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املدرس املساعد
طلعت كاظم مهدي

املقدمة:
تعتربربمشكلربربتعاشتعربربخدرشت أربربإدتاشهاشمنكخملشربربخشكربربتشت لربربت اشت

ت خ رباششت عخص رب اشت رب ش

توت هشتجملت عخاش عىشتخت فشكسربتواختشخشت تدإكرباشات تأع رباش عربىشوربإشحربوتأشو رب شهخرب اش
ه هشت ظخه اشتشإنشهكتشاح كاشاتحتد تدشت إال.شو

شتعتمشكتشت لت اشت رب شتربر ش عربىش

بنخأشتجملت عشاهف تنهشمبخشانتجشكتشادتئشخشكتشآ خدشت ت خ اشاتقتصخنااشامل س اشح ئا.شش
ك ربربخشهملشربربخشةربربخه اشت ت خ ربرباشك
اتألح اشاتجملت عشو

رب اشتربربإفعشم شربربخش وتكربربعش إاربربإاشبع ربربشخشاتعع رب شبربربخ

شاع شهر أش

نش

ع اشت بنخأشات تطودشيفشكعشتجملخ ا.ش

ممربخشنفعرب شهنشهتنربربخالشهرب هشت ظربربخه اشكربربتشخرب لشكو ربربوذشت بنرب شت رب

شبعنربربوتن شش(وترب ش

ت أربربإدتاشيفشت دربربهشتإلح رب كر)؛شأله تربربهشيفش ص رب ملخشت رب تهتجشاقربربإش ععتربربهشيفشةش ربربإشاهدبعربرباش
كبخو شاخخةاشبأه شت نتخئجشت

شتوصعتشم شخ ش

هكخشت ت ش إشفخشت عش عىشتع افشت أإدشيفشت عغاشات دهشتإلح كرشات دربخملونشت و ربعرجش
املب اشتخدخي اش تشتحتع خلشت أإدتا.ش
اتنخالشت بن شتألال شهملوتذشت أإدتاشكخ بنجشاتألف ونشاتحلل لاشات توكخانيشاغريهخ.ش
اهكخش ت بن شت ثخملرشفخشت ع ش عىشه
ات قتصخنااشات

تدشت أإدتاشاهرش عىشهقسخم شت إان اشات صن اش

ت خ ا.شش

ايفشت بنربش شت ثخ رب ش شتطرب
ت ت ا شات سناشت ل ا اشاهن اشت
اهخريتًشت بن شت تبع شت

شت بنرب شمىلشهن رباششو كرباشتحربربتع خلشت أربإدتاشاهربرشت درب تنش
دشاهقوتلشت دشخأ.ش
شتملعدإش عىشهوتخمشت أإدتاشكربتشو رب شت نسخحرباششا دوبرباش

كتنخالشت أإدتاشاتإلجتخدشبشخ.ش
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شتخلخةا شت

شت

نتشهه شكخشتوصعتشم ربهشكربتشملتربخئجشاتحتأعصربتهشكربتشهفتربخدشش رب شتتبعتشربخش

بدخئ اشبخ صخندشات ت ع.شش
شافّد شإلجنخزشه تشت بن شت توت عجشف خشكخنشف هشكتشصوتبش

ايفشتخلتخمشهمحإشتهللشت

فشوشبتوف شكنهشتعخىلجشاكخشكخنشف هشكتشخطأشفشربوششكنّربرجششاهحربألششتهللشتعربخىلششهنشاغ رب ششز ّرب ششاهنش
اد ع ش ث ترجشاتحل إشهللشها ًشاآخ تً.ش

التمهيد :التأصيل العلمي ملفهوم املخدرات.
-1شتع افشت أإدش غا ش
ت أربربربإدتاشمجربربربعشخمربربربإدشاهربربربوشكربربربأخو شكربربربتشتخلربربربإدشاهربربربوشت

ربربربعفشات تسربربربعشات تربربربودش

ات حرتخخأ.شادخلشختإدشت ع وشم تشتحرتخىشف شاط شتحل كا(.)1ش
اميتربربتشتع اربربفشت أربربإدش عربربىشكربربخش ربربخأشيفشت عسرب شت وح رب ش -شو رب شتملربربهش ربربرشت أربربإدتاش
كربربأخو شكربربتش ربرشش(خربربإد)شاع رب شحربربرتشاخربربإدش س رب هشا ظخكربربهشاهش

ربربخئهشاادصربربإشب رب

شهنش

ت أربربإدتاشهربربرشت رب شاتسربرببلش نشربربخشت سربربتونشات تسربربع(.)2شاكربربعشهرب هشت عربربخملرشكتنددربرباشيفشكربربتش
اتعخدىشت أإدتاشكخئعشخشا خكإهخ.ش
-2ش تع افشت أإدشيفشت دهشتإلح كر ش
ملشا نش تشت تدإكنيشتع افشبخ أإدتاجشات ظخه شهنشت دشخأشملشاستع عوتشهرب هشت تع رباش
قبعشت د نشت عخش شتهلسرب
ت

جشا تربتش ع ربخأشت لرب اعاشاوتفدربونش ع ربخأشت عغرباشيفشكعنربىشت تأربإا ش

شاو إشت تسعشات تود(.)3ش
-3ش تع افشت أإدشيفشت دخملونشت و عر ش
ه ربرشجم و ربرباشكربربتشت عدربربخقريشت رب شتربربر ش ع ربىشت نلربربخ شت رب ه شاتحلخ ربرباشت ن س رب اش تعخد ش ربخش

مكخ بتنل شتجلشخزشت عصيبشت كز شها شبإبطخأشمللخدشخشابتسب بشخش عشعوحاشهاشت تأ اجشاه هش
ت عدخقريشتسبل شتإلنكخنجشاانس ش تشتعخد شخشت تربثريششكربتششكلربخكعششت صربناششت عخكرباششات لربت اششش
ت

ت خ ا(.)4ش
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منشت عدعشجيزمشبعإمشا ونشت أإدتاشيفشت طب عاشزكتشو خاشتإلملسخنشتألالجشهكخشتعخد شربخش
فخنشت ت عشت تخدخي اشت ك شتنشتإلملسخنشتبتإهشمبع فتشخشكتشزكتشبع إ.شش
فخألف ونش فتهشتحل خداشت سوك ااجشم شا إاش وواشحربخك ااشحربناش4444ش .شمشتربشبنيشهملشرب ش
خععوتش ع ربهشت حرب شت تربإتالشوتربىش صرب ملخشتحلخ رب ش(ملبربخاشت سربعخنا).شا وورباشهخرب

شا

ربعش

تخدخيشخشمىلش344ش .شمشا إشكتتوبخًش ع شخشك اشوصخنشتألف ونشوسب خشاربت شيفشاقتنربخشتحلخ رب .ش
اتنشقربربإكخأشت صربرب انيش فربربوتشتألف ربربونشكنربرب ش1044شحربربناش .شمجشاهاربربخمشتإلكمتدوداربرباشتإلغ اد ربرباش
ات اكخمل اشا إاشةخ عش-شتدعدوتش ع شربخش(م ربهشت نربوم)ش-شكزانرباشبث ربخدشتخللربأخكجشك ربخشتلربريش
تألحخدريشت ص ن اشمىلشكع فتش شبنبخاشتخللأخك(.)0ششش
اقربربإشتحربربتع عشتألدبربربخأشتألف ربربونشااص رب هشت برياملربربرشيفشكتخبربربهشحربربناش1444شبعربربإشت رب نجشك ربربخش
اصفشه تضشتإلنكخنش عربىشتألف ربون.شهكربخشتبربتشحرب نخشفدربإشبرب ذشيفشتحربتأإتكهشيفشت عرب ثش رب ش
تملتل شيفشهادابخش شيفشهحنخأشت ع ربوداجشاملشتترببنيشخوتصربهشكربتشملخو رباشتإلنكربخنشم ّشيفشت نصربفش
ت ثربربخملرشكربربتشت درب نشت سربربخنمش لرب جشاكنرب ش ربربخمش1101مشت تربربمش-شيفشخمتعربربفشبعربربإتنشت عربربخملش-شتنش
تإخنيشتألف ونشغريشكل اذ(.)6ش
هكخشتحلل ششفشوشكع افشيفشكتربخبشه ّ ربهشتإلكمشتدربودشت صرب
.مشات رب

ش(شربنجشملربخملج)شحربناش2232ش

شتدعرب ش ع ربربهش(ت أربربإداتشتم ربربخم).شك ربربخش رب فشقربربإكخأشت صرب انيشتحللرب شجشا فربربهش

تمشربربوداونشات رب مشاتهلنربربإجشا ك رب هشت طب ربربلشت اكربربخملرش( ربربخ نوم).شاكربربخنشاسربربتأإكهشكربربعش
ت بشربربخدتاشات لرب ابخاشك نلرب شكربربنعشجشا فربربتشت خمل ربربخشملبربربخاشت دنربربلشحربربناش044ش .مجشاكربربخملوتش
اصنعونشت بسشكتشه خفربهشااسربتع عوملهشكربإاتأ.شهرب تجشااعرب فشهنشت طب ربلشت
ن شتود)شتحتأإمشتحلل ششكع ثش ع ضشت عدعرشاكخنش
شاصفشتهلعوحخاشاتخلإذشات سعخناشات ملبشخدشت

ملسربرش(كربوداش

شيفشحناش1444مجشو رب شتنخا ربهش

ششربع شبربهجشاقربإشهحربسش(كربودا)شملربخن ش

تحللخشنيشيفشف ملسخشاكخنشكتشك اإاهشتألنبخأشات ت انشات نخملون(.)2ش
هكربخشت توكربخانيشفري ربعشمىلشحربناش044ش .شمجشفدربإش فربهشحربتخنشهك اتربخشتجلنوب رباشكربتشهنربو شنش
تألملتربربخجشا زتلشكسربربتع ًشيفشه رب هشت ربربب نشوتربربىشتمنجشو رب شمي رب شتألهربربخ رشهادت شت نبربربخاجش
اادوكربربونشبتأزانربربهشيفشت رب شاتحربربتن بهشألملربربهشانلرب شتجلشربربخزشت عصربربيبشاخيربشإدشت عربربإا.شا فربربتش
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هادابخشت توكخانيشيفشكنتصربفشت درب نشت تخحربعش لرب شوربنيشتقربإمشت صرب إ رشت
داخملر)ش عىشزدت اشملبخاشت توكخشيفشوإاداشكنز هجشو
ت توكخشاتحتأ تثش صخدتشخش صنعشكستن

ملسربرش(هجنعربوشكربخش

شبربإهشيفشحربناش1406مشبخحربتريتنشهادت ش

تاشخمتع ا(.)4شش

اهكخشت دخاشفري عشتخدخيهشمىلشت ألوبربخكشت رب اتشهنخعربوهشمىلشت رب تشحربناش020مجشفربخنش
كع رب شقشربربواشاقربربخاشكأخو تربربخنشكربربتشت عغربرباشتألكش اربرباش(فش ربربخ)شاهربربوشتحرب شكإانربرباشصربربغرياشيفش
تحلبلاجشفخ دخاشوإا شت كتلخفشفدإشزدذشيفشت د نشتخلخكسشا شزت تشزدت تهشقخئ اشيفش
ت وقتشتحلخ

( . ) 1ش

ات ربربودفنيشكربربتشكلربربتدخاشتألف ربربونشااعتربربمش(ف ندا رب شح ربشرتزن)شت ت ربربخئرشتأل ربخملرشهالشكربربتش
وربخالشكلرب هشبتسخدبربربهشحربربناش1211مجشاوربربخالشجت اربربلشتكتلربربخفهشحربربناش1440مش عربربىشكرب بشت إانربرباش
فد ربتش عرب ش شمج عربخًجشممربربخش ععربربهشخي ربربفشتجل ربرباجشاتطربربوداشصربربودشتعربربخدرشت ربربودفنيجشفربربخخرتذش
تإلجنع ز ش(ت تسنإدشاان)شمب اشتحلدتشحتتشتجلعإجشا تشد ادشربخشتكتربتشم طربخأشت ربودشفنيشألفرب تنش
إاإاتشاكنش شزا تهجشاتحت شت و ربعشكربعشت زا رباشمىلشهنشهصرببنتشكإكنرباجشاتحربت شتحلدربتش
بخ ودفنيشأل شحبلشكربخنشكثربعشتم مشتخلخصرباشبخألحربنخنجشات اكربخت زمشاغريهربخجشو رب شملشاتربتش
ت نخمش عىشندتااشبخنشتعخدرشت ودفنيشاسبلشتإلنكخنجشابش هشت ت رباشتملتلرب شمنكربخنشت ربودفنيشيفش
ت عخملشكن ش خمش1420مجشا ازتلشكست تًشوتىش ص ملخشه ت(.)14ش
اقإش خأشتكتلخفشتهلريااتشك نخا اش إلحت عخضش تشت ودفنيشت

شهن شمىلشتإلنكربخنجش

ف رش خمش1414مشت عتش(ه شندم)شتكتلخفش دخدش إاإشميخ عشيفشخوتصهش ع ودفنيجشو
كخنشاطولشتأ ريهجشاتح فشت تثريانشيفشتحربتأإتكهجشابرب ش شتملتدربعشت
تهلريااتجشاهوشتكثرب شخطربوداشكربتشت ربودفنيجشاتعربخنلش

ش

ت ربخنشكربتشت ربودفنيشمىلش

رباشاتوربإاشكنربهش رب نش

ربخاشكربتش

ت ودفنيجشألملهشاصعشمىلشت خشبس ا(.)11ششش
اهت تشتحت شتعربخدرشت أربإدتاشاتإلنكربخنشش ع شربخشوتربىشتملتلرب اشيفشمج ربعشهحنربخأششت عربخملجش
خصوصخًشاهنشت عخملشت ومشاع ششاكأملربهشش ق ارباشاتوربإاشف ربخشادربعشيفشهقصربىشتألدضشكربتشهوربإتنش
اتأ شبشخشكتشاع ششيفشهنملخهخجشابتطودشت عع شتكتلفشت نربخمشخطودتشربخش عربىشت تعربخدرشاخط هربخشش
عىشت عخملشتإلح كرشبخخلصوصجشفبإهاشت صنواش إاش شمبنخدبتشخشاكنعشخ.شش
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تو إشمجعاشكتشتم خدشت

شختتعفشف شخشت أإدتاشكعشت سربت تاششهاشت تنربولششممربخشهكتربتش

مجعشخجشاهرش إاشهكود ش
شت ست .ش

ها ً شمنشت أإدشاستع عشكبنجش خمشحلخ اشت ع ع خاشتجل تو اجشا سشك

خمل ربخً شمنشت أربربإدشاسربربتع عشكبربربنجشكو ربربعرشحلربربخ اشت ع ع ربربخاشتجل تو ربرباشت صربربغ
ت

مشاحنوهجشا سشك

شكدعربربعش

شت ست .ش

خ ثربخً ششمنشت سربربت شهاشت تنربولشبدسرب هشتأل عربرشات ث عربربرشتعتربمشكربربتشت ربوتنشت سربشخكاجشا رب سش
ك

ششرأشكتشت أإدتا.ش

اهكخشكخشحيصعشكتشت
ت بخش اشاممنخشبسبلشت

خ خاشكخ وفخاشت رتتباش عىشزاخناشت تنخالجشفش تش سشكتشت سرب اش

خ خاجشاه تشكخشحيإنشكتشت أإدتاشات ست تاشكعخً.ش

دتبعخً شمنشت تنولشتستأإمشك

اباش بعضشت وتنشا شاو إشيفشت أإدتاشكخشاوتزاشخ.ش

خخكس ربخً شمنشت تنربربولشتسربربتأإمشك عد رب شهاشكطش رب شهشاشكنظربربفجشا شاو ربربإشيفشت أربربإدتاش
كخ هوشك

.ش
شم شبخ تبخدش

حخنحخً شمنشت أإدشاستع عشك ستتش آل مشخب فشت ست جشفإملهش شار ش
تأ ريهش عىشتجل عاشت عصب ا.ش
حخبعخً شمنشت تنخالش ع أإدش شا

شألنّشت أإدش

شبخ بخش اشم َّخشمل سهشخب فشت ست جشا

اسبلشتخل ربولششات تسربعجششات سربت شاسرببلششتهل سربخنشات ع بربإاشتألكرب شت رب
بخمخ اتش

شا رب ش

دتشكبخش تً.ش

خكنخً شمنشت أإدشاستع عشك نومشحلخ اشتألد شا سشك

شت ست .ش

تخحعخً شهنشتأ ريشت أإدش عىشت عصلشت كز ش سشنتئ ربخًشجشبربعشممنربخشاتربونش رب ششم تشكربخنش
ت تأإا ش خكخًجشاهكخشم تشكخنشت تأربإشا شكو ربع خًششفعرب سشتألكرب شكرب
خكخًشم تشكخنشقواخًشكخ بنجشهاشمتشتنخا هش تشد ا شت
جملة الكلية اإلسالمية اجلامعة  -النجف األشرف

.شاممنربخشاتربونشش

شهاخًشكخنشملو ه.ش
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اهكخشت ست شفشوشا تب شدهحخًشبخ عصلشت كربز جشاكربتشهنربخش شميتربتشهنشاتربونشكو ربع خًشجش
حوتأشمتشتنخا هش تشد ا شت

شهاشت تزدا شيفشتجلعإشهاشغريش

.شا تتشمبسرب نشتزتاربإهشاصربب ش

ت سربربت شحربربببخًش صربربعشت رب نش ربربتشاتقعربرباشتخلربربخد رشبخ ت ربإشداججشحب رب شاش ربربعشبعربربضشتألكربربودشهاش
حيسشبشخشمد قخً.ش
اكتش

شصعوباشت لرش عىشت ست تنشهاشت حنهشف هشاصربعوباشت ربت تريشش ع ربهجشات ربتتع شبترب مش

غريشكنخحلش شيفشكعنخهشا شيفششتعه.شاك
تجملخكعاشاكتشكعشت نوتورجشو

شحدو شت خه شتألخ ق اش إاهش نس خًجشاكربتشملخو رباش

شجنإهشا ن شبلتعشهستري شا شجيإشكخملعخًشكتش

.شش

فش رب هشهربربرشهه رب شت رب ا شت رب شتحربربتطعشتشت بن رب شتإل ربربخمشبشربربخجشكربربعشت عع رب شهنشت رب

شبربربنيش

ت تنولشات أإدتاشغريشحمإنشبلتعشتخم.شش

املبحث األول
أنواع املخدرات
ت أإدتاشهملوتذشكثرياشاهلخشتصن خاشكثرياجشاكتشت عسريشوص هخشيفشتدس شهاشتصربن ف؛ش
ا

شألنشت صنخ اشت ت خاااشات إاتئ اشتط حش نخشكعشاومش ل تاشت كبخاشت

شختتعربفشكربتش

ملوذشمخ شوسربلش تأ ريهربخشاملو رباشت ك بشربخجشاغربريش رب جشفشنربخفشتصربن فشاعت ربإش عربىشت عربونجش
اهنخفشتصن فشاعت إش عىشكصإدشت خناشت أإداجشات

شاعت إهشت بن شهوشت تصن فشت ثخملر؛ش

ألملهشتكث شنقاشاش و خًشيفشت تتخبخاشت عع اجشاهرشك خشاأتر ش
ها ً شت بنج شااس ىشبخ ع ب اشت س ت تنشبخ سنيشت ش عاشاهنخفشكتشاس هشبخ ل ت تنشبخ لنيش
ت عس اجشاملبختهشانبسرب ش عربىشتألدضش عربىششربتعشنتئرب اشاا ت ربعشاحربطهشنانش دتذش
اهوششإاإشتخل

اشكز لشت د بخنشغع رشت ود شكخئرشكلد شتألد تف(.)13ش

اهربربوشملبربربتشخمربربإدجشخمربربب ش ععدربربعجشجمربربنتشكسربربتتشألا ربربخذشتألادتمشات بثربربودشاا ربربعشت

نش

اهخبثهشتألحونش شتألمح شاهحع هشتألب ض(.)14ش
خمل خً شتألف ون شاهوشخمإدشدب عرشكصنعشك خئ ربخشوااعتربمشكربتشهخطرب شت شأربإدتاشت تربم جشش
ااستع عش عتنوا شات تأإا جشاحيصعش عىشتألف ونشبوتحربطاشت لربدلش سرب شوربخنش
عربربىشحربربط شت ث ربربخدشغربربريشت نخ ربربساش نبربربخاشتخللربربأخكشا عربربىشت ربربودشتتسربربععشكنشربربخش
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صخداش ناشت ظشرب شاحيربإنش رب شيفشت عش ربعشت بربخك شااسربت شت نربزفشوتربىشت صرببخحش
اتتس عشت عصخداشكتشت نبختخا(.)10ش
اتألف ونشدع هشك شا هشتأ ريشخمإدشمم ربتجشااربإخعشكسربنو شتألف ربونجشيفشت ك ربلشت تربثريش
كربربتشت عدربربخقريشت طب ربرباشاكنشربربخشصربرببغاشتألف ربربونجشاغريهربربخ.ششاههرب شكلربربتدخاشتألف ربربونشهربربرشت ربربودفنيش
ات نخدكوتنيشات ل بخاني(.)16ش
اات شتعخد رشتألف ونش تشد ارب شت بعربعجشهاشم تبتربهشيفشقع ربعشكربتشت دشربواشهاشت لربخ ش.شااعتربمش
تإخنيشتألف ونش تشد ا شت سسخئ شهاشتجلوزاشهاشت ل لاشكتشهكث شت ط

شش و خً(.)12ش

خ ث ًخ شتحلل ش شاهوش بخداش تش صخداشصرب غ اشت رب زشيفشتأل ربزتأشت عع ربخشت نخك رباشيفشت نبربخاش
ايفشتألزهخدجشااص لشكتشاتعخدخهشبخ
كتشملبخاشت دنلشت

وملاشاتخت لشت عدربعجشااسربتأ ثشتحللرب شش
()14

شازدذشبلتعشاتحعشيفشت نخد شت حتوتئ اشات عتإ ا

.ش

ااربربت شتعربربخدرشتحلل رب ششمكربربخشبخ تربربإخنيش ووربربإهشهاشمبز ربربهشبربربخ تب شك ربربخشتسربربتع عشيفشبعربربضش
تألو خنش(ت ل لا)شيفشت تإخنيشايفشبعضشتجملت عخاشاتنخالشتحلل ششبعإشخعطاشكعشت لربشخ شهاش
قإشا خفشمىلشتحلعو شهاشهملوتذشهخ

شكتشت طعخم(.)11ش

دتبعخً شت دخا شهوشملبخاش اششسريتاشصغرياشصخحلاش عن وشبتعشت باشاحتتشه شكنربخ شا ش
حتتخثشمىلش نخااشاكتخبعرباشا شتصرب بشخشتألكرب تضشا شاأكعربشخشتجلرب تنشادربولششربس اش
ت دخاشكتشكربرتشمىلشكرتاربتجشاقربإشتزاربإجشااربزدذشت دربخاشيفش نربوبششتجلزارب اشت ع ب رباش
اهفغخملستخنشاهاتح شآح خشاتحلبلا(.)24ش
شهادت شت دخاشت ط ااشاهد تفشت نبخاشك ربغخًشبط ئربخًشيفشت رب ششبغرب ضش

اات شتعخدرشت دخاشمب

تحتأ صشت عصخداشكتشت نبخاشابععشخشاتست شفرتاشت
ك خاشهخ

شكتشت دربخاشت طرب

شحلربإانشت تربأ ريشت نشلربونشاالرب بشكعربهش ربخناشكربخأشهاشكربو شهاشه ش

كل ابشغخز ش تنع اشك تقهجشام تش إمشت دخاشت ط
خخكسخً شت عنمشات ز

ش ربإاشدواعرباشو رب شت ربخفشيفشكربعشكرب اش
شتحتع عشكسنو شت دخاشتجمل ف(.)21ش

تنشازه شت دطت شاهرشكتشهملوتذشت أإدتاش خشحتإ هشكتشتأ ريشقربإشش

ابع شمىلشوإشتإلحتخدجشات عنم شكخناشصعباش شدع شهلخشا شدا شم شت تشحربندتجش
هاشو قتجشات ز

ذ
تن شملبخاشبصربعرشكع رب شكربتشت صرب عاشت سوحربن اجشاكنربهشهملربوت ش
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ب ااجشاملوذشصبغرشديبشكلشود(.)22ش
حخنحخً ش وزاشت ط ل شهنخفشملبختخاششخمإداشدب ع اش إاإاشكنشخش وزاشت ط لشاشتزدذشيفش
بعضشت بعإتنشكثعشتهلنإ.شاهشسخدهخشكرببرياشات ربخناشت سربتأإكاشكنشربخشهربرش خدشهربخش.ش
اات شتعخدرش وزاشت ط لشبخحتأإتكشخش تشد ارب شت حربتن بشنتخربعشت رب جشهاش
ت تبشيفشت لخ جشهاشتستنل شبخألملف(.)23ش
حخبعخً شت ودفني شاعتمشكتشهشش شكلتدخاشتألف ونجشبعشهملربهشهكثرب ش بختربخًشاهكثرب شت ك ربزتًشكنربهش.ش رب تش
اسشعشمحعهشاملدعهجشاقإشكخنشه تشت عدخدشيفشت بإتااشكو عشت و لشكربتشتألدبربخأش عربىش
حنوشخخدئشكع ثشجل عشتألك تضشا تنش شتكتل وتشف خشبعإشهملهشخمإدشخطربريشاسرببلش
تإلنكخنش نإشتعخد ه.شاات شتعربخدرشت ربودفنيش ربتشد ارب شت بعربعشيفشت رب شاالرب بشكعشربخش
ت لخ شهاشت دشواشهاش تشد ا شت تإخنيشهاشتحلدتشحتتشتجلعإ(.)24شش
خكن ربخً شتهلريااربربت شاهربربوش بربربخداش ربربتشكسربربنو شبع ربوشد شهب رب ضشت عربربونجشح رب اعشت رب ابخنشيفش
ت تنربربولشاهربربوشهغعربربىشهملربربوتذشت أربربإدتاشاهكث هربربخشخطربرب تًش عربربىشت صربربناشت عخكربرباش
ااستأ ثشكتشت ودفنيشبع ع اشك خئ اشبس طا.شاات شتعخدرشتهلريااربتش ربتشد ارب ش
ت حتنلخ شيفشتألملفشهاشتحلدتشحتتشتجلعإشهاشت تإخني(.)20ش
ربخأش

تخحعخً شت توكخاني شاستأ ثشت توكخانيشكربتش ملبربخاشت توكربخشاهربوش بربخداش ربتشكربخناشب

ت عونشبعودااشت لتع.شاملبخاشت توكخشان وشيفشهك اتخشتجلنوب اش تنربهشف ربخشبعربإشزدذش
يفشح نشا خكخاتخجشايفش زدش خاتشت

شهصبنتشف خشبعإشت كزشتألالشإلملتربخثش

ه تشت نبخاشت سخم(.)26ش
ات توكخانيشاستع عشيفشت طلشك أإدشكو عرجشابعربضشت نربخمشاسربشتع عوملهشبطرب

شغربريش

كل رب ا اش(قخملومل ربخً)شات توكربربخانيشاسربربتع عشجب ربربخاشصربربغرياشحيربربإنشتنب شربربخشازاربربخناشيفشت نلربربخ ش
تجلس خملرجشا تنهشكتشت وتنشت

شحتإنش خناشتإلنكخنشاتحت تدشتحربتع خ هشحيربإنشلربو ًششيفش

تجلشخزشت عصيبشاربرن شمىلشتجلنربونشجش اهربوشكربتشت أربإدتاشت رب شتطبرب ش ع شربخشت دربوتملنيشتخلخصرب شاش
اات شتعخدرشت توكخانيش تشد ا شهخ ششرأشاسريشكربتشكسربنوقاشا

ربهشهاشهخرب هش ربتشد ارب ش

تحلدتشيفشتجلعإشهاشتإخنيش س ناشت توكخ(.)22ش
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املبحث الثاني
أضرار املخدرات
تدشكثرياش عىشت رب نششاتجملت ربعششا شاسربتط عششبخورب ششوصرب هخششكش ربخششهاتربرشش

ع أإدتاشه

كتشقإداش عىشت تتخباشاص خأش هتشاحعاشبخلشا تننخشحنخالشهنشملع شبط فشكتشه

تدهخ ش

ع أربربإدتاشه رب تدشبخ غربرباش عربربىشت ربربإاتشكربربتش ربربإاش وتملربربلش رب شتنشت أربربإدتاشك رب عاش
ألاقخاشك هباش ععدولشاكتىش

عشتإلملسخنشهاقختهشا هلش دعهشفس س هش

ش ت رب عششه ظرب شش

دكتشكتشهدكخنشتإلح مشه شاهوشت ص ا.ش
ف تشت ثخبتشهنشبعضشهملوتذشت أإدتاشجتععشكتعخد شخشحتتشادأاشت تأ ريش سخ خاشدواعرباشش
ادمبخشألاخمشاب

شا واشت تربثريشكربتشت عبربخنتاشاته شربخشت صرب اجشفربإنششت غ بوبرباششتحلخصربعاششكربتشش

ت ست شات تأإا شتنخيفشت دظاشت إتئ اشت

شا

شخشتإلح مش عىشقعلشت سع ش تونشكوصو ًش

بخهللشيفشكعشحلظاشك تقبخًشهللشيفشكعشخط اش ش تربونششبشرب هششت دظرباشش ربخك ًششمجيخب ربخًششيفشمنربخأششتحل ربخاشش
اجتربإنهخششايفشصرب خملتشخششكربتششت

ربعفششات سربخنششايفشمحخارباششمل سربهششاكخ ربهششا

ربهششامحخارباششهكربتشش

تجل خ اشاش اعتشخشاملظخكشخشكتشكعشت تإتأشةخه شهاشخ رشيفشهااشحلظاشكتشت عنظربخاجششات رب نشش
ت سربربع ش رب سشكرتاكربخًش تتربربهشا َّتتْربربهشفعع ربربهشيفشكربربعشحلظربرباشتتربربخ فش عس خ ربرباشت رب شاعرب ششف شربربخجش
اتتخ فش إلملسخمل اشت

شانت رشم شخشاهوشكطخ لشبخ دظرباشش ربنشضششبشرب هششت تتربخ فجششاهملربىشش ربتشش

تعخدىشت أإدتاشهنشادومشبش تشت وت ل؟شفشوشزتئعشت عدعشفخحربإششت دعربلششكغعربوبشش عربىششهكرب هشش
اع ششيفشغ بوباشبع إتًش تشاتقعربهششت رب ششاع لربهش.شملعرب ششمنشهرب هششت غ بوبرباششيفشود دتشربخششمنشهربرششم ش
ه ابشكتشاتقعشتحل خاشيفشفرتاشكتشت رتتاشا نوحشمىلشت تصودتاشت
تعخد شخ(.)24شاتبنيشكتشخ لشه هشتأل
ه ظ شكتش

شتثريهخشت أإدتاشبعإش

تدشتنشآ خدشت أإدتاش عربىششت ربإاتششخطربرياششفشربعششهنربخفشش

خذشت عدعشات ل فشاتألخ

جشاهعشهنخفشهشإشفتتخًشبخجملت عشكربتششت قتربهششام ربخداشش

ت نزتذشاتخل فشف هشاه تشكخشحتإ هشت أإدتا.ش

دإشتكنتشتهللش عشا

ش عىشتإلملسخنشبخ صناشات عخف اشاها لش ع هشتحملخفظاش عىشمل سربهش
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كربربتشكربربعشكربربخشار اشربربخشهاشا ربرب هخجشادربربولشتهللشتعربربخىل ش[وَال تَقْتُلُ و أَنفُسَ ومُ ْ إِنَّ للَّ و َ كَ و نَ بِمُ و ْ
رَحِيم ً.)21(شاادولشتهللشتعخىل ش[وَال تُلْقُ بِأَيْدِيمُ ْ إِلَى لتَّهْلُمَةِ.)34(شاقربخلشت لرب خششت طوحربرششيفش
هكخ هش تشهبرش دشقربخلش شقربخلشدحربولششتهللش iش(...شاربخششهبربخشش دجشملع تربخنششكغبربونششف ش ربخششكربثريشكربتشش
تغ.)31()...شش

ت نخم شت صناشات

اكتشهشإشتألش خأش

دتًشبخ ن سشت بل ااشهر شت أإدتاجشتع شت

شتكتلفشتألدبخأشهملشخش

تسبلشهك ت خَشخطرياش سزشت طربلشش ربتشش رب ثششبع ربشخششاات ربرششهملشربخششجتعربعششصربخوبشخششاعرب شششيفش
خملشتألاهخمشاتخل خ اشاتصودشكخش شميتتشهنشاتند ش عربىششاإاربهششاا ترب ششبتربعششحمبربوبشش ن سربهشش
اهربربوشبع ربربإشكربربعشت بعربربإش ربربتش رب شاكربربتشهخطرب شه رب تدشت أربربإدتاشت صربربن اشت رب شتوصربربعشم شربربخش
تألدبخأشكخشاأتر
-1شت تس

()32

ش

شت تنو ر ش

حيإنشت تس

شيفشنمشت لخدبش نإكخشت ت ربعششملسربباششت تنربولششف صربخبششبعربوتدضششوربخناششكنشربخشش

ت درأجشاب اناشتألد تفجشاح اشت نبضشات غ بوباشهو خملخًشاكتىشتحت اشهرب هششت عربوتدضششكربإاشش
كتشت زكتشتدت عتشملسباشت وفخاشبنيشت تعخدنيشا
-2ش

شبخ ستتاشت دعب اشاغريهخ.ش

ودشخ اخشقل اشت خ ش

ه هشهرشت

شتتنت شيفشت ت تريشاتإلنتداجشا دإشهكإاشبعضشتألحبربخنششت طب رباششهنشتنربخالشش

تخل شات أإدتاشا وشبإانشمنكخنشارن شمىلشملدصشيفشت دإدتاشت عدع ا.ش
-3ش

ودشخ اخشت أ خ ش

كتشت ععومشهنشت أ خشهوشت
ت وقربربوفشنانشتربربأد

شاتنت شيفشت عصربلششت ربإهع ز ششايفشقربإداششت لربأصشش عربىشش

شايفشقإدتربربهش عربربىشت ثبربربخاشاتحل كربرباجشاملت سربرباش تنربربخالشت سربربت شهاشت أربربإدش

تصربربخبشخ اربربخشت أ رب خشبخ

رب ودشات تآكربربعشات وتقربربعشالربربشإشبش رب تش ربرببعضشتألشربربأخصشت ربرب اتش

استط عونشتحل كاشكخألصنخأ.ش
-4شتحن لشخنخذشت دنط اشت وحطى ش
ه تشت رب ضششاتثرب ششا ربونهششيفشت ربإكننيششا نربإكخششاننربعششخنربخذششت دنطرب اشجشاهربوششكربخناششنهن رباجش
جملة الكلية اإلسالمية اجلامعة  -النجف األشرف
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اصخبشتإلملسخنشبلععشخطريشبخ نصفشتألح عشكتشتجلس شف شاستط عشتحل كاشمد قخً.ش
-0شت نوبخاشت إكخغ اشت تبإاا ش
اصخبشكتعخدرشت أإدتاشبنوبخاشه اخنشاتدتعخكشافدإتنش عو رشاتع فشكبإ شافلعش
ت تبربربإشيفشاة تربربهجشاهرب تشكربربخشوصربربعش ربرببعضشت وقربربوفنيشيفشت سربربستشو رب شهفربربخناتشهنشهالشآ ربربخدش
ت أإدتاش عرب ش ششمصربخبتش ششبخ دتعربخكششو رب ششترب تعشششهاربإاش شش نربإششتألخرب ششات عطربخأششاهرب ششيفش
داعخنشت لبخب.ش
-6شت تشخبشتأل صخبشت تعإنا ش
تدومشجم و اشكتشتأل صخبشبتس ريش س شتإلملسخنشاملدعشهوخح سهشكتشتجلعإشاتجلس شمىلش
خ اربربخشتجلشربربخزشت عصربربيبجشات أربربإدتاشتربربرن شمىلشحتعربربعشه رب هشتأل صربربخبشا ابخملشربربخش رب شكوتشربربخش
او نئ شا دإشت إكتشتإلوسخمشااتونشه ت ًش شحيسشا شالع .ش
-2شت تشخبش صلشت عنيشت رن شمىلشت ع ى ش
بتشدب خًشهنشتنخالشت أإدتاشارن شمىلشت تشخبش صلشت ع ننيشاقإشاربرلششتألكرب ششمىلشت ع ربىشش
اكإكتشتخل شات أإدتاشاع فشبلنوبش ن هشاددوبتش خشاه تشهك شكلخهإشيفشاتقعشت نخم.ش
-4شت تشخبشت بععوم ش
رب شهنشبعربربضشت ت ابربربخاشتتربربونشكو ربربوناشيفشت رب شفتسربربتغعش ربربعفشكدخاكربرباشت تعربربخدرش
فتشس ش ع هشاترن شمىلشت تشخبشبععوكهشاقإشاتسبلشكتش
-1شح دخنشت

أش

تنخالشت أإدتاشارن شمىلشت تشربخبششت رب
ت رن شمىلشح دخنشت

تأش

شافخاشت لأص.ش

أششت ربزكتششاهرب تششت تشربخبششهربوششت سرببلششت رب ئ سشش

أ.ش

-14شت درأ ش
كثريتًشكخشاصخبشكتعخدوشت أإدتاشبخ درأشت تت دشا رب شش خربت لششناداشت طعربخمششت عخنارباشش
إاش .ش
جملة الكلية اإلسالمية اجلامعة  -النجف األشرف
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-11شفدإتنشت لش ا ش
تنخالشت أربإدتاششد ارب شش دربإتنششت لربش اششاكرب ششكربتشششربأصشش ربإكتشش إاربهششت لربش اششبسرببلشش
ت أربإدتاجششحيربإ شششربخبششيفشت علرب اتششكربتشش

رب هششهوربإششت ربوق نيششت رب ششت تد ربتششبشرب ششيفشهوربإشش

ت سسونش-شادولشهالشكخشبإهاشهتعخدىشت أإدتاشقعّتششربش اششت طعربخمشش نربإ ششفظننربتششهنشكرب نشش
ش عن اشت

شكنتشه تزمشبشخجشا تن شفو ئتشبعربإششب ربعاششهشربش ششهملرب شش شهشربتشرششت طعربخمشش

ملشخئ خًجشا خش

تشت و وذش عىشت إكتودشحأ

ا ع تشكتش

شت وقتشهنشحبلشفدإتنششش

شهربعششتتعربخدىششت أربإدتا؟ششفأ بتربهششبربخ ن رش.ش
شهوشت أإدتا.ش

-12شت تشخبشتألكعخأشت غع ظاشات إق دا ش
تسربرببلشت أربربإدتاشتش س ربخًشيفشتألغل رب اشت أخد ربرباش عسشربربخزشتهل رب رشتبتربربإتأشبربربخ
بخألكعخأشت إق داشات غع ظاشاارن ش
محشخلشامكسخفشاحوأشه

شاتملتشربربخأش

شمىلشتوتدخنشتألكعخأشاتد وشخشاانربتجشش ربتشش رب ششملوبربخاشش

شاحوأشتكتصخصش عغ تأ.ش

-13شت أ شت طنخل ش
تنخالشت أإدتاشارن شمىلشت أ شت طنخلشف صب شه عخفشوس هشبسرببلششتع ربفششت تبربإشش
ااتسبلش تش

شت نزافشت لإاإش عبوتحري.ش

تعتمشتأل رب تدششت
ةسشت

ت خ رباشش ع أربإدتاششكربتششهخطرب ششتأل رب تدششاهكث هربخششاها ربنشخششألملشربخشش

نشاتألح اشاتجملت عشاات

شكتشخ لشكخشاأتر

ش

()33

ش

-1شت ربربت لشصربربناشت رب نشاتربربإهودهخشبلربربتعشخم ربربفشاخطربربريجشاه رب تشب رب شش رب شح رب ر شيفش
تجملت عشألنشت

نش سشمبعزلش تشجمت عهشبعشهوش زأشكنهشار شف هشااتأ شبهشفربإ تششكثرب شش

ت إكنونشيفشتجملت عشكث شت

ىجشام تشكثرب ششت

ربىششنبشت

ربعفششات ربوهتشش ع ست ربعشش

اهصب شغريشقخندش عىشت إفخذش تشمل سهشبربعششغربريششقربخندشش عربىششتربأكنيششتوت خ ختربهششبن سربهشش
اهملىشجملت عشت لوشف هشت أإدتاشهنشاتونشجمت عخًشقواخًشصعبخًشكت خحتخًشاهرشتنأرب ششف ربهشش
كثعشت سومشتشإكهشكتشهحخحه.ش
جملة الكلية اإلسالمية اجلامعة  -النجف األشرف
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-2شت إكنونشتسشعش ع ش شتجل مياشاةتإشاإه ش تعششرأشبعشاحتطرب ششكربعشششربرأششيفشحربب عشش
تحلصولش عىشكآدبش شابش تشاإبشت زذشات

لشاتخلوفشيفشتجملت عشااعرب شششو ختربهشش

يفشقع شات ط تب.ش
-3شتعخدرشت أإدتاشار شتأ ريتًشبخ غربخًششاخطربريتًشش عربىششتحلخ رباششت ع لرب اششات سربتن اششات تعع رباشش
اتألخ ق ربرباش ألحربرب ا.ش ربرب شهنشت تعربربخدرشا

ربربعشهنشتب ربربتشهحربرب تهشيفشت عربرب تأشت ربربرتكش

تألدضشاتعتنفشت س خأشا شجتإشكخشتأكعشاهوشاعخمل ش تهشت وه اشااتنخالشنتأهشت رب شش
اش بشبهشكتشت ك خأش عنربخدششاكرب ششهحرب اششبختربتشش خئعرباششدخاارباششا خئعربشخششان رب ششت ئربخاششبربعشش
تم فش عىشت أإدتاشغريش خبئشبخ صريشت رملش ن سهشاهح ته.ش
-4شتنربخالششت أربإدتاششاربربرن شمىلشا ناشهد ربخلشش ربعخفششت بن ربرباشاهو خملربخًششكلربوهرششتخلعدربرباش ش
اسربربتط عونشكدخاكربرباشتألكربرب تضش
اتألكشخاشت

ربربعفشبن ربربتش شا ربربإمشحت ربربعشه سربربخنه شألنشتمبربربخأش

شاتنخا ونشت أإدتاشاصخبونشبخ

ربعفششتجلنسربرششا ربعفششتحل وتملربخاشش

ت نوااشممخشانعتسش عىشتأل ناشيفشبطونشتحلوتكع.ش
-0شكث اشوإانشت ط
ت

شيفشتألح شت

شاتنخالشتألبوتنشف شربخششت أربإدتاشش رب ششهنشتألحرب اشش

شاع شش خئعشخشبخ سستشت سنوتاشت طواعاشحتتتو شبنخدشتحل كخنشات تلرب نششاكربثريتًشش

كخشتطعلشت هاشف ت شزا شخشم ش شكصعناشكتشت دتبخ شكعربهششاهربوششاد ربشرش

رب هششكعربهشش

هاشكعظ هشنتخعشغ خهلشت سسون.ش
-6ش عفشبنخأشتألح اشت

شتنتلرب ششف شربخششهرب هششت سرب ومشش رب ششهنشتألحرب اششحربتتونششك تترباشش

ربربع اشت بنربربخأجشغربربريشكت خحربربتاجشتسربربونهخشت و ربربىشاتخل فربربخاجشاهربربرشت عبنربرباشتألاىلش
ع ست عجشاكثعشه هشتألح اشحتتونش ع اشيفشبنخأشتجملت عشت ترببريجشش رب ششمنشكتخملرباششهرب هشش
تألحرب رب اشاكتخملربربرباشهف تنهربربربخشكد سربربرباشبت سربربربتش شبخإلحرب رب مشكنشربربربخثشو ربربربخاجشام تشفلربربربتش
ت أإدتاشيفشه هشتألح اشبعربإاشش ربتششكربنشجششتهللشاهصرببنتشش غرب اششكرببرياششاتسربععششكنشربخشش
ت ل شاتإل

تمشألف تنشتجملت عشتمكت.ش

-2شتعربربخدرشت أربربإدتاشكربربتشقبربربعشهوربربإشهف رب تنشتألح رب اشجي رب شبد ربرباشهف تنهربربخشمىلشه رب تشت وبربربخأش
خصوصخًشم تشكخنشت تعخدرشتألبشألنشتألبنخأشح دتإانشبهشاانلأانش عىشهخ قه.شش
جملة الكلية اإلسالمية اجلامعة  -النجف األشرف
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قخلشت لخ

ش

وينشأأأأ أ ناشأأأأ أ الفتيأأأأأأا منأأأأأأا

علأأأأ مأأأأا كأأأأا عأأأأ

4رب ربش نربربإكخشاعسربربزشت ربربإكتش ربربتشتربربوفريشت أربربإدشبربربخ ط

أبأأأأ

()34

شت تخوربرباش ربربهشاعسربربأشمىلشب ربربعش

ربربهش

عنصولش ع هشات دصربصششوربولششهرب تششت و ربوذششكربثرياششفشنربخفششكربتششجيربمششتبنتربهششهاشهختربهشش
عربربىشت بغربربخأشهاشاغربربضشت نظربرب ش ربربتشحربربعوفشزا تربربهش عنصربربولش عربربىشت أربربإدشفخملتلربربخدش
ت أإدتاشيفشتجملت عش

كاش عىشتملتلخدشت عش شات

اعاشبتعشصودهخ.ش

-1شمنشتحتع خلشت أربإدتاششاربرن ششمىلشزاربخناششوربوتننششت رب ادششألنشحربخئ ششت سرب خداشش نربإكخشش
اتعخدىشت أإدشاظتشهنشت ك ربزهششاربزنتنششاادربعششخوفربشهشاالربع ششبخألكربخنششات وتقربعشش تربسشش
شف نصعشبسرببلشش رب ششوربوتننششك ادارباششك ا رباششاكرب ششكربتششهب اربخأشش هبربوتشش ربن اشش
حخئ شكإكتشكتشود.ش
-14شكتعخدرشت أإدتاشابخلش عىشتجملت عشألملهشح نتخثشمىلشت ع ثشحوتأشكتشتإلنكربخنششهاش
كتشك ضشاص بهشهاشملت ساشوخننشادعش ه.ش
ايفشه هشتحلخ اشكعشخشح نتخثشت ع ثشاانص فشم هشهوإشتألدبخأشهاشف ارب ششدربيبششاهرب تشش
عىشوسخبشت

ىشتمخ اتشت اتشه شبأكسشتحلخ اشمىلشد خااشهر أشتألدبخأش شمملهششربغعشش

ح ا تًشميتتشهنشالغعهشكتشهوشهوربوثششكنربهششم شت تعربخدرششتسرببلشش عربىششمل سربهششاقخنهربخششمىلشت رب ضشش
مبنضشمدتنته.ش
-11شتنتل شت عإتااشات نزتذشاتخلصخمشبربنيششكتعربخشدرشت أربإدتاجشادربولششتهللشتبربخدفششاتعربخىلش ش
مِنَّمَ يُرِيدُ لشَّيْطَ نُ أَنْ يُ قِعَ بَيْنَمُ ْ لْعَدَ وَةَ وَ لْبَغْضَ ءَ فِي لْخَمْرِ وَ لْمَيْسِرِ ويَصُدَّكُ ْ عَنْ ذِكْرِ للَّ ِ وَعَنْ
لصَّالةِ فَهَلْ أَنْتُ ْ مُنتَهُ نَ.)30(ش
-12شت اتشاتنخا ونشت أإدتاشاتص ونشبص خاش ك اشااعتخنانش ربخنتاششقب نرباششانلرب املشخشش
بنيشهف تنشتجملت عشكخ ت بشاتجلنبشات حتشخملاشبخ د شتألخ ق اشات ثع ت عع خ.ش

ت خلشهوش صلشتحل خاشاه شنا اشتدخمشقوتشخشاكتخملتشخشبو عشخشت قتصخن شات أربإدتاش
جملة الكلية اإلسالمية اجلامعة  -النجف األشرف
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كإخعشخطريشهلزشتقتصخنشه شنا اشكش خشكخملتشقوتشربخششت قتصربخنااششاتت رب ششه رب تدششت أربإدتاشش
ت قتصخنااشف خشاأتر
-1شمنشمحشخمشت

()36

ش

نشيفشتإلملتخثشك هونشبدإدتهشكتشت نخو اشت بإمل اشفإ تشكخنشصن شتجلس ش

كتّربربإ شت رب هتشكسربربتد شت ترب جشفإملربربهشاتربربونش بنربرباشصربربخحلاشيفشت سربربرياشت قتصربربخنااش ألكربرباش
ا عىشت عتسشكتش

شم تشكخنش ربع فششتجلسرب ششكشربزازششت ربت تريششكربثريششت لرب انجششفإملربهشش

اتونش بناشملخب اجشابخ تخ رش شاستط عشتإلحشخمشيفشت سريا.شش
-2شكثريشكتشكتعخدرشت أإدتاشاكإكن شخشاصعشبش شتإلوبخ شت ن سرشكتشتأ ريشت أإدتاش
مىلشوإشختع ش شملشخئ خًش تشه
ت ن سرشاتخلعدرشات

ت خ رشت

ت إاتشات صعاشبخهللش عشا
 -3شمنش

خهل شانخوهل شيفشكتخهخاش شملشخااشهلربخششبسرببلششت ملش ربخدشش
شكخنشملت ساشوت رباشش عبربخناششت لربشوتاششات بعربإشش ربتشش

.ش

ثشت اتشاإكنونشت أإدتاشحيتربخثششمىلش ربخنتاششاكستلرب خاششمل سرب اششاصربن اشش

كثرياشاه تشاتطعلشا ونشهدبخأشاكتأصصربنيششيفشهرب تششتجملربخلششاهرب تششاربرن ششمىلشزاربخناشش
تإلمل خ ش عإا ا.ش
-4شمنش

ع رباششتش اربربلشت أربربإدتاشات اجيشربربخشحتتربربخثشمىلشزاربربخناشت عربربخكعنيشيفشه شربربزاشت قخبربرباش

اه تشحبلشيفش عفشتقتصخنشت إا ا.ش
-0شتنتل شت بطخ اشيفشتجملت عشت

شاتث شف هشتعربخدرششت أربإدتاششا رب ششألنشت تربعششكلربغولشش

بخ أإدشنانشحوتهشممخشارن شمىلشقعاشمملتخثشه تشتجملت ع.ش
-6شك

شت زدت اشفإنشت ع عشف شخشبسبلشكث اشت بطخ اشف شخجش رب تششا ربط ششكربثريششت نربخمششمىلش
علشهاإ ش خكعاشكتشغريشادنش شاه تشكعهش هشتأ ريشحعيبش عىشتقتصخنشت إا ا.ش

-2شمنشتإلجتخدشيفشت أإدتاشاتعخد شخشات اجيشخشاعإشكسبخًشغريشش رشاحمرب مششاهصربنخبشخشش
اطعبونشت ث تأشبتعشاح عاشا وشكخنش

ش عىشوسخبشتجملت عشت تبري.ش

-4شهحعخدشت أإدتاشبخهظاش ربإتًششاهلرب تششفخ تعربخدونششابرب ونششهكربوت ًششدخئعرباششجتت ربعششيفشاربإشش
و ناشكتشت نخمشقإشتتونشتع عشحلسخبشت عإاشخخدثشت ب نشاه تشكربخششوربإنششبخ عربعش
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يفشبعضشت ب نشتإلح ك ا.ش
-1شت أإدتاشحبلشكبخش شحلوتننشت رب ادششت تربثرياششت رب ششاتعربفششبسربببشخششحرب خدتاششكربثرياجشش
اه تشار شيفشتقتصخنشت إا ا.ش
-14شت ش بونش ع أإدتاشات ا ونشهلخشحيتخ ونش نإشت دبضش عرب ش ششمىلشحربسونششكربثرياشش
اكربخششتتطعبربربهشهرب هششت سربربسونشكربتششه شربربزاشهكربتششاخربربإكخاشافربو شش رب شكع لرباششت سربربسنخأش
اتإلمل خ ش ع ش .ش
-11شتص فشهكربوتلششدخئعرباشش عربىششكتخفنرباششت أربإدتاششاكتخبعتشربخششاكربخنششميتربتششصرب فششهرب هشش
تألكوتلشيفشكلخداعش خكاشملخفعاش ع ست ربعشش ربوششحربع ششت نربخمششكربتششهرب تششت وبربخأششازتلش ربتشش
ت و ون.ش
-12شت أإدتاشح حشخطريشداثش هشتأل إتأش حتنزتفشخريتاششعوبشت عربخملششتإلحرب كرشش
املشلشت ث اتاشت خنااشاكعش

ش عىشوسخبشهف تنشتجملت عشت سع جشفس عشتأل ربإتأششيفش

تحتأإتمشه تشت س حشبنيشهإفنيشدئ سنيشتحتنزتفشت ث اتاجشام عخفش بنربخاششتجملت ربعشش
ت سربربع شاقربربإشجننربربوتشهميربربخشجنربربخحشفشربربعشاعربربرششربرببخبشتإلح رب مش رب شاا دربربوتشكربربتشغ عربربتش ش
ااإدكوتشخمططخاشه إتئش شااع عوتش عىشموبخدشخشه تشكخشملت نخه.ش

املبحث الثالث
أدلة حرمة استعمال املخدراتش
نإشت نظ شيفشت د آنشت ترب ا شات سربناشت لرب ا اشجنربإشتحل عرباشت كربزاشات ركربإاش عربىشحترب ا ش
ت ست تا.شب ن خش شجنإشكخشميخ عشخشبخ نسباشمىلشت أربإدتا.شبربعش شجنربإشا شملصربخًششاتوربإتًششارب ك هخش
حت ميخًشهاشحتع شهاشانسلشهلخشه شوت شم ّشملخندتً.ش
ا ععشت س شيفش رب شهربوش ربإمشكع اف رباشتعربخدرشت أربإدتاشيفشتجملت ربعشتإلحرب كرشتألال.شش

ات سناشت ل ا اشممنخشكخملتشجت لش عىشتألحربئعاشت رب شادربإكشخشت نربخمشمىلشت عصربوكنيشش.dشاهكربخش
تحلإا ش تشهكودشهاحعشكتش هن اشتجملت عشات تريهجشاك

شم خداشكلخكعشغريشكثخداش

ع خشيفش

تجملت عجشفش تشملشاتتش ع هشناربإنشت عصربوكنيشش.dشبربعشهرب شكنعربوتشكربتش رب شبدربوهل ش شوربإنش
ت نخمش عىشقإدش دوهل (.)32ش
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م نجشحنتشم تشهدنملخشهنشملبن ش تشن عشحمت عش تن ا شت أإدتاجشفإمنخشجيلشهنشمل نصش
تشبعضشتألن اشات دوت إشت عخكاشت

شتل عشخشا شميتننخشهنشجنإشهلخشن رب شارب ك هخش عربىشحنربوش

ت تع ني.ش
ت إ عشتألال شت تتخبشت ت ا ش
-1شقو هشتعخىل ش[ لَّذِينَ يَتَّبِعُ نَ لرَّسُ لَ لنَّبِيَّ ألُمِّيَّ لَّذِي يَجِدُونَ ُ مَمْتُ ب ً عِنْدَهُ ْ فِي لتَّ ْرَ ةِ وَ إلِجنِيلِ يَأْمُرُهُ ْ
بِ لْمَعْرُوفِ ويَنْهَ هُ ْ عَنْ لْمُنمَرِ وَيُحِلُّ لَهُ ْ لطَّيِّبَ تِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِ ْ لْخَبَ ئِثَ ويَضَعُ عَنْهُ ْ إِصْرَهُ ْ وَ ألَغْاللَ
لَّتِي كَ نَتْ عَلَيْهِ ْ.)34(ش
اه هشتمااشتحت خنشكنشخشت دشخأشقخ إاشكع اشاهر شهنشكربعششد ربلششكبربخحششاكربعششخب رب ششحمرب مجشش
ام تشهدنملخشمنخخلشت أإدتاشحتتشه هشت دخ إاجشفشعشكتش خقعشادولشهملشخشكتشت ط ربلششت بربخح؟شش ش
هةربربتش رب شمد ق ربخًجشبربربعش خكربرباشت عد رب أشكطبدربربونش عربربىشت تبخدهربربخشكربربتشتخلب رب شتحمل رب مش ربربخشهلربربخشكربربتش
تأل

تدشتخلطرياشت

شهصبنتش شخت ىش عىشت عخكاشف

ًش تشتخلخصا(.)31شش

-2شقو هشتعخىل ُ لْ إِنَّمَ حَرَّمَ رَبِّيَ لْفَ َ حِشَ مَ ظَهَرَ مِنْهَ وَمَ بَطَنَ وَ إلِثْ َ وَ لْبَغْيَ بِغَيْرِ لْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُ ْ
بِ للّ ِ مَ لَ ْ يُنَزِّلْ بِ ِ سُلْطَ نً وَأَن تَقُ لُ ْ عَلَى للّ ِ مَ الَ تَعْلَمُ نَ.)44(ششش
منّشه رب هشتماربرباش

عربربتشحت رب ا شمج ربربعشتجلنخاربربخاشاهربربرشتجلنخاربربخاش عربربىشتألملسربربخبشكربربخ زّملىش

ات د فجشاتجلنخاخاش عىشتأل تضشات ت تكخاشكتسخازشودو شتإلملسخنشات سربخمشبت تكتربهجش
اتجلنخاربربخاش عربربىشت ن ربربومشاتألكربربوتلشكإحلربربخ شت ظع رب شبربربخمخ اتشات غصربربلشات سّ رب قاشات نّشربربلش
ات سّربربعلشجشاتجلنخاربربربخاش عربربىشت عدربربربولشكلربرب بشتخل ربرب شاتنربربخالشت أربربربإدتاش(.)41شا شخي ربربربىشهنّش
ت أإدتاشكتشهخط شتجلنخاخاشألملشخشتسعلشهه ششرأشيفشتإلملسخنشاهوشت عدع.ش
-3شقو هشتعخىل ش[يَ أَيُّهَ لَّذِينَ آمَنُ ْ الَ تَقْرَبُ ْ لصَّالَةَ وَأَنتُ ْ سُمَ رَى حَتَّىَ تَعْلَمُ ْ مَ تَقُ لُ نَ وَالَ جُنُبً إِالَّ عَ بِرِي
سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُ ْ.)42(]...شش
نيشميتعربئشت رب همشكربتشتألخبرب اشش
ت شخرب فشت صربنوجشاهربرشوخ رباشتعربرت شت لربخ شورب ش
منّشت س ُ
ت تصربربخ إاشم شربربخجشكربربخ غ شت رب

شميربربألشهد ربربخأشت س رب خأجشفربربإ تش هبربربتشاصربربنرشت

جملة الكلية اإلسالمية اجلامعة  -النجف األشرف
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كلخ هشامندتكهشاةخ

شه

خأهجشكخ س خأشت صخو اشكتشت غ .ش

اهرب تشت كربربت أشقربربإشاتربربونش غ ربربلشهاش لرب شهاشهرب ّشهاشاتربربونشبخقتنربربخمشملخز ربرباشاقربربإشاتربربونش
بل بشت ست تاشكخ لرب تبشات نب رب شهاششرب بشتحللرب شششاتألف ربونشهاشهكربعشبعربضشت أربإدتاش
كخ ل ع شاتألف ونجشم ّشهنشت نخمشيفش فش شتإتا وتشكع رباششت سربت شب ربنش ش نربإشوصربولشت سربت ش
كتشت ل تبشا شكو لشحل عشه خةشت د آنشتحلت ش عىش فشت نخمشت

شقربإشاتبربإلشبتبربإلش

تإل صخدجشبعشممنخشحي عش عىشهصعشت عسخنشاهحخمشت عغا(.)43ش
فخ ست ش غا شكخشهزتلشت عدربعش(.)44شا كرب شت تغربلشيفشت ش رب نتاشهنشت سربتُ شوخ رباشتعربرتضش
بنيشت أشا دعهجشاقإشاتونشكتشغ لشا ل (.)40ششش
ا شخي رب ثشت عنربربىشت دشربربرش ربربتشت عنربربىشت عغربربو جشفدربربإش فربربهشمجشربربودششت دشربربخأشبأملربربهشتغط رباشش
ت عدع(.)46ش
م نجشفخإلحتخدش هشهحبخبشكثرياشا شاننص شبل بشت نب جشاقإشتت دتشكع خاشت عغربوانيش
ات دشخأش عىشهنشكعشكخش اتونشحربببخّش غ ربخبشت عدربعشاتإلندتفشفشربوشكسربت جشاهرب تشانطبرب شةخكرب ّخش
عىشت أإدتا.شش
ت إ عشت ثخملر شت سناشت ل ا ا شش
-1شادنش تشدحولشتهللشiشهملهشقخل ش(ح أترشزكخنش عىشهك شاربأكعونششرب ئخشت

ربهشت بربنججشهملربخش

ب ئشكنش جشاه شب ائونشكرب .ششاقربخلش شحربع وتش عربىشت شربونشات نصربخد ششا شتسربع وتش عربىش
آكعشت بنج.شاقربخلش شكربتشتوتدرب ش ملربلشت بربنجشفدربإشك رب .ششاقربخلش شكربتشهكربعشت بربنجشفتأمنربخشهربإمش
ت تعباشحبعنيشك اجشاكأمنخشقتعشحبعنيشكعتخًشكد بخًجشاكأمنخشقتعشحرببعنيشملب ربخًششك حرب ًشجشاكأمنربخش
هو

شحبعنيشكصن خًجشاكأمنخشدكىشمىلشتهللشحبعنيشوس تًجشاهوشهبعإشكربتشدمحرباشتهللشكربتشش

شخدبشتخل شاآكعشت بخشات زتملرشات ن خم)(.)42ش
املشه إشب خنشهاشتعع شألوإشت عع خأشوولشن اشتحلإا جشاميتتشت دولشهنشن تهشةربخه اش
اات ناشيفشت نعشكتشتنخا ربهجشكربعشت ععرب شهملربهشهوربإشت أربإدتاشاقربإش ك تربهشت صربخندش رب تشهملربوتذش
ت أإدتاجشف شابدىشش شيفشهنشتحلإا شا اإشكعنىشآخ ش عبنجشغريشت
جملة الكلية اإلسالمية اجلامعة  -النجف األشرف
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-2شادنش تشهبرش بإشتهللشaشهملهشقخل شقخلشدحولشتهللش iش(كعشكست شل شاكعشل ش
و تم(.)44شاقو هش iش(كعشكست شو تمشاكخشهحت شكثريهشفدع عهشو تم)(.)41ش

اقإشتحتظش شت س إش بإشتأل عىشت سبزاتد ششهنشتحلت شت وتدنشيفشه هشت اتاخاشكطعرب ش
ال عشتجلخكإشات خئعشف عن شبخخل شكو و خًشهاشوت خًشكعشكست ش خكإتًشكخنشهاشكخئعخً(.)04ش
-3ش تشهمشحع اشقخ ت ش(ملشىشدحولشتهللشiش تشكعشكست شاك رت)(.)01شان تهشكطعدرباش
ها خًشتل عشتجلخكإشات خئعشكإ اشتحلإا شت سخب .ش
ت إ عشت ثخ

شهن اشحت ا شت

دش

ا ععشه تشت إ عشهكث شتألن اشا خهاشفدش اجشاقإشت ت إش ع هشبعضشت دشربخشأشفعرب شيفشحترب ا ش
ت أإدتاجشاهه شن عش عىشحت ا شت
ات

دشهوشقولشت نيبش iش( ش

دشت دصونشهنخشهوشت لإاإشت

دشا

تد)(.)02شش

شاتونشحم كربشخًشبصرب تهشكصربإتقخًششكربتشت تشعترباشت نشربرش

نشربربخشيفشتماربرباشت ت ميربرباشجشاهربربوشقو ربربهشتعربربخىلش ش[ ...وَال تُلْقُوو بِأَيْوودِيمُ ْ إِلَووى لتَّهْلُمَووةِ.)03(]...ش
ات حتإ لشبخمااشحيتخثشمىلش

شكدإكرباش شهربرشهنشت أربإدتاشتنربتجشت تشعترباجش تتربونشكصربإتقخًشش

عتن ا شت رب كودشيفشتمارباشت ت ميربا.ششاانبغربرشهنشملعرب فشهنشكعنربىشت تشعترباشت نشربرش نشربخشيفشتمارباش
ال عش إاشهكود شششششش
-1شتهل فشمبعنىشت واشات نخأ.شش
-2شحبلشتهل فشا وشكخنشكظنوملخًشهاشدت نخًشكخ إخولشيفشهدضشكسبعاشبإانشح ح.ش
شكتشت أربخد شت لربإاإاجشاتنشملشتتربتشتنربتجشت ربواجشكإجيربخنشتجلرب حش

-3ش كخشكخنشنانش
ت بع شاحنوه(.)04ش

او ن خشملنظ شمىلشت أإدتاشجنإشهنشهكث شه رب تدهخششجب ربعشهملوت شربخشكربتشتإل رب تدششت لربإاإا؛شش
ألنشت أإدتاشت رالشمىلشت س شت تربإدجيرشبخ تبربخدشهنشت حربت تدش عربىشت تعربخدرشفربرتاشدواعرباشقربإش
ارن شمىلشت وفخاشهاشت

دشت عظ شتحمل مشت ربش

شاتربونشحمرب مشبخمارباشاشانربإدثشيفش نربوتنشت تشعترباشجش

اه تشت وت خلش شاأترشيفشت ست تاجشألملشربخشحم كرباشبن سربشخشا نوتملشربخجشوتربىش ربوشملشتتربتشك رب اش
هص ً(.)00ش
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اقإش هلشمىلشو كاشت أربإدتاشبسرببلشت
ادنشيفشهقوتهل ش رشت

رب دشتحلخصربعشكنشربخشت تربثريشكربتشت دشربخأجشاقربإش

دشكسبلش عتن ا ش

-1ش شتتونشت أإدتاشحم كاشبعنوتملشخشتألا رجشاممنخشهرشحم كاشبعنوتنشكوملشخشك
-2شكربخششكربخنششا رب ّششكربربثريهشنانشقع عربهششحيرب مششكربربثريهشت

رب ششنانشقع عربهششغربربريشت

ا(.)06ش

رب ششا ربوششفرب ضش

ت عتسشكخنشبربخ عتسجششاكرب تششكربخششا رب ّششكن رب نتًشش شكن رب خًششكربعششغربريهجششحيرب مششكن رب نتًشش ش
خًشاكخشكخنشبخ عتسشكخنشبخ عتس .شام تشكخنششرأش شا

كن

كث شا تتشا

شتنخا هشكرب اششهاشكرب تنيشش

شمنكخملهشازاخناشتت ا هشات تعونش ع هشحي مشتت ا هشت

شتهل ااتشاش بشتألف ونشبخبت

شخخصاجشاكتش

ربهششهاششرب بششنخخملربهششفإملربهشش شا رب ششكرب اششهاشكرب تنيشش

تتشتت تدهشات إتاكاشات تعونش ع ربهششك ربخششهربوششت تربإتالششيفشبعربضششت ربب نجش ش عع وكربخاشش
ت إت اش عىش إمش وتزشتدتتخبشكخشف هشت
-3شحي مشهكعشاش بشكخشاتونشك
كخنشت

دجشبعشت سرياشتدت رش

تًشبخ ععشهاشكرناخًشمىلشاقوذشت

شها خً(.)02ششششش
دشيفشكربخششاربأترجششم تش

دش شاتن عش خناجشاكنهشتعخدرشت أربإدتاش.شف نرب مششتعربخدرشش رب ششبخألكربعجشش

ات ل بجشات تإخنيجشابأ شحنوشكتشهحنخأشت حتع خلشت ع افاش نإشههعشخشات

شا عربعشش

ت أإدشف شخشفععهشاار شه رب هجششامنشكربخنششملخفعربخًششقعرب ًجششم تشكربخنشش رب دهششهكربمششكربتششمل عربهجشش
حوتأشكخنش

دهشآت خًشكتش شاشهصربعششتحربتع خ هششا ربوششقعرب ششكخ أربإدتاشكربتششتحلل لرباشش

اغريهخجشهمشكخنشكتش شاشزاخناشكدإتدشكخشاستع عشكنهج شهمشكتش شاشمنكخملربهششات وتةبرباشش
ع هشكخألف ون(.)04ش
-4شحيربرب مشتعربربخدرشكربربعشكربربخشا ربرب شبخ بربربإنشات عدربربعشو كربرباششربربإاإاشكربربخألف ونشاتحللربرب شش
ات توكخانيشامج عشهملوتذشت أإدتاشت

خداشات س وم(.)01ش

ش

ت إ عشت تبع شهقوتلشت دشخأ ش

وجلتشكسأ اشتعخدرشت أإدتاشفدش خًش نإش ع خأشت كخك اش عىشت ستو شت تربوتئرشت رب
ادإمشكعخجلخاش

ع اجشادؤ شاعزمشت تعفشت ع عشافدشخ ش

جملة الكلية اإلسالمية اجلامعة  -النجف األشرف
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-1ش ادنشيفش وتبشكسخئعشت لش إشت ثخملر شهنشتنخالشولشتحلل لاشات بربنجششحمرب ّمشكطعدربشخًجش
ّشبخ بإنشاهفسإشت زتثشهاشملشا

حوتأشكخشه

(.)64ش

-2شادنشيفشدا اشت تدني شهنشتألف ونشت دإدشت

شاست شكنهشو تمش ع ربومششهخبربخدششو كرباشش

ت ست جشاهكخشت بنجشت تأ شكتشتحلل لاشفشوشكتشتحمل مشقع عهشاكثريهشامنشملشاتتشكخئعخش
ع ومشتألخبخد(.)61شش
-3شادنشيف ششرب حشت ع رب ااشت ربربو دى شت ظربربخه شهنشت بربربنجشاحنربربوهشكربربتشت أربربإدتاشا رب سشكربربتش
ت ست تاشحبسلشت ش شت عع رشات ع يفشكع ًخ شش
هكخشت ش شت عع ر شفشوشا

شتدربومششت سربت ششمبربخناششت تنربولششت رب ششكربتششخصخئصربشخشتخربرتت شش

ت عإاشات جتخهشدهحخشمىلشت إكخغجشب ن خشكعشت أإدتاش-ش إتشتحلل لاش -ش شتنتل شيفشتجلس شم ش
بخ ط ا شت طب عرجشاهل تشاتصودشت بنجشت و عرشنانشت ست شت و عر(.)62شش
اهكخشت ش شت ع يف شفشوشا

شبنيشتإلحتخدشات تأإا شك خشا

شبنيشتحلخدشات بخدنشفعرب سشش

كعشوخ اشتدخبعشت صربنوششحربت تشش فربخًجششبربعششمنشكربخششادخبربعششت صربنوششمنشكربخنششوخ رباششتدت ربرششغخ بربخشش
ت تش جشفشرشت ست جشامنشكخملتشتدت رش خناشت ملت خكشفشرشتخلإد(.)63شش
ا عىشه تشتألحخمش شتتونشت أإدتاشغريشتحلل لاشحم كاشبعنوتملشربخششتألا ربرجششاممنربخششهربرشش
حم كاشبعنوتنشكوملشخشك
شارتتلش ع شخش

اجشات

شت ع عرشبني شتحل كتنيشاظش شيفشت حتع خ اشت

ئ عاشت

ش

دجشفإملشخ ش ستشمبن كاش عىشهرب تششت تدربإشا شب ن ربخششتتربونششحم كرباشش عربىششتدربإا شش

كونشت أإدشكست ت(.)64ش

هربربلشمجشربربودشت دشربربخأشمىلشو كربرباشتنربربخالشت أربربإدشتاشت ربرب شتغلربربىشت عدربربعجشا ربربوشكخملربربتشش
حتإنشت لإاشت ط باشت

شتصخولشت ست شت خئع.شش

اك خشهنشكخشهحت شكثريهشو مشقع عهشكتشت خئعخاجشك
تجلخكإاشت

اشبخ عدعشهاشغريهشكتشه

خأشتجلسإ.شا

شحي مشكطعدخًشكخشخيإدشكتشتألشرب خأش
شم تشتنخالشقإدتشك رب تشكنشربخشنانشكربخش

ارخ شكنشخشكتشه عشت إتاتا؛شألنّشو كتشخش ستش ع نشخجشبعش
جملة الكلية اإلسالمية اجلامعة  -النجف األشرف
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-1شده شتحلن ا ش
قخلشتبتش خبربإاتشيفشوخشرب ته شكربخشهحربت شكربثريهشفدع عربهشورب تمجشفربأنشهرب تشخربخصشبخألشرب باش
ت خئعاشنانشتجلخكإاشكربخ بنجشاتألف ربونشفرب شحيرب مشقع عربشخشبربعشكثريهربخشت سربت ش..شمىلشهنشقربخل شامنشش
و مشت ست شكنشخشبخ ت خ (.)60ش
اادولشتبتش خبإات ش(...شاحي مشهكعشت بنجشاتحلل لاجشألنشكخشخيعشت عدعش شجيوز.)66()...ش
اقخلشيفشت إدشت أتخد شاحي مشهكعشت بربنجششاتحلل لرباششاتألف ربون؛ششألملربهششك سربإشش ععدربعجش تربتشش
نانشو كاشتخل جشفربإنششهكربعشششرب ئخًششكربتشش رب شش شوربإَّشش ع ربهششامنشحربت ششكنربهجششبربعششاعربزدششمبربخششنانش
تحلإجشاك تشحت مش وزاشت ط لش تتشنانشو كاشتحلل لا(.)62ش
-2شده شت لخفع ا شششش
قخلشت نوا شيفشت ا ا ش(...شاكخشازاعشت عدعشكتشغريشتألش باشكخ بنجشو تم.)64()...ش
اادولشت نوا شيفشتجمل وذ ش(..شت نبخاشت

شاست شا سشف هششإاشكط برباششحيرب مششهكعربهششا ش

وإش عىشآكعه)(.)61ش
قخلشت صنعخملرشيفشحبعشت س م ش(...شاحي مشكخشهحت شكتشه ششربرأششامنشملشاتربتششكلرب ابخًشش
كخحلل لا.)24()...ش
-3شده شت خ ت اش
ادولشت د تيف ش(...شا شجيوزشتنربخالششتألف ربونششات بربنجششات سربت تنششم تشكربخنششقربإدتًششاصربعششمىلش
ت تأ ريشيفشت عدعشهاشتحلوتم.)21()...ش
اادولشت إحوقر ش(احي مشت دإدشت ست شت ربر ششكربتشش ربوزاششت ط ربلجششفإملشربخششخمربإداجشش تربتشش
و كتشخشنانشو كاشتحلل لا)(.)22شش
-4شده شتحلنخبعاش
قربربخلشتبربربتشت

ربربا شت صربربن شهَنَّشت ْنل لربرباشكس ربتة اشكخ ل رب تب؛شفربربإنَّشآكةعة شربربخشانتلربربونشبش ربخجش

ااتث انشتنخاهلخجشخبرب فششت بربنجششاغربريهجششفإملَّربهشش شانلربرجششا شالربتشىش .شاقخ ربإاششت لرب اعاششهَنَّشكربخشش
تلتش هةشت نُّ ومشكةتْشت ُن كربخاششكربخخل ششات زملربخششف ربهششتحلَربإُّششاكربخشش َربخششتلربتش هششكخ َ ترباششف ربهششت تعزارب ش.ش
جملة الكلية اإلسالمية اجلامعة  -النجف األشرف
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اتحلل لاشممَّخشالربتش شخششآكعوهربخجششاميتنعربونشش ربتششت كشربخ؛ششاملصربوصششت تنرب ا ششيفشت ْتتربخبششات سربناشش
عىشكتْشاتنخا ُشخشك خشاتنخالشغريش

(.)23ش

ادولشت بشوتر ش(...شا شابخحشهكعشتحلل لاشت ست ا)(.)24ش

املبحث الرابع
أحكام املخدرات
ا ب خنشه هشتألوتخمشكتشو
بشخشقُس شت بن ش عىش

شت طشخداشات نسخحاشا دوباشكتنخا شربخشازدت تشربخشات تسربخداش

اشكطخ لشاك خشاأتر -ش

املطلب األول
نـجاسة املخدرات
ادنشيفشش حشت ع ااشت و دى شهنشجنخحاشت ست شتجلخكإشب شكو لجش ختصخصشت نسخحاش
بخخل جشا شش شيفش إمشصإقهش عىشت ست شتجلخكإ .شاهكربخششم تشقعنربخششبتع رب ششت نسخحرباش عسخكربإش
بعنخةشتإلمجخذجشف شش شيفش إمش

و هش ع ست شتجلخكإ(.)20ش

ف شحب عشمىلشتحلت شبنسخحاشت ست شتجلخكربإشش عدطربعششت و ربإتملرششبعربإمششكوملربهششلرب تًجششألملشربخشش
عىشتدإا شكوملشخشت

خًش تربعششكسربت شش ش سربت ششخربخصششفإمنربخششختربتصششبخ سربت تاششت لرب اباششنانش

ت أكو اجشفخنّشت بنجش شتطع ش ع هشتخل شهبإتً(.)26ش
اهكّربخششم تشبن نربربخش عربربىشجنخحربرباشت سربت ششت ربربخئعش دو ربربهش aش(كربعّشكسربت ششورب تم)شا(كربعّشكسربربت ش
ل )()22شفشعشميتننخشتحلت شبنسخحاشت ست شتجلخكإشبإ و شهملهشل شتنزاع ا؟شش
ت صن

ش شميتتش

جشأل عشهنّشت تنزاعشت

شانخحربلششهنشانربزّلششكنز رباششتخل رب ششممنربخششهربوشش

ت سربربت تاشت خئعربرباشنانشتجلوتكربربإش بعربربإشتنزاربربعشتجلخكربربإشكنز ربرباشت ربربخئعجشهرب تشكعَّربربهش عربربىشهنّشت سربربأ اش
تت خق ّاشاملشا هلشهوإشمىلشجنخحاشت ست شتجلخكإ(.)24ش

ت أإدتاشتجلخكإاشكعشخش نإشمجشودشت دشربخأششدربخه اششغربريششجنسرباششامنشورب مششتعخد شربخجششا
جملة الكلية اإلسالمية اجلامعة  -النجف األشرف
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تصريشجنساشمبس نشم تبتشخشيفشت خأشا وشقصربإشششرب بشخ؛ششألنشتحلترب ششت دشربرششهنشجنخحرباششت سربت شتاش
خمصوصاشبخ خئعخاشكنشخجشاهرشتخل شت

ش

تشد سخًشيفشت درب آنششت ترب ا جششاكربخششاعنرب ششبشربخشش

كتشحخئ شت ست تاشت خئعا(.)21ش
فدإشادنشيفشت غ شتحملتخث شمنشت ست شت خئعشجنسجشاخيرب ثششبربهشتجلخكربإششكربخ بنجششاحنربوهششكربتشش
تحلل ششت ست شفإملهش سشبنسسشامنشكخنشو تكخً(.)44ش

املطلب الثاني
عقوبة متناول املخدرات
تختعفشفدشخأشت كخك اشيفش دوباشتنخالشت أإدتاش عىشقو ني ش
ت دولشتألال شتنشت أإدتاشغريشكست ا؛شألملشخش شترن شمىلشت نلواشات ع بإاجشاممنربخششتغربريشش
ت عدعشاحيصعشكعشربخششتغ ربلششتحلربوتمششتخل ربسششفشربرششك سربإاشش ععدربعششك ربخششيفشت بربنج شاتحلشل لرباجش
ف سربربلشف شربربخشت تعزاربرب جشاهربرب تشتحلتربرب شهربربوشت لربربشودش(.)41شا ششربرب شيفشهنشهربرب تشتحلتربرب شخمربربتصش
بخ عخصرشت

شملشاتتش ع شخشوإ شجمعولشا دوباشكد داشكع ناشكتشت لخدذشا

شألملهشملشاعشإش

يفشكودنشهنشاعخقلشهوإش عىش مللشاتوإش هشوإشبخحلإشات تعزا شكع ش خ.ش
اادنشيفشدا اشت تدني شهنشت أربإدتاشكربخألفش ونشاتحلل لرباشاتنشكخملربتشكسربت اجشا تربتشش
ت ظخه شهملهش سشف شخشتحلإجشبعشت تعزا (.)42شششش
ت دولشت ثخملر شات

شتختخدهشت ع كاشيفشت دوت إجشاوخصعه شهنشت أإدتاشكست اجشفشرش

ترن شمىلشتخت لشت ت مشاةشودشت س شكعشخجشاكنعشكتشهنشتحلإشكنربو ششبخ نلربواششات ع بربإاششبربعشش
ات رشف هشزاتلشت عدعجشف سلشف شخش دوباشوإّشت ست (.)43ش

تت شمجشودشت دشخأش عىشهنشكتنخالشت أإدتاش عتإتا شا وشزتلش دعربهشش ش دوبرباشش ع ربهجشش
كتشوإشهاشتعزا .شهكخشم تشتنخالشت دإدشت زاعش ععدعشبإانش
ت دشخأشها خش عىشتعزا شكتنخالشت أإدتاشبإانش

دشفإملهش شوإش ع هشها ربخًجششاتت رب شش

دجش تربتشش هربلششت لربخفع اششمىلشهنشتألف ربونشش

اغربربريهشم تشه اربربلشاتشربربتإشاقرب فشبخ زبربربإجشفإملربربهشاعنرب شبربربخخل شيفشت نسخحربرباشاتحلربإجشكربربخخلبزشم ت
جملة الكلية اإلسالمية اجلامعة  -النجف األشرف
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ه الشاصخدشك

جشبعشهاىل(.)44ششش

قخلشيفشت إدشت أتخد شمنّشهكعشش ئخًشكتشت بنجشاتحلل لاشاتألف ربونشش شوربإَّشش ع ربهششامنشحربت شش
كنهجشبعشاعزدشمبخشنانشتحلإ(.)40شش
اق إشت لخفع اش دوباشكتنخالشت أربإدتاششمبربخششم تشملشاصربعششمىلشوخ رباشتإلنكربخنشات
ت

ربط تدش

شتعسئهشمىل شتنخا هجشفإنشاصربعششمىلشتعرب ششتحلخ رباشش شاعربزدجششبربعششجيربلشش ع ربهششتإلقرب ذشش نربهششمكربخشش

بخحتع خلش إهشهاشتدع عهشتإدجي خ

()46

.ش

اادنش تشت لخفع اشها خً شكعشش تبشهحت شكثريهشكتشل شهاشغريهخشو مشقع عهشاكثريهجش
اكعشل شو تمشاحيإششخدبهشامنشملشاست .شاخ ثشبخ ل تبشكخشو مشكتشتجلخكإتاشفرب ششوربإشش
ف شخجشامنشو كتشاهحت اجشبعشت تعزا شكتثريشت بنجشاتحلل لا شاتألف ونشااترب هششهكربعششاسربريشش
كنشخشكتشغريشقصإشت إتاكاجشاابخحشحلخ اشت تإتا (.)42ش
اقخلشتبتشت ا شقخ إاشت ل اعاشهَنَّشكخشتلربتش هةششت نُّ ربومششكةربتْششت ُن كربخاششكربخخل ششات زملربخششف ربهشش
تحلَإُّشاكخش َخشتلتش هشكخ َ تاشف هشت تعزا .شاتحلل لاشممَّخشالتش شخشآكعوهخجشاميتنعونش تشت كشخ(.)44ش

املطلب الثالث
زراعة املخدرات والتكسب بها
فخألصعشيفشم دخأشت برب دششيفشتألدضش عزدت رباششهربشو شتإلبخورباششف ربخششهربوششكبربخحششزدت تربهجشش دو ربهشش

تعخىل ش[أَفَرَأَيْتُ مَّ تَحْرُثُ نَ * أَأَنتُ ْ تَزْرَعُ نَ ُ أَمْ نَحْنُ لزَّ رِعُ ن](.)41ش

فخمااشتربإلشش عربىششمبخورباششت ربزدذششكربتشش شرباششت كتنربخنششبربهجششاقربإششاتربونشت ربزدذششكنربإابخًششبدصربإشش

ت تصإ ش دو هش iش(كخشكتشكسع شاغ مشغ حخًجشهاشازدذشزد خًشف أكربعششكنربهششدربريششهاشمملسربخنششهاش

بش اشم شكخنش هشبهشصإقا)(.)14شاقإشاتربونجششات بربخًششم تشتوتربخثششت نربخمششم ربهش.شاقربإششاتربونششم دربخأشش
بعضشهملوتذشت ب ادشو تكخًجشكثعشم دخأشولش زدذشا
اكخشميخ عهشارن شمىلشت
املشا

شبخ نخمجشكخحلل لاشاتألف ون؛شألنّشه تش

دشافععشتحل تمجشاكخشهن شمىلشتحل تمشفشوشو تم(.)11ش

ش ع خأشت كخك اشحب كاشزدت اشت أإدتاشات تتسلشبشربخشو كرباشكطعدرباجشبربعشق ربإش

ت عع خأشتحلت شمبخشت تشكخملتشهلخشكن عاشحمععاشاعتنىشبشخشكخ حت خناشكنشخش صنعشتألناااشا ربإتاتاشش
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تألك تضشاملشتتتشزدت تشخش غ ضشت ملت خذشتحملرب مششكنشربخشفرب ششبربأمششف شربخششا شيفشت ربخلششتحلخصربعشش
كتشب عشخجشاهكخش وشكخملتش ملت خذشتحمل مشكنشخشفتن مشزدت تشخشات كتسربخبششبشربخششك ربخششحيرب مششت ربخلشش
تحلخصعشكتش

(.)12شش

هكخشمجشودشت دشربخأششفدربإشقربخ وتشحب كرباشتإلجتربخدششبربخ وتنششت أربإداجششاتختخ هربخششاحرب عاشش عرب ب شش
ت تسخد جشق خحخًش عىشو كاشتخل رب جشات ت ربخنتًش عربىشتوخنارب شكربثرياشكرنتشهربخششهنشكربخششورب مششتهللش
ت ملت خذشبهشحي مشب عهشاهكعش نه(.)13ش
اقإشقخ وتشهنشتح شتخل شاتنخالشه هشت أإدتاشش خًجشف تونشت نشربرشش ربتششب ربعششتخل رب ششكتنربخا ًشش
تن ا شب عشه هشت أإدتاش خشارتتلش عىشت اجيشخشكتشت خحإجشات

خدشبربنيشهفرب تنشتألكرباش.شك ربخششهنش

كخشادنشكتشحت ا شب عشكعشكخشو كهشتهللجشاربإلششها ربخشش عربىششحترب ا ششب ربعشهرب هششت أربإدتاش(.)14شاو نئرب شش
اتبنيش ع ربخًش ربإ شمجشربودشت دشربخأششو كرباششتإلجتربخدششيفشهرب هششت أربإدتاششاتختخ هربخششو فرباششتربإدشت رب ب جشش
ف

ًش خشيفش

شكتشتإل خملاش عىشت عص اشت

ش ششبشاشيفشو كتشخ.ش

اتت رب شمجشربربودشت دشربربخأش عربربىشحترب ا شزدت ربرباشتحللرب شجشاتخللربربأخكجش حربربتأ تثشت ربربخناش
ت أإداشكنش خش تعخد شخشهاشتإلجتخدشف شخجشاو كاشزدت تشخشكتشا وه

()10

ش

ها ً شكخشدا ش تشتبتش بخمش±شهنشدحربولشتهللشiشقربخل ش((منشكربتشورببسشت عنربلشهاربخمش
ت دطخفشوتىشاب عربهشممربتشاتأرب هشلرب تشفدربإشتدنرب شت نربخ شد))()16جشفشرب تشن ربعش عربىش
و كاشزدت تش خشبط اداشن اشت نص.ش
خمل خً شمنشزدت اشه هشت أربإدتاشم خملرباشش عربىشت عصرب اجشاهربرشتعربخدرشت أربإدتاشاتإلجتربخدشش
ف شخجشاتإل خملاش عىشت عص اشكعص ا.ش
خ ثخً ش منشزدت تشخشهل تشت غرب ضشد ربخشكربتشت ربزدتذشبتعربخدرشت نربخمشهلربخجشامجتربخده ششف شربخجش
ات

خشبخ عص اشكعص اجشا

شألنشمملتخدشت نت شبخ دعربلجشت رب

شهربوش بربخداش ربتشش

ك ته اشت دعلشابغ هشت نت جشف ضش عىشكعشكسع شيفشكعشوخل.ش
بعشادنشيفشصن شكسع ش تشدحربولشتهللش iش((هنشكربتشملشانترب شت نترب شبدعبربهش-شبربخ عنىش
ت

شب نخش-ش سش نإهشكتشتإلميخنشوباشخ نل))(.)12شاف هشخمخ اش و رشتألك شت رب

بربخ دوتملنيشت رب شا ربربعتش رب

شملشربىش نشربخش

شجش و ربوبشدخ ربرباشا ربرشتشألكرب شف ربربخش رب سشمبعصرب اشهللشا حربربو هش
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بإمجخذشت سع ني.ش

خالصة البحث:
ممخشتدإمشيفشت بخو شات طخ لشتوصعشت بن شمىلشت نتخئجشتمت ا ش
-1شت أإدتا هر كع كخنا تإخع س شتإلملسخنج اتع ع عى تعط ع اتوإاشكربتششاةخئ ربشهش
هاشهكث جشاكنهشمج عشتألناااشات عدخقريشت ر اشيفشتحلخ اشتجلس اشات ن س اج حربوتأش كخملربتش
حخئعا ها هق تص ها كسنوقخً هم غخزتًشهمشودنخًشه شبتخفاشهملوت شخشت ع افا.ش
-2شجيوز ت تربإتا ششبخ أربإدتاش ع رب اداش اتحلخ رباجش ا رب تش

ربوتشب

حمربإناش اهربشو كربتشش

بخبشت تإتا شبخحل تمشكتشت عشت صعناشات ع ثجشحوتأ كخملتشت أإدتاشدب ع اشها
كصنعا.
-3شتت

ت دشخأش عىش دوباشكتنخالشت أإدتاش غريشت تإتا جش تنش شتختع وتشيفشحتإاربإش

ت عدوبج فدخل بع ش شبخحلإ كخخل جشاقخلشت بعضشت خ شبخ تعزا شمبخشا تهشتحلخك  .ش
-4ش منّشتخداخشةشربودشبعربضشهملربوتذشت أربإدتاشقربإا ش ربإتًشاصربعشمىلش4444شحربناش ش4مجشفدربإش
فربربهشت سربربوك اونشات صربرب اونشاتإلكمتدوداربرباشتإلشغ اد ربرباشات اكخمل ربرباجشاتحربربتأإكهش
تألدبخأشكثعشتبتشح نخشيفش

ثشتألك تض.شش

-0شمنشفوتئإشت أإدتاشدب خًشهكث شبتثريشكتشفوتئربإشت تنربولجشا رب سش عتنربولشم َّربخشبعربضش
ت وتئإشت صنخ اشت بس طاشملسب خً.شاه تشكصإت شقو هشتعخىل ش[وَإِثْمُهُم أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمو ].ش

ابخ غ شكتشهنشفوتئإشت أإدتاشهكث شكتشت ست جشام
رب جشفربربإملش شكنعربربوتشت أربربإدشا

تدشت سربت شهكثرب شكنشربخجشاكربعش

نربربوتش ع سربربت .شاهرب تشيفشتحلد دربرباشكربربتشت حن رب تفشيفش

ت نظ شمىلشت تونشاتحل خا.ش
-6شتنشته شهن اشو كرباشتحربتع خلشت أربإدتاشملربخشة اشمىلشوصربولشت

رب دشكربتشت حربتع خلش

بص تهشكصإتقخًشكتشت تشعتاشت نشرش نشخشيفشتمااشت ت مياشاهوش شحيصربعشبربخ اشات رب تنيش
اممنخشحيتخثشمىلشتت تدشت حتع خلشك تاش إاإا.شش
ش
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Abstract
Making progress in the detective and demands research found the
following results:
1- Drugs are all material intervention of the human body, and is
working to disable one of its functions or more, and it all medicines
and drugs affecting the status of physical, psychological, whether
liquid or tablets or powder or gas or injections of any of all kinds
known.
2- may need medication for the drug and the need for, and within
specific controls a door Therapeutics haraam for interest and
treatment, whether natural or manufactured drugs.
3- unanimously agreed on the death affordable drugs for non-medical
treatments, but they differed in determining the penalties, said some
of them such as alcohol limit, and said others, including Baltazir sees
the ruling.
4- The history of the emergence of some very old types of drugs up to
4000 years BC 0 AD, it was defined by the Sumerians and the
Egyptians and the Greek Empire and Romania, and used by
physicians such as Avicenna in the treatment of diseases.
5- The medical benefits of the drug far more than the benefits of
alcohol, and alcohol is not only some of the benefits of industrial
relatively simple. This confirms the verse: , but the sin is greater
than benefit them . Although the benefits of the drug more than
schnapps, schnapps and harm more of them, however, they were
denied the drug and allowed the heady. This deviation from the truth
in the view of the universe and life.
6- The most important evidence of the sanctity of the use of drugs to the
headmistress for damage from use as an illustration of doom
Terminator them in verse, which does not get at all, and both times,
but needs to be repeated many times to use.
ش
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هوامش البحث
))1شانظرب ش سربربخنشت ع رب بجشتبربربتشكنظربربودش(كربربخناشخربربإد)جشاتربربخثشت ع رب امجشحم ربربإشك ت ربربىشت زب ربربإ ش(كربربخناشخربربإد)جش
ات دخكومشتحمل جشت ريازشهبخن ش(كخناشخإد).ش
))2شانظ شت عس شت وح جشمب ته شكصط ىشاآخ انجش(كخناشحت جشافرت).ش
) (3انظ شت

ا جشششخبشت إاتشتمحإشت د تيفش(ا ش644هرب)جشنتدشت تتلشت عع رباجشبربريااجش1414هربرب ش1114مجش

 1ش.212ش
)(4شانظ ش

مياشتعخدرشت أإدتاشيفشت دخملونشت دخدنجشت إكتودشحم إش بإجشنتدشت نل شبخ كزشت ع بربرش عإدتحربخاش

تألكن اشات تإدالجشت اخضجشص.143شش
))0شانظ شت أإدتاشات عدخقريشت أإداجشحعسعاشكتلشكتخفناشتجل مياش-شت تتخبشت تبعجشازتداشت إتخع رباجشك كربزش
هحبخنشكتخفناشتجل مياجشت سعونااجش1440هرب ش1140مجشص-62ش.24ش
))6شت صإدشمل سه.ش
) (2انظ شت تغ ااشات ل ابخاشت او اجشهكنيشداحياجشنتدشت دع جشبريااجش 3جش1143مجشص.144ش
))4شت صإدشمل سا شص.141ش
)(1شت صإدشمل سه شص.142ش
)(14شت أإدتاشات عدخقريشت أإدا شص.23-22ش
))11شت صإدشمل سه ش.22-21ش
()12شت وحو اشت ع ب اشت س اجشكخناش(خإد)ش+شةخه اشتعخدرشتحلل لا شص.32
)(13شانظ شت دخكومشتحملرب جشت ربريازشآبربخن جش 1ش144ش+شانظرب شجم ربعشت بنرب اتجش 2ش221ش+شت أربإدتاشاتشعدربخقريش
ت أإدا شص.123ش
))14شانظ شت دخكومشتحمل جشت ريازشآبخن جش 1ش.144ش
))10شانظ شت عس شت و ز شص.21ش
)(16شت صإدشمل سه شص.116ش
)(12شانظ شت أإدتاشات عدخقريشت أإدا شص.112ش
)(14شانظ شتإلنكخنجش بإشتحلت شت ع رجشت زه تأش إل

م شت ع برجش 1جش1446هرب 1146م شص.21ش

)(11شت صإدشمل سه شص.34ش
))24شانظ شت أإدتاشه فشكنشخجشتملطوتنشت بستخملرجشت تتباشت ل ق اجشبريااج1121م شصش.13ش
))21شت صإدشمل سه.ش
))22شانظ شجمعاش خكعاشتإلكخمششحم إشبتشحعونشتإلح ك اج شت عإنشتألالجش1441هرب شص.443شش
))23شانظ رب شت أربربإدتاشات ربربر تاشت عدع ربرباجشح رب فشت ربربإاتششربربخهنيشجشكطربربخبعشت رب زن جشت اربربخضجش 1جش1142م ش
ص.12ش
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))24شانظ شت أإدتاشات ر تاشت عدع ا شص.32
))20شت صإدشمل سه.ش
))26شانظ شت أإدتاشات ر تاشت عدع ا شص.34
) (22ت صإدشمل سه.ش
)(24شكخشادتأشت دهجشحم إشت صإد(ا ش1421هرب)جشكطبعاشقع جشق شت دإحرباجشت طبعرباشت ثخ ثرباجش1422هربرب ش2442مجش 2ش
.224ش
))21شحوداشت نسخأ ش.21ش
)(34شحوداشت بد ا ش.110ش
)(31شتألكخ رجشت ل خشت طوحرش(ا ش464هرب)جشنتدشت ثدخفاش عطبخ اشات نل شات توزاعجشق جش 1جش1414هرب شص.026ش
)(32شت أربربإدتاش(شمللربربربأتشخجشهملوت شربربربخشه ربرب تدهخ)جشمنتداشتخلربربربإكخاشت طب ربرباجشجمعربربرباشاز ربربربتشيفشكعربرب ضشكتخفنربربرباش
ت أإدتاجشت إكخمجش1441هرب 1141م شص.شش
))33شيفش ع شت ن سشت

ت خ رجش بخمشحم ونش وضجشنتدشت نش اشت ع ب اش عطبخ اجشبريااجش1144م ش.203ش

)(34شت عزاك خاجش ع ع

جش 2ش.413ش

))30شحوداشت خئإا ش.11ش
))36شانظ شت أإدتاشات عدخقريشت أإدا شص.124ش
))32شانظ شكخشادتأشت دهجشحم إشت صإدجش 2ش.230شش
)(34شحوداشتأل تف ش.102ش
)(31شانظ شحبعشت س مجشحم إشبتشم

خ عشت صنعخملرجشكطبعاشتحلعيبجشكص جش1321هرب 1164مجش 4ش.04ش

((44شحوداشتأل تف ش.33ش
((41شانظ شت ت سريشت وح جشاهباشت زو عرجشنتدشت ت جشنكل جشت طبعاشت ثخمل اجش1422هرب 2466مجش 1ش.604ش
))42شحوداشت نسخأ ش.43ش
)(43شانظ شحبخدشتألملوتدجشحم إشبخق شتجملعسرش(ا ش111هرب)جشكرحسا شت وفخأج شبريااجش1443هرب 1143مجش 41ش.264ش
)(44شانظ شت صبخحشت نريجشت وكر ش(كخناشحت ).ش
)(40شانظ شت

نتاشيفشغ الشت د تنجشت تغلشتألص شخملرجشكطبعاشتحلعيبجشكص جش1161م.ش

)(46شانظ شت غ جشتبتشقإتكاجشدبعاشكتتباشت دخه اج شبإانشحناجش 1ش.160ش
()42شكستإدفشت وحخئعجشكريزتشوسنيشت نود شت طمحرش(ا ش1324هرب)جشكرحساشآلشت ب تشdشإلو خأشت ربرتتنجش
بريااجش 2جش1444هربش ش1144مجش 12ش.46شش
)(44شكستإدفشت وحخئعج شبخب ش11شكتشهبوتبشتألش باشتحمل كا ش.10ش
)(41شكستإدفشت وحخئعج شبخب ش12شكتشهبوتبشتألش باشتحمل كاشتحلإا
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))04شانظ ش كشرب بشتألوتربخمشيفشب ربخنشتحلرب لشاتحلرب تمجش بربإشتأل عربىشت سرببزاتد ش(شا ش1414هربرب)جشبربإانشكطبعرباجش
ت طبعاشت تبعاجش1416هجش 23ش.162ش
))01شت صنفجشتبتشهبرشش باشت تويفش(ا ش230هرب)جشنتدشت ت جشبريااجش 1جش1441هرب 1141مجش 0ش.424ش
) (02ت تخيفجشت ل خشت تع

ش(ا ش321هرب)جشنتدشت تتلشتإلح ك اجشدش تنجش 3جش1362كجش 0ش.214ش

)(03شحوداشت بد ا ش.110ش
)(04شانظ شكخشادتأشت دهجشحم إشت صإدجش 2ش.232شش
)(00شت صإدشمل سه.شش
)(06شانظرب رب ششرب رب حشت عرب رب ااشت ربربربو دىجشحم ربربربإشبربربربخق شت صربربربإد(ا ش1444هرب ربرب)جشكطبعربربرباشتمنتبجشت نسربربربفشتألشرب رب فجشش
1ج1311هربش ش1121مجش 3ش.362ش
))02شانظ شكش بشتألوتخمشيفشب خنشتحل لشاتحل تمجش بإشتأل عىشت سبزاتد جش 23ش.102ش
))04شانظ شكع اشت تدو جشحم إشهكنيشزاتشت إات(ا ش)1411جشكطبعاشكش جشق شت دإحاش 2جش1413هربجش 6ش.302ش
))01شانظ شت دربهش عربىشت رب تهلشتألدبعرباجشش بربإشت رب محتشتجلزارب شجشنتدشت ربثدعنيجشبربريااشجش بنربخنشجش 1ج1411هربرب ش
1114مجشص.11ش
)(64شانظ شدحخئعشت لربش إشت ثربخملرجشزاربتشت ربإاتشت عربخكعرش(ا ش160هربرب)جشكطبعرباشكتتربلشتإل رب مشتإلحرب كرجشقرب ش
ت دإحاجش 1جش1421هربج 1ش.642ش
))61شانظ شدا اشت تدنيشيفشش حشكتش شحي

هشت د هجشحم إشتدرشتجملعسر(ا ش1424هربرب)جشكطبعرباشت عع رباجششقرب جش

1314هربجش 14ش.103ش
)(62شش حشت ع ااشت و دىجشحم إشبخق شت صإدجش 3ش.362ش
) (63ت صإدشمل سه.ش
)(64شت صإدشمل سه.ش
))60شانظ ش وخشرب اشدنشتحملتربخدش عربىشت ربإدشت أتربخدجشتبربتش خبربإاتش(ا ش1202هربرب)جشنتدشت ترب جشبربريااجش1410هربرب ش
1110مجش 4ش.244شش
)(66شت صإدشمل سهجش 6ش.402شش
))62شانظ شت إدشت أتخدجشتحلص ترش(ا ش1444هرب)جشنتدشت ت ج شبريااجش بنخنجش1410ه 1110مجش 2ش.14ش
))64شدا اشت طخ بنيجشت نوا (ا ش626هرب)جشنتدشت تتلشت عع اجشبريااجشبإانشحناجش 14ش.121شش
)(61شتجمل وذجشت نوا جشنتدشت ت جشبريااجشبإانشحناجش 1ش.34شش
))24شحبعشت س مجشت صنعخملرجش 4ش.04ش
)(21شت

ا جشششخبشت ربإاتشتمحربإششت درب تيفش(ا ش644هربرب)جشنتدشت تتربلشت عع رباجشبربريااجش1414هربرب ش1114مجش 1ش

.214شش
)(22شوخش اشت إحوقرش عىشت ل حشت تبريجشت إحوقرش(ا ش1234هرب)جشدبعاشنتدشت ت جشبريااجش 4ش302جشش
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))23شانظ شت تخا شت تم جشتبتشت ا(ا ش224هربرب)جششنتدشت تتربلشت عع رباجشبربريشااجش 1ج1444ه 1142مجش 3ش
.420شش
)(24شكلخفشت دنربخذشجشكنصربودشت بشربوترش(ا ش1401هربرب)جشنتدششت تتربلششت عع رباجششبربريااجش ش1جش1414هربرب ش1112مجش 6ش
.144ش
)(20شانظ شش حشت ع ااشت و دىجشحم إشبخق شت صإدجش 3ش.364ش
)(26شانظ ش ت تند شيفششرب حشت عرب ااشت ربو دىجش عربرشت غرب ا ش(تد ارب شحبرب شت سرب إشتخلربوئر)جشكرحسرباشمو ربخأشآ ربخدش
تألكخمشتخلوئرجشق جش 1426ج2هرب ش2440مجش 3ش.10ش
)(22شاحخئعشت ل عاجشتحل شت عخكعرجشهبوتبشتألش باشتحمل كاجشبش10جشحش0جش 20ش.326ش
) (24انظ شت تند شيفشش حشت ع ااشت و دىجش 3ش.10ش
)(21شانظ شكغ شتحملتخثشيفشش حشكنشخثشت طخ بنيجشحم إشبتشهمحإشت ل ب

(ا ش122هرب)جشنتدشت ت جشبربريااجش

 1ش.22ششش
)(44شت صإدشمل سه.ش
))41شانظ شت تند شت تئعش أتص شت ل تئعجشت دإتنشت سرب ود ش(ا ش426هربرب)جشكطبعرباشتخل ربخمجشقرب جش ش1444ج1هربربجش
 4ش366ش+ش وته شت ت مجشحم إشوستشتجلربوته

ش(ا ش1266هربرب)جشنتدشت تتربلشتإلحرب ك اجشدشرب تنجش ش2جش

1444هربجش 41ش.441ش
))42شانظ شدا اشت تدنيشيفشش حشكتش شحي

هشت د هجشحم إشتدرشتجملعسرج 14ش.103ش

))43شانظ شقوت إشتألوتخمجشت ع كاشتحلعرش(ا ش236ه)جشكرحسرباششت نلرب ششتإلحرب كرششت تخبعرباششجل خ رباششت إدحربنيشش
بد شت ل فاجش 1جش1411هربجش 3ش.004ش
)(44شدنشتحملتخدجشتبتش خبإاتجش 3ش.160ش
))40شانظ شت إدشت أتخدجشتحلص ترش(ا ش1444هرب)جشنتدشت ت ج شبريااجش بنخنجش1410ه 1110مجش 2ش.14ش
()46شوخش اشت إحوقرجشت إحوقرجش 4ش.030ش
))42شانظرب شفربربت شت عربربنيجشزاربربتشت ربربإاتشت ع بربربخد (ا ش142هربرب)جشنتدشت ترب جشبربربريااجش 1جش1414هربرب 1112مجش 4ش
.122ش
))44شانظ شت تخا شت تم جشتبتشت اجش 3ش.420شش
)(41شحوداشت وتقعا ش-63ش.64ش
))14شكستإدفشت وحخئعجشكريزتشوسنيشت نود جشبربخبشتحربتنبخبشت غرب مشات ربزدذجش 13ش26ش+شصربن شت بأربخد جش
ت بأخد ش(ا ش206هرب)جشنتدشت ت جشبريااجش1441هرب 1141مجش 3ش.66ش
)(11شانظ شدنشتحملتخدجشتبتش خبإاتجش 3ش.160ش
)(12شانظ شه وباشت حت تخأتاجش عربرشتخلربخكنئرجشت ربإتدشتإلحرب ك اش عطبخ رباجشبربريااجش ش1جش1424هربرب ش1111مجش 2ش
.111ش
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)(13شصن شت بأخد جشت بأخد جش 3ش.114شش
)(14شانظ شه وباشت حت تخأتاجش عرشتخلخكنئرجش 2ش.31ش
)(10شت صإدشمل سه.ش
)(16شتعأ صشتحلبريجشتبتشوس شت عسد ملرش(ا 402هرب)جشنتدشت ت جشبريااجش بنخنجشبإانشحناجش 4ش.231ش
)(12شصن شكسع جشكسع شت ن سخبود ش(ا ش261هرب)جشنتدشت ت جشبريااجش بنخنجشبإانشحناجش 1ش.01ش

قائمة املصادر واملراجع
خريشكخشملبإهشبهشت د آنشت ت ا .ش
.1شه وباشت حت تخأتاجش عرشتخلخكنئرجشت إتدشتإلح ك اش عطبخ اجشبريااجش 1جش1424هرب 1111م.
.2شتإلنكخنجش بإشتحلت شت ع رجشت زه تأش إل

مشت ع برجش 1جش1446هرب 1146م.ش

.3شتألكخ رجشت ل خشت طوحر(ا ش464هرب)جشنتدشت ثدخفاش عطبخ اشات نل شات توزاعجشق جش 1جش1414هرب.ش
.4شحبخدشتألملوتدجشحم إشبخق شتجملعسرش(ا ش111هرب)جشكرحساشت وفخأجشبريااجش1443هرب 1143م.ش
.0شتخثشت ع امجشحم إشك ت ىشت زب إ ش(ا ش1240هرب)جشنتدشت ت جشبريااجش1414هرب 1114م.ش
.6شت تغ ااشات ل ابخاشت او اجشهكنيشداحياجشنتدشت دع جشبريااجش 3جش1143م.ش
.2شت ت سريشت وح جشاهباشت زو عرجشنتدشت ت جشنكل جشت طبعاشت ثخمل اجش1422هرب 2466م.ش
.4شتعأ صشتحلبريجشتبتشوس شت عسد ملرش(ا 402هرب)جشنتدشت ت جشبريااجش بنخنجشبإانشحنا.ش
.1شت تند شت تئعش أتص شت ل تئعجشت دإتنشت س ود ش(ا ش426هرب)جشكطبعاشتخل خمجشق جش 1444ج1هرب.شش
.14شت تند شيفشش حشت ع ااشت و دىجش عرشت غ ا (تد ا شحب شت س إشتخلوئر)جشكرحسرباشمو ربخأشآ ربخدشتألكربخمش
تخلوئرجشق جش 1426ج2هرب ش2440م.
. 11ش

مياشتعخدرشت أإدتاشيفشت دخملونشت دخدنجشت إكتودشحم إش بإجشنتدشت نل شبخ كزشت ع بربرش عإدتحربخاش
تألكن اشات تإدالجشت اخض.ش

.12ش وته شت ت مجشحم إشوستشتجلوته

(ا ش1266هرب)جشنتدشت تتلشتإلح ك اجشدش تنجش 2جش1444هربرب.ش

.13شوخش اشت إحوقرش عىشت ل حشت تبريجشت إحوقر(ا ش1234هرب)جشدبعاشنتدشت ت جشبريااجشبإانشحنا.شش
.14شوخش اشدنشتحملتخدش عىشت إدشت أتخدجشتبتش خبإات(ا ش1202هرب)جشنتدشت ت جشبريااجش1410هرب 1110م.ش
.10شت إدشت أتخدجشتحلص ترش(ا ش1444هرب)جشنتدشت ت جشبريااجش بنخنجش1410ه 1110م.ش
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.16شدحربربخئعشت لربربش إشت ثربربخملرجشزاربربتشت ربربإاتشت عربربخكعر(ا ش160ه ربرب)جشكطبعربرباشكتتربربلشتإل رب مشتإلح رب كرجشق رب ش
ت دإحاجش 1جش1421هرب.ش
.12شدا اشت طخ بنيجشت نوا (ا ش626هرب)جشنتدشت تتلشت عع اجشبريااجشبإانشحنا.شش
.14شدا اشت تدنيشيفشش حشكتش شحي

هشت د ربهجشحم ربإشتدربرشتجملعسربر(ا ش1424هربرب)جشكطبعرباشت عع رباجشقرب جش

1314هرب.ش
.11شحبعشت س مجشحم إشبتشم

خ عشت صنعخملرجشكطبعاشتحلعيبجشكص جش1321هرب 1164م.ش

.24ششربربرب حشت عربربرب ااشت ربربربو دىجشحم ربربربإشبربربربخق شت صربربربإد(ا ش1444هربربربرب)جشكطبعربربرباشتمنتبجشت نسربربربفشتألشربربرب فجش
1311ج1هرب 1121م.ش
.21شصن شت بأخد جشت بأخد (ا ش206هرب)جشنتدشت ت جشبريااجش1441هرب 1141م.ش
.22شصن شكسع جشكسع شت ن سخبود ش(ا ش261هرب)جشنتدشت ت جشبريااجش بنخنجشبإانشحنا.
.23شت تخا شت تم جشتبتشت اش(ا ش224هرب)جشنتدشت تتلشت عع اجشبريااج 1444ج1هرب 1142م.شش
.24شفت شت عنيجشزاتشت إاتشت ع بخد ش(ا ش142هرب)جشنتدشت ت جشبريااجش 1جش1414هرب 1112م.ش
.20شت ا جشششخبشت إاتشتمحإشت د تيفش(ا ش644هرب)جشنتدشت تتلشت عع اجشبريااجش1414هرب 1114م.ش
.26شت دهش عىشت تهلشتألدبعاجش بإشت محتشتجلزا
.22شيفش ع شت ن سشت

جشنتدشت ثدعنيجشبريااجش بنخنجش 1411ج1هربرب 1114م.ش

ت خ رجش بخمشحم ونش وضجشنتدشت نش اشت ع ب اش عطبخ اجشبريااج1144م.ش

.24شقوت إشتألوتخمجشت ع كاشتحلعرش(ا ش236هرب)جشكرحساشت نلرب شتإلحرب كرشت تخبعرباشجل خ رباشت إدحربنيجش
ق شت ل فاجش 1جش1411هرب.ش
.21شت تخيفجشت ل خشت تع

ش(ا ش321هرب)جشنتدشت تتلشتإلح ك اجشدش تنجش 3جش1362ك.ش

.34شكلخفشت دنخذجشكنصودشت بشوتر ش(ا ش1401هرب)جشنتدشت تتلشت عع اجشبريااجش 1جش1414هرب 1112م.ش
.31شكع اشت تدو جشحم إشهكنيشزاتشت إات(ا ش1411هرب)جشكطبعاشكش جشق شت دإحاجش 2جش1413هرب.
.32ش سخنشت ع بجشمجخلشت إاتشحم إشبتشكت مش(تبتشكنظود)ش(ا ش211هرب)جشكنلودتاشهنبشتحلربوزاجشقرب ش
ت دإحاجش1440هرب.ش
.33شكخشادتأشت دهجشحم إشت صإد(ا ش1421هرب)جشكطبعاشقع جشق شت دإحاجش 3جش1422هرب 2442م.ش
.34شجمعاش خكعاشتإلكخمششحم إشبتشحعونشتإلح ك اجشت عإنشتألالجش1441هرب.شش
.30شتجمل وذجشحمرشت إاتشت نوا ش(ا 626هرب)جشنتدشت ت جشبريااجشبإانشحنا.ش
. 36شت أإدتاش(شمللأتشخجشهملوت شربخشه رب تدهخ)جشمنتداشتخلربإكخاشت طب رباجشجمعرباشاز ربتشيفشكعرب ضشكتخفنرباش
ت أإدتاجشت إكخمجش1441هرب 1141م.ش
.32شت أإدتاشه فشكنشخجشتملطوتنشت بستخملرجشت تتباشت ل ق اجشبريااج1121م.ش
.34شت أإدتاشكتشت دع شمىلشت حتعبخنجشن.شحم إشحم ونشتهلوتد جشكطبعاشكتخبشتألكاجشقط جش1442هرب.ش
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.31شت أإدتاشات عدخقريشت أإداجشحعسعاشكتلشكتخفناشتجل مياش-شت تتخبشت تبعجشازتداشت إتخع اجشك كربزش
هحبخنشكتخفناشتجل مياجشت سعونااجش1440هرب ش1140م.ش
.44شت أإدتاشات ر تاشت عدع اجشح فشت إاتششخهنيجشكطخبعشت

زن جشت اخضجش 1142ج1م.ش

.41شكسربربتإدفشت وحربربخئعجشكربربريزتشوسربربنيشت نربربود شت طمحربربرش(ا ش1324هربرب)جشكرحسربرباشآلشت ب ربربتشdشإلو ربربخأش
ت رتتنجشبريااجش 2جش1444هربش ش1144م.ش

.42شت صنفجشتبتشهبرشش باشت تويف(ا ش230هرب)جشنتدشت ت جشبريااجش 1جش1441هرب 1141م.ش
.43شت عس رب شت وح رب جشمب رب ته شكصربربط ىشاآخ رب انجشجم ربربعشت عغربرباشت ع ب ربرباجشنتدشت ربربإ واجشمحربربطنبولجش ش2جش
1141م.ش
.44شكغ شتحملتخثشيفشش حشكنشخثشت طخ بنيجشحم إشبتشهمحإشت ل ب

(ا ش122هرب)جشنتدشت ترب جشششبربريااجش

بإانشحنا.ششش
.40شت غ جش بإشتهللشبتشتمحإشبتشقإتكاشتحلنبعر(ا ش624هرب)جشدبعاشكتتباشت دخه اجشبإانشحنا.ش
.46شت

نتاشيفشغ الشت د تنجشت تغلشتألص شخملر(ا ش042هرب)جشكطبعاشتحلعيبجشكص جش1161م.ش

.42شكش بشتألوتخمشيفشب خنشتحل لشاتحل تمجش بإشتأل عىشت سبزاتد (ا ش1414هربرب)جشبربإانشكطبعرباجش ش4جش
1416هرب.ش
.44شاحربربربربخئعشت لربرب رب عاجشتحلربرب رب شت عربربربربخكعر(ا 1144هربرب ربرب)جشنتدشمو ربربربربخأشت ربربربربرتتنشت ع بربربربربرجشبربربربربريااجش بنربربربربخنجش
1443ج0هرب 1143م.ش
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