جل الحًبا  –( ن. حمدم يًلن، 1)

  المك بففففق  – 249ص –األحكففففًم الحففففمتًانق  – المففففًصبنم –( ففففف  افففففس الملنفففف  2)

 ال  فنانق.

 –لممففً  الهنففد  – 389  ص6ج –بن المخ ففًب  –ابفف، لًبففدي،  –( ففف  افففس الملنفف  3)

 .103  ص5ج –المجم    –الن صم  – 354  ص5ج –الف ًصى الهنديق 

 .44ص –الم جل الحًبا  –بح ث فاهنق  –( ن. لم  احمد ي لف المحمدم 4)

باجفل ن. لمف  احمفد ي لفف  –ل  الدصا  يا  ف  شحد جًاب  فم المف ي:  ( المدصن:5)

 .43ص –الم جل الحًبا  –بح ث فاهنق  –المحمدم 
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اللبً   فااه  ل الم ي: لمدصا   فاً : "ت يبا  ف  البنل ات لد صشاً شاق  ا

 .(1)لم يشهدإم"

لفةاج المفدا، ال داصم فااه ي ى شاه ت يح ًج  شاً ا، يا   ب ج   -

إل لدم تداصيه يك إل اح اً   صحننة  يجف  شإل يلفًإل لمف  شنا  اا    ال  اا إل

ال اج   صقد صجه بل: فاهفً  المف ال  الفاهنفق الاف   بلفدم اتح نفًج الف  

لمف   بنفً  اا إل فاًل ا اإل ت ك الدصا  المات   به اح م لند ضف ا المف ذ 

  بًا فًفق الف  شافه يلفد (2)شاه بموًبق اتا حًب المح م ال م يمنل انه المحمم

الاففً  لمففنفس ففف  ال همكففق نصإل تحانففا غفف ض انشفف ن رفف لً  لا لففه تلففًل : 

 .(3)يص ت  ُتْمُا ْا ِبن ْيِديُكْم ِال   ال َّْهُمك ِق{

، ال فداصم صلمً إًإل المدا، قد يا  ال  الخت ب  الاا ى ا   اا نل لف -

 .(4)ل ا فااه يجب  لم  ال داصم ا   تلن، ال داصم اااً ال ؛ًلق ال ة ااهحف  

صيمك، شإل يجً  ل، الحدي  ال م يفند ااكًب ال داصم بناه إًإل غنف   -

صصال بمفً ت ادفف( ألإل الاحًبق ظن ا شإل به  اذ الجن  اةاام لدا  ال ل   )

 .(5)يةاامهً صلم يك، به  لب

المدا، لم  ال فداصم فف   اف، احفنلق شضف ى اض مفف  صاحنلق اإ اال -

 اإمهً تش يلنق شم ت فنهً الفاهً  صل  ل  الحنق

                                           
بففً  الش لففق   402حففدي  بقففم   2/441( الحففدي  شض جففه البخففًبم ففف  لففحنحه 1)

 .166  ص10ج –ف ح البًبم  –ص اذ الجن  صباجل ف  ر حه اللحاةاا  

 .355  ص5ج –صى الهنديق الف ً –( لممً  الهند 2)

 .195ا، اهيق  –( ل ب  البا   3)
 .44ص –الم جل الحًبا  –بح ث فاهنق  –( ن. لم  احمد ي لف المحمدم 4)

 –بنف صذ  –  ناب الك فً  الل بف   – 376  ص8ج –ابرًن الحفًبم  –( الاحتةاا  5)

   الحمفنق. – 166  ص10ج –ف ح البًبم  –اللحاةاا  
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فم، بشى شإل الحنق لنحل إمهً تش يلً  قفً  بلفدم جف ات اإف اال المفدا، 

إل األحًني  ال ابن  ف  الت  اخا لق بقف ا الفن، اصقً    لم  ال داصم

بمحففف: بشيفففه  (شص اكفففًإل اخاففف ص  بففف  ببمفففً لفففدبذ لففف، ال لففف   )

 .(1)صا، ثم فةا تم،م غن ال ا، البش  ؛صتج ب ه البش يق

شاً ا، ي ى شإل الحنق إمهً تش يلنق ي ى ابًحق اإف اال المفدا، لمف   -

قففً  تلففًل : يص ا ففً ي نِتففُا ل ففِ،   صقففً  اإل الحففدي  صحفف  غنفف  ا مفف   ال ففداصم

 .(2)ِاإْل ُل   ِات ص ْح   ُي ح  { * اْله   ى

 .(3)ا،    اهلل  ل م ْنب  اْلِك  ً   ص اْلِحْكم ق {صقً  تلًل : يص ش  -

  صقففد اا اف  لهفف ا الف شم بلفف: الملًلفف ي، (4)صيف ان بًلحكمففق الحفنق

 .(5)  النفس ف  ال ن لم  المخًلفن،صشطً

 املرحلة الرابعة:

بب اففًاج ال لًيففق المحفف م   صلفف   صلفف  حًلففق صجفف ن ا لففًا ام حففا

شلففًلنبه الحففم إنق صالم اصغففًذ  ا حمففق ال لففًف  افف، المخففدب صالفف خمص افف،

الم تبتق به  فننبغ  لم  األل   نلم صتشفجنل المف ي: الف   لفب اتتجفًال  

ب ك ي، تحفًلف لةاجف  افل الملفًلجن، فف  ال لًيفق المحف م    ف اف م ص لب 

                                           
بحوفه فف  ح لنفق  –ن. ي لف الا  فًصم  –  الا   ف  ل ال المحنلق ( باجل ف  تفان1)

 – 105 – 7ص –صاللفدن الوًلف   – 362ص –اللدن الوفًا   –ا إ، الحنق صالحن   

 .418  ص2ج –الشفً   –الاً   لنًض 
 .4  3 –اهي ًإل  –( ل ب  النجم 2)

 .113اهيق  –( ل ب  النحً  3)

 .45ص –الم جل الحًبا  – ث فاهنق بح –( ن. لم  احمد ي لف المحمدم 4)

 –اللففدن الوففًا   –بحفف  ففف  ح لنففق ا إفف، الحففنق صالحففن    –( ن. ي لففف الا  ففًصم 5)

 .377 – 315ص
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األل   بمحًلد  الم ي: صنلم الف يا اللةاج  ف  ل ا لم  األاًإ، ال ف  

 ب  صتنقنف البنل انهً.المخديح ف  فنهً الم ي: بًلم ان 

صقد ي تمف  لف ا ااجف ا  ال جحفس لمف  المف ي: صلفدم اتلف ة اإل  -

 صلفف ا لفف ا ا نففًص  بنففًإل اًلنففق ال جحففس ؛ففف  نضفف   حج تففه لنففد غنًبففه

 وذلك فةيا يلي:ف  ل ال الحًلق   صحكمه

 أواًل: أةان ماهةمب التجسس:

دة اويراد به عا ، ق ـال جحس ف  الًجم المغف ا: يتمالتجسس لىة -1

 . البح  صالفحص ا  اان منهاامع

صانه   تجححل فةااً  صا، فةاإل شم بحول لنه :المحنًا  ياً  :قً 

حَُّح ْا ِا، ُي ُلف  ف   ج ق له تلًل  لم  لحًإل يلا   ف  الا ا   الشً  : ي

  صانهً (2)  صانهً ال ف نش ل، ب اط، األا ب صال فق األضبًب(1)ص ش ِضنِه{

ممفه بلننفه شص لشفد  ال مًافه بًل ؤيفق صالف غ اقه اللن، لم  ب لب ألإل ل

 ً صالجًلف   اللفن، ي جحفس األضبفًب ثفم   فنهً إنإل جمنل بداه لًب لننف

 .(3)ينت  بهً

 

                                           
 .87ا، اهيق  –( ل ب  ي لف 1)

  4ج –تفففًج اللففف ص   –ال،بنفففدم  – 38  ص6ج –لحفففًإل اللففف    –( ابففف، انقففف ب 2)

 .93ص –المف ناذ ف  غ ي  الا آإل  –األلفهًا   – 119ص

 –الجفف ل م  – 272  ص1ج –النهًيففق ففف  غ يفف  الحففدي  صاألثفف   –( ابفف، األثنفف  3)

 – 143  ص6ج –فففف ح البفففًبم  –اللحفففاةاا   – 913  ص3ج –اخ فففًب الافففحًت 

   ناب لًنب. – 119  ص3ج –حًرن ه لم  ا ، ضمن   –الخ ر  
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 التجسس يف اصطالح الفقهاء: -2

الاًبئ ف  إ   الفاه ت يجد تل يفً  التةاحنً  احفدنا  لم جحفس ا فافً  

 .(1)ب النًالالحب  ف  ل ا ال  ظه  صقد شبجل البل:  لمنه

إمً شإل الفاهً  لم يف نصا ال جحس ببح  اح ا  بحن  ي نًص  شبلًنال -

 .(2)ي ل،صشضتًبال اامً  إ صال ل  ً  شثنً  الًلج هم لم   لًذ شض ى إًل 

 –ل ا فاد حًص  بلف: الملًلف ي، شإل يل ففه بنافه: جمفل الملم افًذ  

الم جحفس شم إًال لفًافد  ش صتاا  شل اب الدصلق ل ا   –صاإل إًال ظًل   

حاف   صلف ا   إًإل بفوم، شم بفدصإل ثمف، ش لغن ال إشخص شص انقمق  صل ا  

  صيةاح  شإل ل ا ال ل يف ت يخف ج فف  (3)يحا  الغ ض ا، ال جحس شم لم

 النًال ل، الن  ال جحس لغق.

   ثانةًا: حن  التجسس:

يخ مف حكم ال جحس تبلً  تضف ةاا األلفداا المب غفً  انفه فم ف  إفًإل 

لمفف  لفف باتهم صاتلفف مً  ألحففًنيوهم ال فف   صاتطففةا اب النففً  لمل فففق شلفف 

لم  جنش المحممن، صال فق  اتطةا يك ل إل لمغن  ال ف هً صاللمم بهً  شص 

شإل يكف إل الحكفم لف  ضبًب اللفدص بهفً لمننف  اف، المحفممن، ففةا يخفف  الدته ص

ُحف ا صل ا اا ض  النه  ال ابن ف  ق له تلفًل : يص ت ت ج حَّ  ال ح يم الاتل 

                                           
صافً  8ص –لا بق ال جحس ف  الش يلق االفةاانق  –( ن. طًب  ب، احمد الخ يت  1)

 م.1994لـ/1414   –  ناب المحمم لمنش  صال  تيل  –بلدلً 

   – 26ص –ال جحس صشحكًاه ف  الشف يلق االفةاانق  –( ن. احمد باإًإل الدغم  2)

 لـ.1406  –الاًل    –ناب االةام 

 .9ص –الم جل الحًبا  –لا بق ال جحس  –( ن. طًب  الخ يت  3)
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( لا بففًذ اففد حاففمل ففف  لهففد ال لفف   )ف  (1)ص ت ي ْغ  فف  بَّْلُضففُكم ب ْلضففً {

 .(2)لهؤت  الج النس لم  اض ةاا لفًتهم

شاً ا ا إًإل ال جحس لدب  افحد  قد تان  ف نا  شص شل   شص لنةفق شص 

صال ففًبيخ االففةاا    نصلففق فاانففً اكفف إل شاففًم  فف صب  تبففنح اففً لفف  احقفف ب

صانهفً فف    (انهفً افً إفًإل فف  لهفد ال لف   ) جحفس ام   بم اقفف ال 

صالاف صإل الف   افًبااألاللاف ب صبف  صفف  جمنفل   لهد الافحًبق صال فًبلن،

( ال خدم شرخًلً  لجمل الملم اًذ ل، اللدص ح   فًل ل   )  ي انً ل ا

لنكف إل لننفً   –ب ف  اهلل لنهمفً  –انهم لبد اهلل ب، شب  بك   –ينا، ر لم 

( ل لف   )ا هج   لنف ى تح إًتهفً صينقف  افً يحفًك  فدلم  ق يش ف  ال

األضبفًب  يح ااف  صافنهم لفًا  بف، فهنف   بالف  شبف  بكف   المفؤاا اذ ا،

( ف  المدينق صشلس ال ا  ال ل   )   صبلد شإل(3)ق يش صي اق  تح إًذ

نصل فففه تجفففدال ي فففًبل ضت اتفففه فففف  اللنًيفففق بجمفففل الملم افففًذ لففف، شلداافففه 

  صانهم طمحق ب، لبنفد اهلل صلفلند بف، تيفد (4)انقالم  بان، بًلدصلق االةا

( ي حححففًإل ضبفف  اللنفف  ففف  حففن، بلوهمففً ال لفف   ) –ب فف  اهلل لففنهم  –

                                           
 .12ا، اهيق  –( ل ب  الحج اذ 1)

 .5ص –الم جل الحًبا  –لا بق ال جحس  –( ن. طًب  الخ يت  2)

ابف، األثنف   – 127  ص2ج –لن ته المحمً  بحن   ابف، لشفًم  –( باجل اب، لشًم 3)

 177  ص3ج –البدايفق صالنهًيفق  –ابف، إونف   – 73  ص2ج –الكًا  ف  ال ًبيخ 

 .29ص –المخًب اذ ف  الدصلق االةاانق  –ن. لةااق احمد اله ف   –

 –اتلف خبًباذ اللحفك يق فف  االفةام  –( ن. لبد اهلل لم  الحفةااق المحمفد انًلف   4)

 101ص –شل   اللةاقفًذ الدصلنفق فف  االفةام  –ن. لم  شحمد الف حًا   – 38ص

 لـ.1393   –  المنشن  اللًاق  –
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صال،بنف  بف، اللف ام  ( للم  ب، شب  طًلف   صانهً بل  النب  )(1)غ،ص  بدب

 .(2)صللد ب، شب  صقًص ال  اً  بدب يم مح إل الخب  له

، له: شاحً  صاؤاحً  ابنف  فضفًله ( لنننصف  غ،ص  شحد بل  النب  )

فًل   ً لا يش بًللانا فحًبا الهم ح ف  ا،لف ا بًل طفً  فنتنفً بلف   اهلل 

( فنضب اال ) (  إمً بلال )ال  الاف م فف آلم ثةاثفق آتا المن ب بً  ب، خ

( ففنضب ال ضًلنفً  شص ي،يدصإل قمنةا  شص يناا إل قمفنةا  ثفم بجفل الف  ال لف   )

  صلمففً ت ل لففل بفف صب الف قففق بففن، (3)المحففممن، شم بففدصإل حضفف ب شحففد افف،

( ح يفق ب، األح،ا  ف  غ،ص  الخند  صااهًبذ الملن يًذ بل  ال ل   )

( لففًم الحديبنففق ت   صضفف ج ال لفف   )(4)الافف م ( ينقفف  اففً فلفف النمففًإل )

صبل  ال  اكق بش  ب، لفنًإل الل ك  لننً  له يخب ال بمفً ل،افل   ي يد ح بً 

( شإل الحفًبث ف  رلبًإل ف  الحنق الحًنلفق بمفغ النبف  )  ص(5)لمنه ق يش

جمفل لحف   ال لف    –ال م شلمم بلد  لفب  –ب،   اب لند بن  الماتما 

                                           
  2ج –الحففن   الحمبنففق ففف  لففن   األاففن، المففنا إل  –( لمفف  ب لففًإل الففدي، الحمبفف  1)

 بن صذ. –  ناب المل فق  – 381ص

ن.  –م 1984لففـ/1404   –  لففًلم الك فف   – 54  ص1ج –المغففًتم  –( ال اقففدم 2)

  ناب الفكف   – 256ص –اللبا يفق اللحفك يق فف  غف،صاذ ال لف    –احمد فف اج 

 م.1988  –الل ب  

 .207  ص1ج –الم جل الحًبا  –المغًتم  –( ال اقدم 3)

 –ابف، لشفًم  – 651  649  ص2ج –الحن   الحمبنق  –حمب  ( لم  ب لًإل الدي، ال4)

اتل خبًباذ اللحك يق ف  االفةام  –ن. لبد اهلل الحةااق  – 182  ص3ج –لن ته 

 –( اللبا يفففق اللحفففك يق فففف  غففف،صاذ ال لففف   ) –ن. احمفففد فففف اج  – 36ص –

 .467ص

 .166  ص4ج –البدايق صالنهًيق  –( اب، إون  5)
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(،افف، قففدب لمنففه افف، ق اففه صافف ) (  اللفف   فنبلفف  النبفف ،ب يففد  بفف )

 .(1)الحان  لننتنه بًلخب  النان،

( )الل ض اح تنل الا   بفنإل حف انث فف  لهفد ال لف    ل ابلد  -

صاامً  إ ذ شلمهفً افدلةا  لمف  شإل ال جحفس  إون   ت تا ا  لم  اً  إ ته 

إمً شإل ال جحفس بفدض     صلنمق ا، صلًا  الح   المش صلق نب ا  لمخت 

حج   المدا، لمف خمص اف، المف ان المخفدب  يلفد  ف صب  صبضافق رف لنق 

 ا ا)صيندبج تحفل قًلفد   تخ ج ال جحس ا، حن، المح اًذ ال  المبًحًذ 

 .  با ( تلًب ل افحدتًإل بصل  شلقمهمً بًبتكً  شضفهمً

ت لفف ا لمفف  األلففدقً  المففؤث ي، لمفف  يجفف  لمفف  األلفف   شإل إمففً 

فنهفً المخفدباذ  صاألاًإ، ال   ال ًن ابتنًنلً صت  اف   الم ي: ف  ااناًإل

صناج  صتغنن  اكًإل الن م   ح   ي م تجنبهً لند ض صج الم ي: ال األل  

  ً  الن انق ل ل   صلدم ت إه يجمفس بمفف نال فف  حج تفهالم ي: ف  الحن

ً  يمكفف، ل لفف   شإل تح ففف  بملًفففصالففنًن بلفف: المهففًم اتج مًلنففق لففه  إمففً 

المدا، إ  ف     صلنك، ره ا  صتافدم لفه ضةالهفً لديفق بحفنتق شص بحمفق الف  

الب  صلم  ب اًاج ي ضفم، تيفًباذ ل لف  صاألقفًب  صالف  الحفدااا اللًافق  

لمفف  األلفف   الًامففق المففدا، بًلححففن  صتفف ك الشففب الففداام  صا ا  إمففً يجفف 

ظه ذ لةااًذ اتا كً  فااه يج  اال ا  ال  المح شف  صلمف  ال حًلنف  

 .(2)الةاتاق لمل فق شح اله

                                           
  2ج –الحن   الحمبنفق  –لم  ب لًإل الدي،  – 404  ص1ج –تم المغً –( ال اقدم 1)

 .583ص
 .11ص –الم جل الحًبا  –( ن. حمدم يًلن، 2)
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 دور مجاعة مساعدة الذات الستنقاذ املدمن وإعادة تأهيله

الف  احف  يًذ اف،  يح ًج المدا، بلد ا حمفق ال  قفف لف، المخفدباذ

صل  ضداق افحنق ا خااق الهدا انهفً لف  احفًلد  لةاجنفق   المحًلد 

اج مًلنق ل دبي  النًقهن، ا، المخدباذ ف  األيًم األصلف  لمف  اج نفًت لف ال 

الم حمق الح جق  غن  شإل ل ال الجمًلًذ اللةاجنفق ت تنفًقش شاف با  لةاجنفق 

اذ األصلفف  لم  قففف افف، بح ففق شص شلًلففنق اوفف  اتإ ةففً  صالغضفف  ففف  الف فف 

صت تادم ط قً  ال  ضًانق لم إنق بهدا البلد ل، ال  ت   صلكف،  المخدباذ 

لدفهً ل  تدبي  تلمنم  لمحًلد  شصلةب النًقهن، ف  الًن  نبالق ضب اتهم 

الحًباق ال المخدباذ صال فكن  ف  ط يا الخةاص انهً صلفدم اللف ن  النهفً 

ً  الاففحنحق  صإنفنفق ضمفا اجففًتذ شلًلفنق لفف، ط يفا الحنفم نلففًصتلمفم ا

جديد  ف  حنًتهم تحفًلدلم لمف  ضف ض لف ال ال ج بفق بنجفًت  صتحضفن لم 

يجفف     صامًبلفف هم لمفً(1)لممافًل  الم  قلفق ففف  الف ف اذ األصلفف  لم  قفف

المشففًإ  صاحففًلدتهم لمفف  الفف م اب لفف ا ال ححفف، لممففه ففف  ا اجهففق لفف ال 

  إمفً شانفً اح فًج (2)الةاتافق صالناً  ا، المخدباذ ال المحًلد  اتج مًلنق

ال  لد  شاشتق صقًانق صلةاجنق صاللم  لم  ااشً  جمًلفًذ شلفدقً  لمف  

شإل تك إل ل ال الجمًلفًذ اف، النفًقهن، شافحفهم افل إف انب احفًلد  لهفم اف، 

الملففًلجن، شطبففً  صشضاففًانن، افحففنن، شص اج مففًلنن، شص بجففً  رفف طق شص 

                                           
 .100ص –الم جل الحًبا  –األل   صال قًيق  –( ن. شحمد جمً  اً   شب  الل،ايم 1)

 .76ص –الم جل الحًبا  –األل   صال قًيق  –( ن. شحمد جمً  اً   2)
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ار مننع الننناقهني نننب أن واحلننو  (1)رخاففنًذ اج مًلنففق تكفف إل قففدص  لهففم

 على أرأضمب أمور هي:يرتكز 

اتلفف م اب اقنفففً  افف، المخففدباذ  ص لففب افف، ضففةا  الكففف لفف،  أوهلااا 

 ًت ف  ال غبق ال  الل ن  صإنفنق ال غم  لمنه.حااناًإل صا اجهق اال

ق صالمف حفففق نفففإنفففف ي فًلففف  النفففًقهن، افففل األحفففداث الح،ي ثانيهاااا 

ف  ص لفب اف، ضفةا  تفدبيبهم لمف  إنفنفق صتدبيبهم لم  ا اجهق ل ال الم اق

صإنففف ي اجففه شصقففًذ  الحافف   لمفف  الحففلًن  صاتطمةنففًإل بففدصإل اخففدباذ

 .(2)الشد  بدصإل اتل جً  ال  المخدباذ صا اقف

صال فًلف  تدبي  النًقهن، لمف  ا اجهفق المشفًإ  اتج مًلنفق  ثالثها 

لفداقًذ  ال المج مل  ص لب ا، ضةا  تفدلنم لةاقفًتهم اتج مًلنفق صتكف ي،

جديد  ف  ا اجهق األلدقً  شص األل  الم لًطن، لممخدباذ صإنفف يغنف  اف، 

 .(3)شلداا صلم إنًذ اجم لًذ الح  

  ص لففب افف، ضففةا  اظهففًب شإل اللمفف  جاللفف ن  لملمفف  صالنضفف  رابعهااا 

لًن  صاتطمةنفًإل صشإل اللكفس يفؤنم الف  حفصالنض ج ل  ال لنمق الاحنق لم

الف  ححف، اض نفًب اجفًتذ اللمف  اف، صاقففل  ال فدل ب صاانافًإل ثفم تف جنههم

                                           
 .77ص –با ( الم جل الح1ً)

 .72ص –( الم جل الحًبا 2)

 .72ص –الم جل الحًبا  –األل   صال قًيق  –( ن. شحمد جمً  اً   شب  الل،ايم 3)



 أ.د/ خالد عبدالعظيم أمحد سليمان                                      ه )دراسة فقهية معاصرة( ذ املدمن وإعادة تأهيللي الستنقاالطرق املث

 - 129 - 

الخبفف اذ اللممنففق الاديمففق صإنفنففق ال غمفف  لمفف  اشففًإ  اللمفف   إمففً يشففم  

 .(1)ال ختن  لممح اب  األحةام صالتم ت

صيافف م الملففًلج اتل شففًبم ب كفف ي، جمحففًذ لجمًلففًذ شلفف يق بااففد 

احففًلد  الشففبً  الفف ي، ل لجفف ا افف، تلففًط  المخففدباذ  صيمكفف، لاففد لفف ال 

جمحفففًذ فففف  المح شففففنًذ شص المؤلحفففًذ اللةاجنفففق شص ال حفففداذ الديننفففق ال

صالمدبلنق ال   ت  ل  ل ا الب اًاج  صياف م الملفًلج ب حضفن  ب افًاج لف ال 

 تشتمل اجللسة األوىل على ما يلي:اتج مًلًذ بحن  

ال لًبا بن، شلضً  الجمًلق  صيفض  شإل يا اف  ال لفًبا بف إ  اتلفم  –ش 

 األص  فا .

 نًقشق األلداا صالتم حًذ.ا –  

 اتتفً  لم  شلمنق ل يق اً ي بًنل اه ا، الم اًذ ل، األل  األض ى. -ج 

شإل يا م المش ا اللةاج  بل ض اشكمق ااناًإل ا، إًفق ج اابهفً لهف ال  -ن

الناًلففق صاشففًإمهً ح ف  يفف فهم اهبففً  صاألاهففًذ شبلففًن األلف   صا احفف  

 .(2)ل ال المشكمق

مًلففًذ احففًلد  الفف اذ اجًحهففً ففف  جمنففل نص  لفف ا صلاففد شثب ففل ج -

اشففًطهً صاجًحهففً ضًلففق ففف  المشففًإ  ال فف   ً  ناافف  ـاللففًلم صيفف،نان اتحفف

يال  لم  الف ن ايجًن ا، يحًلدال لم  ح  اشكم ه  ضًلق بلد شإل يهج ال 

شلفدقًؤال  صلفف ال الجمًلفًذ ت كفف إل اف، شلضففً  تف اجههم اشففكمق صاحففد  شص 

                                           
 .73ص –( الم جل الحًبا 1)

 .96ص –الم جل الحًبا  –األل   صال قًيق  –( ن. شحمد جمً  اً   شب  الل،ايم 2)
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تهففدا الفف  ال  حففد ففف  ال غمفف  لمفف  اج نففًت صاحففد شص ال قففًذ صاحففد   ص

المشكمق شص المل   صاحداث تغنن  اج مًل  شص رخاف  فف  اتجفًال حف  لف ال 

المشففكمق   لففب ألإل حجففم الجهففد الحكفف ا  الم  قففل شص الخففًص افف، الاففل  

  بًح نًجًذ ح  اشكمق ااناًإل ال اتحً  ناا تهً  إمً قد تاف م فلمنه شإل ي

 .(1)صلممهم صال مًاهم بح  اشكم هما، ضةا  اجه ناذ شف انلً صضب اتهم 

 أهداف عاعات مساعدة الذات:

ت مو  شلداا جمًلًذ احًلد  ال اذ ف  احفًلد  شلف  المفدانن، فف  

صتححفن، لةاقفًتهم بنبنفًاهم صبففل إففً    إنفنق ال لًا  افل اشفكمق اانافًإل

ات فت ا   اهبً  ف  ا اجهق اشفكمق اانافًإل صاحفًلدتهم فف  ال لًاف  افل

  صلفففف  شيضففففً  تكمفففف  لمفففف  المؤلحففففًذ (2)ببه اناففففًإل شبنففففًاهمالفففف م يحفففف

ف  نلم ال م اب النفًقهن، فف  ط يفا ضةالفهم اف،  صالمح شفنًذ اللةاجنق

اشففكمق ااناففًإل  صلفف  شيضففً  تلمفف  لمفف  ال غمفف  لمفف  اشففكمق لففدم قففدب  

الملففًلجن، لمفف  ال فففق ااففن  لةاجففًتهم صال غننفف اذ ال فف  قففد تففؤنم الفف  

الف م ابال اقنففً  بلفد اللفةاج  إمفً شاهفً تلمف  لمف  اا كً  المفدا، صل قمفق 

الفًن  تشففكن  اللةاقففًذ ففف  األلف   صحفف  المشففًإ  صاتافلففًتذ ال فف  شنذ شص 

  إمفً قفد يكف إل الاافد انهفً (3)تحببل فف  اشفكمق تلفًط  األبنفً  لممخفدباذ

                                           
 .94ص –ًبا الم جل الح –( ن. شحمد جمً  اً   شب  الل،ايم 1)

 .95ص –( الم جل الحًبا 2)
 .95ص –الم جل الحًبا  –األل   صال قًيق  –( ن. شحمد جمً  اً   شب  الل،ايم 3)
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لةاقفًذ اج مًلنفق  ت فن  اً يح ًجه النًقهن، ا، ااناًإل ا، ال م ل ب كف ي،

 .(1)ديد  صت فن  األلدقً  صاألقًب  الم ث   فنهمصلداقًذ ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 .97ص –( الم جل الحًبا 1)
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دور املسجد وأجهزة اخلدمات االجتماعية يف استنقاذ املدمن 

 وإعادة تأهيله

 دور املسجد يف استنقاذ املدمن وإعادة تأهيله

بال فًلمحجد ل  المكًإل ال م يضم الجمنل صيحل إل النفه بنافحفهم صنص

صالففدلً  بملم اففًذ طبنففق ابحففتق حفف   ااناففًإل ي موفف  ففف  الففدان ال لففًظ 

صال  لنًذ المح جد  ل، المخدباذ صتنثن لً ح   يم،ج لًلم الفدي، صجهفق 

  إمً تب ت شلمنق المحجد فف  الف ناً  المفدا، (1)اق  الدي، بًلحاناق اللممنق

لق ناجه ف  ا، ضةا  التحً  األل   لممدا، ال م ف  حًلق ال لًف  لمحًص

صإفف لب افف، ضففةا   جمًلففق المحففجد ال فف  قففد تل  ففه لفف، جمًلففق ااناففًإل 

المشًبإق ف  شاشتق المحجد ال   يمك، شإل ي ت   الم لًف  بهً لشغ  صقفل 

صانهففً اارفف اا لمفف  اقًفففق المحففجد صاالففةاحًذ   ف اغففه بشففك  ايجففًب 

صاالفففةاإل لففف،  المتم بفففق فنفففه صت تنففف  المافففًحف صالك ففف  فففف  المك بفففق 

صحف  صتج يد الا آإل  صيمك، اتلف ةنً   المحً  اذ الديننق صحماًذ اللمم

الانفًم بهف ا اللمف  ببنفًإل ص إف  الناف ص ال ف  تحف  لمف  فضف  لمح  لم  

الانًم بنقًفق المحجد او  حدي  الم ش  ال   إًال تفؤم المحفجد  فممفً اًتفل 

                                           
الم جفل  –  ص نصب الفدي، 6ج –الهدم الاح   –( ن. ححن، لبد ال تا  الج،اا م 1)

 –د جمً  اً ف  شبف  اللف،ايم ن. شحم –صباجل ف  افس الملن   –الماداق  –الحًبا 

 م.25/10/1985ااً  له بج يد  األل ام ي م  –نصب المحجد ف  الحد ا، ااناًإل 
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صبنًإل اهيًذ   (1)قً  نل ا  لم  قب لً فام  لمنهً (صلم يلمم بهً النب  )

ص ت ل ففًص ُا ْا الدالفق لمف  فضف  ال لفًصإل لمف  البفف  صال اف ى اوف  ق لفه تلفًل : ي

  إمفً اف، رفنإل شنا  (2){ل م   اْلب ب ص ال َّْا  ى ص ت  ت ل ًص ُا ْا ل م ف  اِاْثفِم ص اْلُلفْدص اإِل

اللبًناذ صال كمنفًذ او  الاةا  صالاف م صالحفج صاللمف   صالفدلً  صحمافًذ 

 آإل صتج يدال صالمحًباق ال  لم  الخنف اذ صال افد  لمف  الفاف ا  حف  الا

صلنًن  الم    صالمشًبإق فف  الجنفًا، صتيفًب  المافًب  شإل ت قفا الامف    

صتجل  المدا، يفدبك شإل لف ض الفدانً تااف  صشإل اف، تف ك رفنةً  اف، الحف ام 

 .(3)ضن ا  انه ف  الحةا  ل  ه اهلل

هم صضتفبهم لفبصنفًصل ا فف  نإمً يج  لمف  ال لفًظ صالفدلً  شإل ي  -

صشإل  شإل اللم  صالنض ج ل  ال لنمق الاحنحق لمحفلًن  صاتطمةنفًإل اظهًب 

اللكس يؤنم لم  ال دل ب صااناًإل  ثم ت جنفه المفدانن، فف  حًلفق ال لفًف  

ال  حح، اض نفًب اجفًتذ اللمف  اف، صاقفل الخبف اذ اللممنفق صإنفنفق ال غمف  

شإل يشفم  ال ختفن  لممحف اب  األحفةام  لم  المشًإ  ف  اللم  إمً شإل لمفنهم

 .(4)صالتم ت

الومًاننًذ بدشذ ف  ااف  نبالفق تج يبنفق إًافل تهفدا صف  شصاا   -

ال  الاً  الض   لم  نصب اللةاج النفح  الجمفًل  اا صافً  بفًل ل  الفدين  

                                           
ب فًُ  ا فً ج فً   ِفف   1527حفدي  بقفم  489/ 1( الحدي  شض جه : اب، اًجه ف  لننه 1)

ْكِبنفِ  بفً  ل فد ُن ال َّ 1981حفدي  بقفم  72/ 4الاَّةا ِ  ل م   اْلا ْبِ    النحفًا  فف  لفننه 

 ل م   اْلج ن ًت ِ .

 .2ا، اهيق  –( ل ب  المًاد  2)

تحففففل ا قفففففل  –بحففففف  لمفففف  رففففبكق ااا  اففففل  –( لففففب  الففففًن  تنلنفففف  المففففدا، 3)

http://www.google.com – 6ص. 

الم جفل الحفًبا  –األل   صال قًيق اف، اانافًإل  –( ن. شحمد جمً  اً   شب  الل،ايم 4)

 .73ص –



 أ.د/ خالد عبدالعظيم أمحد سليمان                                      ه )دراسة فقهية معاصرة( ذ املدمن وإعادة تأهيللي الستنقاالطرق املث

 - 134 - 

ففف  لففةاج اففدا، األفنفف إل  صإًاففل لفف ال ال ج بففق يفف م اج اؤلففً ففف  لنففًنتن، 

    صلمفً لنًنتفًإل ضًبجن فًإل غنف  حكف ا ن، احفدالمً افحن ن، بمدينق الاًل

بًلل بق صاألض ى بح  الحند  تين   صإًإل ال م ي  ينت  ا، الملهفد الاف ا  

لبح ث تلًط  المخدباذ ف  صارنت، صإًإل المش ص  إمه تحل بلًيق لنةق 

 .(1)الاحق اللًلمنق

 صقدإمً نض  لنا  اللةاج الجمًل  صال ل  الدين  ف  ل ال ال ج بق 

 – 10لممل جمحًذ اللةاج الجمًل  بحن  تشم  الجمحق ال احد  اً بفن، 

رخاففً  افف، المففدانن، يج ملفف إل باففحبق التبنفف  النفحفف  صاألضاففًا   15

اتج مًل  صشحد بجً  الدي، االةاا   صتح م  الجمحفق فف  اللفًن  افً بفن، 

ك  نقناق صإًال الاًلد  الم بلق ف  اناب  ل ال الجمحًذ شإل ي ًت ل 20 – 90

لضفف  فنهففً ف لففق لةارفف  اك ففف  المنًقشففًذ ال فف  تففدصب حفف   المشففكةاذ 

الم تبتففق ب لففًط  المخففدباذ اوففً   لففب اشففكةاذ اللةاقففًذ اااحففًانق لًاففق 

صالمشكةاذ اتج مًلنفق صاتق افًنيق صالمهننفق صاشفكةاذ الحنفً  ال،صجنفق  

باذ صي مو  نصب بج  الدي، ف  ابدا  صجهق النق  الديننق فف  تلفًط  المخفد

إل لنففًك افف، المحففممًذ ففف  الففدي، االففةاا  شإل الكح لنففًذ اب جففه لففًم  ا  

ي ً ش ي ه فً الَّفِ ي،  آا ُنف ْا ِااَّم فً اح اق قتلً   ص لب بنص ل يح ف  ق له تلًل : ي

 ُكفْماْلخ ْمُ  ص اْلم ْنِحُ  ص األ اا ًُ  ص األ ْتت ُم ِبْجس  ابْ، ل م ِ  الشَّْنت ًإِل ف ًْج  ِنُب اُل ل ل مَّ

  صيحفففف ند تب يفففف  ال حفففف يم الفففف  اهثففففًب النفحففففنق اللاففففبنق (2){ُتْفِمُحفففف إل 

 .(3)لممخدباذ

                                           
 .32ص –الم جل الحًبا  –شكمق تلًط  المخدباذ ا –( ن. ااتف  ل يف 1)

 .90اهيق  –( ل ب  المًاد  2)

 .33ص –الم جل الحًبا  –( ن. ااتف  ل يف 3)



 أ.د/ خالد عبدالعظيم أمحد سليمان                                      ه )دراسة فقهية معاصرة( ذ املدمن وإعادة تأهيللي الستنقاالطرق املث

 - 135 - 

 دور أجهزة اخلدمات االجتماعية يف استنقاذ املدمن وإعادة تأهيله

 

ت مو  شجه،  الخفداًذ اتج مًلنفق فف  نصب ال لمفنم صصلفًا  االفةام  

  ق صلففنًنيا ال كًففف  اتج مففًل صإفف لب تشففم  الجملنففًذ الخن يففق الخًلفف

ذ صاقف اب آصالش طق صالماحًذ النفحنق  صته م ل ال األجه،  باقًافق المنشف

 .(1)المش صلًذ المتم بق لملةاج صال قًيق صال  جنه

 دور املدرتمب يف اتتنقاذ املدم  وحمارأمب اإلدمان:

يقهفف  نصب المدبلففق ففف  الففدان المفف اط، الاففًلح الاففًنب لمفف  بنففً  

الشًامق  ص لب بًلنق  ال  اً المحًلمق الفلًلق ف  تحانا ال نمنق المج مل ص

اففف، تغننففف اذ ثاًفنفففق صاق افففًنيق  –يمففف  بفففه المج مفففل الماففف م إموفففً  

صاج مًلنق إن نجق طبنلنق لمً يحفدث ح لنفً فف  لفًلم النف م اف، حنف  ثف ب  

اتتاففًتذ صالملم اففًذ ال فف  ت غنفف  صت بففد  صت ضففًلف إفف  يفف م  بفف  صإفف  

فضةا  ل، تنثن  االةام صشيضً  ق ى الش  اللًلمنق ال   تح هدا  لًلق  ل ا

الفف  ط يففا ااناففًإل ل قفف  بففةان المحففممن، لففدم قففنم الشففبً  المحففمم صنفلففه 

انهكق الا ى ا خمفق ل، ال إ  اللفًلم  ا يضفق لفًج،   صبفًلنق  الف  إف  

اففف،  قفففدبا  لففب  ففففاإل المدبلففق لفففم تلففد اجففف ن ا  فففل ي مافف  فنفففه التًلفف  

لحففق ت ب يففق ا كًامفق تهنففئ التًلفف  ًذ  صلكنهففً يجفف  شإل تكف إل اؤالملم اف

يك إل ق   ان جق قًنب  لمف  ال افدم لكًففق القف ال  ال ف  تهفدن شبنًانفً  لة،

                                           
 .30ص –الم جل الحًبا  –اشكمق تلًط  المخدباذ  –( ن. ااتف  ل يف 1)
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وذلك على النحنو  ب  ل ضتق إفنمق ل حانا ل ا الهفدا     ص لب(1)التةا 

 التالي:

 نيففق اتل مففًم ب ففدلنم نصب األضاففًا  اتج مففًل  ففف  بلففد الحففًتذ الف -1

 المل  ق لةااح اا  ثم ال دض  المهن  صفا ضتق لممنق ادبصلق.

ص ل ب اًاج ي م تنفن ال ط ا  اللًم بًلمحً  اذ صالندصاذ صالمنفًظ اذ  -2

الخًلق بًل قًيق ا، شضتفًب المخفدباذ  تف م اف، ضةالفه اتلف لًاق بلفدن 

الج اافف  الديننففق   إبنفف  افف، الم خااففن، ففف  اجففًتذ اخ مفففق تشففم 

 النفحنق.الاحق ص

اتلف لًاق بًلمنقمفًذ صالهنةفًذ صالمؤلحففًذ ال ف  اف، شلفدافهً اكًفحففق  -3

بًتلف لًاق بفًلخب ا  فنهفً شم الفدلم المفًنم  صااًصاق المخدباذ  لف ا  

 .(2) لً المدبلق ف  ل ا المجً فلممش صلًذ ال   تن

ت ظنف الجمًلفق الافحنق )الهفةا  األحمف ( لم  لنفق بنضتفًب المخفدباذ  -4

إل ي  ل  التةا  شافحهم الانًم به ال ال  لنق لمً ف   لب ا، فًاد  لم  ش

ا، اًحنق  ثفم ياف م لفؤت  بمخًطبفق ا،نصجق  حن  ي م ت لنق التةا  

 تاةااهم ا، اًحنق شض ى.

                                           
 –( لففندص  اكًفحففق صلففةاج ااناففًإل صال لففًط  ب اًلففق اجمففس الفف تبا  المافف م 1)

 .38ص –المخدباذ شصلًم صشضتًب صحاًاا  –برًنم اللًم الدلن  اا

 –الم جففل الحففًبا  –المخففدباذ شصلففًم صشضتففًب صحاففًاا  –( الففدلن  اابرففًنم اللففًم 2)

 .39ص
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ت ظنففف اجمففس اهبففً  صالملممففن، لةالفف فًن  افف، ضبفف اذ افف، يضففمهم  -5

لمحً ف اذ ال  جنه الجمًل  اف، ضفةا  ا صيدفلهم لممشًبإق ف  ب ااج

 صالندصاذ امً يك إل له شث  إبن  ف  ب ااج ال قًيق ا، ااناًإل.

ت ظنففف جمًلففًذ األاشففتق المخ مفففق لخداففق لففدا لففًم لفف  ال قًيففق افف،  -6

المخدباذ  بملن  شإل ي  ل لم  جفدص  شلمفً  إف  جمًلفق نصبلفً فف  

 لب  صلنفً يبف ت نصب األضافًا  فف  ت جنفه لف ال الجمًلفق شص تمفب احف  

 ا اللًم ال  ج اب األلداا الخًلق لك  انهً.تحانا الهد

قنففًم المدبلففن، ففف  اخ مففف ال خااففًذ بلمفف  بفف ااج ا النففق لم باففن   -7

 .(1)بنضتًب المخدباذ

تنقففنم المحففًباًذ الواًفنففق صال يً ففنق صالفننففق صاتج مًلنففق صالبحونففق  -8

الخًلق بًاناًإل  صص ل الحف اج، ال ف  تحفف، التفةا  لمف  المشفًبإق 

  بفف  صيمكفف، شإل يلفف ض التففةا  صالففةاإل ا نجففق لفف ال المحففًباًذفنهففً  

الفففًا،صإل اا ففًجهم صالحففدي  لنففه صلدفففه  صيمكفف، لممدبلففق اتلفف لًاق 

بًلمحفف ت المدبلفف  ل اففديم المحفف حنًذ ال فف  ت  ففح شثفف  المخففدباذ 

 ابًر  . تك إل ف  ل ب  ااًاح ضت لً صإنفنق ال قًيق انهً نصإل شإلص

ب شفكن  الجمًلفًذ اللةاجنفق صلف  جمًلفق ت قنًم األضاًا  اتج مفًل   -9

لم  ضمحق لش  طًلبً  ام، صقل ا فلةا  فف  اشفكمق  ي،يد لدن شلضًاهً

 ااناًإل  صي م تتبنا األلًلن  الم بلق ف  اللةاج.

                                           
 -الم جففل الحففًبا  –المخففدباذ شصلففًم صشضتففًب صحاففًاا  –( الففدلن  اابرففًنم اللففًم 1)

 .39ص
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رفففغ  شصقففففًذ التففففةا  بًأللففففم   األاوفففف  صاحففففًلدتهم لمفففف  الانففففًم  -10

اجفف ملهم  بمشفف صلًذ اا ًجنففق  تحفف وم  طًقففًتهم صتلفف ن بففًلنفل لمفف  

صالجمًلففًذ اتج مًلنففق بًلمدبلففق ضنفف  صلففنمق ل حانففا  لففب )جملنففق 

 الخ(. 000ضداق لًاق  –تلًصانق 

تفففدبي  األضافففًانن، اتج مفففًلنن، بًلمفففداب  لمففف  إنفنفففق ال افففدم  -11

 .(1)لمشكمق المخدباذ صإنفنق ال لًا  الهً صال ل ا لم  المدا،

لختفف ب  اللاففًقن  المخففدب  ال نبنففه ففف  اللممنففق ال لمنمنففق إمففً يجفف   -12

صيح دل   لب تضمننًذ غن  ابًر   اخ مفق المحف  ى فف  احف  يًتنً 

  (2)الدبالنق المخ مفق ف  افًن  المغفق الل بنفق صال  بنفق الديننفق صاللمف م

ل لًيففق الاففحنق لممففداب  تإ شففًا اإمففً شاففه يحفف م،م شإل يلففًن اقففًم 

بنافه قفد حفدنذ     صقفد جفً  لف، الفبل: الاف (3)ال لًط  ف  صقل ابك 

ال لمنمفففًذ لجمنفففل المفففداب  بضففف صب  تشفففديد ال قًبفففق لمففف  التفففةا  

شصلنً  األا ب ف با  بنم تغنن  يتف ش لمف  لفم ك شبنفًاهم  صشافه  صاضتًب

شف  بنتا ب تدلنم اا الفًذ المدبلفنق صالافحًفق ل اف م بفدصبلً ص لفب 

 .(4)ب ل ال القًل   صبنًإل شث لًا  ش

                                           
 –الم جففل الحففًبا  –تففًب صحاففًاا المخففدباذ شصلففًم صشض –( الففدلن  اابرففًنم اللففًم 1)

 .41ص

 .112ص –الم جل الحًبا  –شح بصا ااناًإل  –( ن. احمد األحمدم شب  الن ب 2)

صباجففل ااففً  ن. شحمففد رففمب  حفف   لفف ا  –صاففً بلففدلً  133ص –( الم جففل الحففًبا 3)

 م.26/10/1985الشنإل ف  ج يد  المحً  ي م 

اافففً  لفففه بج يفففد  المحفففً  يففف م  – ال قًيفففق اففف، اانافففًإل –( ش. لبفففد المفففنلم لففف يس 4)

 م.17/10/1985



 أ.د/ خالد عبدالعظيم أمحد سليمان                                      ه )دراسة فقهية معاصرة( ذ املدمن وإعادة تأهيللي الستنقاالطرق املث

 - 139 - 

مفف  الشففبً  بًألاديفق ال فف  اا شفف ذ فنهففً إمفً يجفف  تشففديد ال قًبفق ل -

إمففً يجفف  شإل تتفف ب ال شفف يلًذ   (1)ظففًل   ااناففًإل بافف ب  صا ففحق صلمنففً 

 ال ف  تحكفم تفداص  المح حضف اذ التبنفق ال ف  تحفًلد لمف  اانافًإل  صإفف لب

  إمً شإل صلًا  االةام لهفً (2)ال دقنا التب  لند تحجن  األنصيق المح  بن 

مق فف  اكًفحفق اانافًإل  صلف لب ينبغف  شإل ت  فل الختن  ف  المحفًلنصبلً 

  إمففً يجفف  شإل يكفف إل ففف  الححففبًإل شإل الدصلففق بغففم (3)الا الففد لهفف ا الختفف 

اق نًلهً بًلمشكمق صبغم الحممق الا انق ال   تفدي لً لمكًفحفق المخفدباذ ت 

يمك، شإل تا م صحدلً بااشً  اللديد اف، المافحًذ المنًلفبق ل نحفن  اللفةاج 

صحا لً   ب  يج  شإل ت ضًف  إًفق الجه ن لمحد ا، المشكمق المدانن، شاًم

  الفف  ااشففً  (4)لفف لب نلففً بلفف: لممففً  التفف  صالاففًا إل ؛ففف  ش ففنا اتففً 

  شص (5)لندص  ق ا  ا، شا ا  المهف بن، المافًنب  ل م يف  بحف ث اللفةاج

صإف لب الهنةفًذ   قدبتهإ  حح  اش ص  ق   المدا، يا م به الم اطن إل 

ب   لاًلح المدانن، ااشً  ااحق شص لدن اف، المافحًذ صالمؤلحًذ بًل 

النم  جنففق لنلفف ن لففؤت  الشففبً  الفف  المج مففل شق يففً  اففًفلن، قففًنبي، لمفف  

  لف ا صقفد لفً  (6)اللتً  بلفد لةاجهفم صتفنلنمهم لفحنً  صافحفنً  صاج مًلنفً 

                                           
اافففففً  لفففففه بج يفففففد  المحفففففً  يففففف م  –ال قًيفففففق اففففف، اانافففففًإل  –( ن. لففففففل لفففففك  1)

 م.26/10/1985

ااففً  لففه بج يففد  األضبففًب يفف م  –اموفف  انقمففق الاففحق اللًلمنففق بمافف   –( ن. صيففج 2)

 م.27/10/1985

 .113ص –الم جل الحًبا  –( ن. احمد األحمدم شب  الن ب 3)

ن.  –ن. شحمففد ف حفف  لفف صب  –( افف، شاومففق لففؤت  اللممففً  اللمنففد/ لاففًم الو لففًصم 4)

باجففل ن. احمففد  –ن. احمففد لبففد الل،يفف، لكًرففق  –ن. ففف ج ففف نال  –ف ضنففد  ححفف، 

 .117ص –الم جل الحًبا  –شح بصا ااناًإل  –األحمدم شب  الن ب 

الحًبا بج يد  األضبفًب يف م الماً   –امو  انقمق الاحق اللًلمنق بما   –( ن. صيج 5)

 م.27/10/1985

 .117ص –بلًلق اااًم  –شح بصا ااناًإل  –( ن. احمد األحمدم شب  الن ب 6)
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الففبل: احففمب نصب االففةام ففف  تنففًص  قضففنق ااناففًإل  فاففً : "اإل صلففًا  

ذ ف   لف، الشفبً  شإل المف   ت ي اجفه المشفكةاذ ات بفًله ص  االةام بإ،

ل لب فاإل ل   المخدباذ بااج صالانم المًنيق  ؛ألاًإ، المخدباذ شص الخم ب

 .(1)تحنت  لم  اللا  صلم  الانم الديننق

ي موف  فف  اااحفًك الف م ف  ال ناً  المفدا،  لًشاً الش طق فمهً نصب

ًذ صالفف يةاذ حنفف  يففدا، شإوفف  افف، بففه لففنس لضفف به صحبحففه صتفف إهم لمقممفف

ضففةا  تل فففه لمفف  المففدانن،  صاامففً اااحففًك بااففد تحففمنمهم لممافففحًذ 

صاف اقب هم ح ف  يف م لةاجهففم  صلف، يكف إل  لففب ات بالفةات رفنإل الماففحًذ 

الحك افق تخافص شإل الحك انق  لك  تك إل اجديق ف  لةاج لؤت   صلمف  

ج لؤت  الشفبً  اجًافً   ا، لًاداذ قنً  الح يس صالض اا  صالب  ص  للةا

نمففه يففنت  لفف، ط يففا لنففً شإل الفف ناً  المففدا، صالففًن  تنلصامففً لففبا ي بففن، 

تضففًف  الجهفف ن صفًلمنففق لفف ال الماففحًذ بًل لففًصإل اففل الشفف طق صاؤلحففًذ 

 .(2)المج مل

 مشروع اجمللس القومي املصري ودوره يف مكافحة اإلدمان: -

لحففنق  450قففم فاففد لففدب ب شففكن  لفف ا المجمففس الافف اب الجمهفف بم ب

م صلفف  يلففد ضتفف   شصلفف  لمفف  الت يففا الحففمنم فهفف  ينبففئ شإل جمنففل 1986

الم إف   النهفً  شجه،  المج مل تا يبً  ت حم  نصبا  شص قحتً  اف، المحفة لنق 

صت شضةاقنفق ت ب يفق فححف  صت  مق لنحل طبنق فاف  صت قًا انفق فاف فًلمشك

                                           
ااً  بمجمفق ال بنفًإل  –ربً  اا  إنف احمنه ا، ضت  ااناًإل  –( ن. لم  الحانن  1)

نيحمب   -لـ 1434اح م  102تادبلً الجملنق الش لنق ال انحنق بما  اللدن  –

 .38ص – 2012

 .39ص –( الماً  الحًبا بمجمق ال بنًإل 2)
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لذا فقد جناء يف   ؛ذل  اق اًنيق صلكنهً تجمل ف  افحهً إ  ل ال المشكةا

 قرار إنشاء هذا اجمللس ما يلي:

يشك  المجمس الا ا  لمكًفحق صلةاج ااناًإل ب اًلفق  املادة األوىل 

بافففنس اجمفففس الففف تبا  صلضففف يق إففف  اففف، صتيففف  ال ناننفففًذ اتج مًلنفففق 

  صصتي  االفةام صالشة إل اتج مًلنق صالا ى اللًامق صال دبي  صصتي  اللد

صصتي  األصقًا صصتي  الواًفق صصتيف  الافحق صصتيف    مصصتي  الحكم المح

ال لمنم اللفًل  صصتيف  الداضمنفق صبافنس المجمفس األلمف  لمشفبً  صال يً فق 

  إمففً لممجمففس شإل (1)صاففدي  الم إفف، الافف ا  لمبحفف ث اتج مًلنففق صالجنًانففق

يح لن، بم، يف ى اتلف لًاق بهفم فف  شلمًلفه اف، الخبف ا  صالمخ افن، فف  

مخفففدباذ صلفففةاج اانافففًإل اففف،  صم الخبففف   صشلفففًت   اجفففًلس اكًفحفففق ال

لهفم لف ذ الفدصن فف  لم صنصإل شإل يكف إل  الجًالًذ صا اإ، البحف ث صغنف

 اتخً  الا اباذ.

 مبا يأتي:يخ ص المجمس الا ا  لمكًفحق صلةاج ااناًإل  املادة الثانية 

 اكًفحق صلةاج ااناًإل. ًذ المتم   اتل ،ام بهً ف  اجً ص ل الحنًل -1

 اق  ات ال ش يلًذ صالنقم الةاتاق لمنه ض بمكًفحق صلةاج ااناًإل. -2

تحديد نصب إ  ا، ال تاباذ صالهنةًذ صالمؤلحًذ الحك انفق شص اللًافق  -3

 ب ااج اكًفحق صلةاج ااناًإل. شص الخًلق ف  تنفن 
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تانفففنم ال جفففًب  النًجحفففق فففف  اجفففً  اكًفحفففق صلفففةاج اانافففًإل صتحديفففد  -4

 ً.اجًتذ اتل فًن  انه

تاننم اشً  اكًفحق صلةاج اانافًإل صااجًتاتفه صايجفًن الحمف   المنًلفبق  -5

 ال   تل  ض  لب. لممشًإ  صالال بًذ

اارفففف اا لمفففف  تنفنفففف  اافًقففففًذ المل اففففق صالمحففففًلداذ الماداففففق افففف،  -6

 األرخًص اتل بًبيق اللًاق شص الخًلق.

فحفنق صشاننفق لممجمس شإل ينشئ لجًاً  ف لنق طبنق صنيننق صاج مًلنق صا -7

 .(1)تإ شًا شفض  الت   لم قًيق صللةاج ااناًإل

 ي بنفف امففً لففبا ي بففن، شإل الففدصب األلًلفف  لممجمففس لفف  شإل يضففل شص 

ضتفففق لمففف  ق انفففق فنمفففً ي لمفففا بًل قًيفففق بفففنإل تكففف إل المحفففة لنًذ احفففدن  

صا تلق ااداً  صصبا  ل ال المحة لنًذ ان،اانًذ ا   لق صجداص  تاننفق 

يضفففل لففف ا المجمفففس ص فففل الحنًلفففق شص الختفففق شإل  احفففدن   إمفففً يجففف  شإل

ال افف ب الم كًافف  الفف م لفف ا ي بنففًال المجمففس صينشففا لمفف  شلًلففه تنقففنم 

ال لفففًصإل صانفففل اتتنصاجنفففق صال لفففًبض بفففن، الففف تاباذ صالهنةفففًذ اللًافففق 

صالخًلق فنمً تا م به ا، األنصاب صالمحة لنًذ ل ا  صقد اال صثناق لنةق 

م لم  ل ا فاًلل: "لنًك حًجق 1988  لنق الاحق اللًلمنق ف  آض  اًب

لًجمففق الفف  ص ففل لنًلففًذ صبفف ااج ق انففق ضًلففق بهفف ال المفف ان المحففببق 
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م 1971ال  قنل لم  اتفًقنق فنننً لنق  ف لإلناًإل  صلاد إًإل لما  الحبا 

 .(1)الخًلق بًلمخمفًذ الدصاانق المحببق لإلناًإل

 .م بحمد اهلل تعالىت
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 اخلــامتة
للًلمن،  ال م ت م بنلم ه الاًلحًذ  صال م لدااً لهف ا الحمد هلل ب  ا

  ()صاً إنً لنه دم ل ت شإل لفدااً اهلل  صالافةا  صالحفةام لمف  بلف   اهلل 

 صبلــد   صلم  آله صلحبه صا، صاتال 

بلد ل ال ال حمق اللممنق ف  ل ا الم     صل  ااناًإل صإنفنفق ايجفًن 

تنلنمه صال م تنًصل ه الك ف  لمف   لب  صط   اوم  تل ناً  المدا، صالًن 

فإننا نستطيع القو  بأن نتائج   صجه اجمًل  نصإل تخانص صتاحنم للنًل ال

 البحث تتلخص يف اآلتي:

إل ااناًإل انلً  ااحًانق صااحتفً  ضماف  ي لفًبض صقافد الشفًب  اف، ا -1

لف ا فهف  احف م بفًلنص الاتلف  بجمنفل صلفًامه المخفدب   ؛ضما اااحًإل

   شص المنشتق لمً يحببه ا، ش  اب لمبدإل.اهً شص المحك 

إل شلففبً  ااناففًإل إونفف   افف، شلمهففً االمففً  األلفف م صشلففدقً  الحفف   ا -2

صاا شًب الشًالًذ ا، شإل المخدباذ تحب  حًلق اف، اتا لفً  صالناقفق 

 صالادب  الجنحنق صالجحمنق.

مف م إل ا، الت   الموم  ل ل   ف  ال لًا  ال المدا، تح  ااه لدم الا -3

شص اللافففً  شص الملفففًي   صلفففدم اتل ففف،ا  صالففف لً  بفففه الففف  المافففحًذ 

 اللةاجنق شص ا اإ، اللةاج.

إل افف، التفف   المومفف  لم شفف يلًذ اللاًبنففق ففف  اح فف ا  المففدا، صالففًن  ا -4

ن ف اب اانافًإل بتنلنمه الانًم بحمفةاذ الةاانفق تباف  فنهفً المف اطنن، 

افف، للففف  اشإل يخمفف  قفف اب صبلًيففق نصب األي ففًم صالجملنففًذ الخن يففق ص
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تحجن  لًباق تلًط  المخدباذ ا، لحنفق ل اباه صلملم  لم  ت فن  

شطبً  ا خاان، ف  لةاج األا اض النفحنق صاللامنق صيحب  شإل يك إل 

اللةاج ف  اح شفنًذ تلد ضاناً  للةاج حًتذ ااناًإل بدت  ا، حفبس 

 ص    المدانن،.

نصب صنصب ال لمفنم صصلفًا  االفةام  إل لدصب اللبفًن  إًلمحفجد صالكننحفقا -5

تا م ل ال األجه،  بنش  ش  اب ااناًإل ف  الحد ا، ااناًإل ص لب حن، 

 بكًفق ل بال.

ـ صبلفد لف ا الجهفد المضفن  بفن، لففحًذ الم اجفل المنحف   ففاإل لف ا 

 صنصب المحً فف،  البحفف  يلففد لبنففق افف، لفف ت إبنفف  ي نففًص  ش فف اب ااناففًإل

الدا  ال م   اـصل  ًل  ي نًل  صل ال القًل  اهانق فنه يح ًج ال  جهد جم

صححففب  شانفف    إففًن شإل ياضفف  لمفف  تلفف ب األاففق صلففدتهً صنبلهففً المففنا  

فًلكمفً  صال مس ا، الافًبئ شإل يلف با  فنمفً قاف ذ فنفه  –شف غل صلل  

فاإل إنل صفال فممه الحمد صالمنق  صاإل إًال األض ى فنبج  اهلل  –هلل صحدال 

 شإل يلف  تتت .

 حثاــالب
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 أوالً: فهرس املصادر و املراجع
 القرآن الكريم

 ـ إ   ال فحن  صلم م الا آإل:

  الهنةفق الماف يق اللًافق  –تفحفن  المنفًب  -الشنخ/ احمد برند ب ً رضا: -1

 .لـ. 1356   -لمك ً 

الشنخ/ احمفد لمف  الافًب ا   ـ بصاافل البنفًإل فف  تفحفن  آيفًذ  الصاأوني: -2

   الغ،ال . –الل ب    ناب ال  اث  –األحكًم 

 -لـ 171شب  لبد اهلل احمد ب، شحمد األااًبم الا طب  الم  ف   القرطيب: -3

 م.1936   –  ناب الك   الما يق  -الجًال ألحكًم الا آإل 

 كتب السنة وشروحها:

الم ف ف   –اااًم الحًف  لبد اهلل احمفد بف، الفمًلن  بف، المغنف    البخاري: -4

 لـ.1352   –  الملًلد األتل يق  –خًبم لـ ـ لحنح الب256لنق 

لـ  458اااًم شب  بك  شحمد ب، الححن، ب، لم  البنها   الم  ف   البةهقي: -5

 لـ.1356  –  ناب الملًبا  –ـ الحن، الكب ى 

 279الم  ف  لفنق  –اااًم شب  لنح  احمد ب، لنح  ال  ا م  الرتمذي: -6

 لـ.1403   –ناب الفك     –  ناب الحدي   –لـ ـ لن، ال  ا م 
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لفـ. ـ 387الم ف ف   –اااًم شب  لمنمًإل حمد ب، احمد الختًب   اخلطاأي: -7

 م.1981لـ/1401  –بن صذ  –  المك بق اللممنق  –الًلم الحن، 

اااًم شحمد ب، احمد ب، حنب  ب، لةا  بف، شلفد الشفنبًا  المف تصم  حنبل: -8

   –صا بمحفند ااافًم شحمفد احفندال الملف  -لفـ241البغدانم الم  ف  لنق 

 م.1950لـ/1399   –ناب الملًبا بما  

ااافففًم الحفففًف  شبففف  ناصن بففف، لفففمنمًإل األرفففل  بففف، الفففحً  األتنم  داود: -9

  ناب احنففً  الحففنق  –لففن، شبفف  ناصن  -لففـ275الحجحفف ًا  الم فف ف  لففنق 

 م.1955   -لـ 1369   –النب يق 

 -  احمففد بفف، لمفف  بفف، احمففد اااففًم المج هففد قً فف  الاضففً الشننوكاني: -10

  ناب احنفً   –انف  األصطفًب رف ت ان اف  األضبفًب  -لفـ1255الم  ف  لنق 

 لـ.1357   –  اللومًانق   الحنق النب يق 

اااًم احمد ب، المًلن  الكحةاا  الانلًا  المل صا بًألان   الصنضاني: -11

الك ف     ناب –رف ت بمف غ المف ام  –لـ ـ لفب  الحفةام 1182الم  ف  لنق 

 لـ.1400   –  جًالق احمد ب، لل ن   الل بنق 

 -الحففًف  الكبنفف  شبفف  بكفف  لبففد الفف ات  بفف، لمففًم الاففنلًا   عبنند الننرزاق: -12

  انشفف باذ  –لففـ ـ الملفف صا ااففنف لبففد الفف تا  676الم فف ف  لففنق 

 م.1970لـ/1390   –المجمس اللمم  تحانا حبن  ال حم، األلقم  

 ف ح البًبم -لـ  852حمد ب، لم  ب، حج  اللحاةاا  ذ اااًم ش للحاةاا ا -1313



 أ.د/ خالد عبدالعظيم أمحد سليمان                                      ه )دراسة فقهية معاصرة( ذ املدمن وإعادة تأهيللي الستنقاالطرق املث

 - 148 - 

 م.1988لـ/1409   –  ناب الفك   –ر ت لحنح البخًبم      

 -لفـ273الم ف ف  لفنق  -الحفًف  شبف  لبفد اهلل بف، ي،يفد الا،صينف   ماجه: -14

 لـ.1313   –  المتبلق اللممنق  –لن، اب، اًجه 

  المك بفق الحفمفنق  –تحفق األحف  م اااًم المبًبإف بم ـ  :املباركفوري -15

   المدا  بًلاًل  . -بًلمدينق المن ب 

الم فف ف  لففنق  –اااففًم احففمم بفف، الحجففًج الاشففن م الننحففًب بم  مسننل : -16

   الحمب . –لـ ـ لحنح احمم 261

  ناب  –الشففنخ/ انافف ب لمفف  اًلففف ـ ال ففًج الجففًال ل لفف    ناصننف: -17

 .بن صذ –احنً  ال  اث الل ب  

  المتبلفق الكمنفق  -رف ت األببلفن، الن صيفق  –لف ص  األفف ات  النرباوي: -18

 لـ.1329   –بما  

لفـ 303الم  ف  لنق  –اااًم شحمد ب، لم  ب، رلن  النحًا   النسائي: -19

 لـ.1348   –  المتبلق اللا يق  –ـ لننه المل صفق بحن، النحًا  

لفـ  ـ 676الم  ف   -الداشا  شب  تإ يً يحن  ب، ر ا الن صم  النووي: -20

 بن صذ. –  ناب احنً  ال  اث  –ر ت لحنح احمم 
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 كتب معاجم اللغة:

الم فف ف  لففنق  –اجففد الففدي، احمففد بفف، يلافف   الفنفف صت آبففًنم  أأننادي: -21 

 م.1982   –  بن صذ  –الاًا   المحن   -لـ817

   –الحفدي   لم  ب، شب  الك م احمد ب، احمد ـ النهًيق ف  غ ي  اهثري: -22

 بن صذ. –ناب احنً  ال  اث الل ب  

اللةاافق شبف  الاًلفم الححفن، بف، احمفد بف، الفضف  الملف صا  اهصفهاني: -23

 - لـ ـ المف ناذ ف  غ ي  الاف آإل503الم  ف  لنق  -بًل اغ  األلفهًا  

 .لـ 1413 

لـ 666الم  ف  لنق  -الشنخ احمد ب، شب  بك  ب، لبد الاًنب  اجلوهري: -24

 لـ .1414 -ـ اخ ًب الاحًت

الم ف ف  لفنق  –شبف  الححف، شحمفد بف، ففًب  بف، تإ يفً الا،صينف   فارس: -25

 لـ.1369  -  الحمب   –لـ ـ الجم ااًينس المغق 395

شبفف  الفضفف  جمففً  الففدي، احمففد بفف، اكفف م بفف، انقفف ب األف يافف   منظننور: -26

 –   ناب الملفففًبا -لفففـ ـ لحفففًإل اللففف   711الم ففف ف  لفففنق  –الماففف م 

 م.1956 

 –بن صذ –  ناب الك     -الف ص  المغ يق  -لةا  اللحك م  الضسنري : -27

 .لـ1414  
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اااًم اح  الدي، بف، ففن: الحفند ا تضف  الححفنن  ال الفت   الزأةدي: -28

   –  ناب الفكفف   –لففـ ـ تففًج اللفف ص  1205الم فف ف   –ال،بنففدم الحنففف  

 م.1994لـ/1414

 م.2008لـ/1429   –  األان يق  – ملجم ال جن،ال :الوجةز -29

 كتب الفقه: 

لـ ـ 1051الم  ف  لنق  –اللةااق انا ب ب، ي اس ب، انبيس  البهوتي: -30

 م.1982  –بن صذ  –  ناب الفك   -إشًا الانً  

ربح االةام شب  لبً  تا  الفدي، شحمفد بف، لبفد الحمفنم بف، لبفد  تةيةمب: -31

 –الخضفف  النمنفف م الح اافف  الداشففا  الحففةام بفف، لبففد اهلل بفف، شبفف  الاًلففم 

   –  ناب الفكففففففف   –الف فففففففًصى الكبففففففف ى  -لفففففففـ728الم ففففففف ف  لفففففففنق 

 م.1980لـ/1400

اااًم شب  لبد اهلل ب، احمد ب، احمفد بف، لبفد الف حم، الحتفً   احلطاب: -32

 –ا ال  الجمن  ف  ر ت اخ ا  ضمنف   -لـ954الم  ف  لنق  –ال،لنن  

 لـ.1329   –  الحلًن  

الحن   الحمبنق ف  لفن   األافن،  -الشنخ لم  ب لًإل الدي، الحمب  حلليب:ا -33

 بن صذ. –  ناب المل فق  –المنا إل 

اجم لق ا، لممً  الهند ب اًلفق الشفنخ اقفًم حف ال  ـ الف فًصى  حوالي: -34

 لـ1400   –بن صذ  –الهنديق ـ   ناب احنً  ال  اث الل ب  
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لـ ـ المحم  456الم  ف   –مد ب، للند اااًم شب  احمد لم  ب، شح حزم: -35
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