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 إن احلؿد هلل، كحؿده وكستعقـف وكستغػره، وكعقذ 

بوهلل مـ ذور أكػسـو، ومـ شقئوت أظامفـو، مـ هيده 

اهلل ؾال ُمضّؾ فف، ومـ ُيضِؾؾ ؾال هودي فف، وأصفد أن 

ٓ إفف اهلل وحده ٓ ذيؽ فف، وأصفد أَن حمؿدًا ظبده 

 .ورشقفف

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڈ

 .[١٠٢: آل ظؿران] ڈڦ   ڦ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڈ

  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٿڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ

 [.١: افـسوء]ڈ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ٹٹ    ٹ
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ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ڈ

  ﮵  ﮶  ﮷  ﮴ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲    ﮳

 [.٧١ – ٧٠: ٕحزابا]ڈ﮸   ﮹  ﮺   ﮻  ﮼

 :أمو بعد

ؾنن خر احلديٌ ـتوب اهلل، وخر اهلدي هدي 

 وّذ إمقر حمدثوهتو، وـؾ حمدثي بدظي، ،حمؿد 

 . وـؾ بدظي ضالفي، وـؾ ضالفي ذم افـور

 :وبعد

ؾنن ممو ظّؿً بف افبؾقى ذم هذا افَزمون، تعوضل 

٬مؾَؼات، وا٬مَّشَؿة، وا٬مُّدٙمان، وا٬مُّتـبؾ، بعض ادسؾؿغ 

، ذم مجقع افبالد اإلشالمقي، وذم واجُلَراك، وا٬مُّتؿباك
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افقؿـَقي ظذ َوجف اخلُصقص، وإَن تعوضقفو فُرَبام أَض 

ًّ َيوترافََّضوببعض تؾؽؿ  ، افتل جوءت مجقع () افسِّس

افّديوكوت افَساموَيي بودحوؾظي ظؾقفو، إن مل َتُؽـ ؿد 

ت هبو مجقعًو، بؾ ؿد تزيد  !!أَضَ

ًُ بغ َدّؾَتل هذا افبحٌ ادتقاضع آيوت  وهلذا مَجع

ُؿرآكَقي، وأحوديٌ َكبقَيي، َمو ُيَبَغ بعضًو مـ إضار 

افـَودمي ظـ َتَعوضل تؾؽؿ اخلبوئٌ، وَذَيْؾُتُف بػتووى ـبور 

أهؾ افعؾؿ، مـ أهؾ افُسـَي واجلامظي، مع ُمْؾحؼ مـ 

 .اإلحصوئقوت وافَتؼورير افعؾؿقي بَؿراجعفو

                                                 

 .( وافـػس، وافعؼؾ، وافعرض، وادول، وافـسى،افديـ: ) وهل  ()
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ؾوهلل أشلل أن جيعؾ مجقع أظامفـو وأؿقافـو خوفصي 

فقجفف، ـام أشلفف شبحوكف أن جيعؾ هذا افعؿؾ ذم 

مقزان حسـويت يقم افؼقومي، وأن يـػع بف اإلشالم 

وادسؾؿغ، ذم مشورق إرض ومغورهبو، إَن رّّب 

 .فسؿقع افُدظوء

وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقِّسـو حمؿد، وظذ آفف، 

. وصحبف أمجعغ

 

 

 

أبٌ إبساىيى 
 حمًد بٍ عبدانٌىبة انٌصببي انعبديل

يسجد انسنت ببحلديدة 
8/5/1426 
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احلؿد هلل، وافصالة وافسالم ظذ رشقل اهلل، وظذ 

 .آفف وصحبف أمجعغ

 : أَمو بعد

ؾؼد يََّس اهلل يل إمتوم هذه افرشوفي، افتل أشلل اهلل أن 

يرزؿـل وؿورئفو وشومَعفو٪ افػفَؿ افصحقح فـصقص 

افؽتوب وافُسـَي، وإدراك مدى ِظظؿ هذه افبؾقى، افتل 

وخوصي جمتؿعـو -ظّؿً مشورق إرض ومغورهبو 

 .بوفؼِّس وافػسود افعظقؿ- افقؿـل

َٓ َيّْشُؽِر : وامتثوًٓ فؼقفف  ـْ  َٓ َيّْشُؽُر اهللَ َم

بوفشؽر فطالب - بعد صؽر اهلل-ؾنين أتقَجُف ا٬مـَاَس 

  وٍّخ شىشوٍّخ شىش
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وضوفبوت افعؾؿ ذم مسجد افُسـَي بوحلديدة، افذيـ 

شومهقا ذم هذه افرشوفي افطّقبي، وأصؽر مـ أظون ظذ 

ضبوظتفو وكشـرهو بغ افـوس، ـام أخُص بوفشؽر 

 :اإلخقة

 .ظبداهلل بـ ظؿر بـ ـداف افقظري .١

 .ظبداهلل بـ وهى اهلل بـ صغر افُعجقع .٢

 .ظورف بـ إشامظقؾ بـ كعامن احلاّمدي .٣

 .وضوح بـ ظبدادقيل بـ ظع ادؼطري .٤

افذيـ ـون هلؿ دوٌر ذم إخراج هذه افرشوفي هبذه 

احلؾي افطقبي، ـام أشلفف تعوػ أن يـػع هبذا افؽتوب 

ممفػف، وـوتبف، وكوذه، ومجقع ادسؾؿغ، وأن جيعؾـو 
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ظذ افزِّس وافتؼقى متعووكغ، وفإلثؿ وافعدوان 

حموربغ، وأن يرزؿـو ؾِْعؾ اخلرات، وترك ادـؽرات، إّكف 

. جَؾ جالفف شؿقع افدظقات

 

املؤنف  
أبٌ إبساىيى 

 انٌصببـي انعـبديل حمًد بٍ عبدانٌىبة





 

 

 



































 

 

 

 

 

 

 

 

 

:  في ميزان الشـريعة، ويتضمه ما يليوالتىبلالقات والذخان والشمة والتمباك والجراك : الباب األول
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  ىلاتعقال اهلل: 

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ چ

 ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڳڳ ڳ ڳ

ڻ  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ے 

ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ 

 ﮿ ﯀ ﯁           ﮾﮽

 ڭ ڭ ڭ          

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ    ۈ ٴۇ ۋ جئ 

 .[٥٢ – ٤٧: افـقر]چحئ مئ

  يفيفدُىُْ اٌىزبة واٌغُّنَخ  دُىُْ اٌىزبة واٌغُّنَخ  

  ٔاجُلزاك، ٔالُّتٍبن،ٔاجُلزاك، ٔالُّتٍبن،  القات، ٔالُّدخاُ، ٔالَغىٛ، ٔالُّتىباك،القات، ٔالُّدخاُ، ٔالَغىٛ، ٔالُّتىباك،

  وٌُظ اٌعَبدح، وال اٌعَبطفخوٌُظ اٌعَبدح، وال اٌعَبطفخ
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 بـ افعوصوظـ أّب حمؿد ظبداهلل بـ ظؿر يُرو 

 :A: ؿول، 

ـُ َأَ٘مُّد٫ُمْؿ، َ٘مَّتك َيُؽقَن َهَقاُه َٕمَبًعا ٬مِـََم ِٗمْئُت » َٓ ُيمِم

 .«ٔمِفِ 

 (209)(1/188) "ادلدخم" ذم البّٗق٘: خرجفأ ،

 .(104) ٔالبػٕٙ، (6/21) "تؤزخيه" ذم ٔاخلطٗب

 (15) "انسنح" ذم ابَ أب٘ عاصي: أخرجف .

  (41) رؿؿ "اننىويح األزتعني"ذم  الٍٕٔٙؿول: 

بئسنادٍ  "احلُجَتوزبة "، رويـوه ذم حذيث حسٌٍ صحيحٌ)

. (صحيح
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  ؿولظـ ظبداهلل بـ مغّػؾ :A: 

 .«اْٗمَّتـُِبقا ٫ُمَؾ ُمْ ؽِرٍ »

 ."انكثري" ذم الطرباٌ٘: أخرجف

  أمحّدظـد  ،وجوء ظـ ظع. 

 البشار، ظـد وجوء ظـ ابـ ظبوس. 

 (147) "اجلامع صحيح"ذم   األلباٌ٘ وصحّحو. 

 ؿول، ظـ ظبداهلل بـ ظؿر:A: 

  .« َو٫ُمُؾ ُمْ ؽٍِر َ٘مَرامٌ ،٫ُمُؾ ُمْ ؽٍِر َ ْرٌ »

 .(2003) وضمي: أخرجف

 

فَقَلُلُوُ دَشَام.. هب أسكَشَ كثريُهُ    فَقَلُلُوُ دَشَام.. هب أسكَشَ كثريُهُ 
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  ؿول، ظـ جوبر بـ ظبداهلل:A: 

هُ »  .«٩َمَؼؾِْقُؾُف َ٘مَرامٌ ، َما َأْٟمَؽَر ٫َم ِْٜمُ

 .سباُ ٔابَ، ٔالرتوذٙ، ٔأبٕ دأد، أمحّد: أخرجف

  أمحّد ظـد وجوء ظـ ظبداهلل بـ ظؿرو بـ افعوص ،

 .وادْ ٔابَ، ٔالٍضاٟ٘

 (5530)" اجلامع صحيح"ذم   األلباٌ٘ وصحَحو. 

  ؿوفًظـ ظوئشي  :A: 

 .«٩َمِؿْؾُ  ا٬مَؽػِّف ِمـُْف َ٘مَرامٌ ، َما َأْٟمَؽَر ِمـُْف ا٬مَػَرُق »

 .اإلواً أمحّد: أخرجف

 (5531) "اجلامع صحيح"ذم  األلباٌ٘ وصحَحو.  

 ؿوفًظـ أم شؾؿي : 

ٍ  ََنَك َرُٟمقُل اهللِ  ـْ ٫مِؾِّف ُمْ ؽٍِر َوُمَػٞمِّف  . ٣َم
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، (3686) ٔأبٕ دأد، (26634)(44/246) أمحّد: أخرجف

 .(23/337)" انكثري" ذم ٔالطرباٌ٘

 ـتوب]، (10/44) "انباري فتح"ذم   احلافظ وحسَنو :

 .[افرابع: إذبي، افبوب

 كما يف فتىي ]، احلافظ الشَٖ العزاق٘ إشـوده وصحَح

 .[انشيخ حممد ته إتساهيم  يف حُكم شسب اندخان

  فتىي انشيخ حممد ته إتساهيم زمحه ]وذم كػس افرشوفي

 .((3) ص "اجلامع انصغري" ذم الضٕٗط٘ وصحَحو): ؿول، [اهلل
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 فائذة: 
ذم  ؿول افشقخ حمؿد بـ إبراهقؿ آل افشقخ 

 :(8) ص ،"فتىي يف حكم شسب اندخان"

٪مّد ذ٫مر ٔمعض ا٬معؾَم  أن ا٬مصغٜمة ُٕمعَطك ُ٘مؽؿ )

  :ا٬مؽبٜمة، ٔمقا٘مّدة مـ   ة أ٠مقا 

 .اإلسار ظؾقفو: إ٘مّداها

افتفوون هبو، وهق آشتخػوف، وظدم : وا٬م اكقة

 .ادبوٓة بػعؾفو

  وُ يف اٌمبد واٌذخبْوُ يف اٌمبد واٌذخبْ
  !ِٓ ِثبلًُ اٌشش ؟!ِٓ ِثبلًُ اٌشش ؟
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 .افػرح وافَّّسور هبو: وا٬م ا٬م ة

 .افتػوخر هبو بغ افـوس: وا٬مرأمعة

 .(ُصدورهو مـ ظومل، أو ممّـ ُيؼتدى بف: واخلام ة

 قال اهلل تعاىل: 

  ڃڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄچ

ڃ  ڃ  ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ  ڇ 

ڍ ڍ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  

  ڳ  ڳ   ڳ  گ  گ  گ   گکڑ  ڑ  ک      ک  ک

 .[49 – 48: افؽفػ]چڳ  ڱ

 وقال تعاىل: 

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  چ

 .[8-7: افزفزفي]چک  ک  ک  گ  گ
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 وقال نقًاٌ احلكيى: 

ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  چ

  ﮾  ﮿  ﮽﮳  ﮴    ﮵  ﮶  ﮷   ﮸  ﮹  ﮺   ﮻  ﮼

 .[16: فؼامن]چ﯀  ﯁

 وقال اهلل تعاىل: 

  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڤ  ڤ چ

  چ  چ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چڄڄ

 .[47: إكبقوء]چڇ   ڇ
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  شافرؿوق»: ذم ـتوب اإلواً البدارٙ ؿول ،

 :(6127)ش مو ُيَتؼك مـ حمَؼرات افذكقب»: بوب

حدثـو أبق افقفقد، ثـو مفدي، ظـ ؽقالن، ظـ أكس 

، ِهَل َأَدُق ِّم َأ٣ْمُقـُِؽْؿ :  ؿول ًٓ إَِكُؽْؿ ٬َمَّتْعَؿُؾقَن َأ٣ْمََم

ـَ ا٬مَّشْعِر، إِْن ٫ُمـَا ٬َمـَُعُّدَها ٣َمَٛم ٣َمْفِّد ا٬مـَبِلِّف  ـَ ِم  ِم

 .اُٚمْقٔمَِؼاِت 

 .(اُٚمفؾؽات: يعـل ٔمذ٬مؽ): ؿول أبق ظبداهلل

  إَِكُؽْؿ : ؿول، ظـ أّب شعقد اخلدري

ـَ ا٬مَّشْعِر، ٫ُمـَا  َل َأَدُق ِّم َأ٣ْمُقـُِؽْؿ ِم
، ََلِ ًٓ ٬َمَّتْعَؿُؾقَن َأ٣ْمََم

ـَ اُٚمْقٔمَِؼاِت َكُعُّدَها ٣َمَٛم ٣َمْفِّد َرُٟمقِل اهللِ  . ِم

بئسناد حسٍ ، (10995)(17/26) أمحّد اإلواً: أخرجف

 .نذاتو، صحيح نغريه
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  إَِكُؽْؿ ٬َمَّتْعَؿُؾقَن : ، ؿولظـ ظبودة بـ ُؿرٍط

ـَ ا٬مَّشْعِر، إِْن ٫ُمـَا ٬َمـَُعُّدَها  ، ِهَل َأَدُق ِّم َأ٣ْمُقـُِؽْؿ ِم ًٓ َأ٣ْمََم

ـَ اُٚمْقٔمَِؼاِت ٣َمَٛم ٣َمْفِّد ا٬مـَبِلِّف   . ِم

، وـذفؽ ذم (15859)(25/190) اإلواً أمحّد: أخرجف

(34/353- 354)(20750–20752). 

 وإسناده صحيح. 

  ؿولظـ شفؾ بـ شعد افسوظدي  :

A:«  إَِيا٫ُمْؿ َوُُمََؼَراِت ا٬مُذُكقَب؛ ٩َمنَِكََم َمَ ُؾ

ـَ َواٍد، ٩َمَجاَ  َذا ، ُُمََؼَراِت ا٬مُذُكقَب  ٫َمَؿَ ِؾ ٪َمقٍم َكَز٬ُمقا َٔمْط

ُؾقا َما َأْكَضُجقا ٔمِِف  ٔمُِعقٍد، َوَٗماَ  َذا ٔمُِعقٍد، َ٘مَّتك ََحَ

ا َصاِ٘مُبَفا؛  ُٙمُبَزُهُؿ، َوإَِن ُُمََؼَراِت ا٬مُذُكقَب َمَّتك ُيْمَٙمْذ ِِبَ

ؾِْؽفُ   .شُ ْ
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، "انصغري"، وذم "انكثري" ذم ٔالطرباٌ٘، أمحّد: أخرجف

 .ٔالزٖٔاٌ٘، ٔالطٗاٞ، "انشعة" ذم ٔالبّٗق٘

 وذم (2686) "اجلامع صحيح"ذم األلباٌ٘ وصحَحو ،

 .(389) "انصحيحح انسهسهح"

  أن رشقل اهلل ظـ ظبداهلل بـ مسعقد ،

ـَ »:  ؿول َّتِؿْع ـَ ََيْ إَِيا٫ُمْؿ َوُُمََؼَراِت ا٬مُذُكقَب؛ ٩َمنََِنُ

ؾِْؽـَفُ   .ش٣َمَٛم ا٬مَرُٗمِؾ، َ٘مَّتك ُ ْ

٫َمَؿَ ِؾ ٪َمقٍم »:  ضب هلـ مثالً وأن رشقل اهلل 

 ٩َمَجَعَؾ ،()َصـِْقُع ا٬مَؼقمِ  َكَز٬ُمقا َأْرَ  ٩َمَ ٍة، ٩َمَ َضـرَ 

ا٬مَرُٗمُؾ َيـَْطؾُِؼ ٩َمَقِجلُ  ٔمِا٬مُعقِد، َوا٬مَرُٗمُؾ ََيِلُ  ٔمِا٬مُعقِد، 

                                                 

 .ضعومفؿ: أي ()
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َ٘مَّتك ََجَُعقا َٟمَقاًدا، َوَأَٗمُجقا َكاًرا، َوَأْكَضُجقا َما ٪َمَذ٩ُمقا 

 .«٩مِْقَفا

 .ٔالبّٗق٘، ٔالطرباٌ٘، (3818) أمحّد: أخرجف

  صحيح انرتغية وانرتهية" ذم  األلباٌ٘ؿول افشقخ" 

 .(صحيح نغريه: )(2470)

  ؿول، أن رشقل اهلل ظـ ظوئشي : 

ـَ  » َيا ٣َمائَِّشُة، إَِياِك َوُُمََؼَراِت ا٬مُذُكقَب؛ ٩َمنَِن ٬َمـَفا ِم

 .شاهللِ ١َما٬مًِبا

 ذم ٔابَ سباُ، ٔابَ وادْوافؾػظ فف، الٍضاٟ٘ : أخرجف

 .شا٬مذكقب»:  بدلشا٣ٕمَمل» :، وؿول"صحيحه"

 صحيح انرتغية وانرتهية" ذم  إفبوين وصحَحو" 

(2472). 



  27 

  ؿول، ظـ رشقل اهلل ظـ أّب هريرة : 

إَِن ا٬مَعْبَّد إَِذا َأْٙمَطَل َٙمطِْقَئًة، ُكؽَِّتْت ِّم ٪َمْؾبِِف ُكْؽَّتٌة »

َٟمْقَداُ ، ٩مِنِْن ُهَق َكَزَع، َواْٟمَّتْغَػَر، ُصِؼَؾْت، ٩َمنِْن ٣َماَد ِزْيَّد 

 :٩مِْقَفا، َ٘مَّتك َٕمْعُؾَق ٪َمْؾَبُف، ٩َمُفَق ا٬مَراُن، ا٬َمِذي َذ٫َمَر اهللُ َٕمَعا٦م

 .ش ژ ڍ       ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ ڃچ ژ

، ٔالٍضاٟ٘، (حذيث حسٍ صحيح):  وؿولالرتوذٙ: أخرجف

 مـ ضريؼغ، ؿول ذم ٔاحلاكي، "صحيحه" ذم ٔابَ سباُ، ٔابَ وادْ

 .(صحيح عهى شزط يسهى): أحدمهو

 صحيح انرتغية وانرتهية"ذم  األلباٌ٘ وحسَنو" 

(2469). 
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  ؿول، ظـ افـبل ظـ أّب هريرة : 

إَِن ا٬مَّشْقَطاَن ٪َمّْد َأْيَس َأْن ُيْعَبَّد ِّم َأْرِضُؽْؿ َهِذِه،  »

ِؼُرونَ  ـَُف ٪َمّْد َرِ َ ِمـُْؽْؿ ٔمََِم َ ْ  .شَو٬َمؽِّف

 .ٔالبشار، اإلواً أمحّد: رواه

 (471) "انسهسهح انصحيحح" ذم  األلباٌ٘ وصحَحو. 

 اجلامع انصحيح" ذم  الٕادع٘ وقبن افشقخ وصحَحو" 

(1/362). 

  ٔابَ ، الرتوذٙ:  ظـدوجوء ظـ ظؿرو بـ إحقص

 .ٔالٍضاٟ٘، وادْ

 (7557) "صحيح اجلامع" ذم  األلباٌ٘ افشقخ وحسَنو. 
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 قال اهلل تعاىل: 

   ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئچ 

 .[36: اإلرساء]چىئ    ی  ی  ی  ی

 وقال تعاىل: 

ھ  ھ  ھ    ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  چ

   ﮺    ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮹﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸

  چ﮿   ﯀    ﯁               

 [117-116: افـحؾ]

  ال رُفْذِ ثِذًِِال رُفْذِ ثِذًِِ

  ٔاجُلزاك، ٔالُّتٍبن،ٔاجُلزاك، ٔالُّتٍبن،  القات، ٔالُّدخاُ، ٔالَغىٛ، ٔالُّتىباك،القات، ٔالُّدخاُ، ٔالَغىٛ، ٔالُّتىباك،

  وأٔذ ٌغذ ِٓ أهً اٌفزىيوأٔذ ٌغذ ِٓ أهً اٌفزىي
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 وقال تعاىل: 

ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  چ

ژ  ڑ       ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گ       گ  ڳ  ڳ  

 .[33: إظراف]چڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  
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 قال اهلل تعاىل: 

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ 

ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

 .[165: إظراف]چڄ  ڃ  ڃ         ڃ

 

 

 

 

 

 

0ٓهً هنُذ عٓ   0هً هنُذ ع
  ؟؟ٔاجُلزاك، ٔالُّتٍبنٔاجُلزاك، ٔالُّتٍبن  القات، ٔالُّدخاُ، ٔالَغىٛ، ٔالُّتىباك،القات، ٔالُّدخاُ، ٔالَغىٛ، ٔالُّتىباك،
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  ؿولظـ ظبداهلل بـ ظؿر  :A: 

ـْ ُ٘مُّدوِد اهللِ، ٩َمَؼّْد » ـْ َ٘ما٬َمْت ٠َمَػا٣َمُّتُف ُدْوَن َ٘مّّد ِم َم

ـْ َٙماَصَؿ ِّم َٔما١مٍِؾ َوُهَق َيْعَؾُؿُف، …َضاَد اهللَ ِّم َأْمِرِه  ، َوَم

 .«…ََلْ َيَزْل ِّم َٟمَخِط اهللِ َ٘مَّتك َيـِْزَع 

 .ٔالبّٗق٘، ٔاحلاكي، "انكثري" ذم ٔالطرباٌ٘، أبٕ دأد: أخرجف

 (6196) "صحيح اجلامع" ذم األلباٌ٘ افشقخ وصحَحو ،

 .(438) "انسهسهح انصحيحح"وذم 

 

  اٌمبد واٌذخبْ ِٓ اٌجبطًاٌمبد واٌذخبْ ِٓ اٌجبطً
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  ششاءششاء
  ٔاجُلزاك، ٔالُّتٍبن،ٔاجُلزاك، ٔالُّتٍبن،  القات، ٔالُّدخاُ، ٔالَغىٛ، ٔالُّتىباك،القات، ٔالُّدخاُ، ٔالَغىٛ، ٔالُّتىباك،

  ِٓ وُفش اٌّنِعُِٓ وُفش اٌّنِعُ

 

 

 
 

 قال اهلل تعاىل:  

ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ

ڤ  ڤ   ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

: افـحؾ]چڃ ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  ڃ

112]. 

 وقال تعاىل:  

  ڄ  ڄڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄچ

 .[7: إبراهقؿ]چڄ  ڃ   ڃ  ڃ
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  ٔاجُلزاك، ٔالُّتٍبن،ٔاجُلزاك، ٔالُّتٍبن،  القات، ٔالُّدخاُ، ٔالَغىٛ، ٔالُّتىباك،القات، ٔالُّدخاُ، ٔالَغىٛ، ٔالُّتىباك،

ورشوجيبً..ورصذَشاً..وصساعخً..وششاءً..وثُعبً..أوالً   ورشوجيبً..ورصذَشاً..وصساعخً..وششاءً..وثُعبً..أوالً
  ِٓ اٌفغبد يف  األسضِٓ اٌفغبد يف  األسض

 

 

 

 

 ٌقال قوو قاروٌ نقارو: 

  حئ   مئ  ىئ  يئ  جئىئ  ی  ی  ی  ی… چ

 .[77: افؼصص]چجب

 وقال اهلل تعاىل: 

 .[81: يقكس]چ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ      ڄ  ڄ ڦ...چ

 وقال تعاىل: 

: إظراف]چڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ چ 

56]. 
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 وقال تعاىل: 

ٹ      ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ  ٿ... چ 

 .[74: إظراف]چڤ

 وقال تعاىل: 

ی  ی        جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ               جب  حب   چ 

 .[41: افروم]چخب       مب  ىب   يب  جت  حت

 وقال تعاىل: 

ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ

ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ ڇ    ڍ  

  ژڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ

 .[205-204: افبؼرة]چڑ   ڑ  ک  ک



  36 

 وقال تعاىل: 

ې  ى      ى   ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   چ

 .[83: افؼصص]چ  ۈئ  ۈئ   ۆئۇئ  ۆئ

 وقال تعاىل: 

   يت  جث  مث  ىت ىب يب  جت  حت  خت  متچ

 .[64: ادوئدة]چ  حج  مج  جح  محيثىث

 وقال تعاىل: 

چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ

ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   

  گ   گ  گڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ

: ادوئدة]چ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ڳڳ  ڳ  ڳ

33]. 
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 وقال سبحاَو وتعاىل: 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  چ

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ    

 .[23-22: حمؿد]چک  ک

 وقال تعاىل: 

ىت  يت  جث  مث  ىث    يث  حج  مج      چ

 .[85: ، هقد183: افشعراء]چجح

 وقال تعاىل:  

  ې      ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ           ۉچ

  ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ۈئوئ  وئ  ۇئ     ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ

ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ    ىئ  

 .[117-116: هقد]چيئ  جب  حب
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  ٔاجُلزاك، ٔالُّتٍبن،ٔاجُلزاك، ٔالُّتٍبن،  القات، ٔالُّدخاُ، ٔالَغىٛ، ٔالُّتىباك،القات، ٔالُّدخاُ، ٔالَغىٛ، ٔالُّتىباك،
   وٍـهب ِــٓ اإلثُ وٍـهب ِــٓ اإلثُ

 

 

 قال اهلل تعاىل: 

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ  ٹ ٹ    ٹ        ٹ ٿ ژ

 ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

. [١٢٠-١١٩: إكعوم]ژ ڇ ڇ         چ چ چ       چ

  ؿولظـ احلسـ بـ ظع بـ أّب ضوفى  :

A: 

َٓ َيِرْيُبَؽ  »  .«َدْع َما َيِرْيُبَؽ إ٦َِم َما 

، ٔالّدارو٘، ٔاحلاكي، ٔالٍضاٟ٘، ٔأمحّد، الطٗالضـ٘: أخرجــف

 .سباُ ٔابَ، ٔالرتوذٙ

 حذيث صحيح. 
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 ؿولظـ أّب أمومي :A: 

 .شَما َ٘ماَك ِّم َصّْدِرَك، ٩َمَّد٣ْمفُ  »

 ."انكثري" ذم الطرباٌ٘: أخرجف

 (5611) "اجلامع صحيح"ذم   األلباٌ٘ وصحَحو. 

  ؿولظـ أشومي بـ ذيؽ  :A: 

َما ٫َمِرْهَت َأْن َيَراُه ا٬مـَاُس ِمـَْؽ، ٩َمَ  َٕمْػَعْؾُف ِّم  »

 .شَكْػِ َؽ إَِذا َٙمَؾقَت 

 . سباُ ابَ: أخرجف

 (5659) "اجلامع صحيح" ذم  األلباٌ٘ وحسَنو. 

  َٟمَل٬ْمُت :  ؿولظـ افـقاس بـ شؿعون افؽالّب

ـِ  َرُٟمقَل اهللِ ، َواِاْٖمؿِ : ٣َم  :٪ َؾَؼوَل َرُشقُل اهللِ ا٬مِٝمِّف
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ـُ اخُلُؾِؼ : ا٬مِٝمُ » َما َ٘ماَك ِّم َصّْدِرَك، : َواِاْٖمؿُ . ُ٘مْ 

 .«َو٫َمِرْهَت َأْن َيَطؾَِع ٣َمَؾْقِف ا٬مـَاُس 

 .(2553) وضمي: أخرجــف

  ـام ذم أمحّد ظـد وجوء ظـ أّب ثعؾبي اخلشـل ،

 . (2880) "صحيح اجلامع"

  َإَٔمْقُت َرُٟمقَل :  ؿولظـ وابصي بـ َمعَبد

َٓ اهللِ  ـَ ا٬مِٝمِّف َواِاْٖمِؿ إِ َٓ َأَدَع ٠َمْقًئا ِم ، َوَأَكا ُأِرْيُّد َأْن 

 :، َؾَؼوِل ُرُشقُل اهللِ َٟمَل٬ْمُّتُف ٣َمـْفُ 

َما ا١ْمَؿَلَن إ٬َِمْقِف : اِْٟمَّتْػِت َكْػَ َؽ، ا٬مِٝمُ ! َيا َوأمَِصةُ »

َما َ٘ماَك ِّم : َواِاْٖمؿُ . ا٬مَؼْؾُ ، َوا١ْمَؿَلَكْت إ٬َِمْقِف ا٬مـَْػُس 

 .شا٬مَؼْؾِ ، َوَٕمَرَدَد ِّم ا٬مَصّْدِر، َوإِْن َأ٩ْمَّتاَك اُٚمْػُّتقنَ 
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 (29/528) ٔأمحّد، "انكثري انتؤزيخ" ذم البدارٙ: أخرجـف

(18001) . 

 (948) "اجلامع صحيح" ذم  األلباٌ٘ وحسَنو. 

  شؿعً رشقل :  ؿولظـ افـعامن بـ بشر

، َؤَمْقـَُفََم »:  يؼقلاهلل  ٌ ، َوإَِن احَلَراَم َٔم٥مِّف ٌ إَِن احَلَ َل َٔم٥مِّف

ـِ إَمَؼك  ـَ ا٬مـَاِس؛ ٩َمَؿ ـَ ٫َم ِْٜمٌ ِم َٓ َيْعَؾُؿُف ُأُمقٌر ُمّْشَّتبَِفاٌت، 

ـْ َو٪َمَع ِّم ا٬مُّشُبَفاِت  َأ ٬مِِّدْيـِِف َو٣ِمْرِضِف، َوَم ا٬مُّشُبَفاِت، اْٟمَّتْٝمَ

 .ش…َو٪َمَع ِّم احَلَرامِ 

. (1599) ٔوضمي، (52) البدارٙ: أخرجف
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  ٔاجُلزاك، ٔالُّتٍبن،ٔاجُلزاك، ٔالُّتٍبن،  القات، ٔالُّدخاُ، ٔالَغىٛ، ٔالُّتىباك،القات، ٔالُّدخاُ، ٔالَغىٛ، ٔالُّتىباك،

  ِٓ املّنىشِٓ املّنىش

 

 

 

 قال اهلل تعاىل : 

ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ

  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  ڄڦ  ڄ   ڄ  ڄ

  ڍ   ڌ  ڍچ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ

 .[79-78: ادوئدة]چڌ  ڎ  

 وقال تعاىل: 

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      چ 

آل ]چ  ڻ  ڻ  ۀڻں  ں  ڻ

 .[104: ظؿران
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 وقال تعاىل: 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      چ

 .[110: آل ظؿران]چ…  ٹڤٿ  ٹ  ٹ   ٹ

 وقال تعاىل: 

  ڳ  ڳک  گ  گ   گ  گچ 

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  

  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ہڻں  ڻ  ڻ   ڻ

 .[71: افتقبي]چھ  ھ  

 وقال تعاىل: 

  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ

  ڈ  ژ  ڈڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ

 .[90: افـحؾ]چژ
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  شؿعً :  ؿول ظـ أّب شعقد اخلدري

ُه »:  يؼقلرشقل اهلل  ْ ـْ َرَأى ِمـُْؽْؿ ُمـَْؽًرا، ٩َمْؾُقَغٜمِّف َم

ٔمَِقِّدِه، ٩َمنِْن ََلْ َيْ َّتطِْع ٩َمبِؾَِ اكِِف، ٩َمنِْن ََلْ َيْ َّتطِْع ٩َمبَِؼْؾبِِف، 

 .شَوَذ٬مَِؽ َأْضَعُػ اِاْيََمنِ 

 .(49) وضمي: أخرجف

  ؿولظـ جرير بـ ظبداهلل افبجع  :

 : يؼقلشؿعً رشقل اهلل 

ـْ َرُٗمٍؾ َيُؽقُن ِّم ٪َمقٍم َيْعَؿُؾ ٩مِْقِفْؿ ٔمِاَٚمَعاِِص، » َما ِم

ُؿ  َٓ َأَصاَِبُ وُه، إِ ُ َٓ ُيَغٜمِّف وا ٣َمَؾْقِف، َو ُ َيْؼِّدُروَن ٣َمَٛم َأْن ُيَغٜمِّف

 .شاهللُ ِمـُْف ٔمِِعَؼاٍب ٪َمْبَؾ َأْن َيُؿقُٕمقا

 .ٔابَ سباُ، ٔابَ وادْ، أبٕ دأد: أخرجف
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  (2316) "صحيح انرتغية وانرتهية" ذم األلباٌ٘وؿول: 

 .(حسٌٍ نغريه) 

  ؿولظـ أّب هريرة  :A: 

ـِ اُٚمـَْؽِر، َأْو »  ٬َمَّتْلُمُرَن ٔمِاَٚمْعُروِف، َو٬َمَّتـَْفُقَن ٣َم

اَر٫ُمْؿ، ٩َمَقّْد٣ُمقا ِٙمَقاُر٫ُمْؿ، ٩َمَ   ـَ اهللُ ٣َمَؾْقُؽْؿ ِِشَ َط ٬َمُقَ ؾِّف

 .شُيْ َّتَجاُب ٬َمـُفؿْ 

، (3307)(4/106) "كشف األستاز"ـام ذم البشار : أخرجف

 .(1401)(2/224) "األوسط"ذم ٔالطرباٌ٘ 

 تعلُقو علً إصالح " وؾؼف اهلل ذم  احلذٕرٙوؿول افشقخ

 :(253) ص "اجملتوع

٘مّديث ضعقػ، ٬مؽـف مع ٘مّديث ٘مذيػة وأمـ م عقد وأيب )

 .(ٔمؽر ا٬مصّديؼ، ٩مبؿجؿق٣مفَم يصٜم ص ق اً 
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  ؿولظـ ظبداهلل بـ مسعقد  :

A : 

ـِ اُٚمـَْؽِر،  …» َواهللِ ٬َمَّتْلُمُرَن ٔمِاَٚمْعُروِف، َو٬َمَّتـَْفُقَن ٣َم

َو٬َمَّتْلُٙمُذَن ٣َمَٛم َيِّد ا٬مَظاَِلِ، َو٬َمَّتْل١ُمُرَكُف ٣َمَٛم احَلؼِّف َأ١ْمًرا، 

ـَ اهللُ ٔمُِؼُؾقِب  َكُف ٣َمَٛم احَلؼِّف ٪َمْصـًرا، َأْو ٬َمَقْضـِرَٔم َو٬َمَّتْؼٮُمُ

 .شَٔمْعِضُؽْؿ ٣َمَٛم َٔمْعٍض، ُٖمَؿ ٬َمَقْؾَعـَـَُؽْؿ ٫َمََم ٬َمَعـَُفؿْ 

، (3251) ٔالرتوذٙ، (4337)و (4336) أبٕ دأد: أخرجف

 . (4006) ٔابَ وادْ، (حذيثٌ حسٌٍ): وؿول

  ،وهق مـ ضريؼ أّب ظبقدة بـ ظبداهلل بـ مسعقد ظـ أبقف

فذذَثه َصٍخ يف اٌشىاهذ واملزبثعبد؛ وهق مل يسؿع مـ أبقف٪ 

 .فُشهذ ٌه دذَث دزَفخ اٌزٌ لجٍه
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  شؿعً :  ؿولظـ أّب بؽر افصديؼ

إَِن ا٬مـَاَس إَِذا َرَأُوا ا٬مَظاَِلَ، ٩َمَؾْؿ »:  يؼقلرشقل اهلل 

 .شَيْلُٙمُذوا ٣َمَٛم َيَّدْيِف، َأْو٠َمَؽ َأْن َيُعَؿُفُؿ اهللُ ٔمِِعَؼأمِفِ 

 (2168) ٔالرتوذٙ، ٔأبٕ دأد، (30)و (29) أمحّد: أخرجف

 .(4005) ٔابَ وادْ، (3057)و

 حذيث صحيح. 

  شؿعً :  ؿولظـ أّب بؽر افصديؼ

إَِن ا٬مـَاَس إَِذا َرَأُوا اُٚمـَْؽَر، ٩َمَؾْؿ »:  يؼقلرشقل اهلل 

وُه، َأْو٠َمَؽ َأْن َيُعَؿُفُؿ اهللُ ٔمِِعَؼأمِفِ  ُ  .شُيَغٜمِّف

، (4338) ٔأبٕ دأد، (4005) ٔابَ وادْ، (1) أمحّد: أخرجف

 سباُ ٔابَ، (132) ٖعمٜ ٔأبٕ، (65) ٔالبشار، (3) ٔاحلىّٗدٙ

(304). 
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  َيو : ؿؾً: ؿوفًظـ زيـى بـً جحش

َكَعْؿ، إَِذا »: ؿول! َأََنَْؾُؽ َوؾِْقـَو افَصوحِلُقَن؟! َرُشقَل اهللِ

 .«٫َمُ َر اخَلَبُث 

 .(2880) ٔوضمي، (3168) البدارٙ: أخرجف

  ظـ افـبل ظـ حذيػي بـ افقامن ، 

َوا٬َمِذي َكْػِِس ٔمَِقِّدِه، ٬َمَّتْلُمُرَن ٔمِاَٚمْعُروِف، َو٬َمَّتـَْفُقَن »: ؿول

ـَ اهللُ َأْن َيْبَعَث ٣َمَؾْقُؽْؿ ٣ِمَؼأًما ِمـُْف،  ـِ اُٚمـَْؽِر، َأْو ٬َمُقْق٠ِمَؽ ٣َم

 .ش٩َمَّتّْد٣ُمقَكُف ٩َمَ  ُيْ َّتَجاَب ٬َمُؽؿْ 

، (حسٍ: )، وؿول(2169)و (2273) الرتوذٙ: أخرجف

، (10/93)" السني" ذم ٔالبّٗق٘، (23301)(38/332) ٔأمحّد

 "انتهرية" ذم ٔاملشٙ، (4154) ٔالبػٕٙ، (7558) "انشعة"وذم 

(15/234). 
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 (1762)" صحيح انرتمرٌ" ذم األلباٌ٘  وحسَنو ،

 .(حسٌٍ نغريه: )(2313) "صحيح انرتغية"وؿول ذم 

  حسٌٍ ): "ادلسند" تعهيقه عهً ذم ععٗب األرٌأؤطوؿول

 .(نغريه

  ؿول ظـ افـبل ظـ افـعامن بـ بشر : 

َمَ ُؾ ا٬مَؼائِِؿ ٣َمَٛم ُ٘مُّدوِد اهللِ، َوا٬مَقا٪ِمِع ٩مِْقَفا، ٫َمَؿَ ِؾ ٪َمقٍم » 

اْٟمَّتَفُؿقا ٣َمَٛم َٟمِػْقـٍَة، ٩َمَلَصاَب َٔمْعُضُفْؿ َأ٣ْمَ َها َؤَمْعُضُفْؿ 

ـَ اَٚماِ ، َمُروا  ـَ ِّم َأْٟمَػؾَِفا إَِذا اْٟمَّتَؼقا ِم َأْٟمَػَؾَفا، ٩َمَؽاَن ا٬َمِذْي

ـْ ٩َمْق٪ِمُفْؿ، ٩َمَؼا٬ُمقا ٬َمق َأَكا َٙمَر٪ْمـَا ِّم َكِصْقبِـَا َٙمْر٪ًما، َوََلْ : ٣َمَٛم َم

ـْ ٩َمْق٪َمـَا ٫ُمقُهْؿ َوَما َأَراُدوا، َهَؾُؽقا ََجِْقًعا، . ُكْمِذ َم ٩َمنِْن َيْٞمُ

 .شَوإِْن َأَٙمُذوا ٣َمَٛم َأْيِّدْ ِْؿ، َكَجقا َوَكَجقا ََجِْقًعا

. (2361) البدارٙ: أخرجف
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 قال اهلل تعاىل : 

  ڀ  ڀ     پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ

 .[21: افـقر]چ…ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

 وقال تعاىل: 

  ۋ  ۋ  ٴۇۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ چ

 .[64: اإلرساء]چۅ  ۅ       ۉ  

 ّوقال عزّ وجم: 

   ڤ    ٹ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿچ 

. [5: ؾوضر]چڤ  ڤ  ڤ  

 

  ٔاجُلزاك، ٔالُّتٍبن،ٔاجُلزاك، ٔالُّتٍبن،  القات، ٔالُّدخاُ، ٔالَغىٛ، ٔالُّتىباك،القات، ٔالُّدخاُ، ٔالَغىٛ، ٔالُّتىباك،

  ِٓ ارجبع خطىاد اٌشُطبِْٓ ارجبع خطىاد اٌشُطبْ
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 وقال تعاىل: 

ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  چ

  ۈئ      ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ    ۆئۇئ   ۇئ  ۆئ

: افبؼرة]چىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ      ىئ  

168-169]. 
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 قال اهلل تعاىل: 

 ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ

 .[211: افبؼرة]چٿ

 وقال تعاىل: 

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  چ

  گ   گڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک

 .[29-28: إبراهقؿ]چگ

 

  ششاءششاء
  ٔاجُلزاك، ٔالُّتٍبن،ٔاجُلزاك، ٔالُّتٍبن،  القات، ٔالُّدخاُ، ٔالَغىٛ، ٔالُّتىباك،القات، ٔالُّدخاُ، ٔالَغىٛ، ٔالُّتىباك،

  ِٓ رجذًَ ٔعّخ اهللِٓ رجذًَ ٔعّخ اهلل
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 قال اهلل تعاىل: 

  ڄڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄچ

 .[7: إبراهقؿ]چڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ

 

 

 

 

 

  صَشفُ  األِىاي يفصَشفُ  األِىاي يف
  ٔاجُلزاك، ٔالُّتٍبن،ٔاجُلزاك، ٔالُّتٍبن،  القات، ٔالُّدخاُ، ٔالَغىٛ، ٔالُّتىباك،القات، ٔالُّدخاُ، ٔالَغىٛ، ٔالُّتىباك،

  ٌُظ ِٓ اٌشىش يف شٍء ٌُظ ِٓ اٌشىش يف شٍء 
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  ششاءششاء
  ٔاجُلزاك، ٔالُّتٍبن،ٔاجُلزاك، ٔالُّتٍبن،  القات، ٔالُّدخاُ، ٔالَغىٛ، ٔالُّتىباك،القات، ٔالُّدخاُ، ٔالَغىٛ، ٔالُّتىباك،

  ِٓ اٌغَفَهِٓ اٌغَفَه

 

 

 
 

 قال اهلل تعاىل: 

: افـسوء]چ  ڭ  ڭ   ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈچ

5] .
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   اٌمبد واٌذخبْ ِٓ اٌزجزَشاٌمبد واٌذخبْ ِٓ اٌزجزَش
 

 قال اهلل تعاىل: 

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  چ

  ی  جئ  یېئ  ېئ  ىئ  ىئ ىئ  ی    ی

 .[27-26: اإلرساء]چحئ  مئ
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  اٌمبد واٌذخبْ ِٓ اإلعشافاٌمبد واٌذخبْ ِٓ اإلعشاف
 

 

 قال اهلل تعاىل: 

: إظراف]چ  ٴۇ      ۋ  ۋ  ۅۈۆ  ۈچ 

 .[141: ، إكعوم31

 وقال تعاىل: 

: ؽوؾر]چ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ… چ

28]. 

 وقال تعاىل: 

: ؽوؾر]چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦچ

34]. 
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 ٌوقال يؤيٍ آل فزعو: 

 ڃ  چ   چ    چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  …چ

 .[43: ؽوؾر]چڇ

 وقال اهلل تعاىل: 

ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  چ

 .[9: إكبقوء]چۋ 

 وقال َيب اهلل صاحل عهيو انسالو: 

ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  چ

 .[152-150: افشعراء]چ﮳ ﮲ ے  ے  ۓ  ۓ 
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  شؿعً رشقل اهلل : ؿولظـ أّب هريرة

 : يؼقل

ـَ »  َٓ اُٚمَجاِهِرْي  .«…٫ُمُؾ ُأَمّتِل ُمَعاًْم، إِ

. (2990) ٔوضمي، (5721) البدارٙ: أخرجف

 

  رعبطٍرعبطٍ
  ٔاجُلزاك، ٔالُّتٍبن،ٔاجُلزاك، ٔالُّتٍبن،  القات، ٔالُّدخاُ، ٔالَغىٛ، ٔالُّتىباك،القات، ٔالُّدخاُ، ٔالَغىٛ، ٔالُّتىباك،

  ِٓ اجملبهشح ثبملعبصٍِٓ اجملبهشح ثبملعبصٍ
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  ٔاجُلزاك، ٔالُّتٍبن،ٔاجُلزاك، ٔالُّتٍبن،  القات، ٔالُّدخاُ، ٔالَغىٛ، ٔالُّتىباك،القات، ٔالُّدخاُ، ٔالَغىٛ، ٔالُّتىباك،

  ِٓ اٌشهىادِٓ اٌشهىاد

 

 

 

  ؿولظـ أّب هريرة :A :

ُ٘مِجَبِت ا٬مـَاُر ٔمِا٬مَّشَفَقاِت، َوُ٘مِجَبِت اجَلـَُة »

 .«ٔمِاَٚمَؽاِرهِ 

. (6122) البدارٙ: أخرجف

  ُ٘مَػِت اجَلـَُة ٔمِاَٚمَؽاِرِه، »: بؾػظ (2823) وضميوأخرجف

 .شَوُ٘مَػِت ا٬مـَاُر ٔمِا٬مَّشَفَقاِت 

   ؿولظـ أكس بـ موفؽ  :A: 

 .ش ُ٘مَػِت اجَلـَُة ٔمِاَٚمَؽاِرِه، َوُ٘مَػِت ا٬مـَاُر ٔمِا٬مَّشَفَقاِت  »

 .(2822) وضمي: أخرجف
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  ٔاجُلزاك، ٔالُّتٍبن،ٔاجُلزاك، ٔالُّتٍبن،  القات، ٔالُّدخاُ، ٔالَغىٛ، ٔالُّتىباك،القات، ٔالُّدخاُ، ٔالَغىٛ، ٔالُّتىباك،

  عُّنَخ عُِئخعُّنَخ عُِئخ

 

 

  ؿولظـ جرير بـ ظبداهلل افبجع  :

A: 

ا َٔمْعَّدُه،  » ـَ ِّم اِاْٟمَ ِم ُٟمـًَة َٟمقِّفَئًة، ٩َمُعِؿَؾ ِِبَ ـْ َٟم َم

ـْ  َٓ َيـُْؼُص ِم ا، َو ـْ ٣َمِؿَؾ ِِبَ ٫ُمّتَِ  ٣َمَؾْقِف ِمْ ُؾ ِوْزَر َم

 .شَأْوَزاِرِهْؿ َ ْ ٌ 

 .(1017) وضمي: أخرجف

 افرؿؿ اخلوص "صحيح مسهم" مـ "كتاب انعهم": واكظر ،

(15). 
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  جمبٌظ اٌشُشخ واٌمبدجمبٌظ اٌشُشخ واٌمبد
رضُُع اٌصٍىاد.. عجت يف    رضُُع اٌصٍىاد.. عجت يف 

 

 

 

 قال اهلل تعاىل : 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ

 .[5-4: ادوظقن]چچ

 وقال تعاىل: 

  ےہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ےچ

 .[59: مريؿ]چۓ  ۓ  ﮲   

  ؿولأن رشقل اهلل ، ظـ أّب هريرة : 

َيَّتَعا٪َمُبقَن ٩مِْقُؽْؿ َمَ ئَِؽٌة ٔمِا٬مَؾْقِؾ َوَمَ ئَِؽٌة ٔمِا٬مـََفاِر،  »

َّتِؿُعقَن ِّم َصَ ِة ا٬مَػْجِر َوَصَ ة ا٬مَعْصـِر، ُٖمَؿ َيْعُرُج  َوََيْ
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ْؿ  ـَ َٔمإُمقا ٩مِْقُؽْؿ، ٩َمَقْ َل٬ُمـُفْؿ َرُِبُ -: َوُهَق َأ٣ْمَؾُؿ ِِبِؿْ -ا٬َمِذْي

َٕمَر٫ْمـَاُهْؿ َوُهْؿ : ٫َمْقَػ َٕمَر٫ْمُّتْؿ ٣ِمَباِديي، ٩َمَقُؼق٬ُمقنَ 

 .«ُيَصُؾقَن، َوَإَٔمْقـَاُهْؿ َوُهْؿ ُيَصُؾقنَ 

 .(632) ٔوضمي، (530) البدارٙ: أخرجف

  ؿولظـ بريدة إشؾؿل  :A: 

، ٩َمَؼّْد َ٘مبَِط ٣َمَؿُؾفُ  » ـْ َٕمَرَك َصَ َة ا٬مَعٮْمِ  .شَم

 .(528) البدارٙ: أخرجف

 ؿول أن رشقل اهلل ظـ ظبداهلل بـ ظؿر : 

، ٫َمَلَكََم ُوٕمَِر َأْهَؾُف َوَما٬َمفُ  »  .شا٬َمِذي َٕمُػقُٕمُف َصَ ُة ا٬مَعٮْمِ

 .(626) ٔوضمي، (527) البدارٙ: أخرجف
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  ٫َماَن َرُٟمقُل اهللِ:  ؿولظـ أكس بـ موفؽ 

ُيِغْٜمُ إَِذا ١َمَؾَع ا٬مَػْجُر، َو٫َماَن َيْ َّتِؿُع إََذاَن، ٩َمنِْن  

َٓ َأ٨َمارَ   …َٟمِؿَع َأَذاًكا َأْمَ َؽ، َوإِ

 .(382) وضمي: أخرجف

  شؿعً رشقل :  ؿولظـ أكس بـ موفؽ

ٕمِْؾَؽ َصَ ُة اُٚمـَا٩مِِؼ؛ ََيْؾُِس َيْر٪ُمُ  »:  يؼقلاهلل 

ا٬مَّشْؿَس َ٘مَّتك إَِذا ٫َماَكْت َٔم٥ْمَ ٪َمْرََنِ ا٬مَّشْقَطاِن، ٪َماَم ٩َمـََؼَرَها 

َٓ ٪َمؾِقً   َٓ َيْذ٫ُمُر اهللَ ٩مِْقَفا إِ  .شَأْرَٔمًعا، 

 .(622) وضمي: أخرجف
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  وً شٍء ٌُظ ِٓ روش اهللوً شٍء ٌُظ ِٓ روش اهلل

  فهى هلىٌ وٌعتٌفهى هلىٌ وٌعتٌ

 
 

 

 

  ظـ جوبر بـ ظبداهلل، وجوبر بـ ظؿر 

ـْ ِذ٫ْمِر اهللِ، »: A: ؿوٓ ٍ  ٬َمْقَس ِم ٫ُمُؾ َ ْ

َٓ َأْن َيُؽقَن َأْرَٔمَعةً  ُمَ ٣َمَبَة ا٬مَرُٗمِؾ اْمَرَإَٔمُف، : ٬َمـْفٌق َو٬َمِعٌ ، إِ

 ، َوَٕمْلِدْيَ  ا٬مَرُٗمِؾ ٩َمَرَٟمُف، َوَم٭ْمَ ا٬مَرُٗمِؾ َٔم٥ْمَ ا٬مَغَرَض٥ْمِ

َباَ٘مةَ   .شَوَٕمْعؾِْقَؿ ا٬مَرُٗمِؾ ا٬م ِّف

 .الٍضاٟ٘: أخرجف

 وذم (4534) "صحيح اجلامع" ذم  األلباٌ٘ وصحَحو ،

 .(315) "انسهسهح انصحيحح"
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  أرُذِتُ أْأرُذِتُ أْ
ُِخَضِٔبً ُِذَخِّنبً.. َجعثه اهلل    ُِخَضِٔبً ُِذَخِّنبً.. َجعثه اهلل 

 

 
 

 

 

  ؿولظـ جوبر بـ ظبداهلل إكصوري  :

A: 

 .«ُيْبَعُث ٫ُمُؾ ٣َمْبٍّد ٣َمَٛم َما َماَت ٣َمَؾْقفِ » 

 .وضمي: أخرجف
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دَـشَُ ثَـَّـّنُـه.. ِب دَــشََُ أَوٍُــه    دَـشَُ ثَـَّـّنُـه.. ِب دَــشََُ أَوٍُــه 
 
 

 

  ؿولظـ ظبداهلل بـ ظبوس  :

A :

ٍ ، َ٘مَرَم  » إَِن اهللَ ٣َمَز َوَٗمَؾ إَِذا َ٘مَرَم ٣َمَٛم ٪َمقٍم َأ٫ْمَؾ َ ْ

 .ش٣َمَؾْقِفْؿ َٖمَؿـَفُ 

 ٔأمحّد، (2/147) "انتؤزيخ انكثري" ذم البدارٙ: أخرجف

 ٔالبّٗق٘، (4938) سباُ ٔابَ، (3488) دأد ٔأبٕ، (2221)

 .(12378) ٔالطرباٌ٘، (13-14، 6/13)

 (5107) "صحيح اجلامع" ذم  األلباٌ٘ وصحَّحو. 
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  ثَُعُ وصساعخ اٌمبد واٌزّجغثَُعُ وصساعخ اٌمبد واٌزّجغ
  ِٓ اٌزعبوْ عًٍ اإلثُ واٌعذوآِْ اٌزعبوْ عًٍ اإلثُ واٌعذواْ

 

 
 

 

 قال اهلل تعاىل: 

  ىئ     ی  ی  ىئ  ېئ  ىئېئ ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئچ

 .[2: ادوئدة]چی  
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َِٓ سَوَج ٌٍمَبد واٌذُخَبْ َِٓ سَوَج ٌٍمَبد واٌذُخَبْ 
  فهى غَبػٌفهى غَبػٌ

 

 

 

  ؿولظـ أّب هريرة  :A: 

ـْ ٨َمَّشـَا، ٩َمَؾْقَس ِمـَا »  .«َم

 .ٔالرتوذٙ، (101) وضمي: أخرجف

 (6406) "صحيح اجلامع" ذم  األلباٌ٘ وصحَحو. 

  بؾػظ (102) ملضميوذم روايي: 

ـْ ٨َمَش، ٩َمَؾْقَس ِمـِّفل»  .«َم

  ؿولظـ ظبداهلل بـ مسعقد  :

A :

ـْ ٨َمَّشـَا ٩َمَؾْقَس ِمـَا، َواَٚمْؽُر َواخِلَّداُع ِّم ا٬مـَار »  .شَم
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 ذم ٔأبٕ ٌعٗي، "األوسط"، و"انكثري" ذم الطرباٌ٘: أخرجف

 .ٔابَ سباُ، "احلهيح"

 (6408) "صحيح اجلامع" ذم  األلباٌ٘ وصحَحو. 

  ابَ وادْوجوء ظـ أّب احلؿراء ظـد. 
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  0ال رُغَزِ جغذن ثث0ّٓال رُغَزِ جغذن ثثّٓ
  !!ٔاجُلزاك، ٔالُّتٍبن،ٔاجُلزاك، ٔالُّتٍبن،  القات، ٔالُّدخاُ، ٔالَغىٛ، ٔالُّتىباك،القات، ٔالُّدخاُ، ٔالَغىٛ، ٔالُّتىباك،

 

 

  

  ظـ افـبل ظـ أّب بؽر افصديؼ 

َي ٔمِاحَلَرامِ »: ؿول  .شَٓ َيّْدُٙمُؾ اجَلـََة َٗمَ ٌّد ٨ُمذِّف

 .ٔالبّٗق٘، "األوسط" ذم ٔالطرباٌ٘، ٔالبشار، أبٕ ٖعمٜ: أخرجف

 املٍذرٙ وحسَنو. 

  صحيح انرتغية وانرتهية" ذم  األلباٌ٘وؿول" 

(1730): 

 .(صحيحٌ نغريه)
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  ثبئعىاثبئعىا
  ٔاجُلزاك، ٔالُّتٍبن،ٔاجُلزاك، ٔالُّتٍبن،  القات، ٔالُّدخاُ، ٔالَغىٛ، ٔالُّتىباك،القات، ٔالُّدخاُ، ٔالَغىٛ، ٔالُّتىباك،

  !!هً هُ ِٓ هإالء؟هً هُ ِٓ هإالء؟

 

 

  

 
 

  ؿول ظـ افـبل ظـ أّب هريرة : 

َٓ ُيَبآِم اَٚمْرُ  ٔمََِم َأَٙمَذ اَٚماَل،  » َيْلِِت ٣َمَٛم ا٬مـَاِس َزَماٌن، 

ـْ َ٘مَراٍمي ـْ َ٘مَ ٍلي َأْم ِم  .شَأِم

. (1977)و (1954) البدارٙ: أخرجف
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  0ال ٔطٍت اٌشصق يف ثُع ِب ََضُشّ املغٍّني ِث0ًال ٔطٍت اٌشصق يف ثُع ِب ََضُشّ املغٍّني ِثً
  ٔاجُلزاك، ٔالُّتٍبنٔاجُلزاك، ٔالُّتٍبن  القات، ٔالُّدخاُ، ٔالَغىٛ، ٔالُّتىباك،القات، ٔالُّدخاُ، ٔالَغىٛ، ٔالُّتىباك،

 

 

  

  أن رشقل اهلل ظـ جوبر بـ ظبداهلل ، 

ـْ ٣َمْبٌّد ٬مَِقُؿقَت »: ؿول ْزَق؛ ٩َمنَِكُف ََلْ َيُؽ َٓ َٕمْ َّتْبطُِئقا ا٬مرِّف

َأْٙمُذ : َ٘مَّتك َيْبُؾَغ  ِٙمَر ِرْزٍق ُهَق ٬َمُف، ٩َمَلَْجُِؾقا ِّم ا٬مَطَؾِ  

 .شاحَلَ ِل َوَٕمْرُك احَلَرامِ 

 .ٔاحلاكي، ابَ سباُ: أخرجف

  صحيح انرتغية وانرتهية" ذم  األلباٌ٘وؿول افشقخ" 

 .(صحيحٌ نغريه: )(1697)

  ؿول، أن رشقل اهلل ظـ أّب هريرة : 

ـْ ٫َمْ َرِة ا٬مَعَرِ ،  » ا ا٬مـَاُس، إَِن ا٬مِغـَك ٬َمْقَس ٣َم َيا َأُ َ
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ـَ ا٬مِغـَك ٨ِمـَك ا٬مـَْػِس، َوإَِن اهللَ ٣َمَز َوَٗمَؾ ُيْمِِت ٣َمْبَّدُه  َو٬َمْؽ

ْزِق؛ ٩َمَلَْجُِؾقا ِّم ا٬مَطَؾِ   ـَ ا٬مرِّف ُٙمُذوا َما : َما ٫َمَّتَ  ٬َمُف ِم

مَ   .شَ٘مَؾ، َوَد٣ُمقا َما ُ٘مرِّف

 .أبٕ ٖعمٜ: أخرجف

  صحيح انرتغية وانرتهية" ذم  األلباٌ٘وؿول افشقخ" 

 .(صحيحٌ نغريه: )(1701)

  َؿوَم افـَبُِل :  ؿولظـ حذيػي بـ افقامن

، َؾَلْؿَبُؾقا إَِفْقِف، «َهُؾُؿقا إَِٓمَ »: ، َؾَدَظو افـَوَس، َؾَؼوَل 

ْيُؾ »: َؾَجَؾُسقا، َؾَؼوَل  ، َهَذا َرُٟمقُل َربِّف ا٬مَعاَٚم٥ِْمَ ِٗمْٝمِ

َٓ ََتُقُت َكْػٌس َ٘مَّتك َٕمْ َّتْؽِؿَؾ : َكَػَث ِّم َرْو٣ِمل َأَكُف 

٩َمإَمُؼقا اهللَ، َوَأَْجُِؾقا ِّم ا٬مَطَؾِ ، . ِرْز٪َمَفا، ِوإِْن َأْٔمَطَل ٣َمَؾْقَفا
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ْزِق َأْن َٕمْلُٙمُذوُه ٔمَِؿْعِصَقِة اهللِ،  ِؿَؾـَُؽُؿ اْٟمّتِْبَطاُ  ا٬مرِّف َٓ ََيْ َو

َٓ ٔمَِطا٣َمّتِفِ  َٓ ُيـَاُل َما ٣ِمـَّْدُه، إِ  .«٩َمنَِن اهللَ 

 .البشار: أخرجف

  صحيح انرتغية وانرتهية" ذم األلباٌ٘وؿول افشقخ" 

 .(حسٌٍ صحيحٌ: )(1702)
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  تَذشَنُ أَرَِّت اجلرِياى بشَائِذَت الذُّخَبىتَذشَنُ أَرَِّت اجلرِياى بشَائِذَت الذُّخَبى
 

 

  

 قال اهلل تعاىل : 

ک  ک  گ  گ   گ  گ  چ

 .[58: إحزاب]چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ

 وقال تعاىل: 

  ہ  ہ       ہڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀچ

: يقكس]چ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ          ۓ  ھہ

23]. 
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  صعد رشقل :  ؿولظـ ظبداهلل بـ ظؿر

 : ادـز، ؾـودى بصقت رؾقع، ؾؼولاهلل 

ـْ ٪َمّْد َأْٟمَؾَؿ ٔمِؾَِ اكِِف، َوََلْ ُيْػِض اِاْيََمُن إ٦م » َيا َمْع٧َمَ َم

وُهؿْ  ُ َٓ ُٕمَعٜمِّف ، َو ُٕمْمُذوا اُٚمْ ؾِِؿ٥ْمَ َٓ  .«…٪َمْؾبِِف، 

، (2032)(4/378) "جامعه" ذم اإلواً الرتوذٙ: أخرجف

 .بئسناد صحيح

 (7985) "صحيح اجلامع" ذم  األلباٌ٘ وصحَحو. 

  1/285)  وقبن فؾشقخ "اجلامع انصحيح"واكظر-

286). 

  ؿولظـ أّب هريرة ، :A: 

٫ُمْؿ  » ُه، َوَِشُ ـْ َِشُ ُه، َوُيْمَم ـْ ُيْرَٗمك َٙمْٜمُ ٫ُمْؿ َم َٙمْٜمُ

هُ  ـْ َِشُ َٓ ُيْمَم ُه، َو َٓ ُيْرَٗمك َٙمْٜمُ ـْ   .شَم
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 .ٔالرتوذٙ، أمحّد: أخرجف

  ظـ أكس أبٕ ٖعمٜوأخرجف . 

 2603) "صحيح اجلامع" ذم  األلباٌ٘ افشقخ وصحَحو-

332). 

 انصحيح ادلسند مما نيس يف " ذم  وقبن افشقخ وحسَنو

 .(2/402) "انصحيحني

  ؿولظـ أّب هريرة  :A: 

ـْ ٣َماَدى ِٓم َو٬مًِقا، ٩َمَؼّْد  َذْكُّتُف : إَِن اهللَ ٪َماَل  » َم

 .ش…ٔمِاحَلْرِب 

 .(6137) البدارٙ: أخرجف
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  ؿولظـ أكس بـ موفؽ  :A: 

ـْ  َذاَِن، ٩َمْؼّْد  َذى  » ـْ  َذى ُمْ ؾًَِم، ٩َمَؼّْد  َذاَِن، َوَم َم

 .شاهللَ

، ـام ذم رشوفي بئسناد حسٍ "األوسط" ذم الطرباٌ٘: أخرجف

 .(4) ص "دكن ششة الذّخبى"ذم افشقخ حمؿد بـ إبراهقؿ 

  ؿولظـ حذيػي بـ أشقد  :A: 

ـْ  َذى اُٚمْ ؾِِؿ٥ْمَ ِّم ١ُمُر٪ِمِفْؿ، َوَٗمَبْت ٣َمَؾْقِف  » َم

 .ش٬َمْعـَُّتُفؿْ 

 ."انكثري" ذم الطرباٌ٘: أخرجف

 ٔأب٘ ٌعٗي، ابَ عّدٙ: ظـدوجوء ظـ أّب ذر. 

 (5923) "صحيح اجلامع" ذم  األلباٌ٘ وحسَنو. 
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  ؿولظـ معوذ بـ أكس  :A: 

، َأْو ٪َمَطَع ١َمِرْيًؼا، َأْو  َذى ُمْمِمـًا،  » ًٓ ـْ َضَقَؼ َمـِْز َم

 .ش٩َمَ  ِٗمَفاَد ٬َمفُ 

 .ٔأبٕ دأد، أمحّد: أخرجف

 (6378) "صحيح اجلامع" ذم  األلباٌ٘ وصحَحو. 

  ؿولظـ أّب هريرة ، :A: 

ـُ ٔمِاهللِ َوا٬مَققِم أِٙمِر، ٩َمَ  ُيْمِذ  » ـْ ٫َماَن ُيْمِم َم

 .ش…َٗماَرهُ 

 .(47) ٔوضمي، (5672) البدارٙ: أخرجف

  ؿولظـ أّب ِسمي  :A: 

ـْ ٠َماَق، ٠َماَق اهللُ  » ـْ َضاَر، َضاَر اهللُ ٔمِِف، َوَم َم

 .ش٣َمَؾْقفِ 
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 .ٔابَ وادْ، ٔالٍضاٟ٘، ٔالرتوذٙ، ٔأبٕ دأد، أمحّد: أخرجف

 (6372) "صحيح اجلامع" ذم  األلباٌ٘ وحسَنو. 

  ؿولظـ جوبر بـ ظبداهلل إكصوري  :

A: 

ـَ  » ـْ َهِذِه ا٬مَّشَجَرِة اُٚمـّْتِـَِة، ٩َمَ  َيْؼَرَٔم ـْ َأ٫َمَؾ ِم َم

َمْ ِجَّدَكا، َو٬ْمَقْؼُعّْد ِّم َٔمْقّتِِف؛ ٩َمنَِن اَٚمَ ئَِؽَة َٕمَّتَلَذى مِِمَا َيَّتَلَذى 

 .شِمـُْف َٔمـُق  َدمَ 

، ش…٩َمنَِن اَٚمَ ئَِؽةَ »: ، دون ؿقفف(817)البدارٙ : أخرجف

 .وافؾػظ فف (564)ٔوضمي 

  ؿولظـ ظبداهلل بـ ظبوس  :

A :« َار َ ِ َٓ َر، َو َ َ َٓ». 

 .(2341) ٔابَ وادْ، (2865)أمحّد : أخرجف
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  ظـ ظبودة بـ افصومً (2340) رؿؿ ابَ وادْورواه. 

 (7517) "صحيح اجلامع" ذم  األلباٌ٘ وصحَحو. 

  إذ ؿوفقا  (4/400) "فتبوي اللجنت الذائوت" واكظر ذحف ذم

 :ذم معـوه مو يع

 اُدؽؾػ أن يُضـر كػسف أو يضـّر ؽره، ؾػقف َنك افـبل )

دٓفي ظذ مـع اإلكسون مـ افتعدي ظذ كػسف أو ؽره، وهذا 

احلديٌ وإن ـون ؾقف مؼول، إٓ إكف جوء مـ ضرق يؼقي بعضفو 

بعضًو، وفف صقاهد ؾقـفض إػ درجي احلسـ فغره، ويصؾح 

 .فالشتدٓل بف

 فؾحوؾظ "جومع افعؾقم واحلؽؿ"وكقصقؽ بؿراجعي ـتوب 

 .ابـ رجى ذم ذح هذا احلديٌ

وبوهلل افتقؾقؼ وصذ اهلل ظذ كبقـو حمؿد وآفف وصحبف 

 .ا هـ.(وشؾؿ
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 فائذة: 

ارَ »:  جوء حديٌ َ ِ َٓ َر، َو  ظـ ثامكقي مـ «َٓ َ َ

: (896) "اإلزواء"افصحوبي وهؿ ـام ذم 

، وادْ ٔابَ، أمحّد:  ظـدظبودة بـ افصومً  -١

 ."أخثاز أصفهان" ذم ٌعٗي ٔأب٘، عضاكز ٔابَ

، ٔابَ وادْ، أمحّد:  ظـدظبداهلل بـ ظبوس  -٢

ٔابَ ، "انكثري"ذم ٔالطرباٌ٘ ، "ادلىضح"ذم ٔاخلطٗب ، ٔالّدارقطين

 .أب٘ عٗبٛ

، الّدارقطين:  ظـدأبق شعقد اخلدري  -٣

 ذم ٔابَ عبّدالرب، (6/70)ٔالبّٗق٘ ، (2/57)ٔاحلاكي 

 ."انتمهيد"

 .الّدارقطين:  ظـدأبق هريرة  -٤
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 ذم الطرباٌ٘:  ظـدجوبر بـ ظبداهلل  -٥

 ."األوسط"

 ذم ٔالطرباٌ٘، الّدارقطين:  ظـدظوئشي  -٦

 ."األوسط"

 ."انكثري"ذم الطرباٌ٘ :  ظـدثعؾبي  -٧

 ."ادلسسم" ذم أب٘ دأد:  ظـدأبق فبوبي  -٨

 ذم والك: ُمرشؾ حيقك ادوزين مرؾقظًو ظـد -٩

 ."ادلىطؤ"

  (250) "انسهسهح انصحيحح"راجع. 

  ؿولظـ أّب ذر افغػوري  :

A- أكف ؿول- ؾقام يرويف ظـ ربف: 
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َيا ٣ِمَباِدي، إَِنِّف َ٘مَرْمُت ا٬مُظْؾَؿ ٣َمَٛم َكْػِ ـل،  »

 .ش…َوَٗمَعْؾُّتُف َٔمْقـَُؽْؿ ُُمََرًما، ٩َمَ  َٕمَظا٬َمـُؿقا

 .(2577) وضمي: أخرجف

  ؿولظـ أّب هريرة  :A: 

« … َٓ ُذ٬ُمُف، َو َٓ ََيْ َٓ َيْظؾُِؿُف، َو اُٚمْ ؾُِؿ َأُٙمق اُٚمْ ؾِِؿ، 

ِؼُرهُ  َدُمُف، َوَما٬ُمُف، : ٫ُمُؾ اُٚمْ ؾِِؿ ٣َمَٛم اُٚمْ ؾِِؿ َ٘مَرامٌ …، ََيْ

 .شَو٣ِمْرُضفُ 

 .(2564) وضمي: أخرجف

  ؿولظـ أّب مقشك إصعري  :

A :« ْإَِن اهللَ ٬َمُقْؿ٤ِم ٬مِؾَظاَِلِ، َ٘مَّتك إَِذا َأَٙمَذُه ََل

 گ گ ک     ک ک ک ڑ ژ :ُيْػؾِّْتُف، ُٖمَؿ ٪َمَرأَ 

 .ش ژ ڳ ڳ  ڳ ڳ گگ
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 .(2583) ٔوضمي، (4409) البدارٙ: أخرجف

  ؿولظـ أكس بـ موفؽ  :

A :«َٔمأَماِن ُمَعَجَ ِن ٣ُمُؼقَٔمَّتُفََم ِّم ا٬مُّدْكَقا :

 .شا٬مَبْغُل، َوا٬مُعُؼقُق 

 .احلاكي: أخرجف

 (2810) "صحيح اجلامع" ذم  األلباٌ٘ وصحَحو. 

  ؿول ظـ افـبل ظـ ظبداهلل بـ ظؿر  :

 .«إَِن ا٬مُظْؾَؿ ٢ُمُؾََمٍت َيقَم ا٬مِؼَقاَمةِ » 

 .(2579) ٔوضمي، (2315) البدارٙ: أخرجف

  رؿؿ وضمي:  ظـدوجوء ظـ جوبر بـ ظبداهلل 

إَِمُؼقا ا٬مُظْؾَؿ؛ ٩َمنَِن ا٬مُظْؾَؿ ٢ُمُؾََمٌت َيقَم »: بؾػظ (2578)

 .«…ا٬مِؼَقاِمةِ 
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  ظـ ظـ ظبداهلل بـ ظؿرو بـ افعوص ،

ـْ ٬مَِ اكِِف »:  ؿولافـبل  ـْ َٟمؾَِؿ اُٚمْ ؾُِؿقَن ِم اُٚمْ ؾُِؿ َم

 .«َوَيِّدهِ 

 .(40) ٔوضمي، (10) البدارٙ: أخرجف

  ـْ َهَجَر َما ََنَك اهللُ ٣َمـْفُ …»: البدارٙزاد  .شَواٚمَُفاِٗمُر َم

  َيو : َؿوُفقا:  ؿولظـ أّب مقشك إصعري

ـْ َٟمؾَِؿ »: َأُي اإِلْشاَلُم َأْؾَضُؾ؟ َؿوَل ! َرُشقَل اهللِ َم

ـْ ٬مَِ اكِِف َوَيِّدهِ   .«اُٚمْ ؾُِؿقَن ِم

 .(42) ٔوضمي، (11) البدارٙ: أخرجف

  أن افـبل  ظـ أّب ُذيح اخلزاظل ، 

ـُ »: ؿول َٓ ُيْمِم ، َواهللِ  ـُ َٓ ُيْمِم ، َواهللِ  ـُ َٓ ُيْمِم . شَواهللِ 
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ـْ َيو َرُشقَل اهللِ؟: ؿقؾ ـُ َٗماُرُه »: ؿول! َم َٓ َيْلَم ـْ  َم

 .شَٔمَقائَِؼفُ 

. (6016) البدارٙ: رواه

 





 

 

 



































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: القات والذخان والشمة والتمباك والجراك والتىبل وأضرارها، ويتضمه ما يلي: الباب الثاوي
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  ضشس ضشس 
  ٔاجُلزاك، ٔالُّتٍبن،ٔاجُلزاك، ٔالُّتٍبن،  القات، ٔالُّدخاُ، ٔالَغىٛ، ٔالُّتىباك،القات، ٔالُّدخاُ، ٔالَغىٛ، ٔالُّتىباك،

  ال خيفً عًٍ َِٓ ٌه أدًٔ ثصريحال خيفً عًٍ َِٓ ٌه أدًٔ ثصريح
  

 

 

 

 

 قال اهلل : 

  چ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃڄڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄچ 

 .[104: إكعوم]چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچچ   چ

 وقال : 

   ں  ڻ  ڻ   ںڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ

 .[81: اإلرساء]چڻ

 وقال : 

  ٿ  ٿڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ   ٺ   ٿ  ٿچ 
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. [22: افسجدة]چٹ  ٹ    ٹ  

 وقال : 

 .[50: ادرشالت]چخت  مت  ىت  يتچ 

 وقال : 

 .[6: اجلوثقي]چڎ  ڈ  ڈ      ژ  ژ  ڑ…چ

 وقال : 

 چژ  ڑ  ڑ  ک   ک  کچ 

 .[81: ؽوؾر]

 وقال : 

ۆئ    ۆئ   ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ       ىئ           چ

 .[46: احلٍ]چىئ  ىئ
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 وقال : 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  چ

 .[52: افػرؿون]چۆ

 وقال : 

  پ  پ  پ    پ   ڀ       ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻچ 

. [45: إكبقوء]چڀ  ڀ
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  اٌمبد  واٌذخبْ هالن ٌإلٔغبْاٌمبد  واٌذخبْ هالن ٌإلٔغبْ
 

 

 

 

 قال اهلل : 

. [195: افبؼرة]چ…ہۀ       ۀ  ہ  ہ      ہ…چ
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  شــشاءشــشاء
  ٔاجُلزاك، ٔالُّتٍبن،ٔاجُلزاك، ٔالُّتٍبن،  القات، ٔالُّدخاُ، ٔالَغىٛ، ٔالُّتىباك،القات، ٔالُّدخاُ، ٔالَغىٛ، ٔالُّتىباك،
  ُِذَِِش ٌإللزصبدُِذَِِش ٌإللزصبد

 

 

 

 

  أن افـبل ظـ ظبداهلل بـ رسجس ، 

ـْ »: ؿول ، َوا٬مَّتُمَدُة، َوآ٪ْمّتَِصاُد، ُٗمْزٌ  ِم ـُ ا٬مَ ْؿُت احَلَ 

ـَ ا٬مـُُبَقةِ  ـَ ُٗمْزً ا ِم ْي  .شَأْرَٔمَعٍة َو٣ِم٧ْمِ

 .الرتوذٙ: أخرجف

  رؿؿ "صحيح انرتغية وانرتهية" ذم  األلباٌ٘ؿول افشقخ 

 .(حسٌٍ صحيحٌ: )(1696)
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  وُ ِٓ األولبد رضُعوُ ِٓ األولبد رضُع
  !يف جمبٌظ اٌشُشخ واٌمبد؟!يف جمبٌظ اٌشُشخ واٌمبد؟

 

 
 

  ؿولظـ ظبداهلل بـ ظبوس  :

A :« ِـَ ا٬مـَاس : كِْعَؿَّتاِن َمْغُبقٌن ٩مِْقِفََم ٫َم ِْٜمٌ ِم

َ ةُ   .ش َوا٬مَػَرااُ ،ا٬مصِّف

. (6049) البدارٙ: أخرجف

 

 



 

 

 



































 

 

 

 

 

 

 

 

 

: القات والذخان والشمة والتمباك والجراك والتىبل والفرد، ويتضمه ما يلي: الباب الثالث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





  99 

  ٌَُ رُخٍَك عَجَثَبً واَل عُذيًٌَُ رُخٍَك عَجَثَبً واَل عُذيً
 

 
 

 قال اهلل تعاىل: 

: ادممـقن]چ …ے  ے  ۓ  ۓ چ 

115]. 

 وقال تعاىل: 

 .[36: افؼقومي]چڱ       ڱ    ڱ  ڱ    ںچ 
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  اجعً دََُبرَهَ وٍَُهَب طَبَعَخاجعً دََُبرَهَ وٍَُهَب طَبَعَخ
 
 

 

 قال اهلل تعاىل: 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  چ

 چ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېۅۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ

. [163-162: إكعوم]
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  كيف تنهً عهكيف تنهً عه
  ٔاجُلزاك، ٔالُّتٍبن،ٔاجُلزاك، ٔالُّتٍبن،  القات، ٔالُّدخاُ، ٔالَغىٛ، ٔالُّتىباك،القات، ٔالُّدخاُ، ٔالَغىٛ، ٔالُّتىباك،

  !وتستضيها ننفسك؟!وتستضيها ننفسك؟  

 

 

 

 

 قال اهلل تعاىل: 

ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ    چ

 .[٣-٢ :افصػ]چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  

 وقال تعاىل: 

  ھۀۀہہہہ ھ  ھچ

 .[٤٤ :فبؼرةا]چھ  ے

 وقال اهلل تعاىل: 

 ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ
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ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

  چ   چ  چ  ڇ  چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ

 .[١٠٨-١٠٧: فـسوءا]چڇ
 

  أن رشقل اهلل ظـ ظبداهلل بـ مسعقد

َٓ ٫َماَن ٬َمُف »:  ؿول ـْ َكبِّل َٔمَعَ ُف اهللُ ِّم ُأَمٍة ٪َمْب٤ِم، إِ َما ِم

ـْ ُأَمّتِِف َ٘مَقاِرُيقَن َوَأْصَ اٌب، َيْلُٙمُذوَن ٔمُِ ـَّتِِف،  ِم

ـْ َٔمْعِّدِهْؿ ُٙمُؾقٌف،  ُؾُػ ِم َوَيْؼَّتُّدوَن ٔمَِلْمِرِه، ُٖمَؿ إََِنَا ََتْ

ـْ  َٓ ُيْمَمُروَن، ٩َمَؿ َٓ َيْػَعُؾقَن، َوَيْػَعُؾقَن َما  َيُؼق٬ُمقَن َما 

ـْ َٗماَهَّدُهْؿ ٔمِؾَِ اكِِف، ٩َمُفَق  ، َوَم ـٌ َٗماَهَّدُهْؿ ٔمَِقِّدِه، ٩َمُفَق ُمْمِم

، َو٬َمْقَس َوَراَ   ـٌ ـْ َٗماَهَّدُهْؿ ٔمَِؼْؾبِِف، ٩َمُفَق ُمْمِم ، َوَم ـٌ ُمْمِم

ـَ اِاْيََمِن َ٘مَبُة َٙمْرَدلٍ   .شَذ٬مَِؽ ِم

 .(50) وضمي: أخرجف
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  شؿعً رشقل :  ؿولظـ أشومي بـ زيد

ُيْمَٕمك ٔمِا٬مَرُٗمِؾ َيقَم ا٬مِؼَقاَمِة، ٩َمُقْؾَؼك ِّم »:  يؼقلاهلل 

ا٬مـَاِر، ٩َمَّتـَّْد٬مُِؼ َأ٪ْمَّتاُب َٔمْطـِِف ِّم ا٬مـَاِر، ٩َمَقُّدوُر ٫َمََم َيُّدوُر 

َيا : احِلََمُر ٔمِا٬مَرَ٘مك؛ ٩َمَقْجَّتِؿُع إ٬َِمْقِف َأْهُؾ ا٬مـَاِر، ٩َمَقُؼق٬ُمقنَ 

ـِ ! ٩ُم ُن، َما٬َمَؽي ـْ َٕمْلُمُرَكا ٔمِاَٚمْعُروِف، َوَٕمـَْفاَكا ٣َم َأََلْ َٕمُؽ

َٓ : ٩َمَقُؼقُل ! اُٚمـَْؽِري َٔمَٛم، ٪َمّْد ٫ُمـُْت  ُمُر٫ُمْؿ ٔمِاَٚمْعُروِف َو

ـِ اُٚمـَْؽِر َو ٕمِْقفِ   .ش ٕمِْقِف، َوَأَْنَا٫ُمْؿ ٣َم

 .(2989) ٔوضمي، (3094) البدارٙ: أخرجف

  ظـ  مقػ رشقل اهلل ظـ ثقبون 

ـْ ُأَمّتِل، َيْلُٕمقَن »:  أكف ؿولافـبل  ـَ َأ٪ْمَقاًما ِم ٣َْمَؾَؿ َٕ

اَمَة َٔمْقَضاَ ،  َيقَم ا٬مِؼَقاَمِة ٔمَِ َ ـَاٍت َأْمَ اِل ِٗمَباَل ُ َ

َيو : َؿوَل َثْقَبونُ . ش!٩َمَقْجَعُؾَفا اهللُ ٣َمَز َوَٗمَؾ َهَباً  َمـُْ قًرا
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َٓ َكُؽقَن ِمـُْفْؿ ! َرُشقُل اهللِ ِفْؿ َفـَو٪ َأْن  ِصْػُفْؿ َفـَو، َجؾِّس

َٓ َكْعَؾؿُ  ـُ  َأَما إََِنُْؿ إِْٙمَقاُكُؽْؿ، »: A! َوَكْح

ـَ ا٬مَؾْقِؾ ٫َمََم َٕمْلُٙمُذوَن،  ـْ ِٗمْؾَّدٕمُِؽْؿ، َوَيْلُٙمُذوَن ِم َوْم

 .شَو٬َمؽِـَُفْؿ َأ٪ْمَقاٌم إَِذا َٙمَؾْقا ٔمَِؿَ اِرِم اهللِ اْكَّتَفُؽقَها

 .(2/1418) اإلواً أبٕ عبّداهلل بَ وادْ: أخرجف

 (1/139)" انصحيح ادلسند" ذم  وقبن افشقخ وحسَنو. 

 (5028) "صحيح اجلامع" ذم  األلباٌ٘ افشقخ وصحَحو. 
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  هًَ َِّنَعَذَ أَهٍَهَ وَأَواَلَدَنَ ِِٓ اٌمبد واٌذخبْ ؟هًَ َِّنَعَذَ أَهٍَهَ وَأَواَلَدَنَ ِِٓ اٌمبد واٌذخبْ ؟
 

 
 

  ؿولظـ ظبداهلل بـ ظؿر ، :

A :« ْـ َٓ ٫ُمُؾُؽْؿ َراٍع، َو٫ُمُؾُؽْؿ َمْ ُموٌل ٣َم َأ

ـْ َر٣ِمَقّتِِف، َوا٬مَرُٗمُؾ  َر٣ِمَقّتِِف؛ اِاَماُم َراٍع، َوُهَق َمْ ُموٌل ٣َم

ـْ َر٣ِمَقّتِِف، َواَٚمْرَأُة َرا٣ِمَقٌة ِّم  َراٍع ِّم َأْهؾِِف، َوُهَق َمْ ُموٌل ٣َم

ـْ َر٣ِمَقّتَِفا، َوا٬مَعْبُّد َراٍع ِّم  َٔمْقِت َزْوِٗمَفا، َوِهَل َمْ ُمو٬َمٌة ٣َم

ـْ َر٣ِمَقّتِفِ  وحسبً أن ؿد . شَماِل َٟمقِّفِّدِه، َوُهَق َمْ ُموٌل ٣َم

ـْ َر٣ِمَقّتِِف، »: ؿول َوا٬مَرُٗمُؾ َراِع ِّم َماِل َأٔمِْقِف، َوَمْ ُموٌل ٣َم

ـْ َر٣ِمَقّتِفِ  َٓ ٩َمُؽُؾُؽْؿ َراٍع، َو٫ُمُؾُؽْؿ َمْ ُموٌل ٣َم  .شَأ

 . (1829) ٔوضمي، (853) البدارٙ: أخرجف
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  شؿعً : ، ؿولظـ معؼؾ بـ يسور اُدَزين

٣ِمْقِف اهللُ َر٣ِمَقًة، »:  يؼقلرشقل اهلل  ـْ ٣َمْبٍّد، َيْ َٞمْ َما ِم

َٓ َ٘مَرَم اهللُ  َيُؿقُت َيْقَم َيُؿقُت، َوُهَق ٨َماٌش ٬مَِر٣ِمَقّتِِف، إِ

 .ش٣َمَؾْقِف اجَلـَةَ 

 .(142) ٔوضمي، (6731) البدارٙ: أخرجف

  ؿولظـ أكس بـ موفؽ :A: 

٣َماُه، َأ َ٘مِػَظ  » إَِن اهللَ َٕمَعا٦َم َٟمائٌِؾ ٫ُمُؾ َراٍع ٣َمََم اْٟمَٞمْ

ـْ َأْهِؾ َٔمْقّتِفِ   .شَذ٬مَِؽ َأْم َضَقَعُفي َ٘مَّتك َيْ َلَل ا٬مَرُٗمَؾ ٣َم

 .ٔالطٗاٞ، َعّدٙ ٔابَ، سباُ ٔابَ، الٍضاٟ٘: أخرجف

 واكظر (1774) "صحيح اجلامع"ذم   األلباٌ٘ وحسَنو ،

 .(1636) "انسهسهح انصحيحح"
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  ظـ ظبداهلل بـ ظؿرو بـ افعوص 

ـْ »: A:ؿول ٫َمَػك ٔمِاَٚمْرِ  إِْٖمًَم َأْن ُيَضقِّفَع َم

 .شَيُؼقُت 

 .ٔالبّٗق٘، ٔاحلاكي، ٔأبٕ دأد، أمحّد: أخرجف

  بؾػظ (996) رؿؿ وضميورواه: 

ـْ َيْؿؾُِؽ ٪ُمقَٕمفُ »  .ش٫َمَػك ٔمِاٚمَْرِ  إِْٖمًَم َأْن ََيْبَِس ٣َمَؿ

  ؿول، ظـ افـبل  ظـ أكس بـ موفؽ  :

َِٙمْقِف َما َُيُِ   » ِٕ ـُ َأَ٘مُّد٫ُمْؿ َ٘مَّتك َُيَِ   َٓ ُيْمِم

 .ش٬مِـَْػِ فِ 

 .(45) ٔوضمي، (13) البدارٙ: أخرجف
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  !ادزَس اٌمَبدَ واٌذُخَبْ!ادزَس اٌمَبدَ واٌذُخَبْ
  ! ورَّأ ِِٓ أَهً اٌجَبطًِ لَجًَ أَْ ََزَجَشَؤوا ِِّنه! ورَّأ ِِٓ أَهً اٌجَبطًِ لَجًَ أَْ ََزَجَشَؤوا ِِّنه

 

 

 

 
 

 قال اهلل تعاىل: 

ڱڱںں   ڻ  ڻ   ڻ   ڱ ڳ  ڱ…چ

  ھ  ھ   ھ  ھ  ہ  ۀ  ہ  ہ  ہۀڻ

  .[٢٢ :براهقؿإ]چے  ے

 وقال تعاىل: 

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   چ

. [١٦٦: فبؼرةا]چہ  ہ  ھ

 



 

 

 



































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: القات والذخان والشمة والتمباك والجراك والتىبل والمجتمع، ويتضمه ما يلي: الباب الرابع
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  !!ادزَسُوا اٌمبرً اٌجَطٍِء!!ادزَسُوا اٌمبرً اٌجَطٍِء

 

 

 

 

 

 

 

 قال اهلل تعاىل: 

  یۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ      ی …چ

 .[١٥١: إكعوم]چی  ی  جئ  حئ  مئ  

 وقال تعاىل: 

 چگ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ

  .[٣٣ :إلرساءا]

 وقال تعاىل: 

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      پ  چ

  ٿ  ٿ    ٿڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ   ٺ
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ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  

 .[٦٩-٦٨: افػرؿون]چڦ  ڦ      ڦ

 وقال تعاىل: 

گ  گ  گ   ڳ  ڳ  چ 

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  

 .[٩٣: فـسوءا]چں  ڻ     ڻ  ڻ  

 وقال تعاىل: 

   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ  ڍ  چڃ  چ  چچ

  ژڍ  ڌ    ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ

 .[٣٠-٢٩: فـسوءا]چڑ  ڑ  ک  ک   ک  
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 وقال تعاىل: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ

ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

 .[٣٢: دوئدةا]چ…ٿ   ٿ  ٿ

  ؿولظـ أّب هريرة  :A :

 َو٪َمّْتَؾ ا٬مـَْػِس ا٬َمّتِل َ٘مَرَم …اْٗمَّتـُِبقا ا٬مَ ْبَع اُٚمقٔمَِؼاِت  »

َٓ ٔمِاحَلِؼ   .ش…اهللُ إِ

 .(89) ٔوضمي، (2615) البدارٙ: أخرجف

  ؿولظـ ثوبً بـ افضحوك  :

A :« َب ٔمِِف َيقَم ٍ ، ٣ُمذِّف ـْ ٪َمَّتَؾ َكْػَ ُف ٔم٭َِمْ َم

 .شا٬مِؼَقاَمةِ 

 .(110) ٔوضمي، (5700) البدارٙ: أخرجف
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  ؿولظـ أّب هريرة  :A: 

َب ُٟمًَم، ٩َمَؼَّتَؾ َكْػَ ُف، ٩َمُفَق َيَّتَ َ اُه ِّم َكاِر  » ـْ َِشِ َم

 .شَٗمَفـََؿ، َٙما٬مًِّدا ُِمََؾًّدا ٩مِْقَفا َأَٔمًّدا

. (109) ٔوضمي، (5442) البدارٙ: أخرجف
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   ادزسوا جلسبء السىء ادزسوا جلسبء السىء
 

 

 قال اهلل : 

ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  چ

ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ     ہ  ہ  ہ  

   ﮲  ﮳  ۓے ۓ ے ھ ھ ھ  ھ

 .[٢٩-٢٧: فػرؿونا]چ﮴   ﮵

 وقال تعاىل: 

 .[٤٥: ددثرا]چ…حط  مط  مظ   جع…چ

 وقال تعاىل: 

 چڱڱںںڻڻڻچ

 .[٦٧: افزخرف]
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  ؿولظـ أّب مقشك إصعري  :

A :« َمَ ُؾ اجَلؾِْقُس ا٬مَصا٬مُِح َواجَلؾِْقُس

: ٩َمَ اِمُؾ اٚمِْ ِؽ . ا٬مُ قُ ، ٫َمَ اِمِؾ اٚمِْ ِؽ، َوَكا٩مُِ  ا٬مؽِْٜمِ 

إَِما َأْن َُيِْذَيَؽ، َوإَِما َأْن َٕمْبَّتاَع ِمـُْف، َوإَِما َأْن ََتَِّد ِمـُْف ِرَْيًا 

ِرَق َٔمَّدَكَؽ َأْو َٖمْقَٔمَؽ، َوإَِما : َوَكا٩مُِ  ا٬مؽِْٜمِ . ١َمقِّفَبةً  إَِما َأْن َُيْ

َّد ِمـُْف ِرَْيًا َٙمبِْقَ ةً   .شَأْن ََتْ

 .(2628) ٔوضمي، (1995) البدارٙ: أخرجف

  ؿولظـ أّب شعقد اخلدري  :

A :« َيْل٫ُمْؾ َٓ َٓ ُمْمِمـًا، َو َٓ ُٕمَصاِ٘مْ  إِ

َٓ َٕمِؼلٌّي   .ش١َمَعاَمَؽ إِ

 .ٔاحلاكي، ٔابَ سباُ، ٔالرتوذٙ، ٔأبٕ دأد، أمحّد: أخرجف

 (7341) "صحيح اجلامع"ذم   األلباٌ٘ وحسٍَ إسناده. 
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  ؿولظـ أّب هريرة  :A: 

َٓ َيْذ٫ُمُروَن اهللَ َٕمَعا٦َم  » ـْ ََمْؾٍِس  ـْ ٪َمْقٍم َيُؼقُمقَن ِم َما ِم

اٍر، َو٫َماَن َذ٬مَِؽ اَٚمْجؾِِس  ـْ ِمْ ِؾ ِٗمْقَػِة َِحَ َٓ ٪َماُمقا ٣َم ٩مِْقِف؛ إِ

ًة َيْقَم ا٬مِؼَقاَمةِ   .ش٣َمَؾْقِفْؿ َ٘مْ َ

 ذم ٔابَ الضين، "انعمم" ذم ٔالٍضاٟ٘، ٔأبٕ دأد، أمحّد: أخرجف

 .ٔاحلاكي، "انعمم"

 الصذُخ املسنذ ممب لُس يف "ذم   وقبن افشقخ وحسَنو

 .(2/357) "الصذُذني

 (2/413) ذم كػس ادرجع وصحَحو. 
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  َغىد جمبٌظ اٌمبد واٌشُشخَغىد جمبٌظ اٌمبد واٌشُشخ
!ئال ِٓ سدُ اهلل..  غُجخ ومنُّخ    !ئال ِٓ سدُ اهلل..  غُجخ ومنُّخ 

 

 

 

 

  ؿولظـ حذيػي بـ افقامن  :

A: 

 .شَٓ َيّْدُٙمُؾ اجَلـَـَة َكـََممٌ  »

. وافؾػظ فف (105) ٔوضمي، (5709) البدارٙ: أخرجف
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  احذروا الّرَتفَ وَجَانِبُوا املّرُتَفنِياحذروا الّرَتفَ وَجَانِبُوا املّرُتَفنِي
  

 
 

 قال اهلل تعاىل: 

ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک      ک    چ

 .[٣٤: بلس]چگ  گ  گ

 وقال تعاىل: 

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ

: فزخرفا]چٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

٢٣]. 
 

 وقال تعاىل: 

 چڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍچ

 .[٦٤: دممـقنا]
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 وقال تعاىل: 

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ      چ

 .[١٦: إلرساءا]چېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  

 ويف قزاءة: 
 . بتشديد ادقؿ﴾…َأَمــْرَكو…﴿

 وقال تعاىل: 

 چ…ائ  ائ     ەئ  ەئ  وئ …چ

 .[٤٥: افقاؿعي]
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  ٌَىِٓ ال رُذِجّىَْ اٌّنَبصِذِنيٌَىِٓ ال رُذِجّىَْ اٌّنَبصِذِنيوو

 

 

 

 نقويو،  قال صاحل، َيب اهلل: 

 چ…ھےےۓۓ﮲…چ

 .[٧٩: ٕظرافا]

 وقال ىود : 

 .[٦٨: ٕظرافا]چ …ٻ  ٻ  پ  پ …چ

 وقال َوح : 

 .[٦٢: إظراف] چ…گ  گ  …چ
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 وقال شعيب : 

  ۇئى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ …چ  

  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  یېئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ

 .[٨٨: هقد]چی  جئ  حئ  

  ؿول ظـ أّب هريرة A: 

ـُ  » ْي ـُ ا٬مـَِصْقَ ُة، ا٬مّدِّف ْي ـُ ا٬مـَِصْقَ ُة، ا٬مّدِّف ْي ا٬مّدِّف

؟: َؿوُفقا. شا٬مـَِصْقَ ةُ  ـْ َ
هللِ، »: َؿوَل ! َيو َرُشقَل اهللِ، دِ

، َو٣َماَمّتِِفؿْ  َئَِؿِة اُٚمْ ؾِِؿ٥ْمَ
ِٕ  .شَو٬مِؽَِّتأمِِف، َو

 .(2007) الرتوذٙ: أخرجف

 (1570) "صحيح انرتمرٌ" ذم  األلباٌ٘ وصحَحو. 
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  ؿول، أن افـبل ظـ متقؿ افّداري : 

ـُ ا٬مـَِصْقَ ةُ   » ْي ؟ َؿوَل : ُؿْؾـَو. ش ا٬مّدِّف ـْ َ
هللِ، َو٬مِؽَِّتأمِِف، »: دِ

، َو٣َماَمّتِِفؿْ  َئَِؿِة اُٚمْ ؾِِؿ٥ْمَ
ِٕ  .شَو٬مَِرُٟمق٬مِِف، َو

 .(55) وضمي: أخرجف

  ؿولظـ جرير بـ ظبداهلل افبجع ، :

إ٪َِماِم ا٬مَصَ ِة، َوإِْيَّتاِ  :  ٣َمَٛم َٔماَيْعُت َرُٟمقَل اهللِ 

 .ا٬مَز٫َماِة، َوا٬مـُْصِح ٬مُِؽؾِّف ُمْ ؾِؿٍ 

. (56) ٔوضمي، (57) البدارٙ: أخرجف
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  أصذبةأصذبة
  ٔاجُلزاك، ٔالُّتٍبن،ٔاجُلزاك، ٔالُّتٍبن،  القات، ٔالُّدخاُ، ٔالَغىٛ، ٔالُّتىباك،القات، ٔالُّدخاُ، ٔالَغىٛ، ٔالُّتىباك،
  ِفزىٔىْ وُِهبٔىِْفزىٔىْ وُِهبٔىْ

  

 

 

 

 

 قال اهلل تعاىل: 

   ڳ       ڳ  ڳ  ڳ  گک  ک  ک  ک  گ   گ  گ…چ

 .[١٨: احلٍ]چڱ

 وقال تعاىل: 

: فـقرا]چہ  ہ   ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے   ے   ۓ     …چ

٤٠]. 

 وقال تعاىل: 

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ    چ
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  ۈئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئەئائ

  ىئ  ی  ی  ی  ىئېئ  ېئ   ېئ   ىئ

 .[٤١: ادوئدة]چی
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  ال رَغزَشُوا ثبٌِىَثشَحال رَغزَشُوا ثبٌِىَثشَح
   ئرا وبٔىا عًٍ غري احلَك ئرا وبٔىا عًٍ غري احلَك

 

 

 

 

 قال اهلل تعاىل: 

  پ  پٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ  پ  پچ

ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

  ڦ  ڦ  ڦ  ٹ  ڤ   ڤ ڤ  ڤٹٹ   ٹ

 .[١٧٩: ٕظرافا]چڦ  

 وقال تعاىل: 

  پ   پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ 

. [٤٤: فػرؿونا]چ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺڀڀ  ڀ     ڀ
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 وقال تعاىل: 

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

 ں ڱ   ڱ ڱڱ ڳ ڳ  ڳ ڳ گ گ

 ہ ہ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں

 .[٨–١: فتؽوثرا] ژ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

 وقال تعاىل: 

 ۆۆۈۈٴۇۋۋۅ ۅ  ژ

  ژېېېېىىائائۉۉ

 .[١١٦: ٕكعوما]
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  أصذبةأصذبة
  ٔاجُلزاك، ٔالُّتٍبن،ٔاجُلزاك، ٔالُّتٍبن،  القات، ٔالُّدخاُ، ٔالَغىٛ، ٔالُّتىباك،القات، ٔالُّدخاُ، ٔالَغىٛ، ٔالُّتىباك،

  !!أصذبة عُّنفٍ  ئال َِٓ سدُ اهلل!!أصذبة عُّنفٍ  ئال َِٓ سدُ اهلل

 

 

 

 قال اهلل تعاىل: 

 چڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  چ 

 .[٢١٥: فشعراءا]

 وقال تعاىل: 

 .[٨٨: حلجرا]چۇئ  ۆئ  ۆئ  چ 

 وقال تعاىل: 

ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  چ

 چہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  

 .[٥٤ :ادوئدة]
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  أصذبةأصذبة
  ٔاجُلزاك، ٔالُّتٍبن،ٔاجُلزاك، ٔالُّتٍبن،  القات، ٔالُّدخاُ، ٔالَغىٛ، ٔالُّتىباك،القات، ٔالُّدخاُ، ٔالَغىٛ، ٔالُّتىباك،

  !!أصذبة ثَغً وطُغُبْ ئال ِٓ سدُ اهلل!!أصذبة ثَغً وطُغُبْ ئال ِٓ سدُ اهلل
    

 

 
 

 قال اهلل تعاىل: 

 چگ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ   چ 

 .[٧-6: افعؾؼ] 

 وقال تعاىل: 

ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  چ 

 .[٢٧: فشقرىا]چ  ﮶     ﮷   ﮸   ﮹﮵ۓ  ﮲     ﮳  ﮴
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  ثُعثُع
  ٔاجُلزاك، ٔالُّتٍبن،ٔاجُلزاك، ٔالُّتٍبن،  القات، ٔالُّدخاُ، ٔالَغىٛ، ٔالُّتىباك،القات، ٔالُّدخاُ، ٔالَغىٛ، ٔالُّتىباك،

  ال َذيّ عًٍ أْ اٌجبئع سدٌُُ ثبألَِخال َذيّ عًٍ أْ اٌجبئع سدٌُُ ثبألَِخ
    

 

 

 

 قال اهلل تعاىل: 

  ٻ  پ  پ  پ  پ  ٻٱ  ٻ  ٻچ

 .[٢٩: فػتحا]چ…ڀڀ
 

  ؿولظـ أّب هريرة  :A: 

َٓ ُيْرَ٘مؿْ  » َٓ َيْرَ٘مْؿ،  ـْ   .شَم

 .(2318) ٔوضمي، (5651) البدارٙ: أخرجف

  شؿعً أبو افؼوشؿ : ؿول ظـ أّب هريرة

ـْ ٠َمِؼلّ »:  يؼقل َٓ ِم ُة إِ  .شَٓ ُٕمـَْزُع ا٬مَرَْحَ



  131 

 .(2005) الرتوذٙ: أخرجف

 (1568) "صحيح انرتمرٌ"ذم  األلباٌ٘ وحسَنو. 

 ؿولظـ جرير بـ ظبداهلل افبجع :

A :«ُُف اهلل َٓ َيْرََحُ ـْ ََلْ َيْرَ٘مِؿ ا٬مـَاَس،   .شَم

 ٔالرتوذٙ، (2319) ٔوضمي، (6941) البدارٙ: أخرجف

 .وافؾػظ فف (2004)

 (1567) "صحيح انرتمرٌ" ذم  األلباٌ٘ وصحَحو. 

 

 





 

 

 



































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: القات والذخان والشمة والتمباك والجراك والتىبل والمال، ويتضمه ما يلي: الباب الخامش
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  يُشرتوايُشرتوا
  ٔاجُلزاك، ٔالُّتٍبن،ٔاجُلزاك، ٔالُّتٍبن،  القات، ٔالُّدخاُ، ٔالَغىٛ، ٔالُّتىباك،القات، ٔالُّدخاُ، ٔالَغىٛ، ٔالُّتىباك،

   يُتَخَوَضوٌَُ يف يال اهلل بغري حق يُتَخَوَضوٌَُ يف يال اهلل بغري حق
    

 

 

 

  شؿعً :  ؿوفًظـ خقفي إكصوريي

ًٓ َيَّتَخَقُضقَن ِّم َماِل اهللِ »ِ:  يؼقلافـبل  إَن ِرَٗما

 .شٔمَِغْٜمِ َ٘مّؼ؛ ٩َمَؾُفُؿ ا٬مـَاُر َيقَم ا٬مِؼَقاَمةِ 

 . (2950) البدارٙ: أخرجف

  ؿولظـ ظبداهلل بـ ظؿرو بـ افعوص  :

ٍ  ٩مِْقََم »:  يؼقلشؿعً رشقل اهلل  ُرَب ُمَّتَخقِّف

َٓ ا٬مـَارُ   .شا٠ْمَّتَفْت َكْػُ ُف، ٬َمْقَس ٬َمُف َيقَم ا٬مِؼَقاَمِة إِ

 ."انكثري" ذم الطرباٌ٘: أخرجف
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  صحيح انرتغية وانرتهية" ذم األلباٌ٘ؿول افشقخ "

 .(صحيحٌ نغريه: )(3219)
 

  ؿوفًظـ خقفي بـً ؿقس  :

A :« ْـ ٍ  ٩مِْقََم ٠َماَ ْت َكْػُ ُف ِم ُرَب ُمَّتَخقِّف

َٓ ا٬مـَارُ   .شَماِل اهللِ َوَرُٟمق٬ُمُف، ٬َمْقَس ٬َمُف َيقَم ا٬مِؼَقاَمِة إِ

شوائد " ذم ٔعبّداهلل، ٔابَ أب٘ عاصي، ٔالرتوذٙ، أمحّد: أخرجف

 ."انصهد

 (2251) "صحيح اجلامع" ذم األلباٌ٘ وصحَحو. 

  ؿوفًظـ ظؿرة بـً احلورث  :

A :« ،ِّم َماِل اهللِ َوَرُٟمق٬مِِف  ٍ ُرَب ُمَّتَخقِّف

 .ش٬َمُف ا٬مـَاُر َيقَم ا٬مِؼَقاَمةِ 
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 ."شوائد ادلسند" ذم ٔعبّداهلل، الطرباٌ٘: أخرجف

  صحيح انرتغية وانرتهية" ذم األلباٌ٘وؿول افشقخ" 

 .(صحيحٌ نغريه: )(3218)
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  ششاءششاء
  ٔاجُلزاك، ٔالُّتٍبن،ٔاجُلزاك، ٔالُّتٍبن،  القات، ٔالُّدخاُ، ٔالَغىٛ، ٔالُّتىباك،القات، ٔالُّدخاُ، ٔالَغىٛ، ٔالُّتىباك،
  ِٓ ئضبعخ املبيِٓ ئضبعخ املبي

 

 

 

 شؿعً افـبل : ؿولظـ ادغرة بـ صعبي

٪ِمْقَؾ َو٪َماَل، َوإَِضا٣َمَة : إَِن اهللَ ٫َمِرَه ٬َمُؽْؿ َٖمَ ًٖما»:  يؼقل

 .شاَٚماِل، َو٫َمْ َرَة ا٬مُ َمالِ 

 (593)رؿؿ " األقضيح" ذم ٔوضمي، (1407) البدارٙ: أخرجف

 .(12)وافرؿؿ اخلوص 

 ؿولظـ أّب هريرة :A: 

ََض  » إَِن اهللَ َيْرََض ٬َمُؽْؿ َٖمَ ًٖما، َوَيْؽَرُه ٬َمُؽْؿ َٖمَ ًٖما، ٩َمَٜمْ

َٓ ُٕمّْشـِر٫ُمقا ٔمِِف ٠َمْقًئا، َوَأْن َٕمْعَّتِصُؿقا : ٬َمُؽؿْ  َأْن َٕمْعُبُّدوُه َو
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َٓ َٕمَػَر٪ُمقا ٪ِمْقَؾ َو٪َماَل، : َوَيْؽَرُه ٬َمُؽؿْ . ٔمَِ ْبِؾ اهللِ ََجِْقًعا َو

 .شَو٫َمْ َرَة ا٬مُ َماِل، َوإَِضا٣َمَة اَٚمالِ 

. (1715) وضمي: أخرجف
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  ثبئعىاثبئعىا
  ٔاجُلزاك، ٔالُّتٍبن،ٔاجُلزاك، ٔالُّتٍبن،  القات، ٔالُّدخاُ، ٔالَغىٛ، ٔالُّتىباك،القات، ٔالُّدخاُ، ٔالَغىٛ، ٔالُّتىباك،

  َأوٍىْ أِىاي اٌّنبط ثبٌجبطًَأوٍىْ أِىاي اٌّنبط ثبٌجبطً

 

 

 

 

 قال اهلل تعاىل: 

ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  چ 

ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  

 .[٣٤: فتقبيا]چ…ڇ  ڇ  ڇ

 وقال تعاىل: 
. [١٨٨: فبؼرةا] چڱ  ڱ  ڱ  ں   ںچ 
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 وقال تعاىل: 

ڦ  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹچ

 .[٢٩: فـسوءا] چ  ڦ ڦ

 وقال تعاىل: 

ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  چ

﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼   ﮽    ﮾  ﮿  ﯀  

: فـسوءا]چ…﯁           

١٦١-١٦٠]. 
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  ِىبعتِىبعت
  ٔاجُلزاك، ٔالُّتٍبن،ٔاجُلزاك، ٔالُّتٍبن،  القات، ٔالُّدخاُ، ٔالَغىٛ، ٔالُّتىباك،القات، ٔالُّدخاُ، ٔالَغىٛ، ٔالُّتىباك،

  ِٓ اٌغُذذِٓ اٌغُذذ

 

 

 

 

 قال اهلل تعاىل: 
 چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ 

 .[٤٢: دوئدةا]

 وقال تعاىل: 
ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ   چ

  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ھھ

  ﮽  ﮾  ﮿         ﮼﮶     ﮷  ﮸  ﮹    ﮺  ﮻

 .[٦٣–٦٢: دوئدةا] چ﯀  



  143 

   ؿول أن افـبل ظـ جوبر بـ ظبداهلل :

ـُ ٣ُمْجَرةَ » ـْ ! َيا ٫َمْعُ  ْٔم َٓ َيّْدُٙمُؾ اجَلـََة ٬َمـْ ٌؿ َكَبَت ِم إَِكُف 

 .شُٟمْ ٍت 

 ."صحيحه" ذم ابَ سباُ: أخرجف

  صحيح انرتغية وانرتهية" ذم  األلباٌ٘ؿول افشقخ" 

 .(صحيحٌ نغريه: )(1728)

 َؿوَل يِل َرُشقُل : ؿولظـ ـعى بـ ظجرة

ـُ ٣ُمْجَرةَ »: اهللِ  َٓ َيّْدُٙمُؾ اجَلـََة !  َيا ٫َمْعُ  ْٔم إَِكُف 

 .شَوَدٌم َكَبَّتا ٣َمَٛم ُٟمْ ٍت، ا٬مـَاُر َأْو٦َم ٔمِفِ  ٬َمـْ ؿٌ 

 .ٔابَ سباُ، الرتوذٙ: أخرجف

  صحيح انرتغية وانرتهية" ذم  األلباٌ٘ؿول افشقخ " :

 .(صحيحٌ نغريه)
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  ظـد هذا احلديٌ"انرتغية وانرتهية" ذم  املٍذرٙوؿول  : 

: بضؿ افسغ وإشؽون احلوء، وبضّؿفام أيضًو هق (ا٬مُ ْ ُت ))

 .ا هـ(. هق اخلبٌ مـ ادؽوشى: وؿقؾ (احلرام)

 ؿولظـ أّب بؽر افصديؼ :

A :« ـْ ُٟمْ ٍت، ٩َما٬مـَاُر ٫ُمُؾ َٗمَ ٍّد َكَبَت ِم

 .شَأْو٦َم ٔمِفِ 

ٌُعٗي، الطرباٌ٘: أخرجف  .ٔأبٕ 

  سباُ ٔابَ، ٔالّدارو٘، أمحّد:  ظـدوجوء ظـ جوبر ،

 .ٔاحلاكي

 (4519) "صحيح اجلامع" ذم  األلباٌ٘ افشقخ وصحَّحو . 
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  ثبئعىا وِشرتواثبئعىا وِشرتوا
  ٔاجُلزاك، ٔالُّتٍبن،ٔاجُلزاك، ٔالُّتٍبن،  القات، ٔالُّدخاُ، ٔالَغىٛ، ٔالُّتىباك،القات، ٔالُّدخاُ، ٔالَغىٛ، ٔالُّتىباك،

   ِغإوٌىْ عٓ أِىاهلُ َىَ اٌمُبِخ ِغإوٌىْ عٓ أِىاهلُ َىَ اٌمُبِخ
  

 

 

 

 

 ؿول ظـ ظبداهلل بـ مسعقد

A :« ْـ ـِ  َدَم َيقَم ا٬مِؼَقاَمِة ِم َٓ َٕمُزوُل ٪َمَّدَما أْم

ـْ َ ْسٍ  ِف، َ٘مَّتك ُيْ َلَل ٣َم ـْ ٣ُمُؿِرِه ٩مِْقَؿ َأ٩ْمـَاُهي : ٣ِمـَّْد َرٔمِّف ٣َم

ـَ ا٫ْمَّتَ َبُفي َو٩مِْقَؿ  ـْ َأْي ـْ َما٬مِِف ِم ـْ ٠َمَبأمِِف ٩مِْقَؿ َأْٔمَ ُهي َو٣َم َو٣َم

 .شَأْكَػَؼُفي َوَماَذا ٣َمِؿَؾ ٩مِْقََم ٣َمؾَِؿي

 .الرتوذٙ: أخرجف

 (7299) "صحيح اجلامع" ذم  األلباٌ٘ افشقخ وحسَنو. 
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 ظـ أّب برزة إشؾؿل

َٓ َٕمُزوُل ٪َمَّدَما ٣َمْبٍّد َ٘مَّتك ُيْ َلَل »: A:ؿول

ـْ َأْرَٔمعٍ  ـْ ٣ُمُؿِرِه ٩مِْقَؿ َأ٩ْمـَاُهي : ٣َم ـْ ٣ِمْؾِؿِف َما ٩َمَعَؾ ٩مِْقِفي ٣َم َو٣َم

ـْ  ـَ ا٫ْمَّتَ َبُفي َو٩مِْقَؿ َأْكَػَؼُفي َو٣َم ـْ َأْي ـْ َما٬مِِف ِم ٗم ؿف َو٣َم

 .ش٩مِْقَؿ َأْٔمَ ُهي

 .الرتوذٙ: أخرجف

 (7300) "صحيح اجلامع" ذم  األلباٌ٘ وصحَحو. 

 ؿولظـ افـبل ظـ معوذ بـ جبؾ : 

ـْ  » َما ُٕمَزاُل ٪َمَّدَما ٣َمْبٍّد َيقَم ا٬مِؼَقاَمِة َ٘مَّتك ُيْ َلَل ٣َم

ـْ : َأْرَٔمعٍ  ـْ ٣ُمُؿِرِه ٩مِْقَؿ َأ٩ْمـَاُهي َو٣َم ـْ ٠َمَبأمِِف ٣َم ٩مِْقَؿ َأْٔمَ ُهي َو٣َم

ـْ ٣ِمْؾِؿِف َماَذا  ـَ ا٫ْمَّتَ َبُفي َو٩مِْقَؿ َأْكَػَؼُفي َو٣َم ـْ َأْي َما٬مِِف ِم

 .ش٣َمِؿَؾ ٩مِْقِفي
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 .البّٗق٘: أخرجف

  صحيح انرتغية وانرتهية" ذم  األلباٌ٘وؿول افشقخ" 

 .(حسٌٍ نغريه: )(127)

 

 

 





 

 

 



































 

 

 

 

 

 

 

 

: القات والذخان والشمة والتمباك والجراك والتىبل مه الخبائث فاتركها، ويتضمه ما يلي: الباب السادس
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  ال رفشح  ثـال رفشح  ثـ
  !!ٔاجُلزاك، ٔالُّتٍبنٔاجُلزاك، ٔالُّتٍبن  القات، ٔالُّدخاُ، ٔالَغىٛ، ٔالُّتىباك،القات، ٔالُّدخاُ، ٔالَغىٛ، ٔالُّتىباك،

 

 

 

 

 قال اهلل تعاىل : 
ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  چ

جئ  حئ   مئ  ىئ     يئ  جب  حب  خب  مب   ىب  يب  

  پ  پ  پ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻجت  حت   

. [٤٥-٤٤: ٕكعوما]چڀ
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  ٔاجُلزاك، ٔالُّتٍبن،ٔاجُلزاك، ٔالُّتٍبن،  القات، ٔالُّدخاُ، ٔالَغىٛ، ٔالُّتىباك،القات، ٔالُّدخاُ، ٔالَغىٛ، ٔالُّتىباك،

  ٌُغذ ِٓ اٌطُجبدٌُغذ ِٓ اٌطُجبد

 

 

 

 

 قال اهلل تعاىل : 
ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ

 .[٨١: هط]چ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  ڑڑ

 وقال تعاىل: 
 ڳ ڳ گ گ  گ گ ک ک کچ

 چڳڳڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں

 .[٧٠: اإلرساء]

 وقال تعاىل: 
ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  چ

 .[١١٤: فـحؾا]چڑ  ڑ  ک  ک    ک   ک  



  153 

 وقال تعاىل: 
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   چ

 چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ

 .[١٧٢: فبؼرةا]

 وقال تعاىل: 
  ہ  ہڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہچ

 .[٥١ :دممـقنا]چھ     ھ  ھ  

 قال تعاىل: 
   ھ  ھ  ھ  ھۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہچ 

 .[٨٨: دوئدةا]  چے  ے  ۓ
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 ؿولظـ أّب هريرة :A: 

َٓ ١َمقِّفًبا، َوإَِن اهللَ َأَمَر  » َٓ َيْؼَبُؾ إِ إَِن اهللَ ١َمقِّفٌ ، 

، ٩َمَؼاَل  ڻ  ڻ  ڻ     چ  :اُٚمْمِمـ٥ِْمَ ٔمََِم َأَمَر ٔمِِف اُٚمْرَٟمؾ٥ِْمَ

:  َوَؿوَل .چ  ہ  ھ     ھ  ھ  ہۀ  ۀ  ہ  ہ

 .شچچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   چ 

، َيُؿُّد َيَّدْيِف   ُٖمَؿ َذ٫َمَر ا٬مَرُٗمَؾ ُيطِْقُؾ ا٬مَ َػَر َأ٠ْمَعَث َأ٨ْمَٝمَ

َوَمْطَعُؿُف َ٘مَراٌم، َوَمّْشـَرُٔمُف ! َيا َربِّف ! َيا َرَب : إ٦َِم ا٬مَ ََم ِ 

َي ٔمِاحَلَرامِ  ٩َمَلَكك ُيْ َّتَجاُب ،َ٘مَراٌم، َوَمْؾَبُ ُف َ٘مَراٌم، َو٨ُمذِّف

 !٬مَِذ٬مَِؽي

. (1015) وضمي: أخرجف
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  هي تشكهي تشك
  ٔاجُلزاك، ٔالُّتٍبن،ٔاجُلزاك، ٔالُّتٍبن،  القات، ٔالُّدخاُ، ٔالَغىٛ، ٔالُّتىباك،القات، ٔالُّدخاُ، ٔالَغىٛ، ٔالُّتىباك،

  أبذلو اهلل ّخرياً هِنهبأبذلو اهلل ّخرياً هِنهب

 

 

 

 

  ـْ َأْهِؾ افَبوِدَيِي، َؿوَل ـْ َرُجٍؾ ِم َأَخَذ بَِقِدي : َظ

َؿـِل مِمَو َظَؾَؿُف اهللُ، َوَؿوَل َرُشقُل اهللِ   :، َؾَجَعَؾ ُيَعؾِّس

َٓ َأ٣ْمَطاَك   » َؼاَ  اهللِ َٗمَؾ َو٣َمَز، إِ ـْ َٕمَّدَع ٠َمْقًئا إمِّف إَِكَؽ ٬َم

ا ِمـْفُ   .شاهللُ َٙمْٜمً

 .(79 و5/78) أمحّد: أخرجف

 (5) رؿؿ "انضعيفح" ذم  األلباٌ٘ وصحَحو. 

 انصحيح ادلسند مما نيس يف " ذم  وقبن افشقخ وصحَحو

 .(2/443) "انصحيحني
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  جبهذ ٔفغه يف رشنجبهذ ٔفغه يف رشن
  ٔاجُلزاك، ٔالُّتٍبنٔاجُلزاك، ٔالُّتٍبن  القات، ٔالُّدخاُ، ٔالَغىٛ، ٔالُّتىباك،القات، ٔالُّدخاُ، ٔالَغىٛ، ٔالُّتىباك،

  

 

 

 

 قال اهلل تعاىل: 
 چھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵چ 

 .[١١: فرظدا]

 وقال تعاىل: 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  چ

 چ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٺڀ  ڀ   ڀ  ٺ

. [٥٣: ٕكػولا]
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  اِرّكِ احملبسَ رىٓ أعجذ اٌّنبطاِرّكِ احملبسَ رىٓ أعجذ اٌّنبط
  

 

 

 ؿول ظـ أّب هريرة :A :

ـْ َأ٣ْمَبَّد ا٬مـَاسِ …»  .ش…إَِمِؼ اَٚمَ اِرِم َٕمُؽ

 .ٔالبّٗق٘، ٔابَ وادْ، الرتوذٙ: أخرجف

  صحيح انرتغية وانرتهية" ذم  األلباٌ٘وؿول افشقخ" 

 .(حسٌٍ نغريه: )(2349)

 (100) "صحيح اجلامع" ذم وحسَنو. 
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  ٔاجُلزاك، ٔالُّتٍبن،ٔاجُلزاك، ٔالُّتٍبن،  القات، ٔالُّدخاُ، ٔالَغىٛ، ٔالُّتىباك،القات، ٔالُّدخاُ، ٔالَغىٛ، ٔالُّتىباك،
  ثبئثثبئثِٓ اخلِٓ اخل

  

 

 
 

 قال اهلل تعاىل: 
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    …چ

 .[١٥٧: ٕظرافا]چ…ژ 

 وقال تعاىل: 

 .[٥: دوئدةا] چ…ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇچ 

 وقال تعاىل: 

 چ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڳگ  گ  ڳ  ڳچ 

 .[٤: دوئدةا]
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 وقال تعاىل: 

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ     چ

 چ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھہۀ

 .[١٠٠: دوئدةا]

 وقال تعاىل : 

   ۅ  ۋۈ  ۈ  ٴۇ  ۋچ

 .[٢٦: فـقرا]چ…ۅ  ۉ  ۉ

 وقال تعاىل: 

ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  چ

  ںڳ    ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ   ڱ  ڱ

. [٣٧: ٕكػولا]چں  ڻ  ڻ  

 



  160 

  هال اعزَذُُذَ ِٓ اهلل فرتوذهال اعزَذُُذَ ِٓ اهلل فرتوذ
  !؟!؟ٔاجُلزاك، ٔالُّتٍبنٔاجُلزاك، ٔالُّتٍبن  القات، ٔالُّدخاُ، ٔالَغىٛ، ٔالُّتىباك،القات، ٔالُّدخاُ، ٔالَغىٛ، ٔالُّتىباك،

 

 

 

 ؿولظـ ظبداهلل بـ مسعقد :

A :« ِ ـَ اهللِ َ٘مَؼ احَلَقا َيو : ُؿْؾـَو. شاْٟمَّتْ ُققا ِم

! ٬َمْقَس َذاكَ »: َؿوَل . إَِكو َفـَْسَتْحِقل، َواحلَْؿُد هللِ! َكبَِل اهللِ

ـَ اهللِ َ٘مَؼ احَلَقا ِ  ـَ آْٟمَّتْ َقاَ  ِم
َػَظ ا٬مَرْأَس : َو٬َمؽِ َأْن َ ْ

ـَ َوَما َ٘مَقى، َو٬ْمَّتْذ٫مِِر اَٚمقَت  َػَظ ا٬مَبْط َوَما َو٣َمك، َوَ ْ

ـْ ٩َمَعَؾ  ـْ َأَراَد أِٙمَرَة، َٕمَرَك ِزْيـََة ا٬مُّدْكَقا، ٩َمَؿ َوا٬مبَِٛم، َوَم

 .يعـل مـ اهلل حؼ احلقوء.شَذ٬مَِؽ؛ ٩َمَؼّْد اْٟمَّتْ َقك

 ذم ٔالبّٗق٘، ٔاحلاكي، ٔأمحّد، (2588) الرتوذٙ: أخرجف

 ".انشُعة"
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 صحيح سنه انرتمرٌ" ذم  األلباٌ٘ وحسَنو" 

 .(935) "صحيح اجلامع"، وذم (2000)

  حسٌٍ : )(2638) "صحيح انرتغية وانرتهية"و ؿول ذم

 .(نغريه

  ؿولظـ أّب مسعقد افبدري :

A :« ـْ ٫َمَ ِم ا٬مـُُبَقِة إَِن مِِمَا َأْدَرَك ا٬مـَاُس ِم

 .شإَِذا ََلْ َٕمْ َّتِح، ٩َماْصـَْع َما ٠ِمْئَت : إُْو٦َم 

 .(5769)و (3296) البدارٙ: أخرجف

  ٛوالسظ ! ! 

 : وَ وكٌٕات الّتٍبن

 .الّتىباك ِٕٔ وَ اخلباٟح -١
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"اجلٕس ِٕٔ وَ امُلِضكزات، كىا يف كّتاب -٢ الضواجش : 

.عي اقرتاف الكببئش " 

ٍُٕرٚ، ٔأكمّا ضاْر دّدّا -٣  .ال

 وأخرياً

 :ّممَا سبق يتَبيٍَُ نك قَطعاً أٌَّ
 القات ٔالّدخاُ ٔالغىٛ ٔالّتىباك ٔاجلزاك ٔالّتٍبن

 !وَ اخلـبـاٟـح

ّٛ هلل تعاىل  .فاتزكّا؛ طاعـــ . 

. أثابك اهلل

 

 



 

 

 



































 

 
متفرقات : الباب السابع
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  فزبويفزبوي
  

 

 

 وقبنفؾشقخ  (دىُ اٌمبد واٌذخبْ)ؾتقى ذم  -١

 .(186):  رؿؿ"إجاتح انسائم" ـام ذم 

فؾشقخ  (هً َىجذ يف اجلّنخ لبد ودخبْ)ؾتقى  -٢

 .(338):  رؿؿ"إجاتح انسائم" ـام ذم  وقبن

فؾشقخ  (ششاء اٌىٌذ ألثُه اٌمبد واٌذخبْ)ؾتقى ذم  -٣

 .(415):  رؿؿ"إجاتح انسائم" ـام ذم  وقبن

 (ئِبِخ ِٓ َأوً اٌمبد وَشـشة اٌذخبْ)ؾتقى ذم  -٤

 .(416):  رؿؿ"إجاتح انسائم"ـام ذم  وقبنفؾشقخ 
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 (شبسة اٌذخبْ هً َشهذ صالح اجلّبعخ)ؾتقى ذم  -٥

 فف "فتاوي وتنثيهاخ ووصائح" ـام ذم  ابَ باسفؾشقخ 

 .(319-318)ص 

ابَ باس فؾشقخ  (رأجري احملالد ٌجُع اٌذخبْ)ؾتقى ذم  -٦

 .(426): ـام ذم ادصدر افسوبؼ ص

 (ِعبششح اٌضوجخ اٌيت رشـشة اٌذخبْ)ؾتقى ذم  -٧

: ـام ذم كػس ادصدر افسوبؼ ص ابَ باسفؾشقخ 

(496). 

ذم  (دىُ اٌصالح خٍف املذخٓ)ؾتقى ذم  -٨

 .(161):  ص "فتاوي انسعدٌ"
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: ذم ـتوب ( أوً اٌمبدحتشَن)  اهلّٗتى٘ذـر  -٩

، "إضعؿي"، ـتوب (170) "انصواجس يف انكثريج"

 .وؿركف بوحلشقشي وإؾققن

رَّ اٌذخبْ واٌزُّنجً ) ـالم ضقى ذم  لمبٗشاٌ٘ -١٠

 ."أستاذ ادلسأج"ذم ـتوبف  (واٌمبد

دىُ رأجري احملالد ملٓ َجُع )ؾتقى ذم  -١١

 . البَ عجٗىني، (اٌذخبْ

 "انضياء انالمع مه اخلطة اجلىامع"راجع  -١٢

، ؾؼد أؾرد خطبي ذم (1/279)  ابَ عجٗىنيفؾشقخ 

 .(دىُ ششة اٌذخبْ وِضبسه)
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 "اخلطة ادلنربيح يف ادلناسثاخ انعصسيح"راجع  -١٣

 ( ششة اٌذخبْحتشَن)، خطبي خوصي ذم الفٕساُفؾشقخ 

 .254: ص

ـالم كػقس  (4/562) "ويم ادلآزب"ذم ـتوب  -١٤

 .( اٌزّجبنحتشَن)حقل 

ـشػً تؼورير مـظؿي افصحي افعودقي أن ظدد  -١٥

 مؾققن 180اُددمـغ فؾؿخدرات ذم افعومل يصؾ إػ 

 28)الجالثاٞ  (624) العّدد "دزّٖدٚ البالغ": املصّدر].صخص

 .[(3)ص  (ِـ1426مجادٝ األٔه 
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  فزىي اٌٍجّنخ اٌذائّخفزىي اٌٍجّنخ اٌذائّخ
 

 

يف تأرٖذ  (3036/16)، رقي اإلّٖداع (2159)رقي الفّتٕٝ 

(25/10/1398). 

 0سئلت اللجنت الذائوت عي السؤال التبيل 
احلؿد هلل، وافصالة وافسالم ظذ رشقل اهلل حمؿد وظذ آفف 

ؾؼد اضؾعً افؾجـي افدائؿي فؾبحقث افعؾؿقي : وصحبف وبعد

ظع بـ : واإلؾتوء ظذ آشتػتوء ادؼدم فسامحي افرئقس افعوم مـ

حسغ افرصقدي، وكوس حمؿد إمحري، ادحول مـ إموكي 

 .11/9/1398ذم  (1858/2)افعومي هلقئي ـبور افعؾامء برؿؿ 

 :مضؿقكف

إُ سراعٛ القات اٌّتغزت بغكن ٔاصع يف الٗىَ، ٖٔطمباُ  

 بٗاُ سكي سراعّتْ ٔبٗعْ ٔعزاْٟ؟
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 0فأجببت مبب َلٍ
افؼوت حمرم٪ ٓ جيقز دسؾؿ أن يتعوضوه أـاًل وبقعًو ) 

وذاًء وؽره مـ أكقاع افتصـرؾوت ادشـروظي ذم 

إمقال ادبوحي، وؿد صدر مـ شامحي افشقخ حمؿد بـ 

إبراهقؿ رمحف اهلل ؾتقى ذم حتريؿف، كرؾؼ فؽؿ صقرة 

مـفو، وبوهلل افتقؾقؼ، وصذ اهلل وشؾؿ ظذ حمؿد وآفف 

. (وصحبف

 

 

 

    

 افؾجـي افدائؿي فؾبحقث افعؾؿقي واإلؾتوء

افرئقس 

 ظبدافعزيز بـ بوز

كوئى افرئقس 

 ظبدافرزاق ظػقػل

ظضق 

 ظبداهلل بـ ؿعقد

افرئقس 

 ظبداهلل بـ ؽديون
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  قشاس املؤمتش اإلسالهٍقشاس املؤمتش اإلسالهٍ
 

 

  قزار املؤمتز اإلصالو٘ العامل٘ ملكافشٛ املضكزات

ِـ، بغأُ 1402ٔاملدّدرات، ٔاملٍعقّد باملّدٍٖٛ املٍٕرٚ عاً 

 :(القات)

يؼرر ادممتر بعد اشتعراض مو ؿدم فف مـ بحقث )

حقل أضار افؼوت افصحقي، وافـػسقي، واخلؾؼقي 

أكف مـ اٚمخّدرات اٚم رمة : وآجتامظقي، وآؿتصوديي

٪ فذفؽ كقيص افدول اإلشالمقي بتطبقؼ افعؼقبي ِش٣ماً 

افؼظقي افرادظي ظذ مـ يزرع، أو يروج، أو يتـوول 

 .(هذا افـبوت اخلبقٌ
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حمّذ اإلِبَ/ فزىي يف دىُ اٌمبد ٌٍشُخ   حمّذ اإلِبَ/ فزىي يف دىُ اٌمبد ٌٍشُخ
 

 

 

ّٛ، ٔبٗعّا، : وا سكي اإلصالً يف القات: س أكاّل، ٔسراع

ّٛ؟ ّٞ، ِّٔدٖ  ٔعزا

احلؿد هلل وافصالة وافسالم ظذ رشقل اهلل : ج

 .وظذ آفف وصحبف ومـ وآه

 : أمو بعد

حساو؛  انقبث أكهو، ًشزاعخو، ًبيعو، ًشساؤه، ًإىداؤه

0 ًذنك نألدنت ًاألسببة انخبنيت
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 الّدلٗن وَ القزآُ: أٔاّل: 

ؿد جوءت إدفي افقاضحي ذم بقون افؼوت 

مبقـًو وطقػي رشقفـو -وحتريؿف، ومـ ذفؽ ؿقفف تعوػ 

 چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  چ : -

ُر حتريؿ اخلبوئٌ ذم مؼوبؾ حتؾقؾ [١٥٧: ٕظرافا] ـْ ، ؾِذ

افطقبوت يػقد أن ـؾ خبقٌ حرام، شقاء ـون ذم 

ادلـؾ، أو ادشـرب، أو افـؽوح، أو ؽر ذفؽ، واهلل 

 حيّرم مو شبحوكف وتعوػ خيز ذم هذه أيي أن كبقـو 

 صقئًو هق ؾقف افَّضر واخلبٌ، ؾؾؿ حيّرم ظؾقـو كبقـو 

و ريؿ ا٬مّشـل  إما أن يؽقن ضقى مـ ـؾ اجلفوت، 

 .٬مذإمف أو ٬مغٜمه
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 ؾفق ـؾحؿ اخلـزير، أو مو أصبف :أما احلرام ٬مذإمف

 .ذفؽ

ـْ َهِذِه »:  ـؼقفف :واحلرام ٬مغٜمه ـْ َأ٫َمَؾ ِم َم

ـَ َمْ ِجَّدَكا هذا احلديٌ متقاتر، ش ا٬مَّشَجَرِة، ٩َمَ  َيْؼَرَٔم

 ؾوفتحريؿ هـو فؾرائحي احلوصؾي مـ أـؾ هذه افشجرة

تسبى - افبؼقل، وافؽراث، وافثقم، وافبصؾ: أي-

وافؼوت . مماذاة افـوس، ومماذاة ادالئؽي ذم بققت اهلل

. ٓ خيرج ظـ ـقكف حمّرمًو فذاتف، أو حمّرمًو فغره

فقس هـوك آيي، وٓ حديٌ : وبعض افـوس يؼقل

أيي صومؾي فتحريؿ ـؾ خبقٌ، : ؾُقؼول!! يعّغ حتريؿف

وبوفذات أن اهلل ذـر اخلبقٌ ذم مؼوبؾ ادبوح افطقى، 
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وؿد ؿول مجع مـ افعؾامء بعؿقم أيي ذم افتحريؿ، وهذا 

. هق افظوهر

وفؼد شؿعـو ـثرًا مـ آـع افؼوت يعسف بخبٌ 

افؼوت، ٓ دمد أحدًا يؼقل ظـ افؼوت إكف ضقى إٓ إذا 

ـون مؽوبرًا، ؾنذا ـون ضره طوهرًا فؾخوص وافعوم، 

إذ أن افعزة بعؿقم ! ؾام هق افعذر دـ مل يؼؾ بذفؽ؟

وفق . إفػوظ وإخذ بظقاهرهو، وهذا هق ادتعغ هـو

جئـو كؼورن بغ صجرة افؼوت وبغ ادلـقٓت افطقبي 

افـوؾعي إخرى افتل أبوحفو اهلل وأحؾفو فـو، فقجدكو أَن 

ادبوحوت وافطقبوت فقس ؾقفو ضر، بخالف افؼوت 
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ؾفؾ هذا ، ؾنن ؾقف مـ إضار وادػوشد مو اهلل بف ظؾقؿ

 !إٓ دفقؾ ظذ حتريؿف؟

ومـ ٗمفة ٖماكقة كجّد أ٠مقا  ُمَرمة ّم ا٬مّشـريعة، 

ثؿـ :  مثول ذفؽو رها أ٪مؾ مـ  ر ا٬مؼات ٔمؽ ٜم،

افؽؾى، ـام جوء ذم افبخوري ومسؾؿ مـ حديٌ أّب 

مسعقد وؿد جوء ظـ ظدة مـ افصحوبي، ويستثـك مـ 

حتريؿ بقع افشوة بوفؾحؿ، : وـؿثؾ. ذفؽ افؽؾى ادعؾؿ

 افزيودة ذم افسؾعي ممـ مل ُيرد: وـتحريؿ افـجش، وهق

ؾفذا وأمثوهلو أضارهو ؿؾقؾي، وهل حمّرمي، . ذاءهو

وـؾام ـثر اخلبٌ، اصتد افتحريؿ٪ ـام ذم حديٌ هالك 
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أَنؾؽ و٩مقـا ا٬مصاحلقني : افعرب ذم افصحقحغ وؾقف

 .شَكَعْؿ، إَِذا ٫َمُ َر اخَلَبُث »: ٪مال

وافؼوت مو يليت مـ يقم إٓ وّذه يزيد، ؾؾذا يؼول 

إن افؼوت شبى زيودة أضاره ظذ افػرد وظذ 

 .ادجتؿع، ودخقفف ذم ظداد اخلبوئٌ٪ ؾفق حرام

 الّدلٗن وَ الضٍٛ: ثاٌّٗا: 

A :« َار َ ِ َٓ َر، َو وؿد جوء ، شَٓ َ َ

هذا احلديٌ ظـ ثامكقي مـ افصحوبي، وهق صوفح 

رَ »: فالحتجوج، وؿقفف إخبوٌر، وهق أبؾغ ممو فق ش َٓ َ َ

، وهذا احلديٌ ؿوظدة ظومي ُتبـك ظؾقفو (ٓ تَّضوا): ؿول

َٓ »: مسوئؾ ـثرة ٓ حتصـك وٓ تعد، إذ أن ؿقفف 

ارَ  َ ِ َٓ َر، َو ٓ ٕمضـروا ٔملكػ ؽؿ، وٓ : أي، شَ َ
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 وأؾود احلديٌ أن ـؾ رء يضـر .ٕمضـروا ٔمغٜم٫مؿ

ّٓ مو خّصف افدفقؾ،  بوفـػس، أو يضـر بوفغر٪ ؾفق حمرم، إ

وؿد روى اإلموم أمحد ذم مسـده، وأبق داود، وافبقفؼل، 

ـْ ٫ُمؾِّف ُمْ ؽٍِر ٣مـ أم ٟمؾؿة أّن ا٬مـبل وؽرهؿ،   ََنَك ٣َم

 ٍ ٍ »:  فػظي.َوُمَػٞمِّف  .تػرد هبو صفر، وؾقف ضعػش َوُمَػٞمِّف

ًْ أدفي أخرى مـ افؼرآن وافسـي مل أذـرهو  وبؼَق

هـو٪ دو ذم إدفي افسوبؼي مـ افقضقح وافبقون٪ حتك ٓ 

 .احلؾقؿ تؽػقف اإلصورة: تطقل افػتقى، وـام يؼول

 ٘ٔوَ األصباب اليت جتعن القات حمزوّا وا ٖم: 

، ـام ؿرر ذفؽ ٠مجرة ا٬مؼات ٩مقفا مادة ِمّدرة -١

ادممتر افعرّب فشمون ادخدرات ذم دورتف اخلومسي 

م بلن هذا افـبوت خمدر، ومضغ أوراؿف 1969ظوم 
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مـعش ومـبِّسف، وأكف يؿدد حدؿي افعغ، وهيقٍ 

ـام ؿرر ادممتر اإلشالمل . اجلفوز افعصبل ادرـزي

دؽوؾحي ادسؽرات وادخدرات ادـعؼد بودديـي 

هـ تصـقػ افؼوت ضؿـ ؿوئؿي 1400افـبقيي ظوم 

:  فؾؿرزوؿل ص"ـتوب افؼوت"اكظر )ادخدرات 

304-309). 

ؾنن - أن ؾقف  ديراً - وافقاؿع ؾقف صوهد بذفؽ 

آـؾ افؼوت يشعر بحققيي وكشوط أثـوء افتخزيـ، 

ويظؾ افسوظوت افطقال وهق جوفس ظذ هقئي 

واحدة وٓ يتعى، وبعد آكتفوء مـ أـؾ افؼوت 

 .يشعر بوإلرهوق وافتعى وافضقؼ
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٣مامة، : ٖمبقت أ اره، وهل ٣مٛم ٪م ؿ٥م -2

 .وٙماصة

 :األضزار العاوٛ، ٔتكُٕ يف عّدٚ أوٕر - أ

 اا ار ٔما٪مّتصاد ا٬مب د: إمر إول: 

حقٌ أن زراظي افؼوت صورت تشؿؾ أـثر 

إرايض افزراظقي افتل ـوكً تزرع احلبقب بجؿقع 

أكقاظفو، وـوكً افقؿـ ذم اـتػوء ذايت بوفـسبي جلؿقع 

احلبقب، ؾؾام ُزرع افؼوت، واتسعً زراظتف ظذ 

حسوب افزراظوت إخرى، صور افشعى ظوفي ظذ 

ذم اشتراد افؼؿح - وخوصي افؽوؾرة-افدول إخرى 

 وافدؿقؼ ومو أصبف ذفؽ، وفق مـعً هذه افدول مـ

افتصدير فسبى أو ٔخر، دوت افشعى جقظًو٪ ٕن 
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بعض افبققت ٓ يقجد ؾقفو ؽوفبًو إٓ افؼؾقؾ مـ افؼؿح 

أو افدؿقؼ رسظون مو يـػد خالل أيوم معدودة، وهذا 

أهؾ مؽي أدرى بشعوهبو، وٓ : هق افقاؿع، وـام يؼول

صؽ أن مـ أظظؿ اإلهوكوت افتل تؼقم هبو افدول 

: افؽزى افؽوؾرة ظذ افدول افصغرى وافشعقب، هل

ادحوربي هلو ذم أرزاؿفو، خصقصًو ذم فؼؿي افعقش، 

وبذفؽ كصبح فؼؿي شوئغي بقد أظدائـو، وٓ كـسك أن 

أظدائـو يؼقمقن بتـػقذ خططفؿ وأؾؽورهؿ ذم بالدكو، 

ويرؽؿقن حؽومـو ظذ ؿبقهلو، وتـػقذه٪ بسبى صدة 

حوجتـو إفقفؿ فؾؼؿي افعقش، وـذفؽ افبالد تستقرد 

، وتـػؼ مئوت (ا٬مّدوٓر)هذه ادقاد بوفعؿؾي اإلمريؽقي 
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اداليغ مـ افعؿؾي ادحؾقي ذم مؼوبؾ حػـي ؿؾقؾي مـ 

افدوٓرات افقفقديي افصؾقبقي، وهذه مـ أظظؿ 

. إضار ظذ آؿتصود، وظذ افشعى كػسف

ؾـصقحتـو فؾشعى وفؾدوفي أن يبودروا بؼؾع هذه 

افشجرة اخلبقثي مـ مجقع إرايض افزراظقي ذم أكحوء 

ـوحلبقب : افقؿـ، واشتبداهلو بوفزراظوت افطقبي افـوؾعي

. واخلضـروات، وافػقاـي، وؽرهو

وبحؿد اهلل إرايض افزراظقي ذم افقؿـ مـ 

أخصى إرايض افزراظقي ذم افعومل، وحموصقؾفو 

وثامرهو مـ أجقد ادحوصقؾ وافثامر ذم افعومل، وافقاؿع 

 .يشفد بذفؽ
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 ضقاع إو٪مات، و٪مؾة ااكّتاج: إمر ا٬م اَن: 

حقٌ أن آـع افؼوت يضقعقن افسوظوت افطقيؾي 

ذم أـؾ افؼوت، ؾقضطرون إػ افتقؿػ ظـ أظامهلؿ ذم 

افغوفى، وإن ـوكً مفؿي٪ َٕنؿ ٓ جيدون فذة أـؾ 

افؼوت إٓ إذا ـوكقا جؾقشًو، ؾؾق ؿّدركو أَن ظدد شؽون 

افقؿـ ثامكقي ظؼ مؾققكًو، وأن ظدد آـع افؼوت ظشـرة 

وأن ـؾ ؾرد يضقع شوظتغ - ظذ أؿؾ تؼدير-ماليغ 

ؾؼط مـ شوظوت افـفور، مع افعؾؿ أن افغوفى ظذ 

افذيـ يلـؾقن افؼوت أَنؿ يضقعقن أـثر مـ ذفؽ، بؾ 

بعضفؿ يلـؾ افؼوت مـ بعد افظفر إػ بعد افعشوء، 

خصقصًو ذم افقٓئؿ وإظراس وادفرجوكوت ومو 
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أصبف ذفؽ، ؾؾق ضبـو شوظتغ ذم ظشـرة ماليغ، 

٣مّشـرون مؾققن ٟما٣مة يقمقًا  ّدر ٔمّدون إكّتاج، : ؾوفـوتٍ

 ؤمّدون أي ٩مائّدة ٕمعقد ٣مٛم ا٬مػرد، أو ٣مٛم

 ؾفؾ جيقز هلذا ادجتؿع أن يضقع هذه اٚمجّتؿع،

ؾام بوفؽ ! إوؿوت، وهذه إظامر ذم يقم واحد؟

بؿرور افشفقر وافسـغ ظذ هذه احلوفي، بؾ وافعؿر 

!!. ـؾف

وبضقوع هذه إوؿوت تضقع حؼقق ـثرة، حؼقق 

 !.هلل، وحؼقق فؾؿجتؿع، ؾلي ظوؿؾ يرىض هبذا؟
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 اكّتّشار ا٬مػؼر، وزيادة ا٬مػقارق ٔم٥م : إمر ا٬م ا٬مث

 :ا٬مـاس

مـ ادعروف أن أؽؾى افشعى مـ ذوي افدخؾ 

إؽـقوء، وأصحوب إمقال، : ادحدود، وافؼؾقؾ هؿ

ومع ذفؽ دمد أن بعض مدمـل افؼوت حيرمقن أبـوءهؿ 

مـ افؼقت افَّضوري٪ مـ أجؾ ذاء افؼوت، ومفام 

حتّصؾ افشخص ظذ أمقال، ؾنكف يـػؼ أـثرهو ذم ذاء 

افؼوت، بؾ بعضفؿ ؿد تساـؿ ظؾقفؿ افديقن٪ بسبى 

ذاء افؼوت، وبذفؽ تعقش إرسة ذم ؾؼر مستؿر 

وهق -أمو اتسوع افػورق بغ ضبؼوت ادجتؿع . ومتزايد

ؾتجد أن افذيـ يزرظقن افؼوت، أو يبقعقكف، - واضح
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ويتحؽؿقن ذم شعره، هؿ مـ أؽـك افـوس، وأن معظؿ 

إمقال تصر ذم أيدهيؿ، وبودؼوبؾ كجد أَن معظؿ 

مدمـل أـؾ افؼوت هؿ مـ أؾؼر افـوس، ومـ أْبَلِشِفؿ، 

وهبذا خيتؾ افتقازن ذم ادجتؿع، وتـتشـر افعداوة 

وافبغضوء واحلؼد واحلسد، وبوفتويل تؽثر ادشوـؾ بغ 

 .افـوس واحلروب، وٓ حقل وٓ ؿقة إٓ بوهلل

 اكّتّشار ا٬مر٠مقة، وا٬مغش، : إمر ا٬مرأمع

 :وا٬م ـر٪مة وا٬مؽذب، وضقاع احلؼقق

مـ ادعؾقم أن أـز شبى فقجقد افرصقة ذم بالدكو 

هق وجقد افؼوت، ؾوفعومؾ، أو ادقطػ صوحى 

افدخؾ ادحدود إذا مل جيد حؼ افؼوت، اضطر ٕخذ 
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افرصقة٪ مـ أجؾ ذاء افؼوت، وهبذا تضقع حؼقق 

ـذفؽ كجد أَن بعض اددمـغ . افـوس، ويـتشـر افػسود

ظذ أـؾ افؼوت، وافذيـ ٓ جيدون أظامًٓ، ؿد يؾجمون 

إػ افسـرؿي٪ مـ أجؾ احلصقل ظذ ؿقؿي افؼوت، 

وافعقوذ بوهلل، ومـفؿ مـ يؽتى أحؽومًو، وبصوئر 

مزورة، ومـفؿ مـ يغش، وحيؾػ بوٕيامن افػوجرة، 

ومـفؿ مـ يلـؾ مول افقتقؿ، ومـفؿ مـ يسؾى حؼ 

ادسؽغ، ومـفؿ مـ يؼع ذم افبدع ـؼراءة افؼرآن ظذ 

إمقات وؽرهو مـ افبدع افتل مو أكزل اهلل هبو مـ 

شؾطون، ـؾ ذفؽ مـ أجؾ ذاء افؼوت، وهبذا تمخذ 

أمقال افـوس بغر حؼ، وتـتشـر هذه ادعويص ذم 
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ادجتؿع، وافسبى هق افؼوت، وإكو هلل وإكو إفقف 

 .راجعقن

أوا األضزار اخلاصٛ فكجريٚ دّدّا، ٔميكَ  - ب

 :اخّتصارِا يف ثالثٛ أوٕر

 أـثر اددمـغ ظذ أـؾ افؼوت :إ ار ا٬مّديـقة -١

يسـقن افصالة ذم أوؿوهتو مجوظي ذم ادسجد، بؾ 

بعضفؿ ؿد يسك افصالة بوفؽؾقي٪ بسبى افؼوت، 

وربام متر إشوبقع وافشفقر، بؾ وافسـغ، وهق 

تورك فؾصالة، وافعقوذ بوهلل، مع افعؾؿ أن إبؾقس 

افرجقؿ ُضرد مـ رمحي اهلل بسبى شجدة واحدة 

ترـفو، ؾام بوفؽ بؿـ يسك افصالة ـومؾي؟ ومو 

بوفؽ بؿـ يسك اخلؿس افصؾقات ذم افققم 
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وافؾقؾي؟ ومو تالظى همٓء ذم افصالة إٓ بسبى 

وضؾبفؿ فؾراحي - ؽوفبوً -اكشغوهلؿ بلـؾ افؼوت 

ومعؾقم أن ا٬مص ة هل ٣مؿقد )ظذ حد زظؿفؿ 

، ومـفؿ مـ يصع (ا٬مّديـ، ٩مؿـ ٕمر٫مفا ٩مؼّد ٫مػر

افعرص بعد افظفر مبوذة بدون ظذر ذظل شقى 

ظذر افؼوت، وهذا ٓ جيقز ذظًو، ؾؼد ؿول تعوػ 

 چڻ    ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ 

 ؾؽذفؽ كجد أن افؼوت يسبى ،[١٠٣: فـسوءا]

إمهول إرسة، وضقوع إوٓد، ؾقـحرف 

شؾقـفؿ، وهذا خموفػ دو أمر اهلل بف ورشقفف 

 ؾوٕب وإم مسموٓن ظـ أوٓدمهو، ؿول ،



  190 

 چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  چ : تعوػ

، وثبً مـ حديٌ ابـ ظؿر ذم [٦: فتحريؿا]

٫ُمُؾُؽْؿ َراٍع، »:  ؿولافصحقحغ أن افـبل 

ـْ َر٣ِمَقّتِفِ   .احلديٌش…َو٫ُمُؾُؽْؿ َم ُئقٌل ٣َم

 أكف ُيْذـل صفقة افغقبي، : ومـ أ اره أيضاً 

وافـؿقؿي، وافـَقؾ مـ أظراض ادسؾؿغ ذم جموفس 

 .افؼوت، وهذا حمرم ذم ديـ اإلشالم

 مـفو أن آـع افؼوت واددمـغ :إ ار ا٬مبّدكقة -٢

بوفضعػ اجلـسـل، ورـوـي : ظؾقي يصوبقن

إوٓد، وضعػ افشفقي، واإلمسوك ادزمـ، 

وافسفر، وحتطقؿ إضاس وإشـون، وهزافي 
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اجلسؿ، واصػرار افقجف، وافسؾس افبقيل 

: ومـفو أن بعض آـع افؼوت يصوبقن، (افقدي)

بؽثرة افقشووس، وافشؽقك، وبوفذات حراس 

افؼوت، وربام وصؾ هبؿ إمر إػ حد اجلـقن، 

وهذا إمر معروف فدي بسبى معوجلتل 

فؾؿصوبغ بودس افشقطوين وافسحر، إػ ؽر ذفؽ 

 .مـ إضار افتل ٓ  ػك

 ٓ صؽ أن أضار افؼوت :إ ار اٚما٬مقة -٣

ادوديي يعرؾفو اجلؿقع، حقٌ أن افشخص ؿد حيرم 

أوٓده مـ افؼقت افضـروري مـ أجؾ ذاء 

٫َمَػك ٔمِاَٚمْرِ  إِْٖمًَم َأْن »: Aافؼوت، وؿد
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ـْ َيُؼقُت  وَ سّدٖح عبّداهلل بَ عىزٔ عٍّد أمحّد ]ش ُيِضقِّفَع ِم

، ["صحيح اجلامع" ذم  األلباٌ٘ وحسَنو، ٔأب٘ دأد ٔغريِىا

ومـفؿ مـ تساـؿ ظؾقف افديقن افؽثرة ؾال يستطقع 

ؿضوءهو، حتك صور مشفقرًا ظـد مـ يعرؾقكف أكف 

مَطول، ؾال جيد مـ يؼرضف فشـراء رؽقػ مـ 

اخلبز، بؾ إن بعضفؿ يضطر إػ بقع أثوث بقتف مـ 

 .أجؾ ذاء افؼوت

ؾوفؼوت شبى فؾػؼر، وهق مضقعي فألمقال، ؾؿفام 

بؾغ دخؾ افشخص مـ ادول، ؾنكف يذهى معظؿف ذم 

ن تزداد حوفتف مـ دء  ذاء افؼوت٪ وفذفؽ ؾنن اُدَخزِّس

إػ أشقأ، خوصي ذم أيومـو هذه مع وجقد افغالء 
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وارتػوع إشعور، ؾقصوب افشخص بوهلؿ وافغؿ 

ن افذي هبذه احلوفي، ٓ يستحؼ أن  وافضقؼ، وادخزِّس

ُيرحؿ مـ ؿبؾ افغر٪ ٕكف مل يرح كػسف أوًٓ بسك هذه 

 .افشجرة اخلبقثي اددمرة فف وٕرستف

وهذه إضار اخلوصي ؿد دمتؿع ذم افشخص 

 .ـؾفو

وواحد مـ هذه إضار ـوٍف فالبتعود ظـ افؼوت 

وبغضف، وافتحذير مـف، وهذا دـ ـون فف ؿؾى، أو أفؼك 

 .افسؿع وهق صفقد

وادتعوضقن فؾؼوت بعد اكتفوئفؿ مـ أـؾف، يسُبقكف 

 (ا٬مؼات أٙمبث ا٠ٕمجار): شًبو ؾظقًعو، ومـ ذفؽ ؿقهلؿ
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وهذا احلؽؿ، وإن ـون ؾقف رء مـ افتجووز، إٓ أكف 

دفقؾ ظذ إحسوشفؿ، وصعقرهؿ بشدة إضاره هبؿ، 

وفؽـفؿ مع ذفؽ ٓ يستطقعقن أن يسـقه يقمًو واحدًا، 

خضقظًو فشفقاهتؿ وأهقائفؿ، بؾ بعضفؿ ؿد حيؾػ 

إيامن ادغؾظي أكف ٓ يلـؾ افؼوت مرة أخرى، ثؿ يعقد 

. ويلـؾف، ويـؼض يؿقـف، وهق ؽر مبوٍل، وافعقوذ بوهلل

وظذ ضقء مو شبؼ كدرك مجقعًو ظظؿي هذا افديـ، 

ر مـ رء إٓ دو ؾقف مـ  وأن اهلل ظز وجؾ ٓ حيذِّس

. افضـرر وافػسود ظذ افعبود

وهذه افػتقى ؿؾتفو مـ بوب افـصح وإبراء افذمي 

وكلمؾ أن يستػقد مـفو ويـتػع هبو افبوحٌ ظـ احلؼ 
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وافصقاب، وهذا مو جيعؾـو كلمؾ وصقل اخلر افؽثر 

ذم جمتؿعـو٪ ٕكـو كجد أن احلؼ فف ؿبقل ذم أوشوط 

افـوس ادـصػغ، وأمو ادؽوبرون وادعوكدون ؾؾق 

تـوضحً اجلبول بغ أيدهيؿ مو ترك أحدهؿ بوضؾف، إٓ 

أن يشوء اهلل، بؾ وٓ يعسف بوحلؼ، ؾضاًل ظـ أن يتبعف، 

وأرسع افـوس اشتجوبي هق مـ ـون حيى شالمي ديـف، 

وصالح كػسف، وـامل شـقتف، ؾلصحوب ادصوفح 

وإهقاء ٓ يؼبؾقن إدفي إذا خوفػً مصوحلفؿ 

وأهقائفؿ، ؾوفشجوع حؼًو هق افذي يؼبؾ احلؼ، وٓ 

 .يبويل بؿـ تلخر مـ افـوس
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وادالمي تؽقن أـز ظذ افرجؾ افذي ظوش مدة 

هيز ادـوبر، ويرتػع صقتف، وتـتػخ أوداجف٪ حمذرًا مـ 

أـؾ افؼوت، وؾجلة إذا بف يلـؾف مع أـؾغ، ويضّقع 

 !!أوؿوتف مع ادضقعغ، ؾقوهلو مـ خسورة

وكصقحتل فؽؾ مسؾؿ أن يؾتزم بؿـفٍ أهؾ افسـي 

واجلامظي٪ ظؼقدة، ومـفوجًو، وُخؾؼًو ذم ادلـؾ 

وادشـرب، وافعداوة واحلى، وافرضو وافسخط، ذم 

. اهـ. ـؾ صمن احلقوة
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  قصص للعبـــشقصص للعبـــش
 

 

  َذح ضبقى جثي مدخـ مقً، ؾؾام ـشػ ظـ

رئتف ضؾى مـ افـوس افذيـ حقفف أن يشوهدوا رئي 

اددخـ، وؿد ظالهو ضبؼي شقداء مـ افؼطران، حتك 

وصؾ إػ داخؾ افرئي، ؾقجدهو مسدودة افثؼقب افتل 

يتـػس هبو اإلكسون اهلقاء، وافتل شببف مقت اددخـ 

 .()إمحؼ افذي ؿتؾ كػسف بدخوكف

  صوب مل يتجووز ظؿره افرابعي ظشـر، تضؿر خاليو

خمف، وهيزل جسده، حتك ـلكف ضػؾ مل يتجووز افسوبعي 

                                                 

 .(9)ادصدر افسوبؼ، ص  ()
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مـ ظؿره، كتقجي دمربي ظومغ ؾؼط، بدأهو بوفتدخغ، 

 .()شٔما٬مّتّشػقط»وأَنوهو 

  وآخر ؿوده افدخون إػ اإلدمون ظذ اخلؿر، فقـتفل

بف إمر إػ رسؿي افسقورات ذم افسوبعي ظشـر مـ 

 .()ظؿره

  وآخر يدمـ ظذ افتدخغ، وظؿره شبعي ظشـر

ظومًو، ثؿ يتعداه إػ احلشقش، ؾقشسي افسقجورة 

بامئي ومخسغ ريوًٓ٪ - ظذ حسى تعبره-ش ادؾػقؾي»

 .()فقجز أهؾف ظذ شمال افـوس

                                                 

 .(8)، مصدر شبؼ ذـره، ص "معشقؿي افشقطون" ()

 .(9)ادصدر افسوبؼ، ص  ()

 .(9)، مصدر شبؼ ذـره، ص "معشقؿي افشقطون" ()
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  ـٌ ظرف افتدخغ مبؽرًا، ثؿ شؼط ذم بحر اب

اإلدمون ظذ إؿراص ادخدرة، وافتل دؾعتف إػ ارتؽوب 

افعديد مـ اجلرائؿ، حتك وصؾ بف إمر إػ ضب 

وافديف، وهتديد أرستف، وترويع ادجتؿع، ؾؼد حوول أن 

يؿزق جسد وافده بسؽغ مـ أجؾ افـؼقد، ؾدؾعف إب 

ؾسؼط أرضًو، ثؿ أحضـر إب حديدة، ؾفشؿ هبو رأس 

كعؿ ؿتؾً : اظساؾف أموم ادحؼؼ ابـف اددمـ، وؿول ذم

ؾؾذة ـبدي بقدي، وفسً كودمًو ظذ ؿتؾف، وفؽـل حزيـ 

ظذ ؾراؿف، ؾؼد أرحً أرسيت مـ ذوره، وادجتؿع مـ 

 .()ظداوتف

                                                 

 .(8)ادصدر شبؼ ذـره، ص  ()
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  رجؾ معَقق ممـ ابتؾقا بوفتدخغ، ـون يـوم ذم

إحدى افغرف وبجقاره ابـف افصغر، اشتقؼظ ذم شوظي 

متلخرة مـ افؾقؾ، ؾلصعؾ شقجورة، وؾجلة شؼطً مـف 

ظذ إرض، ؾوصتعؾً ذم افػراش، وأخذت افـور تؾتفؿ 

أثوث افغرؾي، وهق يستغقٌ بلظذ صقتف، ـل يقؿظ أحدًا 

يـؼذه وابـف مـ هلقى افـور، افتل امتدت إػ افَّسير افذي 

يرؿد ظؾقف وابـف، إٓ أن أحدًا مل يـتبف إػ صقحوتف، حتك 

أحسق وأشؾؿ افروح ووفده افصغر افزيء٪ بسبى 

شقجورة، أمو بوؿل أؾراد ادـزل، ؾؼد ُكؼؾقا إػ ادستشػك٪ 

 .()دعوجلتفؿ مـ أثر آختـوق

                                                 

 .(12-11)م، ص 2001-هـ1422افريوض، ابـ إثر ، معشقؿي افشقطون، خؾقؾ إبراهقؿ أمغ ()
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  أصدرت حمؽؿي إجيورات ذم مديـي بقشطـ

اإلمريؽقي حؽاًم ؿضـك بنخالء زوجغ مدخـغ مـ 

صؼتفام ادستلجرة٪ إليذائفام بؼقي شؽون افبـويي، كتقجي 

دخقل دخون افسجوئر فؾؿرة افثوكقي ذم كظوم افتفقيي 

ادشسك ذم تؾؽ افبـويي، رؽؿ أن ظؼد اإلجيور ٓ يـص ظذ 

 .()مـعفام مـ افتدخغ

  ُأصقى صخص بوكسداد معقي، وظـدمو ُؿَرر

إجراء افعؿؾقي اجلراحقي، ُوِجد أن شبى آكسداد ـتؾي 

صؾبي مـ افزاز حتتقي ظذ تـقـوت افؼوت، وهذا 

 .()آكسداد إذا مل يعوفٍ، ؾنكف يمدي إػ ادقت

                                                 

 .م24/6/2005اجلؿعي ، تعز، جريدة اجلؿفقريي ()

 . (71-70)، مصدر شبؼ ذـره، ص "افؼوت وافعؼؿ واكػصوم افشخصقي" ()
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  صوب ذم اخلومسي وافعؼيـ مـ ظؿره، ُأدخؾ إػ

ادستشػك بسبى أمل مػوجئ٪ وهق هبقط ذم افؼؾى، 

افطبقى ادشـرف ظذ ظالجف أصدر أوامره هلقئي 

افتؿريض بعدم إدخول افدخون فؾؿريض٪ ٕكف افسبى 

افرئقسـل ذم مرضف، وذات يقم ُؾِؼد هذا افشوب، ؾقجد 

 .()ذم احلامم وبقده شقجورة

  رجؾ ذم إحدى افؼرى، ـون مـ أؽـوهؿ وأـثرهؿ

موًٓ، فؽـف ـون مبتًذ بلـؾ افؼوت بصقرة صديدة، حتك 

وصؾ إػ درجي أن يبقع مـ أثوث بقتف، ويشسي بوفثؿـ 

افؼوت، حتك أصبح ٓ يؿؾؽ إٓ ؾراش بقتف، وأصبح 

                                                 

، "افتقبي مـ افتدخغ": أمحد بـ حمؿد احلقار، واكظر: ، تؼديؿ"احذر ظذاب إخرة: رشوفي صودؿي" ()

 .(14-13)محد إبراهقؿ احلريؼل، مصدر شبؼ ذـره، ص 
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مصوبًو بوهلؾقشي، مشتً افبول، مػرق إوٓد، حتك 

ـوكً َنويتف أن تردى مـ أظذ جبؾ، ؾسؼط ؾامت، كسلل 

 .اهلل افعوؾقي

  وآخر ـون يلـؾ افؼوت، ويؼب ادداظي، ويلـؾ

افشؿي، ؾلصقى بلمل صديد ذم بطـف، حتك أؽؿل ظؾقف، 

ؾلشعػقه إػ ادستشػك، ؾقجدوا أمعوءه مؾقيي، وذم 

وشطفو ـوفؽرة افصغرة، ؾؼرروا فف ظؿؾقي، ؾلخرجً 

تؾؽ افؽرة، ؾنذا هل ؿوت وصؿي ؿد أظتجـً مع بعضفو 

 .حتك صورت ـوحلجر

  أحدهؿ حيؽل ظـ أبقف أكف ـون مدمـ ذم ذب

افدخون، وؿبؾ مقتف بػسة، ـون ٓ يذوق ضعؿ افـقم ذم 

افؾقؾ أبدًا، إكام جيؾس ظذ افسـرير، ويتؽئ ظذ افعصو 
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حتك افصبوح٪ بسبى إصوبتف بضقؼ افـػس، وفشدة مو 

 .ـلين اتـػس ـؿثؾ خرم اإلبرة: ـون جيد يؼقل

 حتػظ مجقع أشامء : ؾتوة ذم اجلومعي ـام تؼقل

افسجوئر، وجربً مجقع ادورـوت، ودو ظؾؿً أمفو بلَنو 

تشـرب افدخون٪ ضبتفو، وحبستفو، وـون إخقهتو 

ـي، تؼقل وَنو بوددخِّس  .()حتك ترـتف متوموً : افصغور يعرِّس

 افدخون مـ شـ : وأخرى تؼقل ًُ  شـي، 18جَرب

بسبى ابـي ظؿل، ودو ظؾؿً أمل بذفؽ ؿومً بؽقِّسل 

بوفسقجورة ظذ صػتل، ودو رأى وافدي ذفؽ وظرف 

احلؼقؼي، حرمـل مـ اددرشي ومـ آختالط ببـوت 

                                                 

  .(40)ص ، مصدر شبؼ ذـره، "جمؾي إرسة" ()
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ظؿل، حتك ترـً افدخون، وأؿسؿً ظذ أٓ أظقد 

 .()إفقف

 شبى ضالؿل اـتشوف زوجل : وأخرى تؼقل

بلكـل مدخـي، وـقػ أترك افدخون وأمل وأّب وخوٓيت 

حووفً ومل أشتطع، وافـتقجي أن ! وجديت مدخـقن؟

مـزيل اَنور، وحتطؿ مستؼبع، وخسـرت زوجل بسبى 

 .()افتدخغ

 

 

                                                 

 .(40)ص ، "جمؾي إرسة" ()

 .(40)ادصدر افسوبؼ، ص  ()





 

 

 



































 

 

 

 

معلىمات وإحصائيات : الباب الثامه
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    ٔجزه عٓ رأسَخ اٌزجغٔجزه عٓ رأسَخ اٌزجغ
 

 

ذم ادؽسقؽ، ثؿ  (م. ق500)طفر افتبغ ؿبؾ ظوم 

اكتؼؾ إػ اهلـقد احلؿر ذم جـقب أمريؽو، ثؿ اكتؼؾ إػ 

افبالد إروبقي، وأول افدول زراظي فف هل أشبوكقو شـي 

، ثؿ اكتؼؾً إػ افبالد ادجوروة ـوفزتغول، (م1518)

وؾركسو، وآخرهو بريطويـو، ثؿ ظـ ضريؼ َجـََقه 

وؾقـقسقو وصؾ إػ افؼق، وظـ ضريؼ ترـقو وصؾ إػ 

روشقو، أمو مصـر ؾؾؼد بدأ دخقل افتبغ هبو ظوم 

، (م1731)وازداد اشتراده ظوم  (م1601-1603)

 .ومـفو إػ احلجوز وافقؿـ وافشوم واهلـد
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  (م1838)ومل ُيؽتشػ افـقؽقتغ إٓ ذم ظوم ،

 .()(م1883)ثؿ تؿ ترـقى افـقؽقتغ افؽقؿقووي ظوم 

  ذم (هـ1000)ـون دخقفف بالد اإلشالم شـي ،

بالد ادغرب، ظـ ضريؼ رجؾ هيقدي يزظؿ أكف 

 .()حؽقؿ

  ظرؾً ادؽسقؽ وأمريؽو افتبغ مـذ أـثر مـ

شـي، وظرؾتف أوروبو ذم افؼرن اخلومس ظشـر 2500

 .()ادقالدي

 

                                                 

 .(9-8)، ظبدافرمحـ ادحرج، افريوض، دار ادسؾؿ، ص "اهلروب مـ افتدخغ" ()

 .هـ1420، افؼسؿ افعؾؿل بدار افقضـ، دار افقضـ "افتدخغ ؿوتؾ اداليغ" ()

 .(45)، مصدر شبؼ ذـره، ص "أضار اخلؿقر وادسؽرات وادخدرات وافدخون وافؼوت وافتـبوك" ()
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  دمبئك هبِخدمبئك هبِخ
 

 

  يعتز افـقؽقتغ مـ أخطر افسؿقم افتل

اـتشػفو اإلكسون، ؾقؽػل مؾقغرام واحد مـف فؼتؾ 

 .()اإلكسون إذا أخذه بوفقريد

  تـتٍ ذـوت افتبغ يقمقًو مو معدفف شقجورتغ

فؽؾ إكسون ظذ وجف إرض، وتؽػل هذه افؽؿقي 

إلبودة اجلـس افبشـري ـؾف، فق أخذت ـؿقي افـقؽقتغ 

 .()افتل حتقهيو بوفقريد، أو ظـ ضريؼ افػؿ

                                                 

 .(45)كػس ادصدر، ص  ()

 .(45)كػس ادصدر، ص  ()
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  أن : م1975أظؾـً هقئي افصحي افعودقي شـي

افتدخغ أصُد خطرًا ظذ صحي اإلكسون مـ أمراض 

 .()افسؾ واجلذام وافطوظقن واجلدري جمتؿعي

  ثبً أن افتدخغ يضعػ ادؼدرة اجلـسقي ظـد

افرجول، ويسبى اإلجفوض، وأحقوكًو افعؼؿ ظـد 

 .()افـسوء، وأن تدخغ أٍي مـ افقافديـ يضـّر بوفرضقع

  ـون أول إكتوج آيل فؾسجوئر ذم افقٓيوت

شقجورة ذم افدؿقؼي، أمو أن  (600)ادتحدة يصؾ إػ 

 .()شقجورة شـقيوً  (بؾققن600)ؾتـتٍ 

                                                 

 .(45)كػس ادصدر، ص  ()

 .(45)كػس ادصدر، ص  ()

 .هـ1420، افؼسؿ افعؾؿل بدار افقضـ، دار افقضـ، "افتدخغ ؿوتؾ اداليغ" ()
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  ـالب مـ  (10)واحد يؽػل فؼتؾ  (1)جرام

احلجؿ افؽبر دؾعي واحدة، وـؾ جرام مـ ورق افتبغ 

مؾقجرام مـ افـقؽقتغ، وؿد ؿَدر افعؾامء  (20)حيقي 

أن ـؿقي افـقؽقتغ ادقجقدة ذم شقجورة واحدة، وزكف 

جراموت، تؽػل فؼتؾ رُجَؾغ ؽر مدِخـَغ٪ إذا  (5)

أـال مـفام كصػ شقجورة٪ ٕن اجلرظي ادؿقتي فسّؿ 

كؼط  (3)مؾقجرام، ـام أن تـؼقط  (50)افـقؽقتغ هل 

مـ افـقؽقتغ افَصـْرف ظذ فسون صخص، ـوؾقي 

 .()فؼتؾف

                                                 

 .ادصدر افسوبؼ ()
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  مـ ادقاد  (%6-4)حتتقي أوراق افتبغ ظذ

افبؽتـقي، وافتل يتقفد مـفو افؽحقل أثـوء آحساق، 

 .()وإفقف تعزى افـشقة افتل تـسى فؾتدخغ

  اإلكجؾقزي ؾقؾقى مقريس أحد أوائؾ مصـعل

افتبغ، وصوحى إحدى ـزى ذـوت افتبغ بوفقٓيوت 

ادتحدة، ؿوم بشـ حرب فؾدؾوع ظـ افتدخغ، ومـ 

إشوفقى افتل اشتخدمً ذم ذفؽ افدؾوع، افؼقوم 

بلبحوث، واشتؼطوب ظؾامء ذوي خزة ظوفقي، فقؼُروا 

وبوفػعؾ ؿومقا بشـراء معفد بحقث . ()شالمي ادـتٍ

 .()(INBIFO) افصـوظي وافبققفقجقو ذم ـقفقكقو بلدوكقو

                                                 

 .ادصدر افسوبؼ ()

 .(3-2)مقؿع اشالم أون ٓيـ دوت كً، ص  ()

 .(2)ادصدر افسوبؼ، ص  ()
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 /ومـ افعؾامء ؿومقا بوشتؼطوب افعومل افسقيدي

راجـر ريالكدر، افذي فعى افدور ادحقري ذم خمططوت 

أفػ وثقؼي  (200)ذـوت افتبغ، ؾفـوك أـثر مـ 

داخؾقي فؾشـرـوت تتحدث ظـف، وـون يسـز دوره حقل 

ؿضقي افتدخغ افسؾبل، ظؾاًم أكف ـون ظضقًا ذم افؾجـي 

 .()افؼقمقي افسقيديي حلاميي افبقئي

أفػ دوٓر ـؿـحي  (60)ريالكدر يتؼوىض .ـون د

أفػ دوٓر ٓشتشوراتف، وـوكً إحدى  (90)فؾبحٌ، و

افدراشوت افتل بَقـً ظدم مصداؿقي ريالكدر افعؾؿقي، 

دراشتف كشـرت ذم دوريي أرصقػ افصحي افبقئي ظوم 

م، ظـ أمراض افتـػس ادتعؾؼي بوفتدخغ افسؾبل 2000

                                                 

 .(2)ادصدر افسوبؼ، ص  ()
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ظـد إضػول، ؾجوءت كتوئٍ افدراشي ظؽس كتوئٍ 

إبحوث افسوبؼي ادـتؼة ظودقًو، بؾ تعورضً مع تؼورير 

مـظؿي افصحي افعودقي، افتل تقضح آثور افتدخغ افسؾبل 

 .()ظذ صحي إضػول

ومـ افعؾامء افذيـ ؿوم بشـرائفام ؾقؾقى مقريس، اثـغ 

ريتشورد فركر رئقس جمؾس . د: مـ ـبور افعؾامء بلمريؽو مهو

إدارة مرـز شؽريبس فألبحوث أحد أـثر ادراـز افبحثقي 

جرافد أفديامن احلوئز ظذ . مصداؿقي ذم أمريؽو، وـذفؽ د

جوئزة كقبؾ، حقٌ ـوكو مستشوَريـ فػقؾقى مقريس مدة 

 .()أفػ دوٓر مؼوبؾ ذفؽ (700)أظقام، وتؼوضقو  (10)

                                                 

 .(4–3: ص)ادصدر افسوبؼ  ()

 .(4–3)ادصدر افسوبؼ، ص  ()
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 (CIAR)ـذفؽ أكشل مرـز أبحوث اهلقاء افداخع 

فدظؿ مقؿػ ذـوت افتبغ ذم معورضي افضقابط افبقئقي 

 .()فؾحد مـ اكتشور دخون افسجوئر

وأكشل حؾػ تعزيز افعؾؿ ادـضبط أم ادتعؼؾ 

(TASSC) فعؿؾ أبحوث  دم افؼضقي وتروج هلو، ؾؼد 

اّدظك أن افدراشوت افتل أثبتً أضار افتدخغ مو هل 

 (TASSC)إٓ جزء مـ افعؾؿ افرديء، ثؿ تقؿػ كشوط 

فقبدأ طفقر مجعقوت وجمؿقظوت أخرى بغ يقم وفقؾي، 

ثؿ  تػل بـػس افطريؼي٪ فقصعى ظذ افصحػقغ 

  .()وافعومي تتبع أشامئفو وافبحٌ ظـ ممقفقفو

                                                 

 .(4–3)ادصدر افسوبؼ، ص  ()

 .(4–3)ادصدر افسوبؼ، ص  ()
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  هي بشبئش تشك التذّخنيهي بشبئش تشك التذّخني
 

 

 

  ذـر افدـتقر أمحد ؽرم اهلل افغومدي بشوئر

 .إجيوبقي حتدث فؾؿدمـ إذا ترك افتدخغ

 ٘فبعّد عغزَٖ دقٗقٛ وَ تزكْ حيّدخ لْ وا ٖم : 

 .ضغط افدم يعقد دستقاه افطبقعل (١)

 . كبضوت افؼؾى تعقد دستقاهو افطبقعل (٢)

 ٘أوا بعّد مثاُ صاعات فٗشّدخ وا ٖم: 

مستقى ؽوز أول أـسقد افؽربقن ذم افدم  (١)

 .يصؾ إػ احلوفي افطبقعقي

مستقى إـسجغ ذم افدم يرتػع دستقاه  (٢)

 .افطبقعل
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  صاعٛ فٗشّدخ وا ٖم٘ (48)أوا بعّد : 

أضراف إصوبع تتعَقد ظذ ؽقوب افـقؽقتغ،  (١)

 .وتعؿؾ بصقرة أؾضؾ

 .يقموً  (27)حتُسـ حوفي افتذوق وافشؿ بعد  (٢)

 .افؼصبوت اهلقائقي تر ل، ؾقتحسـ افتـػس (٣)

 .ارتػوع ؿدرة افرئي ظذ افعؿؾ بشؽؾ ضبقعل (٤)

  َأعّز حيّدخ وا ٖم٘ (3 – 2)و : 

 .يتحسـ ظؿؾ افدورة افدمقيي (١)

 .يصبح ادشـل أشفؾ (٢)

 .( %30)ارتػوع ظؿؾ افرئي بـسبي  (٣)

  َأعّز حيّدخ وا ٖم٘ (9 – 1)و : 
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تؼؾ بصقرة واضحي افؽحي، واحتؼون  (١)

 .اجلققب إكػقي، وصعقبي افتـػس

كؿق صعرات اجلفوز افتـػسـل افتل تعؿؾ ظذ  (٢)

 .تؼؾقؾ اإلفتفوبوت بشؽؾ ظوم

 .تزداد ضوؿي اجلسؿ بشؽؾ ظوم (٣)

 ٘بعّد صٍٛ حيّدخ وا ٖم : 

تؼؾ احتامفقي اإلصوبي بلمراض افؼؾى إػ  (١)

 .مؼوركي بغر اددخـغ (50%)

 ٘بعّد مخط صٍٕات حيّدخ وا ٖم : 

احتامفقي اإلصوبي بلمراض افؼؾى تعقد إػ  (١)

 .ادستقى افطبقعل ـغر اددخـغ



  221 

تؼؾ احتامفقي اإلصوبي بسـرضون افرئي إػ  (٢)

 .مؼوركي بغر اددخـغ (50%)

 ٘بعّد عغز صٍٕات حيّدخ وا ٖم : 

احتامفقي اإلصوبي بسـرضون افرئي تعقد إػ  (١)

 .افـسبي افعوديي ـغر اددخـغ

يتؿ تغقر وتبديؾ اخلاليو افتل ؿد تسبى  (٢)

 .افَّسضون

احتامفقي اإلصوبي بوفسـرضوكوت إخرى ؽر  (٣)

افرئي، ـسـرضون افػؿ، واحلـجرة، وافبؾعقم، 

 .()وادثوكي افبقفقي، وافؽذ، وافبـؽريوس تؼؾ

                                                 

 .(14-13)م، ص 2001-هـ1422افريوض، ابـ إثر ، معشقؿي افشقطون، خؾقؾ إبراهقؿ أمغ ()
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  افسـي (73)كشـرت جمؾي افقظل اإلشالمل ظدد ،

تؼرير مػزغ ظـ ": ، بعـقان1391افسوبعي فشفر حمرم 

 :"افتدخغ

 (تقزٖز وفشع عَ الّتّدخني)

أذاظً ـؾقي إضبوء ادؾؽقي افزيطوكقي تؼريرًا مـ 

إن : صػحي ظـ أضار افتدخغ، ؿوفً ؾقف (150)

، 65 و24بريطوين تساوح أظامرهؿ بغ  (27500)

يؿقتقن شـقيًو٪ كتقجي تدخغ افسجوئر، افذي أصبح مـ 

افعقامؾ افؽزى فؾػتؽ بوٕرواح متومًو، ـام ـون حول 

مرض افتقػقئقد وافؽقفرا وافسؾ خالل إجقول 

وحذرت افؽؾقي مـ أكف إذا اشتؿر احلول ظذ مو . افسوبؼي

بريطوين يؿقتقن شـقيًو  (155)هق ظؾقف، ؾنن أـثر مـ 
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بَّسضون افرئي خالل افثامكقـوت، وأـدت هذه افؽؾقي 

مـ حوٓت افقؾوة بَّسضون افرئي  (%90)افشفرة أن 

حتدث كتقجي افتدخغ، وأن مدخـل افسجوئر أـثر ظرضي 

عػ ظـ ؽر  فؾقؾوة ذم إظامر ادتقشطي بـسبي افضِّس

اددخـغ، ـام أن صخصغ مـ ـؾ مخسي مدخـغ 

يؿقتقن ؿبؾ أن يبؾغقا اخلومسي وافستغ مـ أظامرهؿ، 

وذـر افتؼرير أيضًو أن مـ بغ إشبوب افرئقسقي حلدوث 

افقؾوة بغ اددخـغ اإلصوبي بسـرضون افرئي، وافـزٓت 

افشعبقي ادزمـي، وتػتً افؽبد، وافسؾ، وأمراض 

افشـريون افتوجل، وافذبحي افصدريي، واكتػوخ افرئي، 

ورسضون افػؿ وافبؾعقم واحلـجرة وادثوكي وافبـؽريوس، 

ـَ  ويضوف إػ ذفؽ أن إضػول افذيـ تؾدهؿ كسوٌء ُيَدخِّس
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افسجوئر َيِؾْدَن أؿؾ ذم افقزن افطبقعل بام يسواح بغ 

جرامًو، ـام أن همٓء إمفوت أـثر  (240)إػ  (150)

وأوص افتؼرير . ظرضي فؾسؼط وافقٓدة ؿبؾ إوان

بؿـع مجقع إظالكوت افسجوئر، ومـح جقائز مغريي فغر 

اددخـغ ظذ أظؼوب افسجوئر، ـام حيدث حوفقًو ذم 

افقٓيوت ادتحدة اإلمريؽقي، واختتؿً افؽؾقي افزيطوكقي 

أكف يـبغل ظذ احلؽقمي وافزدون أن : تؼريرهو بلن ذـرت

يؼصد "خيتورا مو بغ مصدر شفؾ فؾدخؾ افؼقمل 

 وبغ احلػوظ ظذ إرواح وافؼدرة اإلكتوجقي "افسجوئر

 .فؾؿقاضـغ

وؿد اشتغرق ماليغ مـ افزيطوكقغ ذم تػؽر ظؿقؼ، 

واشتبّد هبؿ افسدد ؿبؾ أن يشعؾقا شجوئرهؿ إوػ، 
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وذفؽ بعد أن ؿرؤوا ذم ذهقل افتؼرير افذي أذاظتف ـؾقي 

 :إضبوء ادؾؽقي افزيطوكقي، وؿوفً ؾقف بنجيوز

َٗٛ…اقمعٕا عَ الّتّدخني"  ".ٔ إال عادمّتكي املٍ

وؿد أوصً افؽؾقي بو وذ أربعي إجراءات فؾحقؾقفي 

أفػ صخص شـقيًو، تساوح أظامرهؿ  (30)دون وؾوة 

بغ اخلومسي وافثالثغ، وافرابعي وافستغ، بسبى 

 :افتدخغ، وهذه اإلجراءات هل

مـع اإلظالن ظـ افسجوئر ذم ـؾ وشوئؾ  .١

 .اإلظالم

ضبع حتذيرات صديدة مـ افتدخغ ظذ ـؾ  .٢

 .ظؾبي شجوئر

 .إؿالع مجقع إضبوء ظـ افتدخغ ؾقراً  .٣
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 .مـع افتدخغ ذم ـؾ إموــ افعومي .٤

و ؿد أظؾـً افؽؾقي ظذ إثر إذاظي تؼريرهو، أَنو 

أظدت محالت ضد افتدخغ، ذم ـؾ أكحوء بريطوكقو، 

وأَنو ترجق أن دمؿع تزظوت تصؾ إػ مؾققن جـقف 

شـقيًو٪ فإلكػوق ظذ ادؾصؼوت وادـشقرات وإظالكوت 

 . افتؾػزيقن

اكتفك افتؼرير ادػزع ظـ مضور افتدخغ، وؾؼ اهلل 

ادسؾؿغ فإلؿالع ظـ افتدخغ، وهدى اهلل اجلؿقع فؼقل 

احلؼ واتبوظف، وصذ اهلل ظذ حمؿد وظذ آفف وصحبف 

 .()وشؾؿ

 

                                                 

 .(69–67)هـ، ص 1401شؾقامن بـ حمؿد احلؿقيض، افرشوئؾ إربعي،  ()
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  هي أضشاس التذّخنيهي أضشاس التذّخني
 

 

  إضار ـثرة وؿد بسطفو بشؽؾ مقشع

افتدخغ وأثره ظذ "ذم ـتوبف ، افدـتقر حمؿد ظع افبور

 : ؾؿـ أضار افتدخغ"افصحي

 .يضعػ اإلكسون، ويبوظد ظـ افرمحـ -١

 .يضعػ افشفقي فؾطعوم -٢

 .يمدي إػ مرض افسؾ افرئقي -٣

 .يسبى ضقؼًو ذم افتـػس -٤

 .يسبى ظَّسًا ذم اهلضؿ -٥

 .يمدي إػ كخر افؽبد وإتالؾفو -٦
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 .يمدي إػ افسؽتي افؼؾبقي -٧

 .يمدي إػ رسضون افرئي -٨

 .جيؾى افبؾغؿ وافسعول -٩

 .يقرث افضعػ واهلزال -١٠

 .يقرث افؼرحي ادعديي -١١

 .يمدي ذبف إػ احلرائؼ -١٢

 ().يـػر افزوجي مـ زوجفو -١٣

  يصوب اددخـ بػؼدان افشفقي فؾطعوم، أو

اإلشفول، أو إمسوك صديد، أو اضطرابوت افغدد 

اهلوضؿي، ـام أن افتدخغ يسبى ؿرحي ادعدة وتدل 

                                                 

 .(6-5)ص ، مصدر شبؼ ذـره، "افتقبي مـ افتدخغ" ()
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مـ ادصوبغ هبذه افؼرحي  (%78)اإلحصوئقوت ظذ أن 

هؿ ظودة مـ اددخـغ، ـام أكف يسبى رسضون ادعدة، 

وؿرحي اإلثـك ظـؼ، وؿرحي إمعوء افدؿقؼي، وجيعؾ 

إؾرازات افغدد افؾعوبقي أـثر ؿؾقيي، ؾتؼؾ ادودة اهلوضؿي 

فؾـشقيوت، وتـتؼ بغ اددخـغ افتفوبوت افبـؽريوس 

ادتؽررة، ـام أن فف تلثرًا ظذ إشـون وافؾثي معًو، 

ؾودقاد افسومي ادقجقدة ذم افتبغ، تعؿؾ ظذ تآـؾ 

إشـون وحتدث هبو صؼقق تسؿح بؿرور افبؽتريو 

وافػطريوت وادقؽروبوت، إػ ضبؼي افعوج، ممو يسبى 

 .()تسقس إشـون وشؼقضفو مبؽراً 

                                                 

 .(6)هـ، ص 1412، افريوض، دار افصؿقعل، ، إبراهقؿ ادحؿقد"رشوفي إػ اددخـ" ()
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 ويؼقل تؼرير افؽؾقي ادؾؽقي افزيطوكقي فألضبوء: 

إن ارتبوط افتدخغ بتصؾى افـؼايغ، وخوصي 

ذايغ افسوؿغ وإورضل، أصد حتك مـ ارتبوط 

مـ  (%95)افسجوئر بجؾطوت افؼؾى، ؾؼد وجد أن 

 (%5)مرىض ذايغ افسوؿغ هؿ مـ اددخـغ، وأن 

ؾؼط هؿ مـ ؽر اددخـغ، وٓ صؽ أن خطقرة 

 .()اإلصوبي تتضوظػ بوفـسبي دريض افسؽر اددخـ

  افتدخغ أحد إشبوب افرئقسقي إلصوبي اجلفوز

: افبقيل بؽثر مـ إمراض مـ أمهفو وأخطرهو

رسضون افؽذ، أورام ادثوكي احلؿقدة وافسـرضوكقي، 

                                                 

 .(7)ادصدر افسوبؼ، ص  ()
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  أهشاض العُىىأهشاض العُىى

افتسؿؿ افبقيل، ؿرحي ادثوكي، إصوبي جدار ادثوكي 

  .()بوفَّسضون

 

 

تصؾى :  أهؿ إمراض افتل يسببفو افتدخغ هل

ذايغ افعغ، ضؿقر افعصى افبصـري، اكػصول 

افشبؽقي، ادوء إبقض وادوء إزرق، إصوبي افشعرات 

افدمقيي افتل تغذي افعغ بوفدم بوفتجؾط٪ ممو يمدي إػ 

 .()افعؿك

                                                 

 .(11)ادصدر افسوبؼ، ص  ()

 .(12)ادصدر افسوبؼ، ص  ()
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  أهشاض األًف واألرى واحلنجشةأهشاض األًف واألرى واحلنجشة

  األهشاض النفسُت األهشاض النفسُت 

 

 

افتفوب إؽشقي ادخوضقي : أهؿ هذه إمراض

ادبطـي فألكػ، ضؿقر ذم افعصى افسؿعل، وضعػ 

افسؿع ؿد يمدي إػ افصؿؿ، افتفوب ضبؾي إذن، 

 . ()افتفوب إحبول افصقتقي، واكحبوس افصقت

 

 

 .هبقط مستقى افذـوء -١

 .حى افتسؾط ظـد اددخـ -٢

                                                 

 .(13-12)ادصدر افسوبؼ، ص  ()
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  األضشاس االجزّبعُخ وااللزصبدَخ األضشاس االجزّبعُخ وااللزصبدَخ 

 .ادزاج افعصبل وافؼؾؼ وافؼود -٣

مالمح صخصقي اددخـ ؽر متؿقزة، بؾ  -٤

  .() (إَمعي)متذبذبي 

 

 

 

مؾققن مدخـ ذم  (60)وجد أَن مو يصـرؾف  -١

 .مؾقورات دوٓر ذم افعومل (4)أمريؽو يسووي 

يسبى معظؿ احلرائؼ بسبى حترك بؼويو  -٢

 . ()افسجوئر

                                                 

 .(13)ادصدر افسوبؼ، ص  ()

 .(14)ادصدر افسوبؼ، ص  ()
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  ذم دراشي ظؾؿقي كشـرهتو ممخرًا ادجؾي افطبقي

إن ـوؾي : يؼقل أصحوهبو (كققاكجالكد)افزيطوكقي 

اددخـغ معرضقن فإلصوبي بوفـقبي افؼؾبقي بغض افـظر 

ظـ كسبي افـقؽقتغ ذم إكقاع ادختؾػي مـ افسجوئر 

وؿد أـدت افدراشي أن كسبي …افتل يتعوضقَنو

اإلصوبي بوفـقبي افؼؾبقي بغ اددخـغ هل ثالثي أضعوف 

افـسبي بغ ؽرهؿ، وأـدت ـذفؽ تعرض اددخـ 

فإلصوبي بسـرضون افرئي افذي يعتز اخلطر افرئقسـل 

 .()افثوين مـ افتدخغ

                                                 

 .(9)ص ، اجلومعي اإلشالمقي بودديـي ادـقرة، "افعومل حيسق" ()
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 … ومـفو أن بعض آـع افؼوت يصوبقن بؽثرة 

افقشووس وافشؽقك، وبوفذات حراس افؼوت، وربام 

وصؾ هبؿ إمر إػ حد اجلـقن، وهذا إمر معروف 

فدَي مـ خالل معوجلتل فؾؿصوبغ بودس افشقطوين 

  .()وافسحر، إػ ؽر ذفؽ مـ إضار افظوهرة واخلػقي

 إن افذيـ ؿتؾقا أيوم افسؾطون : ؿول أحد ادمرخغ

افعثامين مراد افرابع، بسبى خموفػتفؿ فؼوكقن مـع افتبغ ؿد 

، أمو صوه إيران ظبوس إول ؾؼد (800000)جووزوا 

بوفغ ذم آكتؼوم وافتـؽقؾ مـ اددخـغ، ؾؽون يؼتؾفؿ 

  .()بوخلوزوق

                                                 

، صـعوء، ، ّٕب كرص حمؿد بـ ظبداهلل اإلموم"حتذير أهؾ اإليامن مـ تعوضل افؼوت وافشؿي وافدخون" ()

 .(13)هـ، ص 1425، وـوفي ادتخصص

 .(21-20)ادصدر افسوبؼ، ص  ()
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  ؿول افدـتقر حسغ اجلزائري اددير اإلؿؾقؿل

 :دـظؿي افصحي افعودقي

، وذم (%30)بؾغً زيودة افتدخغ ذم آشقو بـسبي 

-م1971ؾقام بغ ظومل  (%70)أؾريؼقو كسبي 

م، ذم افقؿً افذي يـخػض ؾقف اشتفالك 1981

افدخون ذم افعومل ادتـؼدم بوضِّسراد، حقٌ تقؿػ ظـ 

ماليغ ذم  (10)مؾققن ذم أمريؽو، و (40)افتدخغ 

ماليغ ذم ــدا، وكػس افـسبي ذم  (5)بريطوكقو، و

  .()أوربو وأشسافقو

                                                 

 .(32-31)ادصدر افسوبؼ، ص  ()
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  أثبتً افبحقث وافدراشوت أن افتدخغ

مـ مجقع حوٓت أمراض  (%90)مسئقل ظـ حقايل 

، وـذفؽ افسـرضون افرئقي، (إشقؽؿقي)افؼؾى 

  .()وظدد مـ أكقاع افَّسضوكوت إخرى

  ثبً ظؾؿقًو أن افتدخغ هق ادحطي إوػ

مـ مدمـل  (%90)فطريؼ ادخدرات، حقٌ وجد أن 

  .()ادخدرات ـوكقا يدخـقن بؼاهي

  أكف ُمػسِّس بوشسخوء إضراف وصرورهتو إػ

  .()وهـ واكؽسور

                                                 

، م2000-هـ1421، افريوض، دار ضقيؼ، ، أمحد شومل بودويالن"وهؽذا أضػلت افسقجورة إخرة" ()

 .(13)ص 

 .(13)ادصدر افسوبؼ، ص  ()
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  رسضون افرئي يـدر بغ ؽر اددخـغ، وؿد

 (25)م ذم بريطوكقو 1963موت هبذا ادرض ذم افعوم 

 .()أفػ صخص (41)أفػ صخص، وذم أمريؽو 

  مػس فألظصوب وادخ٪ ٕكف حيدث اكتعوش

وؿتل ؾقفو، ؾقظـ اددخـ أكف يشعر بوفراحي ظـد 

  .()افتدخغ

                                                                                                                                  

، ظبداهلل بـ جوراهلل اجلوراهلل، "أضار اخلؿقر وادسؽرات وادخدرات وافدخون وافؼوت وافتـبوك" ()

 .(13)م، ص 2000-هـ1421، افريوض، دار افؼوشؿ

 .(37)ادصدر افسوبؼ، ص  ()

 .(37)ادصدر افسوبؼ، ص  ()
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  ئدصبئُبد ئدصبئُبد 
 

 

  صخصًو ذم بريطوكقو٪  (44)يؿقت ـؾ يقم

 .()بسبى افتدخغ

  حيقي افـصػ إخر مـ افؾػوؾي ادشتعؾي مقاد

  .()ضورة، أـثر مـ كصػفو إول

  م 1962أصدرت احلؽقمي اإليطوفقي ظوم

افذي يؿـع افدظويي فؾتدخغ،  (65)افؼوكقن رؿؿ 

 .()وفؽؾ مو فف ظالؿي بف

                                                 

 .(9)ص ، مصدر شبؼ ذـره، "افتقبي مـ افتدخغ" ()

 .(9)ص ، كػس ادصدر ()

 .(9)ص ، كػس ادصدر ()
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  ؿقؾ أكف أول مو ظرف افدخون ذم افعومل افعرّب

  .()هـ1012واإلشالمل ـون كحق ظوم 

  ظدد افعومل اإلشالمل مؾقور وكصػ مؾقور

مسؾؿ، يشـرب افدخون ـثر مـفؿ، ؾؾق ؾرضـو أن 

كصػفؿ يدخـ، وـؾ واحد يدخـ بؿؼدار ريول يقمقًو، 

 .ؾقؽقن ادـرصوف افسـقي ظذ افسقجورة

  أضػ إػ ذفؽ مو يصـرف ظذ افتداوي ممو

 …()حيدثف افدخون مـ شعول ورسضون

                                                 

 .(9)ص ، كػس ادصدر ()

 .(20)ص ، ، مصدر شبؼ ذـره"حؽؿ افدخون وافتدخغ ظذ ضقء افطى وافديـ" ()
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  مـ حرائؼ  (%70)ثبً ظـد اإلضػوئقي أن

افبققت وادعومؾ وافبقودر وافسقورات، يرجع إػ 

 .()افسقجورة ادؾعقكي، ومعظؿ افـور مـ مستصغر افؼر

 سح افدـتقر وزير افصحي افسعقدي: 

أن مو حتصؾ ظؾقف بعض افدول مـ مجورك ظذ )

افدخون يصـرف ـؾف، بؾ وأـثر مـ ذفؽ مـف ظذ 

 .() (ظالج إمراض افـودمي ظـ افتدخغ

  ،إن جموري اددؾلة حتتوج إػ تـظقػفو ـؾ ظوم

 .()ؾؽقػ تـظػ صدر ذفؽ ادسؽغ؟

                                                 

 .(21-20)ص ، كػس ادصدر ()

 .(21)ص ، كػس ادصدر ()

 .(9)ص ، كػس ادصدر ()
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 فبـون، يتسبى : ذم بؾد صغر افتعداد مثؾ

 .()فبـوكقًو شـقيوً  (3500)افتدخغ ذم ؿتؾ 

  وذم دول اخلؾقٍ جمتؿعي تتسبى ذم ؿتؾ

صخص  (40)مقاضـًو شـقيًو، أي بام يعودل  (14400)

 .()يقمقوً 

  مـ ادصـريغ مـ آثور افتدخغ،  (%26)يعوين

مؾقورات جـقف ذم  (3)وتـػؼ احلؽقمي ادصـريي شـقيًو 

 .()ظالج آثور افتدخغ

                                                 

 .(2)مصدر شبؼ ذـره، ص ،  "معشقؿي افشقطون" ()

 .(2)ص ، كػس ادصدر ()

 .(2)ص ، كػس ادصدر ()
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  أمغ ظوم اجلؿعقي -يتقؿع افدـتقر كوس احلؿدان

أن يرتػع رؿؿ افقؾقوت ظذ - اخلريي دؽوؾحي افتدخغ

ماليغ وؾوة  (10)م إػ 2030مستقى افعومل بحؾقل ظوم 

 (%70)ظذ إؿؾ شـقيًو، ويؽقن كصقى افبؾدان افـومقي 

 .()مـ هذه افقؾقوت

  آٓف  (6)احلؼقؼي اُدرة أن دخون افتبغ حيتقي ظذ

آٓف ـؾفو  (4)مودة ـقؿقوئقي، ادعروف مـفو حتك أن 

حتتقي ظذ مقاد مسـرضـي، يتؼدمفو أول أـسقد افؽربقن 

خؾقط مـ آٓف : وهق)افسوم، ثؿ افـقؽقتغ، ثؿ افؼطران 

ادقاد افؽقؿقوئقي ادسببي فؾسـرضون، وتثبقط مـوظي 

شقجورة  (20)، وأثبتً إبحوث أن مـ يدخـ (اجلسؿ

                                                 

 .(3)ص ، كػس ادصدر ()
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ذم افققم، يسشى ذم جسؿف ظذ مدار افعوم مو يؼورب مـ 

جرام مـ  (150)جرام مـ افؼطران شـقيًو،  (180)

مؾقجرام مقاد مسـرضـي مسببي  (2.2)افـقؽقتغ، 

 .()فؾَّسضون

  إن ذـي واحدة مـ ذـوت افتبغ، وضعً ذم

ماليغ دوٓر فؾدظويي فؾتبغ ذم مـطؼي مـ  (10)مقزاكقتفو 

 .()مـوضؼ اخلؾقٍ ؾؼط

  إن كسبي افتدخغ ذم افدول افعربقي مـ أظذ

  .()افـسى ذم افعومل

                                                 

 .(5)ص ، كػس ادصدر ()

 .(6)ص ، كػس ادصدر ()

 .(6)ص ، كػس ادصدر ()
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  شقجورة يقمقًو، ؾنكف يتؽؾػ  (40)إن مـ يدخـ

ريوًٓ خالل ظشـريـ شـي، أمو مـ  (1,728,000)حقايل 

شقجورة يقمقًو، ؾنكف يتؽؾػ حقايل  (60)يدخـ 

 .ريوًٓ خالل ظؼيـ شـي (2,592,000)

  دؿوئؼ  (5)ؾنذا ـوكً افسقجورة افقاحدة تستغرق

 (3) دؿقؼي، أي أـثر مـ 200شقجورة تستغرق 40ؾنن 

 .()شوظوت يؼضقفو اددخـ ذم معصقي اهلل تعوػ

  سح ضبقى أدوين بلن اإلكسون اددخـ إذا أخذ

ظدة جمَوت متتوفقي مـ افسقجورة يؿأل هبو صدره، ؾنكف 

وحدثـل مدخـ بلكف جرب . حيدث شؽرًا ؿريبًو مـ اخلؿر

 .()هذه افعؿؾقي، ؾسؽر مـفو

                                                 

 .(6)ص ، م1999-هـ1420، دار افقضـ، افريوض، "افتدخغ.. افؼوتؾ افبطقئ " ()

 .(10)ص ، ، حمؿد بـ مجقؾ زيـق"حؽؿ افدخون وافتدخغ ظذ ضقء افطى وافديـ" ()
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  أوضحً إحصوئقوت ؾركسقي أن افعومل يدخـ

بؾققن دوٓر شـقيًو، ويعودل هذا ادبؾغ ذاء  (100)

 .()شقجورة مـ ؿبؾ ـؾ إكسون ظذ وجف إرض (1000)

  (13)إكف بوفرؽؿ مـ أن افتدخغ يؼتؾ صخصًو ـؾ 

 .()ثوكقي، ؾنن رواج افتدخغ يزداد

 بلن اشتـشوق افدخون : سح افدـتقر ـؾػقرد

 .()يضعػ افؼؾى إذا ـون فدى افشخص حسوشقي

  إن ـؿقي افـقؽقتغ ادقجقدة ذم حبي افسقجورة

 افقاحدة، ـػقؾي بؼتؾ إكسون فق أظطقً فف ظـ ضريؼ

                                                 

 .(11)ص ، ادصدر افسوبؼ ()

 .(11)ص ، ادصدر افسوبؼ ()

 .(16)ص ، ادصدر افسوبؼ ()



  247 

افقريد، وهذا مو ذـر ذم تؼرير افؽؾقي ادؾؽقي فألضبوء ذم 

 .()(م1977)بريطوكقو ظوم 

  فقحظ ذم افعديد مـ افدراشوت، أن احتامٓت

ذم حوفي  (%70)وؿقع آبـ ذم افتدخغ ترتػع بـسبي 

 .()إذا مو ـون أبوء مدخـغ

  يسوظد ذم تشقيف اجلـغ، وذفؽ ظـد تضوؾره مع

 .()حبقب مـع احلؿؾ افػؿقيي

  زيودة آفتفوبوت افرئقيي فدى إضػول

 .()افرضع

                                                 

 .(14-13)ص ، ، مصدر شبؼ ذـره"اهلروب مـ افتدخغ" ()

 .(15)ص ، ادصدر افسوبؼ ()

 .(24)ادصدر افسوبؼ، ص  ()

 .(24)ادصدر افسوبؼ، ص  ()
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  وٓدة أجـي مقتي، وزيودة احتامل وٓدة

 .()اخلدج

 كسى ادقاد افضورة ذم افسقجورة: 

 %4 -1 كقؽقتغ ١

 %20- 2 مقاد ـربقهقدارتقي ٢

 %17 - 5 أمحوض ظضقيي ٣

 %1.7- 0.1 زيقت ضقورة ٤

 ()ومقاد أخرى ٥

                                                 

 .(24)ادصدر افسوبؼ، ص  ()

 .(11)ص ، ، مصدر شبؼ ذـره"اهلروب مـ افتدخغ" ()
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  كسى ادقاد افضورة افتل يتؽقن مـفو دخون

 :افتبغ

مؾجؿ ذم  (40-3) تساوح ـؿقتف مـ :القطزاُ (١)

 .افقاحدة (افسقجورة)افؾػقػي 

مؾجؿ ذم  (20-1) وتساوح ـؿقتف مـ :الٍٗكٕتني (٢)

 .افؾػقػي افقاحدة

 (20-2) وتساوح ـؿقتف مـ :أٔه أكضّٗد الكزبُٕ (٣)

مـ  (%5)مؾجؿ ذم افؾػقػي افقاحدة، وتبؾغ كسبتف 

 .()دخون افسقجورة

                                                 

 .(13-12)ص ، ادصدر افسوبؼ ()
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إمقكقوك، أزوات، ثوين ، 210مودة افبقفـققم  (٤)

 …أـسقد افػحؿ، اإليثون، وؽرهو

 مودة، مـفو 48شؿقم أخرى يصؾ ظددهو إػ  (٥)

 .()أمحوض ظضقيي، وزيقت ضقورة، وكؽفوت وؽرهو

  جدول يبغ أمراض تصقى اإلكسون بسبى

 :()افتدخغ، وكسبي افقؾقوت

  املزضاملزض

ٌضبٛ الٕفٗات  اسّتىاه اإلصابٛ

وَ املزض 

ٌّتٗذٛ 

 الّتّدخني

 لمىّدخَ لػري املّدخٍني

 %43-25 2 1 تصؾى افؼايغ

 %80-75 5 1 اجلؾطي افؼؾبقي

                                                 

 .(14-12)ص ، ادصدر افسوبؼ ()

 .(5)ص ، م2005مورس ، (7)افعدد ، ، جومعي احلديدة"جريدة افسبقي" ()
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 %85-80 10 1 رسضون افرئي

 %90-80 6 1 ضقؼ افشعى اهلقائقي

 %98-90 9 1 افغرؽريـي

افقؾقوت كتقجي دختؾػ 

 أكقاع افَّسضون
1 2 30% 

 

  أصورت إحصوئقوت مـظؿي افصحي افعودقي

ماليغ صخص شـقيًو ذم افعومل،  (5)بقؾوة مو يربق ظذ 

مؾقور مدخـ،  (1,3)وأكف يقجد ذم افعومل أن كحق 

ذم ذوي افدخؾ ادـخػض وادتقشط،  (%84)يسـز 

 (%48)وأن كسبي اددخـغ ذم افدول افـومقي تبؾغ كحق 

 . () (%24)بقـام تؼدر ذم افدول ادتؼدمي 

                                                 

 .(1)ص ، مقؿع كؼه بقـوت ظذ آكسكً ()
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  تشر اإلحصوئقوت افعودقي إػ أكف بغ افعومغ

مؾققن  (60)م تسبى افتدخغ بقؾوة 2000م و1950

 .()كسؿي أي أـثر مـ وؾقوت احلرب افعودقي افثوكقي

  وذم بريطوكقو ذـر افبوحثقن أن آٓف

إصخوص يؿقتقن مـ افتدخغ افسؾبل ذم ادـوزل، 

ؾؼد أوضحً دراشي مـ إصخوص افذي يتقؾقن 

بسبى أمراض رسضون افرئي، وافؼؾى، وافسؽتي 

م، 2002افدموؽقي، ذم اكجؾسا وويؾز ذم ظوم 

مـ افبوفغغ حتً شـ  (%30)ؾلوضحً أن كحق 

مـ هذه افػئي تعرضقا فدخون  (%42)يدخـقن،  (56)

                                                 

 .(1)ص ، ادصدر افسوبؼ ()
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ذم أموــ افعؿؾ، وأن  (%11)افتبغ ذم ادـوزل، 

صخص يؿقتقن كتقجي افتدخغ افسؾبل ذم  (3600)

صخص ذم أموــ افعؿؾ، وأن  (700)ادـوزل، و

واحد أشبقظقًو ممـ يعؿؾقن  (1)افتدخغ افسؾبل يؼتؾ 

 .()ذم صـوظي افضقوؾي

 ؿول افزوؾسقر ـورل بالك: 

إن جعؾ أموــ افعؿؾ وإموــ افعومي خوفقي مـ 

يسوظد أـثر مـ - حظر افتدخغ ؾقفو-افتدخغ 

أفػ صخص ذم بريطوكقو ذم افتقؿػ ظـ  (300)

 .()افتدخغ ـؾقي

                                                 

 .(1) ظذ صبؽي آكسكً، ص "افؼسؿ افعرّب"مقؿع هقئي اإلذاظي افزيطوكقي  ()

 .(2)ص ، ادصدر افسوبؼ ()
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 أمرت ايرفـدا حظرًا ظذ افتدخغ(). 

  م ومـ ضؿـ ذوط افتسقيي بغ 1998ذم ظوم

ذـوت افتبغ ووٓيي مقـقشقتو اإلمريؽقي، بسبى 

افؼضقي افتل رؾعتفو افقٓيي ضد افشـرـوت٪ 

ٓشتفداؾفو ادراهؼغ، وإخػوئفو إضار اإلدموكقي 

مؾققن  (30)فؾـقؽقتغ، وؿررت افقٓيي كشـر أـثر مـ 

صػحي مـ افقثوئؼ افسـريي افداخؾقي فشـرـوت افتبغ، 

 . ()وظؿؾ مقاؿع ظذ اإلكسكً

  ،خسوئر فشـرـوت افتبغ ذم أوربو وأمريؽو

ظقضتفو بتحؼقؼ أربوح ذم دول افعومل افثوفٌ، وذفؽ 

                                                 

 .(2)ص ، ادصدر افسوبؼ (3)

 .(1)مقؿع إشالم أون ٓيـ دوت كً، ص  ()
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مـ خالل اكخػوض ظدد اددخـغ ذم أمريؽو مـ 

 (%25.5)م، إػ 1965مـ ظدد افسؽون ظوم  (40%)

م، وذم بريطوكقو اكخػضً كسبي افتدخغ مو 1992ظوم 

، أمو ذم آشقو (%25)م إػ 1985-1970: بغ ظومل

م بـسبي 1985-1970ؾؼد ازداد ظدد اددخـغ مـذ 

، وذم أؾريؼقو ؾؼد ازداد ذم كػس افػسة (79%)

 () !وهل أظذ كسبي ذم افعومل (116%)

  مـ حرائؼ ادسوــ  (%13)يتسبى افتدخغ ذم

مـ حرائؼ ادراؾؼ افعومي  (%14.5)وادؽوتى، و

                                                 

 .، مصدر شبؼ ذـره"افتدخغ ؿوتؾ اداليغ" ()
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مـ حرائؼ افغوبوت  (%20)وادسورح وادطوظؿ، و

 .()وإظشوب واحلطى

  مـ ادقافقد ؿبؾ ادقظد ادحدد  (%14)إن

حتدث كتقجي افتدخغ، ممو يدل ظذ أَن حوٓت 

 .()اإلجفوض افتؾؼوئل تزداد بغ اددخـوت

 (100%) مـ متعوضل اهلرويـ بدأوا بسقجورة(). 

 وـام أطفر بركومٍ مؽوؾحي افتدخغ ذم إيطوفقو: 

ؾنن افتالمقذ افذيـ يؽقن أؾضؾ أصدؿوئفؿ 

مدخـغ، أـز بؽثر بودؼوركي مع افتالمقذ افذيـ أؾضؾ 

                                                 

 .ادصدر افسوبؼ ()

 .ادصدر افسوبؼ ()

 ".رشوفي مـ افؼؾى": مطقيي ()



  257 

 (562)أجريً افدراشي ظذ )أصدؿوئفؿ ٓ يدخـقن 

: ()ـام ذم اجلدول (تؾؿقذاً 

  املضّتذٗباملضّتذٗب
  أفطن األصّدقاٞأفطن األصّدقاٞ

  غري وّدخَغري وّدخَ  وّدخَوّدخَ

 ذكىز
 %38.2 %61.1 مدخه

 %63.3 %36.6 غري مدخه

 إواث
 %20.3 %79.7 مدخه

 %72.2 %27.8 غري مدخه

  وثبً أن كسبي رسضون افرئي ظوفقي بغ

اددخـغ، إذ تشر اإلحصوءات إػ أن ظدد افقؾقوت 

كتقجي رسضون افرئي هق أـثر مـ ربع مؾققن صخص 

                                                 

 .(172)ص ، م2004كقؾؿز ، (552)افعدد ، افؽقيً، افعرّب، ظبداحلؿقد ؽزى حسـ ()
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أفػًو ذم بريطوكقو، وكسبي (50)شـقيًو ذم أمريؽو، و

مشتؼوت ؽوز افرادون مـ بغ ادسببوت افرئقسقي فزيودة 

 .()رسضون افرئي بغ افعومؾغ ذم مـوجؿ افققراكققم

 (دزميٛ صزقٛ ٔابّتشاس)

هؾ تعؾؿ أكف يرصف مـ إمقال فشـراء افسجوئر 

. ()مؾقور (225)شـقيًو مو يبؾغ 

 (قصٛ سٗاٚ صٗذارٚ)

 بؾ هل َشَػوح..إَنو شالح. 

هل َشَػوح ؿتؾ مـ صعقب افبؾدان افـومقي مو يزيد 

 .مؾققن إكسون خالل كصػ ؿرن (60)ظذ 

                                                 

 .(173)ص ، ادصدر افسوبؼ ()

 ."ؿصي حقوة شقجورة"، أمغ بـ ظبدافرمحـ افغـوم ()
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  إَنو ادجرم افذي يؼتؾ ـؾ يقم مو يزيد ظذ

 (4)أفػ إكسون، ويؼتؾ ـؾ ظوم مو يؼورب  (11)

 .ماليغ إكسون

  شجوئر ذم هقاء افغرؾي،  (5)وأثبً أن إصعول

 (100)يزيد ذم جسقامت اهلبوب ذم هقاء افغرؾي مـ 

 . ()جسقؿ (100,000) إػ 3شؿ/جسقؿ

  ومـ افالؾً فالكتبوه أن إضػول ادؼقؿغ ذم

افغرؾي افتل يدخـ ؾقفو إب وإم، يصوبقن 

إذن افقشطك، - افطرق افتـػسقي-بوفتفوبوت 

وافسعول ادزمـ، واضطرابوت كؿق افرئتغ، 

                                                 

 .(172)ص ، م2004كقؾؿز ، (552)افعدد ، افؽقيً، افعرّب، ظبداحلؿقد ؽزى حسـ ()
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وافؼصبوت حتك شبع شـقات، وـذفؽ ؾرط 

احلسوشقي ظـد مرىض افربق ٓشقام افتفوب افعققن، 

ت افرضقع بشؽؾ مػوجئ، ووإكػ واحلؾؼ، وم

وحدوث رسضوكوت ذم مرحؾي افطػقفي، وارتػوع 

 .()ضغط افدم خالل افسـي إوػ مـ افعؿر

 (إغزاٞات ٔتٕابع)

  ذم ــدا وادؿؾؽي ادتحدة، أطفرت افدراشوت

أن إضػول افذي يدخـ أحد أبقهيؿ، ؾنن احتامل أن 

يصبحقا مدخـغ، هق أـز مرتغ مؼوركي بوٕضػول 

 .افذيـ ٓ يدخـ أحد أبقهيؿ

                                                 

 .(172)ص ، ادصدر افسوبؼ ()
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  مـ افتالمقذ ذم ظؿر  (%62٬5)وذم افـرويٍ ؾنن

ظومًو يدخـقن يقمقًو، حقٌ يسؿح آبوئفؿ بذفؽ،  (15)

فؾذي ٓ يسؿح هلؿ آبوؤهؿ بذفؽ، ظؾاًم  (%16.7)مؼوبؾ 

أن شؾطي إبقيـ ذم افـفل ظـ افتدخغ تؾعى دورًا مفاًم 

 .()ذم مـع افبدء بوفتدخغ ذم شـ مبؽرة

  ٖٝؤكّد املمف املَعّٓد وَ قبن بزٌاور وكافشٛ الّتّدخني بإسّد

 :ٔسارات الصشٛ

أن افدراشوت ذم افقٓيوت ادتحدة، أطفرت أن 

افـوصئي فدهيؿ احتامل أن يبدأوا بوفتدخغ أـز بخؿس 

مرات إن ظوصقا ذم مـزل أحد إبقيـ، أو ـؾقفام، أو 

                                                 

 .(172)ص ، ادصدر افسوبؼ ()
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ؿريى أـز شـًو يدخـ، وذفؽ بودؼوركي مع افـوصئي ذم 

 .()(%4.1)مؼوبؾ  (%2.3)مـوزل ٓ يدخـ ؾقفو أحد 

  ً1996ًسضب تقزٖز وٍظىٛ الٌٕٗٗضٗف لعا: 

ظدد افقؾقوت بسبى افتدخغ بغ إوٓد ذم شـ 

ممـ يدخـقن افسجوئر بوكتظوم ذم افقٓيوت ادتحدة  (15)

: شقبؾغ ثالثي أضعوف جمؿقع افذيـ يؿقتقن بسبى

جرائؿ افؼتؾ، وآكتحور، وإشوءة اشتخدام افعؼوؿر، 

 .()وتعوضل ادخدرات، وحقادث افسر، وإيدز جمتؿعي

  ٚٔٔرد تقزٖز صادر عَ الكمٗٛ املمكٗٛ لألطباٞ باملىمكٛ املّتشّد

 :عَ آثار الّتّدخني عمٜ األطفاه ٔاألدٍٛ

                                                 

 .(172-171)ص ، ادصدر افسوبؼ ()

 .(170)ص ، ادصدر افسوبؼ ()
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  حدوث اإلجفوض، وزيودتف زيودة ـبرة، وازديود

 .وؾقوت إجـي

  حدوث اإلمالص، أي وٓدة إجـي ادقتي ؿبؾ

 .مقظدهو

 وؾوة إضػول أي وٓدة إجـي ادقتي ؿبؾ مقظدهو... 

  أثـوء محؾ -يؿتد تلثر تدخغ إم، أو إب

ـّ افعوذة، ممو - زوجتف إػ افطػؾ، ويستؿر افتلثر إػ ش

يمدي إػ كؼص كؿقه اجلسؿل وافعؼع، بودؼوركي مع 

 .إضػول ادقفقديـ ٕمفوت وآبوء ٓ يدخـقن

  ذم افـؿق  (إظوؿوت)زيودة ـبرة ذم افعققب اخلَْؾؼقي

اجلسؿل وافعؼع وافـػسـل، وأطفرت افدراشوت أن 

ـَ أثـوء احلؿؾ يؼُؾ  ـَ يدخ إضػول ادقفقديـ ٕمفوت ـ
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ظـ أضػول إمفوت ؽر  (غ200)وزَنؿ بؿعدل 

اددخـوت، ـام يمدي تدخغ إم إػ زيودة خطر 

اإلجفوض افتؾؼوئل ومقت افطػؾ حديٌ افقٓدة، 

 .()بودؼوركي مع أضػول إمفوت ؽر اددخـوت

  ٖٙقٕه تقزٖز املٍظىٛ العاملٗٛ الصادر عَ اجملمط الّتٍفٗذ

 :1986ًلمىٍظىٛ يف ٍٖاٖز عاً 

وٓ يمدي اشتخدام افتبغ إػ اإلضار بودتعوضل …)

ـّ اددخـ يؾقث افبقئي، ويصقى ؽر  ؾحسى، وفؽ

- افتدخغ افسؾبل أو افالإرادي-اددخـغ ادقجقديـ معف 

. ()(…بوٕضار افصحقي افبوفغي

                                                 

 .(170)ص ، ادصدر افسوبؼ ()

 .(170)ص ، ادصدر افسوبؼ ()
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 (إسصاٟٗات)

  إن مـظؿي افصحي افعودقي ذـرت أن حقايل

أفػ صخص يؿقتقن شـقيًو ذم افقٓيوت  (346)

ادتحدة ؾؼط٪ بسبى أخطور افتدخغ، ـام أصورت إػ 

آٓف ذم افسقيد،  (8)أفػًو ذم بريطوكقو، و (55)أن 

 .()يؿقتقن شـقيًو فؾسبى كػسف

  أفػ صقـل  (140)أن افتدخغ يتسبى ذم وؾوة

مصوبًو بسـرضون  (660)مـ  (%90)ذم افعوم، وأن 

 .()افرئي ذم إحدى مستشػقوت صـغفوي مـ اددخـغ

                                                 

 .(51)ص ، ، مصدر شبؼ ذـره"حؽؿ افديـ ذم افؾحقي وافتدخغ" ()

 .(51)ص ، ادصدر افسوبؼ ()
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 بسبى افتدخغ أظذ مـ كسبي توأن كسبي افقؾقو 

)اهلالك بسبى احلروب وحقادث افسقورات ). 

  أن مـظؿي افصحي افعودقي أظؾـً ذم تؼريرهو

أكف فق أمؽـ سف ثؾثل مو : م10/10/1983بتلريخ 

يـػؼف افعومل ذم ذاء افسجوئر ظذ افـقاحل افصحقي، 

 .()ٕمؽـ تزويد ـؾ إكسون بلهؿ متطؾبوتف افصحقي

  شقجورة يقمقًو٪ يمدي إػ  (20)أن تدخغ

مـ اهلقؿقجؾقبغ وهق ادودة  (%15) مـ محرمون اجلس

 .()إشوشقي افداخؾي ذم تؽقيـ ـريوت افدم احلؿراء

                                                 

 .(51)ص ، ادصدر افسوبؼ ()

 .(3)ص ، هـ1416، ادؿؾؽي افعربقي افسعقديي، محد بـ إبرهقؿ احلريؼل، "افتقبي مـ افتدخغ" ()

 .(4)ص ، ادصدر افسوبؼ ()
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  ظومًو ؾلـثر (46)أن كسبي افقؾقوت دـ بؾغ ظؿره

 .()(%25)تزيد ذم اددخـغ ظذ ؽر اددخـغ بـسبي 

  ٛاإلٌقطاع عَ الّتّدخني ٖفّٗد ٖٔقمن وَ خطز اإلصاب

 بالضزطاُ

 يؼقل افدـتقر ـؾقػقرد أكدرشقن: 

فؼد دفً اإلحصوءات افتل ؿومً هبو مجعقي )

افسـرضون اإلمريؽقي، أَن اإلكؼطوع يػقد ويؼؾؾ خطر 

اإلصوبي بوفَّسضون بؿعدل افـصػ، حتك بعد ظدة 

شـغ مـ افتدخغ، ومـ ادحؼؼ أن افذيـ ٓ يدخـقن 

 .()(هؿ أؿؾ افـوس تعرضًو فإلصوبي هبذا ادرض

                                                 

 .(4)ص ، ادصدر افسوبؼ ()

 .(29)ص ، مرجع شبؼ ذـره، "ـؾامت حسون إػ صورب افدخون" ()



  268 

 (وعمٕوات)

  فؼد تبـك جمؾس وزراء افصحي افعرب افذي

م، ذم ؿراره 1980ظؼد دورتف اخلومسي ذم أوائؾ ظوم 

 : افتوفقيةاجلؿؾي افتحذيري (24)رؿؿ 

الّتّدخني صبب رٟٗض٘ لضزطاُ ٔأوزاض الزٟٛ، ٔأوزاض 

 ().القمب ٔالغزاٖني

  ،ـام أَن مجعقي مؽوؾحي افسـرضون إردكقي

 :أصدرت ـتقبًو، تضؿـ ادعودفي افتوفقي

 …+صزطاُ + ضػط + دمطٛ + ذعٛ = الضٗذارٚ 

 ().املـــــــــٕت= إخل 

                                                 

 .(50)ص ، مصدر شبؼ ذـره، "حؽؿ افديـ ذم افؾحقي وافتدخغ" (1)

 .(51-50)ص ، ادصدر افسوبؼ ()
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 (أضزار الّدخاُ)

 بَغ افعومل إؾغوين حمؿد ظبدافغػور ذم ـتوبف :

، أَن افدخون يـجؿ ظـف أمراض "وصاٟب الّدخاُ تضع ٔتضعُٕ"

خمتؾػي بَقـفو إضبوء، بؾغ جمؿقظفو تسعي وتسعغ 

 ().مرضوً 

  وؿول افدـتقر أدوارد ـقيؾرهو مقكد، مدير

 :إبحوث اإلحصوئقي بجؿعقي افسـرضون اإلمريؽقي

إن رسضون افرئي افذي يسببف تدخغ افسقجورة، )

إذا ؿقرن بوفتؾػ افذي حيدثف - كسبقوً -فقس مفاًم 

 ().افتدخغ بقشوئؾ أخرى خمتؾػي

                                                 

دار ابـ ، بروت، ادؽتبي اإلشالمقي، إردن، ، ظع حسـ ظع ظبداحلؿقد"حؽؿ افديـ ذم افؾحقي وافتدخغ" (1)

 .(40)ص ، م1992-هـ1413، حزم

 .(42-41)ص ، ادصدر افسوبؼ ()
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 (الّدخاُ صبب لإلصابٛ بضزطاُ احلٍذزٚ)

  أشتوذ ذم ـؾقي -سح افدـتقر ــعون اجلوّب

 :بعد ادحوضة ؿوئالً - افطى

ؾؾؿ  (ظوموً 25)فؼد مه ظذ معوجلتل فؾَّسضون )

 () .(يلتـل مصوب بَّسضون احلـجرة إٓ مدخـ

  وسح أخصوئل ذم إمراض افصدريي بلن

 ().مـ ادصوبغ بوفَّسضون هؿ مـ اددخـغ (90%)

 (طبٗب ٖغزح وّدخَ)

 حدثـل رجؾ : يؼقل حمؿد بـ مجقؾ زيـق

صودق، أكف صوهد ضبقبًو يشـرح جثي مدخـ مقً، ؾؾام 

                                                 

 .(35)ص ، مصدر شبؼ ذـره، "ـؾامت حسون إػ صورب افدخون" ()

 .(35)ص ، ادصدر افسوبؼ ()
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ـشػ ظـ رئتقف ضؾى مـ افـوس أن يشوهدوا رئي هذا 

اددخـ افتل ظالهو ضبؼي شقداء مـ افؼطران وأخذ 

يسؾً بقده افرئي، يعصـرهو ؾقسقؾ مـفو افؼطران، حتك 

وصؾ إػ داخؾ افرئي، ؾقجدهو مسدودة افثؼقب افتل 

يتـػس اإلكسون مـفو اهلقاء، وافتل شببً مقت هذا 

 :اددخـ، افذي ؿتؾ كػسف بدخوكف، ثؿ ؿول

إن افعؾؿ احلديٌ أثبً إن ذم افدخون شاّمً يدظك 

 :افـقؽقتغ، وؿد اشتدفقا ظذ ذفؽ بوفتجربي أتقي

  أخذوا أركبًو، وحؼـقه بامدة افـقؽقتغ، ؾتخدر

 () .إركى، ثؿ موت

                                                 

مطوبع ، ادؿؾؽي افعربقي افسعقديي، ، أبق ظبدافرمحـ إبراهقؿ بـ شعد"ـؾامت حسون إػ صورب افدخون " ()

 .(9)ص ، افؼقات اجلقيي
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  شـتغراموت مـ مودة افـقؽقتغ تؽػل  (10)إن

 () .فؼتؾ ـؾى

  ،يمثر تدخغ افتبغ ظذ حقوة اإلكسون أثرًا بوفغًو

ؾتؼرص هذه احلقوة ؿرصًا بقـًو يتـوشى مع ـؿقي افتبغ، 

ؾودؿتـعقن أضقل أظامرًا مـ ادعتدفغ، وادعتدفقن 

 () .أضقل أظامرًا مـ ادَّسؾغ

 ؿول ادرّب افذائع افصقً داؾد شتورجقردن: 

د، افذي ) إن افػتقون اددخـغ يشبفقن افتػوح اددوِّس

 () .(يسؼط ؿبؾ وؿً افؼطوف

                                                 

-هـ1418، مؽتبي ؾتح افرمحـ، ظع بـ ؿوشؿ افعػقػل، "احلقار ادبغ ظـ أضار افتدخغ وافتخزيـ" ()

 .(98)ص ، م1997

 .(101)ص ، ادصدر افسوبؼ ()

 .(103)ص ، ادصدر افسوبؼ ()
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  أثبً ظدد مـ افؼضوة ذم حموـؿ إحداث أَن

 ().مـ إحداث ادجرمغ هؿ مـ اددخـغ (80%)

  ذم تؼرير فؾجـي مؽوؾحي افسـرضون افطبقي

 :اإلمريؽقي

  مـ ادصوبغ بسـرضون افرئي مـ  (%98)أن

أفػًو تؼريبًو، كسبي اددخـغ  (27)اددخـغ، يؿقت مـفؿ 

 ().(%96)ؾقفؿ 

  ـام أَن رسضون ادثوكي يصقى اددخـغ أـثر مـ

  ().مرة (15)ؽر اددخـغ بـ

                                                 

 .(105)ص ، ادصدر افسوبؼ ()

 .مصدر شبؼ ذـره، "ؿوتؾ اداليغ" ()

().....  
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 ظـ جمؾي إهرام ادصـريي : 

  مؾقور شقجورة  (40)أن ادصـريغ يدخـقن

مؾقورات جـقف تـػؼ شـقيًو ذم  (3)شـقيًو، أي مو يعودل 

 .افتدخغ

  (368)تعفدت ذـوت افتبغ اإلمريؽقي بدؾع 

بؾققن دوٓر٪ فتسديد دظقى افتعقيض ضدهو، مـفو 

بؾققن دوٓر شـقيًو  (8.5)بؾققن دؾعي أوػ، ثؿ  (10)

بؾققن دوٓر،  (15)ذم افسـقات إوػ، فستػع إػ 

هـ ادقاؾؼ 15/2/1418وذفؽ بعد تقؿقع آتػوق 

  () .م20/6/1997

                                                 

 ."رشوفي مـ افؼؾى": مطقيي ()
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  بؾققن دوٓر  (2)ـام تدؾع هذه افشـرـوت

شـقيًو٪ فتؿقيؾ مؽوؾحي افتدخغ داخؾ إمريؽو، 

 ةوافسعل خلػض كسبي افتدخغ بغ ادراهؼغ بـسى

شـقات، وإذا مل يتحؼؼ ذفؽ  (10)خالل  (10%)

بؾققن دوٓر شـقيًو، وإبراز  (2)ؾعؾقفو ؽرامي تصؾ إػ 

حجؿ افتحذير مـ افتدخغ ذم ظؾى افسجوئر بـسبي 

 () .، وتصـقػف ـعؼور(25%)

  م اكخػضً 1995-م1990خالل افػسة مـ

، وذم (%4.5)كسبي مبقعوت افسجوئر ذم إمريؽو بـسبي 

، وذم أوربو افغربقي (%11.2)أمريؽو افالتقـقي بـسبي 

                                                 

 .ادصدر افسوبؼ ()
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، (%8.8)، وزادت ذم آشقو بـسبي (%1.7)بـسبي 

وجوءت أظذ كسبي زيودة ذم افعومل ذم افشـرق إوشط 

(17.7%).()  

  ظـد افتدخغ ذم إموــ ادغؾؼي، ؾنن ؽر

مودة ـقامويي،  (4000)اددخـغ جيزون ظذ اشتـشوق 

 :ومـ ضؿـفو افسؿقم افتوفقي

شقوكقد اهلقدروجغ ، (مـظػ إرضقوت)أمقكقو 

أشقتقن ، (شؿ يستعؿؾ ذم ؽرف اإلظدام بوفغوز)

، كوؾثويؾ أمغ، يقريثغ، تقفقيـ (مزيؾ افصبغ)

، افزركقخ (وؿقد صقاريخ)، مقثوكقل (مذيى صـوظل)

                                                 

 .ادصدر افسوبؼ ()
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شؿ افـؿؾ إبقض، رايبـزاـريديـ، بويريـ، دايؿثويؾ 

ؽوز )، بققتغ (ؿوتؾ افعٌ)كسوشومغ، كػثوفغ 

، (مطفر أرضقوت وأدوات)، ؾقـقل (افقٓظوت

، (مبقد أظشوب، ظؼور خمدر، مبقد حشـرات)كقؽقتغ 

يستغؾ ذم بطوريوت )، ـودمققم 210بقفقكققم 

ؽوز شوم ذم ظقادم )، أول أـسقد افؽربقن (افسقورات

، بقـزبوريـ، (مبقد حشـري)ت .د.، د(افسقورات

صـوظي افؾدائـ مودة تسبى )ـؾقريد افػقـويؾ 

  ().(افَّسضون

                                                 

 .احلديدة، صقدفقي شالمتؽ، "افتدخغ خطر ممقً": رشوفي ()
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  ظـدمو يدخـ افشخص افسقجورة، ؾنكف يبتؾع

 ().مـف (%90-80)افدخون، وحيتػظ اجلسؿ بـ 

  أطفرت افدراشوت أَن افتدخغ يسـلء فؾؿرأة

 :إشوءة بوفغي

ه مجوهلو، ويػؼدهو ـثرًا مـ حققيتفو  .١ يشقِّس

 .وكضورهتو وفقن وجففو

 .يسقد أشـوَنو، ويصدر ظـ ؾؿفو رائحي ـرهيي .٢

خيشـ صقهتو، ويزيد كؿق افشعر افغر مرؽقب  .٣

ؾقف ذم جسدهو، ويعؿؾ ظذ اضطراب إؾراز اهلرمقكوت 

 .إكثقيي

                                                 

 .(23)ص ، دار ادعرؾي، صـعوء، ، ظبدادقػ شعقد بورجوء"كصوئح وكداءات دـ يدخـ ويؿضغ افؼوت" ()
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 .تصوب بوضطرابوت خمتؾػي ذم دورهتو افشفريي .٤

ؿد يقصؾفو إػ شـ افقلس ذم ظؿر مبؽر، ممو ؿد  .٥

) .حيرمفو مـ اإلكجوب ذم هذا افعؿر ادبؽر ) 

  أصدر ادعفد افقضـل فؾسـرضون ذم جـقػ

د ؾقف أن افسجوئر ذات كسبي افؼطران اخلػقػي  ـّ تؼريرًا أ

).ٓ حتد مـ ادخوضر ظذ صحي اددخـغ أفبتي ) 

  وبقـً دراشي أخرى أن اإلفتفوبوت افتـػسقي

شـقات مرتبطي  (5)مـذ وٓدة افطػؾ حتك ظؿر 

بتدخغ إم أثـوء احلؿؾ، وأن كسبي ادشؽالت 

خالل افسـي إوػ، مـ  (%45)افتـػسقي تصؾ إػ 

                                                 

 .مصدر شبؼ ذـره، "افتدخغ ؿوتؾ اداليغ" ()

 . (38)ص ، مصدر شبؼ ذـره، جمؾي إرسة ()
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افعؿر فدى أضػول إمفوت اددخـوت، ويتعرض 

أضػوهلـ ٓفتفوبوت اجلفوز افتـػسـل افسػع ٓ شقام 

أضعوف أضػول ؽر  (3)افتفوب افؼصبي بؿعدل 

اددخـوت، أمو افتفوبوت اجلفوز افتـػز افعؾقي ؾتصؾ 

 تأضعوف، ـام تتضوظػ إصوبي أبـوء اددخـو (5)إػ 

 (). افـقمتبودغص واضطرابو

  أخطر مو ـشػتف افدراشوت ذم هذا افصدد هق

 ةأَن خطر إصوبي افطػؾ بوفتلخر افعؼع يزداد بـسى

ظـدمو تؽقن أمف مدخـي، ويزداد هذا اخلطر إػ  (60%)

 (20)إذا زاد ظدد افسجوئر افتل تدخـفو ظـ  (75%)

                                                 

 .(39)ص ، ادصدر افسوبؼ ()
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 (%35)وأصورت دراشي ظؾؿقف إػ أَن ، شقجورة يقمقوً 

ـَ أثـوء احلؿؾ  ـَ ُيدخ مـ أضػول إمفوت افاليت ـ

 ().يصوبقن بدرجي مـ افتلخر افعؼع

  وأثبتً إبحوث أن تدخغ احلومؾ يزيد كسبي

إصوبي وفقدهو بوفتشقهوت اخلؾؼقي ـوفشػي ادشؼقؿي 

وبعض ادشؽالت افسـقبقي فؾعغ  (افشػي إركبقي)

 ().وإذن

  بقـً دراشي أجرهتو ادػقضقي إدوكقي فشمون

ظومًو، أن تدخغ افـسوء وفق  (22)افتدخغ اشتغرؿً 

بؽؿقوت ؿؾقؾي يصقبفـ بوجلؾطي، واكسداد إوظقي 

                                                 

 .(39)ص ، ادصدر افسوبؼ ()

 .(39)ص ، ادصدر افسوبؼ ()
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افدمقيي، بؿعدل أـز ممو يصقى اددخـغ، وأن تدخقـفـ 

ؽراموت مـ افتبغ يقمقًو يؽػل إلصوبتفـ بلضار  (5)فـ 

تسووي مو يصقى افرجول مـ تدخقـفؿ ضعػ افؽؿقي 

يقمقًو، ـام أن اددخـوت يعوكغ مـ مشؽالت ذم اجلفوز 

افتـػسـل أـثر مـ اددخـغ، أـد كتوئٍ هذه افدراشي، 

 ().دراشي أجراهو معفد افصحي افعومي ذم افـرويٍ

  أصورت دراشوت إػ أن كسبي ادقت ذم ادفد فدى

إضػول ترتػع فدى أضػول إمفوت اددخـوت إػ 

، ويزداد ارتػوع هذه افـسبي إذا ـون إب وإم (30%)

                                                 

 .(39)ص ، ادصدر افسوبؼ ()
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مدخـغ، وٓ يشسط أن يؽقن افتدخغ ؿد حدث خالل 

 ().ؾسة احلؿؾ

  وأطفرت دراشي أجريً ذم إمريؽو أن تلخر كؿق

إذا ـوكً ادرأة  (%18)اجلـغ داخؾ افرحؿ يصؾ إػ 

تدخـ خالل ؾسة احلؿؾ بلـؿؾفو، وتساجع افـسبي إػ 

إذا ـوكً تدخـ خالل إصفر افستي إوػ مـ  (15%)

احلؿؾ، ـام يـخػض حؾقى إم ادرضع بسبى افتدخغ 

 ().(%50-30)مو بغ 

  إيؿقري "أـدت دراشي ظؾؿقي أجرهتو جومعي

 اإلمريؽقي أن أبـوء إمفوت اددخـوت أـثر مقاًل "بوتالكتو

                                                 

 .(39)ص ، ادصدر افسوبؼ ()

 .(39)ص ، ادصدر افسوبؼ()
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فؾعـػ، وأـثر اشتعدادًا ٓرتؽوب اجلريؿي، ويرتػع ذفؽ 

ـؾام أـثرت إمفوت مـ افتدخغ خالل إصفر افثالثي 

إخرة مـ احلؿؾ، وأن إبـوء ادقفقديـ فـسوء اظتدن 

شقجورة يقمقًو ـوكقا مرصحغ  (20-10)تدخغ مو بغ 

 ().ٓؿساف جرائؿ ظـػ ضعػ أبـوء ؽر اددخـوت

  مرـبًو  (4000)ذم افسقجورة افقاحدة أـثر مـ

مرـبًو تسبى افسـرضون،  (40)ـقؿقوئقًو، مـفو أـثر مـ 

ؾوفسبى افرئقسـل فقؾوة اددخـ فقس افـقؽقتغ، 

مودة  (24)وحتتقي افسقجورة افقاحدة ظذ مو يتجووز 

                                                 

 .(39)ص ، ادصدر افسوبؼ ()
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مضوؾي مـ افـؽفوت ادحؾقي، تصؾ كسبتفو ذم بعض أكقاع 

 ().مـ حجؿ افسقجورة افقاحدة (%4)افسجوئر إػ 

  مـ اددخـوت يتقؾغ بسبى  (%25)حقايل

 ().مـ افعؿر (56)افتدخغ، وثؾٌ همٓء يُؿتـ دون 

  ذم جمتؿع اددخـوت ُيعد افتدخغ مسئقًٓ ظـ

مـ  (%55)مـ وؾقوت أمراض افؼؾى، وظـ  (40%)

مـ وؾقوت  (%80)وؾقوت افسؽتي افدموؽقي، وظـ 

مـ وؾقوت ـؾ أصؽول  (%30)رسضون افرئي، وظـ 

افسـرضون ذم ـؾ مـ افقوبون وافـرويٍ وافسقيد وبقفـدا 

وبريطوكقو، وتضوظػً افقؾقوت بسبى افتدخغ إػ 

                                                 

 .(16)ص ، م23/6/2005هـ، 16/5/1426اخلؿقس ، (14834)افعدد ، جريدة افثقرة ()

 .(38)ص ، مصدر شبؼ ذـره، جمؾي إرسة ()
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ثالثي أضعوف ذم ـؾ مـ ــدا وأمريؽو، وضعػغ ذم 

اشسافقو وكققزفـدا وافدكامرك، وـشػً وزارة افصحي 

امرأة  (165)إمريؽقي ذم تؼرير هلو أن افتدخغ يؼتؾ 

 ().شـقيوً 

  ـشػً دراشي ضبقي ذم أدوكقو أن أمراض رسضون

افثدي ورسضون افرئي تصقى اددخـوت بؿعدل يػقق 

 ().مرة ظـ ؽر اددخـوت (100)

  وأجريً دراشي ذم مستشػقوت أمريؽو وــدا

وإيطوفقو وأدوكقو تبغ أن اددخـوت إػ شـ افقلس ذم ظؿر 

شـقات، وظدم  (10)مبؽر ظـ احلدود افطبقعقي بحقايل 

                                                 

 .(39)ص ، ادصدر افسوبؼ ()

 .(39)ص ، ادصدر افسوبؼ ()
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اكتظوم احلقض بغ اددخـوت يصؾ إػ ضعػل كظره فدى 

مـ اددخـوت يعوكغ مـ  (%36)ؽر اددخـوت، وأن 

مـ ؽر اددخـوت،  (%5)افتفوبوت افغدة افدرؿقي مؼوبؾ 

 بوفشقخقخي ادبؽرة تمـ اددخـو (%65)ـام يصوب 

مـ ؽر اددخـوت، ـام تـخػض خصقبي  (%1.5)مؼوبؾ 

 ().(%50)ادرأة بؿعدل يصؾ إػ 

 (15%)  ّـ  () .مـ ادرصيوت وافسعقديوت يدخ

 (10%)  مـ ضوفبوت ادرحؾي اإلظداديي ذم

ـّ افشقشي، بقـام ذم ادؿؾؽي افعربقي  افبحريـ يدخ

مـ افطوفبوت وادعؾامت  (%50-35) ؾنن ةافسعقدي

                                                 

 .(39)ص ، ادصدر افسوبؼ ()

 .(37)ص ، هـ1425ذو افؼعدة ، (40)جمؾي إرسة، افعدد  ()
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 ().وؿعـ ذم براثغ افتدخغ

  ماليغ يـػؼقن  (6)ذم ادؿؾؽي بؾغ ظدد اددخـغ

 .مؾقور شـقيوً  (12)

 مـ  (%47): كسى افتدخغ بغ افرجول وافـسوء

مـ افـسوء، ذم افدول افصـوظقي متثؾ  (%12)افرجول، 

افـسوء ثؾٌ اددخـغ، بقـام ذم افدول افـومقي ؾقاحدة مـ 

 (%5)بغ ـؾ ثامن، وذم افؼق إوشط وصامل أؾريؼقو 

مـ افـسوء يدخـ، وتمـد إحصوءات مـظؿي افصحي 

افعودقي إػ زيودة كسبي اددخـغ إػ أن وصؾً افـسبي إػ 

 ().بغ اإلكوث (%25)بغ افرجول،  (70%)

                                                 

 .(37)ص ، ادصدر افسوبؼ ()

 .(37)ص ، ادصدر افسوبؼ ()
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  مـ  (%25)ظذ اددى افطقيؾ يتقؿع أن يؿقت

 (2.7)اددخـغ، فذفؽ تعؿؾ ذـوت افتبغ ظذ جذب 

مؾققن مدخـ جديد شـقيًو، وهل ترـز ظذ افـسوء، 

 ().خوصي ذم ادجتؿعوت افتل ٓ تعرف افتدخغ

 (وَ أضزار الّتّدخني)

  زيودة كسبي حدوث أمراض افرئي وافسؾ افرئقي

ؾنذا ـون واحد مـفؿ ، بسبى تداول ادداظي بغ اددخـغ

 ().مصوب بؿرض افسؾ افرئقي ؾنكف يعدي أخريـ

                                                 

 .(37)ص ، ادصدر افسوبؼ ()

 .(19)ص ، مصدر شبؼ ذـره، "افؼوت بغ افطى وافؼع" ()
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 (القات)

 عثداهلل عثدانىيل واشس/ قال وشيس انصحح انيمين: 

  ،افؼوت مدمر ٓؿتصود إرسة واؿتصود ادجتؿع

وفؼد مسخ افؽثر مـ ادقطػغ وجّرهؿ إػ افػسود، 

 ().حغ يتؿؾؿؾقن مـ إـامل ادعومؾي إٓ بحؼ افؼوت

  ،ؿد يمدي افؼوت إػ اجلـقن ذم بعض إحقون

إذا ـوكً ـؿقي افؼوت ـبرة وافـقظقي جقدة، وتغذيي 

 (4): متـوول افؼوت ضعقػي، وشجؾً حوٓت جـقن

 (2)حوٓت ذم افصقمول،  (3)حوٓت ذم بريطوكقو، 

 ().حوفتغ ذم أمريؽو

                                                 

 .(12)ص ، جومعي افعؾقم وافتؽـقفقجقو، "افؼوت بغ افطى وافؼع" ()

 .(16)ص ، ادصدر افسوبؼ ()
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 مـ أضار افؼوت: 

 .اهلؾقشي بتخقؾ أصقوء ٓ وجقد هلو (١)

ـثرة افشؽ ذم ادحقطغ بف، وظدم افثؼي ذم  (٢)

 .أخريـ

ضعػ ذم افذاـرة وخوصي ادرئقي مـفو، ويـتٍ  (٣)

 ().هذا مـ تـوول افؼوت فػسات ضقيؾي وـؿقوت ـبرة

  اإلشتؿرار ذم تعوضل افؼوت يمدي إػ اإلدمون

ظؾقف، واخلطقرة هـو حتدث ظـدمو تمدي طوهرة اإلدمون 

إػ شؾقك ممقز ظـد اددمـ ُيعرف بوشؿ تعوضل افعؼور 

اإلجبوري، ذفؽ أَن اإلكسون ظـدمو يؼع ذم حبوئؾ ظؼور 

معغ، ؾنكف يػؼد اختقوره أموم تعوضل افعؼور بؿجرد 

                                                 

 .(17)ص ، ادصدر افسوبؼ ()
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طفقر ظالموت اإلدمون، إمر افذي جيعؾف جمزًا أو 

مؽرهًو ظذ آشتؿرار ذم تعوضل افعؼور، وظـدمو يصؾ 

أي مرحؾي افتعوضل اإلجبوري -اددمـ إػ هذه ادرحؾي 

ؾنكف يػعؾ أي رء مستطوع فؾحصقل ظذ - فؾعؼور

افعؼور، ؾقسـرق ويرتشـل وخيتؾس٪ فقستطقع دؾع ثؿـ 

 .افعؼور، وؿد يبقع أثوثف، وحتك ظرضف ثؿـًو فؾعؼور

  و اخلالصي أن مضغ افؼوت يسبى طوهرة

 ظؾقف حسى تؼرير مـظؿي افصحي افعودقي رؿؿ ()آظتامد

 .م1973ذم ظوم  (526)

                                                 

راجع ، ادصطؾح ادستخدم حوفقًو مـ ؿبؾ مـظؿي افصحي افعودقي بدًٓ مـ مصطؾح اإلدمون: آظتامد ()

 .(36)ص ، ادصدر افسوبؼ
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 :احلٕعيب

 ()  (القات ٖكّتضح ف٠ٛ الغباب، ٖٔعٗق الشراعٛ)

 ٌ0الذكتىس هنصىس احلىشيب/ قبل وصَش الضساعت والش 

إن افؼوت ذم افقؿـ أصبح ظوئؼًو ـبرًا أموم رؾع 

إكتوجقي ادحوصقؾ افزراظقي ادختؾػي، خوصي افػقاـف 

واخلَّضوات واحلبقب افغذائقي افالزمي فتقؾر إمـ 

. افغذائل

وأضوف افقزير احلقصبل خالل اجتامع افؾجـي افػـقي 

اخلوصي بوفستقبوت وافتحضرات فعؼد ادممتر افثوين 

: فؾؼوت أمس إحد بصـعوء

                                                 

 .هـ1429 مجودى افثوين 19، آثـغ (2)، ص (14114)صحقػي اجلؿفقريي، افعدد  ()



  294 

إن افؼوت اـتسح ذحيي واشعي مـ ادقاضـغ، خوصي 

افشبوب افذيـ بدأوا بتـووفف وتعوضقف بشؽؾ مستؿر، ـام 

أن افؼوت صفد خالل افسـقات إخرة تقشعًو ـبرًا ذم 

. آكتوجقي وآشتفالك

وصدد افقزير احلقصبل ظذ أمهقي وضع شقوشوت، 

واخلروج برؤى واضحي دقاجفي طوهرة زراظي افؼوت، 

بوظتبوره مشؽؾي اؿتصوديي تتسبى ذم اشتـزاف ـؿقوت 

هوئؾي مـ ادقوه ظذ حسوب ادحوصقؾ افزراظقي افالزمي 

فتقؾر إمـ افغذائل، ؾضاًل ظـ أضاره افصحقي 

. وآجتامظقي

ُيشور إػ أن مسوحي زراظي افؼوت ذم افقؿـ ارتػعً 

م، إػ 2006هؽتورًا ظوم  (138)أفػًو و (136)مـ 
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هؽتورًا خالل افعوم ادويض، ؾقام  (163)أفػًو و (141)

ضـًو إػ  (444)أفػًو و (147)ارتػعً إكتوجقتف مـ 

. ضـًو خالل كػس افػسة (290)أفػًو و (156)

وؿد كوؿشً افؾجـي ادقاضقع ادتعؾؼي بنجراءات 

. وشقوشوت تؼؾقص رؿعي زراظي افؼوت ذم افقؿـ

واشتعرض آجتامع جفقد احلؽقمي فؾحّد مـ زراظي 

افؼوت افتل صفدت تقشعًو ـبرًا خالل افسـقات 

إخرة ظذ حسوب مسوحوت زراظي احلبقب افغذائقي 

افالزمي فتقؾر إمـ افغذائل، ومـفو ؿرار جمؾس افقزراء 

م، وافذي يؼضـل بؿـع زراظي افؼوت 2007افصودر ظوم 

ذم افؼقعون وإوديي افزراظقي، وؿرار جمؾس افقزراء 

م وادتعؾؼ بػرض ضائى ظذ 2008افصودر ظوم 
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افؼوت، ومـع اشتخدام ادبقدات ذم زراظتف، و صقص 

ظوئدات تؾؽ افضـرائى فصوفح حصود ادقوه فؾعؿؾقي 

. افزراظقي

وظذ هومش آجتامع تؿ افتطرق إػ ظؼد ورصي 

ظؿؾ حقل مراجعي افسقوشوت اخلوصي بوفؼوت خالل 

يقكقق اجلوري، هبدف اخلروج برؤيي  (30-29)افػسة 

واضحي وتقصقوت ؾوظؾي تسفؿ ذم حتديد ادعوجلوت افتل 

شتسفؿ ذم احلّد مـ زراظي افؼوت٪ فقتؿ مـوؿشتفو ذم 

 .مممتر افؼوت، وـذا حتديد مقظد ظؼد ادممتر
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 (القات خمّدر ٍّٖتر عٍْ تبعٗٛ)

  جوء ذم دراشي أظدهو مؽتى ذق افبحر إبقض

 :ادتقشط افتوبع دـظؿي افصحي افعودقي

مـ افقاضح أن افؼوت خمدر يـتٍ ظـف تبعقي، وهذه 

 .حؼقؼي جيى آظساف هبو

  وجوء ذم مؾخص دراشي بؽؾقي افصقدفي بجومعي

 :ادؾؽ شعقد ذم افريوض ظـ افؼوت مو يع

وحديثًو صـػً هقئي افصحي افعودقي افؼوت ظذ أكف 

مودة ضورة، يؿؽـ أن حتدث إدموكًو كػسقًو خػقػًو أو 

متقشطًو، وؿد تمدي إػ رء مـ اإلدمون افبدين 

 ().وافتعقد

                                                 

 .(35)ص ، هـ1416، افسعقديي، دار بؾـسقف، إبراهقؿ ظبوس/د، ـشػ افشبفوت ظـ أضار افؼوت ()
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  ،وممو أـده افؽقؿقوئققن وافصقودفي ادعوصـرون

 :وأؿرتف مـظؿي افصحي افعودقي

أن ّم ا٬مؼات مادٕم٥م أٟماٟمقّت٥م كّشطّت٥م، ٔمااضا٩مة 

كقرشقدواؾقدريـ : إ٦م مقاد أٙمرى مّتعّددة، إ٘مّدامها

ؾقوكقؾ أثقؾ أمغ : ـوثغ أو ؿوتغ، وإخرى: وتسؿك

ـوثقـقن، وظـد ؾصؾ أي مـفام تبغ أَن : وتسؿك

فؽؾقفام تلثرًا ظذ اجلفوز افعصبل ادرـزي، يشبف متومًو 

آمػقتومغ ادـبف، وظؼور آمػقتومغ مـ افعؼوؿر 

ادسجؾي ذم ؿوئؿي ادخدرات، وفؼد أؿر ادممتر افعرّب 

بلن  (م1969)فشئقن ادخدرات ذم دورتف اخلومسي 
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هذا افـبوت خمدر، ومضغ أوراؿف مـعش ومـبف، وأكف 

 ().يؿدد حدؿي افعغ، وهيقٍ اجلفوز افعصبل ادرـزي

 ًزظؿ افؼوت بلكف ظالج فؾسؽر مل يثب: 

 فالّدعأٝ إُ مل ٖقٗىٕا عمّٗا

   ا 

 .    بٍٗات أصشابّا أدعٗاٞ 
 

ومل تثبً أي مـ افدراشوت افتل أجريً بـوء ظذ 

هذا افزظؿ افزائػ، ذم ـؾ مـ جومعي ادؾؽ شعقد 

بوفريوض، وجومعي صـعوء بوفقؿـ، وجومعي افصقمول 

 () .إهؾقي، صحي هذا اإلدظوء

  تؼدر شوظوت افعؿؾ افضوئعي شـقيًو بحقايل

مؾققن ؾرد  (3)مؾققن شوظي، حلقايل  (4380)

                                                 

 .(40-39)ص ، ادصدر افسوبؼ ()

 .(28)ص ، ادصدر افسوبؼ ()
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شوظوت فؾػرد  (4)يتـووفقن افؼوت، أي بؿعدل 

 ().افقاحد

  احلؼقؼي أن هذه أؾي دخؾً افقؿـ ظز

 ().م525إحبقش ظوم 

  ،تـتشـر صجرة افؼوت ذم افصقمول، احلبشي

 ().افقؿـ، ـقـقو

  مو (تعز)كؼت مجعقي مقاجفي أضار افؼوت 

كقع مـ ادبقدات ادحّرم  (320)هـوك : يع

اشتخدامفو، تستخدم ذم افقؿـ وترش ظذ افؼوت 

                                                 

 .(35)ص ، مصدر شبؼ ذـره، "افؼوت بغ افطى وافؼع" ()

 .(63)ص ، ادصدر افسوبؼ ()

().....  
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بوٕورام : بشؽؾ يقمل، وتمدي إػ اإلصوبي

افسـرضوكقي، تشقهوت إجـي، افػشؾ افؽؾقي، تؾقػ 

مـ  (%55)وتستـزف زراظي افؼوت أـثر مـ . افؽبد

مؾققن مس مؽعى  (800)إمجويل ـؿقوت ادقوه، تؼدر بـ 

 .شـقيوً 

  ادسوحي ادزروظي بوفؼوت ذم افقؿـ وصؾً إػ

م، وهل ذم تزايد مستؿر، 2004هؽتورًا حتك  (126)

ـام تؼدر شوظوت افعؿؾ افتل تضقع يقمقًو ذم مضغ 

ظـ مجعقي مقاجفي .]مؾققن شوظي (20)افؼوت بـ 

 .[(تعز)أضار افؼوت
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  مـ أضار افؼوت حوٓت كزيػ ادخ، وافشؾؾ

افـصػل، إذا ـون متـوول افؼوت ظؿره ـبر أي أـثر 

ظومًو، وهذا افتلثر كتقجي زيودة ضغط افدم  (50)مـ

وتصؾى افؼايغ، وافذي تزيد كسبي حدوثف بسبى 

 ().تـوول افؼوت

  (5)كسبي حددت أن ؿرحي اإلثـك ظشـر تزيد 

مرات بغ موضغل افؼوت ظـ اإلكسون افغر متـوول 

 ().فؾؼوت

                                                 

 .(18)ص ، مصدر شبؼ ذـره، "افؼوت بغ افطى وافؼع" ()

 .(20)ص ، ادصدر افسوبؼ ()
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  مسوحي إرض ادزروظي بوفؼوت ذم افقؿـ

هؽتور، حسى إحصوئقي ظوم  (1000)بؾغً 

 ().م1998

  بؾغً كسبي ادتعوضغ وادستفؾؽغ فؾؼوت ذم

مـ حجؿ افسؽون فؾػئي  (%80-70)افقؿـ حقايل 

 ().ظوموً  (50-16)افعؿريي 

  تـشقط بعض افصـوظوت اهلومشقي وافضورة

 ().ـوفسجوئر

                                                 

 .(27)ص ، ادصدر افسوبؼ ()

 .(29)ص ، ادصدر افسوبؼ ()

 .(37)ص ، ادصدر افسوبؼ ()
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 كسبي اإلكػوق : مؼوركي بغ بعض أوجف اإلكػوق

، وظذ (%17.2)، وظذ احلبقب (%12.01)ظذ افؼوت 

، وظذ (%2.9)، وظذ افػقاـف (%1.74)افتعؾقؿ 

، وظذ اخلضـروات (%2.91)اخلدموت افصحقي 

(4.6%).() 

  مـ  (%50)بحقايل - ذم افقؿـ-افؼوت يسوهؿ

احلجؿ افـوتٍ ذم افؼطوع افزراظل، ويسوهؿ افؼؿح 

، بقـام اكخػضً مسومهي افبـ إػ (%3.7)بحقايل 

م، وؿد اكؽؿشً مسوحي 1998ذم ظوم  (2.7%)

 ().ذم افثامكقـوت (%70)زراظي افبـ بحقايل 

                                                 

 .(30-29)ص ، ، مصدر شبؼ ذـره"افؼوت بغ افطى وافؼع" ()

 .(31)ص ، ادصدر افسوبؼ ()
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  حجؿ ادقوه افتل تستفؾؽ ذم زراظي افؼوت

 ().مـ إمجويل اشتفالك ادقوه (%55)حقايل 

  و يبؾغ حجؿ اإلكػوق ظذ اشتفالك افؼوت

مؾققن، أي أَن حجؿ اخلسورة وافػوؿد  (70)حقايل 

 ().مؾقور (25.200)آؿتصودي شـقيًو يصؾ إػ 

 (وَ أضزار القات)

  يؼؾؾ مـ افشفقي، يسبى إرق، ويمدي إػ

أضار بوفؼؾى، وإػ اضطرابوت متعددة بوجلفوز 

اإلمسوك ادزمـ افذي تسببف مودة : اهلضؿل، مـ أمهفو

                                                 

 .(34)ص ، ادصدر افسوبؼ ()

 .(35)ص ، ادصدر افسوبؼ ()
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افتـغ افتل حيتقهيو افؼوت، ومو يـتٍ ظـف بعد ذفؽ مـ 

 ().ـوفبقاشر، وافؼخ افؼجل، وؽرهو: مضوظػوت

 (اآلثار الضمبٗٛ لمقات)

هـ حتدث 1407وذم كدوة أخطور ادخدرات ظوم 

أشتوذ ورئقس ؿسؿ إدويي -افدـتقر ظبدافرمحـ ظؼقؾ 

بؽؾقي افصقدفي بجومعي ادؾؽ شعقد بوفريوض، وهق مـ 

 حتدث ظـ -أصحوب افشلن ادتخصصغ ذم هذا ادجول

وصـػ ا٬مؼات مع افعؼوؿر ادخدرة وآثورهو افسؾبقي، 

ا٬مؼات : مـبفات اجلفاز ا٬معصبل اٚمر٫مزي، و ت ٣مـقان

 :واجلقاك  ا٬مطبقة، و٘ما٬مة ذ٫مر أٖمار ا٬م ؾبقة ٬مؾؼات

                                                 

 .(33)ص ، مصدر شبؼ ذـره، "ـشػ افشبفوت ظـ أضار افؼوت" ()
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زيودة خػؼون افؼؾى، إرق، كؼص ذم افسـقز، ؾؼدان 

افشفقي، إمسوك، افتفوب ادعدة وافبؾعقم، ضبوت 

زائدة ذم افؼؾى، ؿصقر وطقػل ذم ظضالت افؼؾى، 

ارتػوع ضغط افدم، ارتػوع درجي احلرارة، احتامل 

كزيػ ذم افدموغ، زيودة إؾراز افعرق، تثبقط افـشوط 

اجلـز فدى افرجول، آشتسؼوء افرئقي، تلثرات 

 …شوّمي ظذ افؽبد، تعّقد كػسـل، ؿؾؼ، هقجون 

وـػك هبذه افؼوئؿي مـ إمراض ظزة دـ أراد أن 

 ().يعتز

                                                 

 .(33-32)ص ، ادصدر افسوبؼ ()
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 (ضزر القات يف العزض ٔالٍضن)

وفقس أدل ظذ ذفؽ مـ ؿقوم افـسوء افصقموفقوت ذم 

م بؿظوهرة ضد إؾراط أزواجفـ ذم 1981أزيقفق ظوم 

تعوضل افؼوت، وؿد أظؾـً ادتظوهرات أَن إزواج ؿد 

تسببقا ذم ؾؼر إرُس، بجوكى أَنؿ أصبحقا خومؾغ 

وٓبد أَن وراء هذا آحتجوج مشوظر ؿقيي ، جـسقوً 

، دؾعً همٓء افـسقة فؾخروج إػ افشقارع فالحتجوج

هذا وإن ؽقوب افراظل ظـ ادـزل يعطل ؾرصي شوكحي 

فبعض افـسوء فؾشعقر بوفػراغ، ومـ ثؿ احلوجي ادؾحي 

فؾخروج وافتسؽع ذم افشقارع وإشقاق افعومي، وهذا 

 ().هق ؾتقؾ افػتـي

                                                 

 .(52-51)ص ، ادصدر افسوبؼ ()
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  وهق وؿول افشقخ حمؿد بـ شومل افبقحوين 

 ظـ "إصالح ادجتؿع"داظقي مـ أهؾ افقؿـ، ذم ـتوبف 

 :آثور افؼوت افسقئي

افقدي، وربام أهؾؽ :  ويدر افسؾس وهق…

افصؾى، وأضعػ ادـل، وأطفر اهلزال، وشبى 

افؼبض ادزمـ، ومرض افؽذ، وأوٓد صوحى افؼوت 

ؽوفبًو خيرجقن ضعوف افبـقي، صغور إجسوم، ؿصور 

 ().افؼومي، ؿؾقؾ دمفؿ، مصوبغ بعدة أمراض خبقثي

  ـام ؿرر ادممتر اإلشالمل افعودل دؽوؾحي

هـ 1402ادسؽرات وادـعؼد بودديـي ادـقرة ظوم 

                                                 

 .(53-52)ص ، ادصدر افسوبؼ ()
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تصـقػ افؼوت ضؿـ ؿوئؿي ادخدرات، وـون مـ 

 :تقصقوت هذا ادممتر ادودة افتوفقي

  يؼرر ادممتر بعد اشتعراض مو ؿدم فف مـ بحقث

حقل أضار افؼوت افصحقي، وافـػسقي، واخلؾؼقي، 

أٌْ وَ املدّدرات احملزوٛ عزعّا،  :وآجتامظقي، وآؿتصوديي

ٔلذلك ٖٕص٘ الّدٔه اإلصالوٗٛ بّتطبٗق العقٕبٛ الغزعٗٛ الزادعٛ عمٜ 

ِٔز، أٔ ّٖتٍأه، ِذا الٍبات اخلبٗح  ().وَ ٖشرع، أٔ ٖز

 (1964ًتقزٖز وٍظىٛ الصشٛ العاملٗٛ عاً )

  أؾودت ؾقف أن إظراض افـودمي ظـ اإلرساف

ذم مضغ افؼوت تشبف تؾؽ افتل يسببفو شقء اشتعامل 

آمػقتومغ٪ وذفؽ فتشوبف أظراض تعوضل افؼوت، 

                                                 

 .(40)ص ، ادصدر افسوبؼ ()



  311 

حقٌ يشعر متعوضل افؼوت بوفغبطي، وافـشقة، 

وافـشوط، واتسوع حدؿي افعغ، وظدم اكتظوم افـبض، 

وارتػوع ذم ضغط افدم، تشوبي إظراض افتل حيدثفو 

 ().ظؼور آمػقتومغ

  ظـدمو ؾرض احلظر ظذ دخقل افؼوت إػ ظدن

م اكخػضً مبقعوت ادقاد افدوائقي ادسفؾي 1957ظوم 

، وظـدمو دؾع احلظر مرة أخرى (%90)إػ  (ادرضبوت)

 ().ارتػعً ادبقعوت مرة أخرى

  ادسوحي ادزروظي بوفؼوت تزيد ظـ احلجؿ

ادسوحوت افتل تزرع بوفؼؿح وافبؼقفقوت وافػوـفي، 

                                                 

 .(41)ص ، ادصدر افسوبؼ ()

 .(69)ص ، مصدر شبؼ ذـره، "افؼوت وافعؼؿ واكػصوم افشخصقي" ()
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مـ إمجويل افزراظوت  (%70.6)حقٌ يشغؾ 

 ().ادستديؿي

  يصؾ حجؿ إمقال ادتداوفي ذم زراظي ودمورة

 ()(.تؼريبوً )مؾقور ريول شـقيًو  (400)افؼوت إػ 

  مـ  (%55)تستفؾؽ زراظي افؼوت أـثر مـ

إمجويل ـؿقي ادقوة اجلقؾقي ادستخرجي فؽوؾي إؽراض، 

 ().وافقؿـ مـ افدول ادفَددة، وادعرضي فـزف ادوء

  كسبي وجقد مودة افؽوثقـقن ذم افؼوت هل

جؿ ؿوت، وهل  (100)مؾجؿ فؽؾ  (100-350)

                                                 

ممشسي افعػقػ ، رشوفي فؾجؿعقي افقضـقي دقاجفي أضار افؼوت، "معًو ذم مقاجفي أضار افؼوت" ()

 .افثؼوؾقي

 .ادصدر افسوبؼ ()

 .ادصدر افسوبؼ ()
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 ().ادودة افتل تسبى إرق

  كسبي وجقد مودة افتـغ ذم افؼوت، وهل ادودة

افتل تسبى افتسؿؿ، افذي يمدي إػ تؾقػ افؽبد، 

جؿ  (10-5)ؾـسبي وجقدهو ظوفقي جدًا، تساوح بغ 

 ().جؿ ؿوت (100)فؽؾ 

 :يف دراصٛ قاً بّا كن وَ

ـؾقي )أبقبؽر افؼرّب . ظبدافؽريؿ صقبون، د. د

بؾغ إمجويل حوٓت ؾرط  (افقؿـ-افطى، جومعي صـعوء

حوفي بـسبي  (1021) تضغط افدم بسبى مضغ افؼو

اـتشػً  (%5.5)حوفي بـسبي  (414)، مـفو (13.6%)

                                                 

 .(17)ص ، (15)ص ، ، مصدر شبؼ ذـره"ـشػ افشبفوت ظـ أضار افؼوت" ()

 .(17)ص ، (15)ص ، ادصدر افسوبؼ ()
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ذم إثبوت حوفي ؾرط ضغط افدم، وأكف مع مضغ افؼوت 

 (414)يتصوظد ضغط افدم بشؽؾ خطر، وذم افـ 

حوفي هذه هـوك افعديد مـ إظراض افتل تقحل 

حوفي بـسبي  (607)بتقؿعوت شقئي، ـام اـتشػً 

ذم إثبوت زيودة ؾرط ضغط افدم بعد مضغ  (8.1%)

افؼوت حيدث ؾرط ": وؿد وضع هلو ظـقان: افؼوت

 ()."ضغط افدم

 (وَ أضزار الغىٛ)

 ؿول بعض إضبوء وهق يتحدث ظـ افشؿي : 

أظداء اإلكسون وافؾثي وافؾسون، حقٌ تشؼؼ مقـوء )

                                                 

، 2003مورس ، (افقؿـ-ظدن)"ادممتر افقؿـل افدويل إول ٕمراض وزراظي افؽذ وادسوفؽ افبقفقي" ()

 .(102)ص 
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 ().(!إشـون مع أَنو أؿقى رء ذم جسد اإلكسون

 وفذا ؾنكـو كرى افتفوبوت افػؿ : وؿول بعضفؿ

 يواجلفوز اهلضؿل تؽثر بصقرة مرظبي فدى مستخدم

 تافشؿي، فقس ؾحسى، وفؽـفؿ يعوكقن مـ زيودا

، واحلـؽ، وافبؾعقم، …ـبرة ذم رسضون افؾسون

 ().وادريء

  ومـ تؼريرات بحٌ أجري ذم ـؾقي افطى ذم

 : جومعي ادؾؽ ظبدافعزيز

وجدكو زيودة ـبرة ذم افتفوبوت ادريء، وادعدة، 

ـام وجدكو أَن . واإلثـك ظؼ٪ كتقجي اشتخدم افشؿي

                                                 

 .(53)مصدر شبؼ ذـره، ص ، "حتذير أهؾ اإليامن مـ تعوضل افؼوت وافشؿي وافدخون " ()

 .(54-53)ص ، ادصدر افسوبؼ ()
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هذه آفتفوبوت ٓ تشػك رؽؿ اشتخدم افعؼوؿر 

وإدويي اجلقدة ضودو ـون ادريض مستؿرًا ذم تعوضل 

 ().افشؿي

  ذـر إضبوء أكف ظـد زيودة افؽؿقي ادستخدمي

ضـغ ذم إُذن، : مـ افشؿي، حتدث أضار ظوجؾي مـفو

واإلمسوك افشديد، وإظوؿي افتبقل، وافؼؾؼ، وافتقتر، 

وهبقط ذم اجلفوز افعصبل ادرـزي، ممو ؿد يمدي إػ 

 ().افقؾوة

                                                 

 .(55 –54)ادصدر افسوبؼ، ص  ()

 .(58)ص ، "حتذير أهؾ اإليامن مـ تعوضل افؼوت وافشؿي وافدخون" ()



  317 

   سمحه اهلل سمحه اهللعبذالعضَض بي ببصعبذالعضَض بي ببصفزىي اٌشُخ فزىي اٌشُخ 

 

 

 

 بوفسمال افتويلشئؾ افشقخ ابـ بوز  :

وا احلكي يف القات ٔالّدخاُ المَذَٖ اٌّتغـزا بني بعض  -

 املضمىني؟

ٔوا سكي صشبٛ وَ ّٖتٍأه أسّدّٖىا أٔ كمّٗىا؟ ٔواذا  -

جيب عمٜ راّٟد األصزٚ حنٕ ابٍْ أٔ أخْٗ إُ تعاطٜ ع٠ّٗا 

 وَ ِذَٖ الصٍفني؟

 بوجلقاب افتويلؾلجوب : 

ٓ ريى ذم حتريؿ افؼوت وافدخون٪ دضورمهو 

افؽثرة، و ديرمهو ذم بعض إحقون، وإشؽورمهو ذم 

بعض إحقون، ـام سح بذفؽ افثؼوت افعورؾقن هبام، 
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وؿد أَفػ افعؾامء ذم حتريؿفام ممفػوت ـثرة، ومـفؿ 

مػتل صقخـو افعالمي حمؿد بـ إبراهقؿ آل افشقخ 

 .افبالد افسعقديي شوبؼوً 

ؾوفقاجى ظذ ـؾ مسؾؿ ترـفام، واحلذر مـفام، وٓ 

جيقز بقعفام وٓ ذاؤمهو وٓ افتجورة ؾقفام، وثؿـفو 

 .حرام وشحً، كسلل اهلل فؾؿسؾؿغ افعوؾقي مـفام

وٓ دمقز صحبي مـ يتـووهلام أو ؽرمهو مـ أكقاع 

ادسؽرات٪ ٕن ذفؽ مـ أشبوب وؿقظف ؾقفام، 

صحبي إخقور - أيـام ـون-وافقاجى ظذ ادسؾؿ 

 واحلذر مـ صحبي إذار، وؿد صَبف افـبل 

إَِما َأْن »: اجلؾقس افصوفح بحومؾ ادسؽ، وؿول
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، شَُيِْذَيَؽ، َوإَِما َأْن َٕمْبَّتاَع ِمـُْف، َوإَِما َأْن ََتَِّد ِمـُْف ِرَْيًا ١َمقِّفَبةً 

وصَبف افصوحى اخلبقٌ بـوؾخ افؽر، وأكف إمو أن حيرق 

 .ثقوبؽ، وإمو أن دمد مـف رحيًو خبقثي

ـِ َٙمؾِْقؾِِف، ٩َمْؾَقـُْظْر »: Aوؿد اَٚمْرُ  ٣َمَٛم ِدْي

ـْ َُيَا٬مِْؾ   .«َأَ٘مُّد٫ُمْؿ َم

وافقاجى ظذ رب إرسة أن يلخذ ظذ يد مـ 

يتعوضك صقئًو مـ هذه إمقر ادـؽرة، ويؿـعف مـفو، وفق 

بوفَّضب وافتلديى وإخراجف مـ افبقً حتك يتقب، 

، [١٦: افتغوبـ]ژہ  ہ  ہ  ھ   ژ : وؿد ؿول تعوػ

 ژۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ ژ : وؿول ظز وجؾ

 .[٤: افطالق]
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  فزىي اٌشُخ أمحذ ثٓ حيًُ اٌّنجٍّ سمحه اهللفزىي اٌشُخ أمحذ ثٓ حيًُ اٌّنجٍّ سمحه اهلل

أصؾح اهلل أحقال ادسؾؿغ، ووؾؼفؿ فؽؾ مو ؾقف 

 ().صالحفؿ وصالح أمرهؿ، إكف خر مسئقل

 

 

  شئؾ افشقخ أمحد بـ حيقك افـجؿل 

 :بوفسمال افتويل

ُٓ كجريّا  ِن أكن القات ٖعّترب وَ الكباٟز أٔ وَ الصػاٟز؟ سٗح أ

َُ ٖغزح  ْٔ ٖزغبُٕ يف وعزفٛ سكىْ الغزع٘؛ لعن اهلل أ وَ َأَكَمّٔت

صّدٔرِي لرتكْ، ٌٔزدٕا وَ فطٗمّتكي تٕدْٗ ٌصٗشٛ ملَ ابّتم٘ 

 .بّذا األوز، ٔدشاكي اهلل خريّا

 :ؾلجوب بوجلقاب افتويل

                                                 

دار ، افؼوهرة، زيد بـ حمؿد بـ هودي اددخع، "افػتووى ادضقئوت ذم حؽؿ افدخون وافشؿي وافؼوت" ()

 .(10-9)ص ، م2003-هـ1424، ادـفوج
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احلؿد هلل وافصالة وافسالم ظذ رشقل اهلل وظذ 

 :آفف وصحبف، وبعد

واإلدمون ظؾقف مـ افؽبوئر، . ؾنن افؼوت حرام أـؾف

ممو يستى ظؾقف مـ إضار افؽثرة ذم افديـ، وافعؼؾ، 

واجلسؿ، وادول، واحلقوة افزوجقي، وآؿتصود افعوم، 

أكف يؾفل ظـ افصالة، : أمو أضاره افديـقي، ؾلمهفو

ؾقؿضـل وؿً افعصـر ووؿً ادغرب ووؿً افعشوء، 

ومعظؿ ادخزكغ مـفؿؽقن ذم  وزيـفؿ ٓ يصؾقَنو ذم 

افبقً، وٓ حيَّضوَنو ذم مجوظي، وهؿ إمو مضقع هلو 

بوفؽؾقي حتك خيرج وؿتفو، وإمو مضقع فؾجامظي فؽـ 
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تضققع اجلامظي ؾسؼ، وترك افػريضي حتك خيرج وؿتفو 

 .ظومدًا ـػر

وجد مـفؿ كوس يبذفقن افتخزيـي، : ؾنن ؿقؾ

وحيتػظقن هبو ذم إكوء، ثؿ يذهبقن يصؾقن ويعقدون 

 .هلو

هذه كسبي ؿؾقؾي مـ أـؾي افؼوت ٓ تزيد ظـ : ؿؾـو

أَنؿ ٓ : ظؼة بودئي ظذ أـز تؼدير، بؾ ؿد يؼقل ؿوئؾ

، أمو مو ظداهؿ ؾفؿ يرون أَن (%5)يصؾقن إػ 

افتخزيـي تتؾػ أو ٓ تطقى بعد أن يبذهلو٪ فذا ؾنكف 

حيوؾظ ظذ  زيـتف افتل بذل ؾقفو مبؾغ مـ ادول يرى أكف 

 .تصعى ظؾقف إضوظتف
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إمو إضوظتف فؾصالة افتل تسووي افدكقو بلرسهو، 

ؾذفؽ ظـدهؿ شفؾ ويسر وإمر ؾقفو فقس بخطر، 

وفؽـف شقعؾؿ حغ يـدم، وٓت شوظي مـدم، وحغ 

تعؾؿ كػس مو ؿدمً ومو أخرت، ثؿ هق يسفر معظؿ 

افؾقؾ، وٓ يلتقف افـقم إٓ متلخرًا، ؾتضقع ظؾقف صالة 

 .افػجر، وربام أكف ٓ يستقؼظ إٓ بعد ضؾقع افشؿس

ومـ هـو تعؾؿ أن ضره ذم افديـ ثوبً، حتك ظذ 

افذيـ يصؾقن ذم اجلامظي٪ َٕنؿ حيضـروَنو بؼؾقب 

مشحقكي بوٕؾؽور وافقشووس افغريبي ظـ افصالة، ممو 

 .جيعؾفؿ يمدوَنو بدون خشقع

  ؿول افشقخ حوؾظ: 

أٔ وػزب فعغاٞ قط مل ٖأت                         إُ داٞٓ الظّز فالٕصطٜ ٖطٗعّا
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 ٔإُ أتاِا فىع صّٕ ٔٔصٕصٛ

 

 ٔغفمٛ وع تطٗٗع ألٔقات

 

 ہ  ہ  ہ     ھ  ھ  ھ  ھ  چ: ؿول تعوػ

  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸   ﮹  ےے

. [٦٠-٥٩: ريؿم]چ﮺  ﮻  ﮼    ﮽    ﮾  ﮿

وإَن هذه أيي فتـطبؼ ظذ أـؾي افؼوت اكطبوؿًو 

واضحًو، ؾؾقتؼقا اهلل، وفقعقدوا إػ رصدهؿ ؿبؾ أن 

يػقت إوان، وتطقى افصحػ ظذ مو ؾقفو، ؾقؼقل 

 .ژ ڇ ڇ چ چ   چ ژ: افعصوة

 أكف : وأمو إضار ذم افبدن ؾؼوفقا ظـ افؼوت

وأكف - إمسوك افطبقعي:  أي–يسبى افؼبض ادزمـ 

هيقٍ افبوشقر، وأكف يػسد ادعدة، وأكف يضعػ صفقي 

 إـؾ، وأكف يسبى مرض افؽذ، وأكف ُيدُر افسؾس 
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ويسبى تؾقػ افؽبد، إػ ؽر ذفؽ مـ - وهق افقدي-

إمراض افتل يسببفو أو هيقجفو، وهذا ـؾف بتؼورير 

 .أضبوء وخزاء ظودقغ

  أمو اإلمسوك وضعػ صفقي إـؾ ؾفذه صػي

وممو ذـروا أكف يستى ظذ . تالزم أصحوب افؼوت

اتسوع حدؿي افعغ، وافتفوب افػؿ وادعدة، : إدموكف

 .وضعػ وصؾؾ إمعوء، وهذا ؿؾقؾ مـ ـثر

  أمو أضاره ذم افعؼؾ، وٓ صؽ أَن افضـرر ذم

افتخدير، وافتػتر أو : افعؼؾ يسـري إػ اجلسؿ، ؾفل

 َنك ٣مـ أَن ا٬مـبل : اإلشؽور، وافتػتر ذم احلديٌ

٫مؾ م ؽر  ر، »: وذم افصحقح٫مؾ م ؽر ومػٞم، 
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افتغطقي، وافتغطقي : واإلشؽور معـوه، «و٫مؾ  ر ٘مرام

تغطقي جزئقي، وتغطقي ـؾقي، : تـؼسؿ إػ ؿسؿغ

أَن آـؾف حيس : وافؼوت ؽوفبًو أَن تغطقتف جزئقي، بؿعـك

أوًٓ بـشوط وكشقة، وأؾؽور ؽريبي، و قالت شوبحي 

تسك افبخقؾ جقادًا، واجلبون صجوظًو، وافضعقػ ؿقيًو، 

يدوم هذا إػ بعد آكتفوء مـ أـؾف بسوظوت معدودة، 

يصحبف ؾقفو أرق، وظدم كقم، وتؾفػ فشـرب ادوء، 

ثؿ بعد آكتفوء مـ وؿً افسؽر يبدأ وؿً اهلبقط 

وافػتقر، ؾقتبدل افـشوط مخقًٓ، وافؼقة ضعػًو، وافذـوء 

تبؾدًا، وإرق كقمًو وـساًل، ؾقصبح مطؿقس ادعدة، 

ضعقػ افؼقة، خوئر افعزيؿي، ؾقطؾى ـؿقي أخرى٪ 
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فقعقد إػ جسؿف ذفؽ افـشوط، وإػ ظؼؾف تؾؽ 

إؾؽور، وإػ ذهـف تؾؽ افتخقالت، ؾقظؾ وؿتًو ظوئاًم 

 .بغ إكشداد إظصوب وار وئفو

وهذا افُسْؽر جزئل ؽر افُسْؽر افؽع افذي يذهى 

 .معف اإلحسوس ـؾقًو، ويصبح صوحبف ـودجـقن

ومع أن افَتسؽر افؽع يؼع مـ بعض أكقاع افؼوت، 

حسى ادعؾقم مـ افتجربي وافقؿوئع ادتؽررة افتل صفد 

َؾتِِف، وفؼد حدثـل صخص ممـ ـون  ـَ هبو مجوظي مـ َأ

أَو دعبه صديق نو يبعد عٍ يكبَو انري يسكنو حٌايل : يلـؾف

فخغدينب، ًبعد صالة انظيس دخهنب بيخبً نيس نو 0 عشـسيٍ كيهٌيرتاً، قبل

إال ببة ًاحد، ًخصَََب إىل بعد صالة انعشبء، ثى خسجج نقضبء 



  328 

احلبجت، فئذا أَب يسحبك انرىٍ ال أعسف شيئبً يٍ اجليبث األزبع، 

ًحصٌزث أٌ انٌادي انري أيبيي يهيء ببنسيم، ًحصهج يل أفكبز 

 .غسيبت ال أعسفيب، فهًب أصبحجُ فئذا ببنٌادي جبف نيس فيو سيم

ؾفذه ؿصي واحدة هلو مثقالت أـثر، تدل ظذ أن 

بعض أكقاع افؼوت حيصؾ مـف اإلشؽور افؽع، ؾفؾ مـ 

 .مَدـر

  أمو إضار بودول ؾحدث وٓ حرج، ؾوفشخص

مـفؿ خيزن ذم افققم بامئتل ريول، أو موئي ومخسغ، 

وأدكوهؿ بامئي واحدة، ؾنذا ـون افرجؾ راتبف ضئقؾ، أو 

دخؾف ؿؾقؾ، أو فقس فف دخؾ إٓ هذا افراتى، ؾنكف 

افرصقة : شقحتوج إػ ادول، ويسؾؽ شباًل ٕخذه، مـفو
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ؾنن ـون ـوتبًو موضؾ - إن ـون ممـ حيتوج افـوس إفقف-

ذم إكجوز ادعومالت، وإن ـون مديرًا حتويؾ بلكقاع مـ 

افتحويالت، وإن مل يؽـ فف رء مـ ذفؽ حتؿؾ ديـًو 

حتك يػؾس، ؾقطوفبف أصحوب ادول، ؾقبقع افعؼورات 

إن ـون فف ظؼور، وإٓ احتوج إػ بقع بقتف أو شقورتف أو 

 .كسلل اهلل افعػق وافسالمي-ؽر ذفؽ 

  ،ثؿ إكؽ دمد آـؾ افؼوت إن مل يؽـ فف مول ـثر

أو وطقػي ؽوفبًو دمده يـؼص ظذ أهؾف وأوٓده مـ 

افـػؼي افضـروريي، أو افؽسقة افضـروريي٪ مـ أجؾ أن 

 .يقؾر  زيـتف

  ٚيكد أخربْٞ زجٌ َٔ أٌٖ ايُٝٔ عٔ قص١ ٚقعت

نإ فالٕ ٚشٚجت٘ : قبٌ أنجس َٔ ثالثني عاًَا قاٍ
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ٜتخضسٕٚ يف بالد أضًِ، ٚنإ ايسجٌ جيًظ عٓد 

أٚالدٙ، ٚاملسأ٠ ترٖب إىل املصازع يف أٜاّ ايصسٜب تصسب 

فرٖبْت يف أٍٚ ايٓٗاز فخصًت ع٢ً : َعِٗ ٚتتكػؼ، قاٍ

- ايعرق١، بايًػ١ ايدازج١: أٟ-ن١ُٝ َٔ ايطٓابٌ 

قطُتٗا قطُني، قطِ خبطت٘ ٚطخٓت٘ ٚخبصت٘ غرا٤ هلِ 

ٖٞ ٚشٚجٗا ٚأٚالدٖا، ٚقطِ تسنت٘ حت٢ إذا مل تتخصٌ 

ع٢ً غ٧ٝ تعٛد إيٝ٘ فتجعً٘ ٚجب١ ألٚالدٖا يف املطا٤ أٟ 

َٔ بعد ايعٗس، اجتٗت إىل املصازع، ٚبكٞ ايسجٌ يف 

ايبٝت عٓد األٚالد، ٚيهٓٗا يف املطا٤ اخفكت زحًتٗا فًِ 

تتخصٌ ع٢ً غ٤ٞ، ٚملا ٦ٜطت َٔ اذتصٍٛ ع٢ً غ٤ٞ 

تًو اي١ًًٝ عادت َطـسع١ إىل ايبٝت؛ يتجعٌ َا بكٞ يف 

ايبٝت ٚجب١ عػا٤ ألٚالدٖا، ٚيهٔ ايصٚج ََس ب٘ با٥ع 

ايكات، فًِ جيد غ٦ًٝا ٜػرتٟ ب٘ غري تًو ايطٓابٌ، 

فأعط٢ با٥ع ايكات ايطٓابٌ، ٚأخر َكابًٗا قاتًا، ٚملا 

عادت املطه١ٓٝ ناْت املفاجأ٠ هلا أْٗا مل جتد ايه١ُٝ 
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اييت تسنتٗا، ٚملا ضأيت شٚجٗا أخربٖا أْ٘ قد اغرت٣ 

 .بٗا قاتًا، فصاحت ٚٚيٛيت ٚاْفعًت ٚيهٔ دٕٚ جد٣ٚ

  ًاكظر معل إػ هذه افؼصي افعجقبي، افقؿً وؿ

جموظي، وؿد ترك همٓء افؼقم بالدهؿ وشوؾروا٪ 

فقتحصؾقا ظذ افؼقت افَّضوري، ودو مر بف صوحى 

افؼوت وفقس ظـده إٓ تؾؽ افؽؿقي افبسقطي افتل ؿد ٓ 

تؽػل وجبي ٕوٓدهو وأوٓده، ؾلخذهو وأظطوهو 

صوحى افؼوت٪ مضحقًو بلوٓده افصغور، ؽر مبول 

بلن يبقتقا ظذ اجلقع، وأن يطقوا بطقَنؿ مجقعًو 

فقتحصؾ ظذ تؾؽ افتخزيـي ادشممي، وإكؽ فتػؽر أيـ 

ذهى ظؼؾ هذا، وـقػ تبؾد حسف، وكزظً افرمحي مـ 

ؿؾبف٪ ؾسك أوٓده بدون ظشوء، يبقتقن يتضوؽقن 
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ويبؽقن، أفقس هذا ؽويي افدكوءة، وَنويي اخلؿقل، وؿؾي 

مل يؽتػ بؽقكف جيؾس ذم افبقً وادرأة تذهى ! افعؼؾ؟

إػ ادزارع، بؾ أضوف إػ تؾؽ ـورثي أخرى، ؾلخذ ممو 

مجعتف بعرق جبقـفو وـدِّس يؿقـفو، واصسى بف ؿوتًو، وترك 

 .أوٓده يؿقتقن جقوظًو، ؾنّكو هلل وإّكو إفقف راجعقن

وهذا يدل ظذ ظدم مبوٓة بوفقاجبوت افربوكقي 

واحلؼقق اإليامكقي، يسك أوٓده يتضوؽقن جقظًو 

وظريًو، ويـػؼ مو حتصؾ ظؾقف ذم هذه افؼوذورات افتل 

هتدم اجلسؿ وتضعػ ديـف، ومع أكف يسعك ذم مضـرة 

كػسف مـ حقٌ ٓ يشعر، وفق ضؾى مـف أؿؾ مـ هذا هلل 

رب افعودغ جيزيف ظؾقف ربف يقم احلوجي وافػوؿي، دو 
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شؿحً كػسف بذفؽ، وٕفؼك ظؾقف افشقطون أكقاظًو مـ 

افتلويالت افتل يؾؼقفو ظذ مـ ضؾى مـف ذفؽ افشـلء٪ 

فؽل يتخؾص مـف، وٓ حقل وٓ ؿقة إٓ بوهلل افعع 

 .افعظقؿ

 ٛٗاملضكزات )فقّد قاه يف كّتاب : أوا األضزار يف احلٗاٚ الشٔد

أمحّد عم٘ طْ رٖاُ، : ، لمّدكّتٕر(ٔاملدّدرات بني الطب ٔالفقْ

األصّتاذ املضاعّد بكمٗٛ الغـزٖعٛ ٔالقإٌُ ظاوعٛ األسِز، حتت 

 :، قاه(آثار القات الض٠ٗٛ): عٍٕاُ

فؾؼوت آثور شقئي ظذ صحي مستعؿؾف، ؾفق مضـٌر 

بوفصحي وافـسؾ، ـام أكف يػؼد ادرء صفقة إـؾ، 

ويػسد أشبوب اهلضؿ، وحيدث صؾاًل ذم جمرى افبقل، 

وٓ يؼقي افبوءة، وـؾ مـ ـتى ظـ افؼوت يصػف بلكف 
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يضعػ احلوفي اجلـسقي ظـد افرجول، بحقٌ حيدث 

 .ار وء ظـد افرجؾ، ؾقـزل ادـل ؿبؾ ظؿؾقي اجلامع

  إكف يدر :(وَ أضزار املضكزات ٔاملدّدرات)ٔقاه يف كّتاب 

شؾس افبقل وهق افقدي، وربام أهؾؽ افصؾى، 

 .وأضعػ ادـل، وأطفر اهلزال

  مـ أضار ادسؽرات )وـذفؽ ؿول ذم ـتوب

 .(32)فعبداهلل بـ جور اهلل صػحي  (وادخدرات

 ًٔأوا أضزارٓ باالقّتصاد العا: 

إَن اهلل ظز وجؾ جعؾ ادول فؾؼقوم بودصوفح : ؾلوًٓ 

وادـوؾع افديـقي وافدكققيي، افقاجبي مـفو وادستحبي 

افؼوت افذي : وادبوحي، ؾؿـ أكػؼف ؾقام حرم اهلل، مثؾ

هق حرام٪ دو يستى ظؾقف مـ أضار ذم افديـ وافعؼؾ 
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واجلسؿ وادول، وؿد اتػؼ ظذ حتريؿف ظؾامء افديـ 

افذيـ شؾؿفؿ اهلل مـ اهلقى، وإضبوء، وظؼالء افعومل، 

حتك افؽػور، وؿد اتػؼ ظذ حتريؿف ادممترون ذم ادممتر 

اإلشالمل افعودل دؽوؾحي ادخدرات وادسؽرات، 

ادـعؼد ذم ادديـي ادـقرة، بدظقى مـ اجلومعي اإلشالمقي 

، وافذي (هـ30/5/1402)إػ َنويي  (27)ذم تلريخ 

صورك ؾقف ممثؾقن مـ شبع ظشـرة دوفي إشالمقي، وـون 

: مـ تقصقوت ادممتر ادذـقرة

يؼرر ادممتر بعد اشتعراض : افػؼرة افثوفثي ظؼ -

مو ُؿِدم فف مـ بحقث حقل أضار افؼوت افصحقي 

أكف مـ : وافـػسقي واخلؾؼقي وآجتامظقي وآؿتصوديي
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٪ وفذفؽ ؾنكف يقيص افدوفي اٚمخّدرات اٚم َرمة ِش٣ماً 

اإلشالمقي بتطبقؼ افعؼقبي افشـرظقي افرادظي ظذ مـ 

 .يزرع أو يرّوج أو يتـوول هذا افـبوت اخلبقٌ

 :ومـ وصويو هذا ادممتر

جيى حظر إكتوج اخلؿقر، وزراظي : ادودة افتوشعي -

 .ادخدرات

ومـفو افؼوت، وافدخون، وتصـقعفو : ؿؾً

 .واشترادهو ذم افدول اإلشالمقي

جيى إؽالق دور افؾفق وافػسود٪ : ادودة افعوذة -

دو هلو مـ أثر ـبر ذم اكتشور ادسؽرات وادخدرات، 

 .وصققع افرذائؾ وادـؽرات



  337 

تقؿقع افعؼقبوت افشـرظقي : ادودة احلوديي ظشـر -

افرادظي ظذ ادفربغ، وادروجغ، وادتوجريـ ذم 

 .ادسؽرات وادخدرات

تليقد افػتووى افصودرة مـ : ادودة اخلومسي ظؼ -

افعديد مـ ـبور ؾؼفوء ادسؾؿغ بتحريؿ افتدخغ 

 .بجؿقع صقره افؼبقحي

وإذا ـوكً هذه افقصويو ذم مـع صققع : ؿؾً

افدخون ؾال صؽ أَنو شوريي ذم مجقع ادخدرات، ومـفو 

َؾي افؼوت جيؿعقن بقـف وبغ  (%99)افؼوت، وإّن  ـَ مـ َأ

افدخون، وؿد يؽقكقن مـ ادعؾؿغ ادقجفغ ومحؾي 
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افشفودات افعؾقو ذم افشـريعي، وإذا ـون إمر ـذفؽ 

 .ظذ اإلشالم افسالم، وإكو هلل وإكو إفقف راجعقن: ؾؼؾ

 إكػوق ادول ؾقف، وفقس : وإن أضاره آؿتصوديي

ادول افذي ُيـَػؼ ؾقف بؼؾقؾ، بؾ إن افذي ُيـػؼ ؾقف ذم 

افققم افقاحد ٓ يؼؾ ظـ ظؼة ماليغ ريول، وذفؽ أّكو 

فق ؿّدركو أَن آـؾقا افؼوت ذم مـطؼي مو يؼّدرون بلفػ 

صخص مثاًل، ثؿ أّكو فق ؿّدركو أَن معظؿفؿ يشسي ذم 

افققم مو بغ موئي إػ موئي ومخسغ، وأدكوهؿ ذم مخسغ، 

ذم ادوئي أفػ، حلصؾ - وهق ادوئي-ثؿ ضبـو ادتقشط 

ظشـرة ماليغ ريول ذم افققم افقاحد، وإذا ضبـو : فـو

 (354)افتل هل -افعؼة ماليغ ذم أيوم افسـي افؼؿريي 
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، وهذا ادبؾغ يؿقل (3.540.000.000): يقمًو حلصؾ فـو

دوفي بؽومؾفو، ؾؾق ـون هذا ادبؾغ ذم مجعقي ُيزوج مـفو 

افعزاب، وُيبـك مـفو مسوــ فؾػؼراء، وُيـػؼ مـفو ظذ 

إرامؾ وادعقؿغ وافقتومك، فؽون ذم ذفؽ كػع ـبر 

وظظقؿ، وفؽـ مـ افذي يسخق هبذه افؽؿقي يقمقًو، 

 .وافشقطون بودرصود

 أن إمي اإلشالمقي : ومـ أضاره آؿتصوديي

 َّس ـؾ يقم ثامن شوظوت مـ ـؾ صخص يلـؾ 

صخص  (100000)ذم  (8)افؼوت، ؾؾق ضبـو 

 .ثامكامئي أفػ شوظي: حلصؾ فـو
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ؾفذه افسوظوت تذهى شدى خسـرهو ذم ٓ رء، 

ؾليـ افعؼقل افتل تعل هذا، وتعؾؿ أَنو مسئقفي ظـ 

هذه افسوظوت أموم اهلل تعوػ افذي ٓ  ػك ظؾقف 

ـْ »:  أكف ؿولوؿد ثبً ظـ كبل اهلدى ! خوؾقي؟ ٬َم

ـْ ٣ُمُؿِرِه ٩مِْقَؿ  َٕمُزوَل ٪َمَّدَما ٣َمْبٍّد َيْقَم ا٬مِؼَقاَمِة َ٘مَّتك ُيْ َلَل ٣َم

ـَ ا٫ْمَّتَ َبُف  ـْ َأْي ـْ َما٬مِِف ِم ـْ ٠َمَبأمِِف ٩مِْقَؿ َأْٔمَ ُه، َو٣َم َأ٩ْمـَاُه، َو٣َم

 .«َو٩مِْقَؿ َأْكَػَؼفُ 

افسوظوت، وافدؿوئؼ، وإيوم، : و افعؿر هق

وافؾقويل، وإصفر، وافسـقات افتل يبؼوهلو افعبد ظذ 

هذه افدكقو مؽؾػًو ظوؿاًل، يعل مو يـػعف ؾقلتقف، ومو 

يضـره ؾقتؼقف، ؾنن سؾفو ذم خر كػع واكتػع، وإن 
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سؾفو ذم ذ خوب وخسـر وكدم حغ ٓ يـػع افـدم، 

ؾوفسمال ٓ بد حوصؾ ظـ افعؿر افذي أتؾػتف، وادول 

افذي أكػؼتف، وافعؾؿ افذي ظؾؿتف، وحيذرـؿ اهلل كػسف 

 .واهلل رؤوف بوفعبود

  ــً أرى أؿقامًو أظرؾفؿ ويعرؾفؿ ادجتؿع

مقفعغ بوفؼوت، يرتودون إموــ افتل يشتبف ؾقفو أَنو 

تبقعف، ؾنذا رأوا أحدًا ممـ يستحقن مـفؿ أشدل 

أحدهؿ ؽستُف ظذ وجفف٪ طوكًو أكف خيػك ظذ افـوس، 

وٓ هيُؿف أن خيػك ظذ افـوس ويبورز اهلل بودعصقي، 

ؾؽـً أرى أحدهؿ، ؾلرمحف، وآشػ هلذا افصـقع، 

: ؾجرى ظذ فسوين هذا افبقً

 

 رتع البهائم لنوع من األشجار   مساكين أسرى القات رق نفوسهم
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ثؿ أـؿؾً ظؾقف ظدة أبقوت ؾصورت ؿصقدة ذم 

بقتًو، أشلل اهلل أن يتؼبؾفو ذم  (28)وصػ حوهلؿ تبؾغ 

 :صوفح ظؿع، وهذه هل

َطانني أضس٣ ايكات زم ْفٛضِٗ                         

ٜعًٕٛ َػدٚدٜٔ يف جٌ َِٜٛٗ 

فإٕ حصًت ناْت ٖٞ ايرخس ٚامل٢ٓ               

 فٝضـسب أطفااًل ٜٚػتِ شٚج١

ٚغٝطاْ٘ ميطـٞ ب٘ ايًٌٝ العبًا              

َت٢ حصًٛا ختص١ٜٓ طاب عٝػِٗ  

 َٔ با٥ع ايكات زغ٠ٛ ٤فخًٝٓا جتٞ

ٚإٕ نإ ذانِ تاجسًا فًٝهٔ أت٢ 

ٚإٕ نإ ٖرا عاطاًل باع َاي٘ 

أيٝظ ضؤاٍ املس٤ عٔ نطب َاي٘ 

فٝطسحٗا يف ايجٛب عًفًا أَاَ٘ 

ٚميضػٗا ظٗسًا ٚعصـسًا َٚػسبًا 

ٚمل ٜو يف ٖرا َباٍ بدٜٓ٘ 

فإٕ قٌٝ ٜا ٖرا اتل اهلل ٚاذنس 

تٛىل بسنٔ قا٥اًل إْين 

أْا َت٢ َا بريت ايكات صًٝت نًٗا  

فكًٓا ي٘ ٚقت ايصال٠ ستدد 

ٚزبٞ زحِٝ يًُٓٝبني إْ٘ 

يٓٛع َٔ األغجاز زتع ايبٗا٥ِ                               

مبًفٛف١ خضـس نطٛم اذتُا٥ِ                       

ٚإٕ فكدت باتٛا بػـس ايفطا٥ِ  

ٚجرياْ٘ ٜس٢َ بػت٢ ادتسا٥ِ 

ٜؤزق٘ إٕ ْاّ ٜب٢ً حباطِ                  

حبٌ أتتِٗ أّ بفٝح املآثِ  

 َٔ بعض أٌٖ ادتسا٥ِ ٤ٚأخس٣  جت٢

بريو َٔ زبح ٚفري املػامن 

َٛع أطفااًل ي٘ نايرباعِ    ٚج

ٚتصـسٜف٘ قد جا٤ عٔ خري حانِ 

 نُا ٜعًف ايٓبطٞ زبٞ ايطٛا٥ِ

 ٚٚقت عػا٤ٍ َٛغاًل يف ايعتا٥ِ

ٚال عاب٧ فُٝا أت٢ َٔ ستازّ 

فرتى صال٠ صٓٛ نفس األغا٥ِ 

أصًٞ ملعبٛد زحِٝ ٚدا٥ِ 

يسب غفٛز ٜػفس ايرْب زاحِ 

ٚتسى أدا٤ فٝ٘ نرب٣ املآثِ 

غدٜد عكاب يًعتات األال٥ِ 
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ٚيف ايكات حترٜس ملٔ نإ آناًل  

تساٙ ععِٝ غدق٘ َٔ َضٝػ١ 

ٜٚبدٚ  ي٘ قد حاش إقداّ خايٍد 

فٝٓعِ يف تفهريٙ بعض ي١ًٝ 

ٜٚأتٞ عًٝ٘ ايصبح ٖٚٛ زتٓدٍ 

 ٚيٛ ٜعًِ احملسّٚ َاذا أضاع٘

 يهإ جدٜسًا إٔ ٜعض أْاَاًل

فٝصبح نطالًْا َٚطُٛع َعد٠ 

فتًو صفات ايكات يف ٚصف أًٖٗا      

ٚص٢ً إي٘ ايعاملني َطًًُا 

                      ّ 

ٜأٚىل ٚتفتري ألٌٖ ايعصا٥ِ 

َٚػدٚد أعصاب ٚيف ايفهس ٖا٥ِ     

ًَٚو زغٝد أٚ فكٌ جٛد حامت 

 ٚيف َضَخٍس ٜٓهب نايجٛز ْا٥ِ

 ٜٚكضٝٗا ٚقت ايضخ٢ غري ْادّ

َٔ ارتري أٚ قد أت٢ َٔ ستازّ  

ٜٚٓصب َٔ حصٕ ععِٝ املآثِ  

َٚٓٗٛى أعضا٤ بعٞ َالشّ 

َٚٔ نإ عٛيف حاش زمح١ زاحِ 

ع٢ً خري خًل اهلل صف٠ٛ ٖاغِ 

 ب     

  وؿد ذم افؼوت وبَغ أضاره وظققبف ـثٌر مـ

، وأخذ صقخـو حوؾظ احلؽؿل رمحف اهلل وإدبوءافعؾامء 

ؿصى افسبؼ ذم ذفؽ، ؾؼد أكشل افؼصقدة افؼوتقي 

، وَدو رَد ظؾقف مػتقن مـ ادػتقكغ، 1364 أو 1363

رَد ظؾقف افشقخ حوؾظ بؼصقدة ضقيؾي، صديدة افؾفجي، 

ؿقيي احلجي، ظظقؿي افسبؽ، وـذفؽ احلؼ يعؾق، إن 
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أظطل افؼقس بورهيو، وافسفؿ رامقفو، وَدو أمر إموم 

 أو 1367ادسؾؿغ ادؾؽ ظبدافعزيز رمحف اهلل ذم ظوم 

 بؿـع افؼوت مـ ادؿؾؽي ادحؿقي كبتًو وبقعًو 1368

وذاًء واشتعامًٓ، أكشل افشقخ حوؾظ رمحي اهلل ظؾقف 

 :هذه افؼصقدة

بإقباٍ غٗس ايصّٛ أغسف َٝكاتٞ  

ٚقًع جساثِٝ ي٘ َٔ أصٛهلا                 

بأَس اإلَاّ املصًح احتاط غري٠  

َْٚفرٙ يف اذتاٍ عُاي٘ نُا                  

 فطـَس برا أٌٖ املس٠٤ٚ ٚاي٢ٗٓ

ٚقايٛا جص٣ ايسمحٔ خري جصا٥٘    

إَاّ اهلد٣ عبدايعصٜص ايرٟ ي٘   

 ٚذيو إٔ ايكات بإ بأنً٘

 ٚيف َٓع٘ خري ٚبػـس٣ ْٚع١ُ

دزاٖا أٚىل ايتُٝٝص َٔ نٌ عاقٌ          

ّ 

أت٢ ايٓبأ املسضّٛ باملٓع يًكات    

ٚتٗدٜد جاّلب ي٘ بايعكٛبات                  

إلضاعات  اٚحجسًا ع٢ً أَٛاٍ أٌٖ 

 ضٝجسْٚ٘ حطب األٚاَس يف اآلتٞ

ٚأٌٖ ايٓفٛع ايصانٝات األبٝات 

ٚأعالٙ يف ايدازٜٔ أع٢ً املكاَات      

 َآثس يف اإلصالح غري خفٝات

 خصاٍ زذٜالت ْٚبر فضٝالت

 ٚبًٝات ٚدفع غسٚز قد ح٣ٛ

ٚإٔ ٜعؼ عٓٗا ضا٥ِ يف ايبطاالت                    

 ب

 .إفخ مو ؿوفف رمحف اهلل …
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وؿد ذمف كظاًم أيضًو افشقخ أمحد حمؿد افبحر، ؿَرظ 

 :مـظقمي افشقخ حوؾظ، وؿول ضؿـ ؿصقدة

َِ َوَزأقَّدُكِي          ُُِبٕا ٔو ٍَاُظ  َّا ال ُٖ  ََٖأ

ُْ َفأعْن ٔف٘ الَعِقِن َوا َفَعَمِت  أَلٌَ

 

َِٗجأت      ٞٔ اخَلٔب َٗا َِ َأِخَبٔح اأَلِع  َفالَقاُت ٔو

َِٗقأت         َِِن احَلٔق ََٔصِن َأ ٌَأت   َخِىُز الُّد

 

ومعف آخرون كظاًم وكثرًا ضؿـ ممفػوت أّفػً ذم 

ادخدرات، وهق واحد مـفو، وبوهلل افتقؾقؼ، وصذ اهلل 

 ().ظذ كبقـو حمؿد وظذ آفف وصحبف

 

                                                 

 .(23-13)ص ، ادصدر افسوبؼ ()
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  فزىي اٌشُخ أمحذ ثٓ حيًُ اٌّنجٍّ سمحه اهللفزىي اٌشُخ أمحذ ثٓ حيًُ اٌّنجٍّ سمحه اهلل

 

 

 

  َٔص٠ن الغٗذ أمحّد بَ حيٜٗ الٍذى٘ رمحْ اهلل ع

 :القات، فأداب دشآ اهلل خريّا باجلٕاب الّتال٘

احلؿد هلل وافصالة وافسالم ظذ رشقل اهلل وظذ 

 :آفف وصحبف، وبعد

أكو ادسئقل ظـ ـؾ حرف ـتبتف، أو أـتبف، : أوًٓ 

مل - واحلؿد هلل-وظـ ـؾ حرف فػظتف، أو أفػظف، وأكو 

أؿؾ مـ ؾراغ، وفؽـّل ؿؾً ظـ ظؾؿ ومعرؾي 

بوفـصقص افشـرظقي، وبؽالم افعؾامء، وأؿقاهلؿ ؾقف، 

افعؾامء افذيـ : وأحؽومفؿ ظؾقف، وفسً أظـل بوفعؾامء



  347 

ُؾتِـُقا بوفؼوت، ؾفمٓء ٓ ُيمخذ ؿقهلؿ ؾقف، وٓ حؽؿفؿ 

 .ظؾقف

أكً ؿد اظسؾً ذم ـتوبتؽ هذه بلن اإلكػوق : ثوكقوً 

إكػوق ادول ؾقام : ذم افؼوت إرساف، واإلرساف هق

مَّّضتف خوفصي أو راجحي، وافؼوت إن مل تؽـ مضـّرتف 

خوفصي ؾفل راجحي، ؾلضاره بقِّسـي ذم اجلسؿ وافعؼؾ 

وافديـ وادول وآؿتصود افعوم، ٓ ُيـِؽر هذا إٓ مؽوبر، 

وظذ هذا ؾوإلكػوق ؾقف إرساف وتبذير، واهلل تعوػ 

  :يؼقل

  ڀ ڀ پ پ   پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ژ

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ      ٺ ڀڀ

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦڤ ڤ ڤ ڤ
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 :ٕظرافا]ژ ڇ   چ  چ چ  چ ڃڃ ڃ ڃ

٣٢-٣١]. 

أّن اإلكػوق ذم ؽر افطقبوت افتل : ومػفقم أيتغ

تػقد اإلكسون ذم جسؿف وظؼؾف، أّكف إرساف وحرام، 

ؾفؾ حيؽؿ أّن افؼوت مـ افطقبوت افتل أبوحفو اهلل؟ أو 

مـ ادحرموت افتل حرمفو؟ وهؾ هق مغٍذ فؾجسؿ؟ أو 

كوؾٌع فؾعؼؾ؟ أو ُمِعٌغ ظذ افديـ؟ أو مدٌر فؾامل ؟ ـؾ 

: ذفؽ فقس ؾقف، واهلل شبحوكف يؼقل

 یی  ی ىئ  ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ژ

 .[٢٧-٢٦: إلرساءا]ژ       مئ حئ جئ ی

إن اإلكػوق ذم افؼوت : ؾفؾ يستطقع أحد أن يؼقل

! فقس بتبذير
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وافقاحد يشسي ذم يقم بامئتغ، أو ثالث، أو موئي 

ومخسغ، وٓ يستػقد مـفو صقئًو، ٓ ذم جسؿف٪ ؾفق 

فقس بؿغٍذ، وٓ يغـل ظـ افطعوم، وٓ ظـ افشـراب، 

بؾ جيعؾ فؽ هلػي وحرؿي ظذ ادوء، وٓ ذم ظؼؾف، بؾ 

جيعؾ مـ كشقة بوفتخدير افذي خيرجف ظـ آتزان 

وآظتدال، وبعد افـشقة حيدث فؽ هبقط ذم 

أفقس ! معـقيتؽ، أفقس افذي يؽقن ـذفؽ حرامًو؟

 !افتبذير حرامًو٪ ٕن اهلل ذَمف، وَنك ظـف؟

ٍ َ٘مَرامٌ » :ذم احلديٌ: ثوفثوً  ، ش٫ُمُؾ ُمْ ؽٍِر َوُمَػٞمِّف

 .وافؼوت ؿد مجع افتخدير وافتػتر٪ ؾؾذفؽ هق حرام
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افؼوت ُمْؾٍف ظـ افصالة ذم وؿً افتخزيـي، : رابعوً 

وشبى ذم تضققعفو إذا جوء وؿً افتػتر٪ وذفؽ أن 

ن يبقً شوهرًا حتك وؿً افسحر، ثؿ يـوم كقمي  ادخزِّس

ظؿقؼي، يضّقع هبو افػجر، وإن شبعي وشتغ بودوئي 

يضقعقَنو مع شوئر إوؿوت، أؾال يؽقن تضققع 

إوؿوت ادحددة ٕداء افصالة، وتلخرهو ظـفو ـبرة 

أفقس ادتسبى فؾقؿقع ذم افصغرة يقمًو ! مـ افؽبوئر؟

ذفؽ أكف يعؾؿ أكف بتعوضقف فذفؽ افسبى ! آٍت ـبرة؟

 .ادعروف أكف ٓ بد أن يستى ظؾقف تضققع افصالة

مو ـون وشقؾي إػ حمرم، : وؿد ؿول افعؾامء: خومسوً 

وافؼوت وشقؾي إػ ترك افصالة، وتضققعفو، . ؾفق حمرم
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 ھ ھ ھ   ہ ہ ہ ژ: وؿد ؿول اهلل تعوػ

 .[٥٩ :ريؿم] ژ﮲  ۓ ۓ ےے ھ

افضـرر ذم : أفقس مو مجع هذه إمقر: شودشوً 

اجلسؿ، وافتخدير ذم افعؼؾ، وافتضققع ذم افديـ، 

واإلتالف فؾامل، واإلضار بوٓؿتصود افعوم 

فؾؿجتؿع، أفقس مو مجع هذه اخلزايو وافرزايو، يؽقن 

 !.تعوضقف، واإلدمون ظؾقف ـبرة مـ افؽبوئر؟

 ؿرر أهؾ افعؾؿ أن اإلدمون ظذ افصغرة : شوبعوً 

هو ـبرة، وفق ؿؾـو- اإلسار ظؾقفو: أي- أن : يصرِّس

افؼوت صغرة تـُزًٓ، مثاًل أس ظؾقف آـؾف رؽؿ أكف يرى 

 .مو ؾقف مـ اإلخالل بوفديـ واإلضار بوجلسؿ
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كرى ـثرًا مـ : وأتقؿع أن بعض افـوس شقؼقفقن

أفقس : ؾلؿقل. افـوس يلـؾقكف، وهؿ أصحوء إجسوم

ن يؽقن وؿً افتخزيـي ظـده هلػي ظذ ادوء،  ادخزِّس

! وحرؿي ظؾقف، دمده بعد ـؾ كصػ شوظي يشـرب؟

أفقس يصبح ذم افققم افثوين مطؿقس ادعدة، ٓ يستطقع 

 !أن يلـؾ إٓ ؿرابي افظفر؟

كغ جوء : وفؼد شؿعً مـ ثؼي أن واحدًا مـ ادخزِّس

ٕكف تلمل مـ ادضغ، ؾؼول فف - حلقف: أي-يشتؽل ؾؽف 

ن ادريض! اترك افؼوت: افطبقى واهلل ٓ : ؾؼول ادخزِّس

رظوك -ؾوكظر ! أترك افؼوت، وفق تؼَطع أن أمومل

!. موذا يصـع افقفع ذم افؼوت بلهؾف- اهلل
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إَكو حقـام كحؽؿ ظذ آـؾ افؼوت ومدمـف أكف : ثومـوً 

آت ـبرة مـ افؽبوئر، فقس معـك ذفؽ أن كسوويف 

ـوفسحر، : بوفؽبوئر ادغؾظي، افتل هل أـز افؽبوئر

وؿتؾ افـػس، وافشـرك بوهلل٪ ذفؽ ٕن افؽبوئر متػووتي 

ذم افتغؾقظ، بعضفو أصد مـ بعض، وذم احلديٌ 

اُك ٔمِاهللِ:َأ٫ْمَٝمُ ا٬مَؽَبائِرِ »: افصحقح  ، َو٪َمّْتُؾ ا٬مـَْػسِ ، اِاِْشَ

ـِ   َو٠َمَفاَدُة : َأْو ٪َماَل ، َو٪َمْقُل ا٬مُزورِ ،َو٣ُمُؼقُق ا٬مَقا٬مَِّدْي

، وذم احلديٌ رواه افبخوري ظـ أكس  «ا٬مُزورِ 

ؿول رشقل اهلل :  ؿولافصحقح ظـ أّب بؽرة 

َٓ ُأَكبِّفُئُؽْؿ ٔمَِل٫ْمَٝمِ ا٬مَؽَبائِرِ »:   َبَذ َيو :َؿوُفقا (َٖمَ ًٖما) «يَأ

اُك ٔمِاهللِ» : َؿوَل !َرُشقَل اهللِ ـِ ،اِاِْشَ  ،« َو٣ُمُؼقُق ا٬مَقا٬مَِّدْي
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وَن ُمَتِؽًئو،َوَجَؾَس  ـَ َٓ َو٪َمْقُل ا٬مُزورِ » : َؾَؼوَل ، َو  :َؿوَل  ،«َأ

ُرَهو ًَ : َحَتك ُؿْؾـَو،َؾاَم َزاَل ُيَؽرِّس  ! َفْقَتُف َشَؽ

أـز : ؾلكً ترى أن افؽبوئر مـفو مغَؾظي، يؼول هلو

 .افؽبوئر، ومـفو ـبوئر دون ذفؽ

  أمو ـقن ظؼقبتف أؿؾ مـ ظؼقبي اخلؿر، ؾفذا فقس

إفقـو، وفؽـ إػ ويل إمر، وافذي أطـ أَن ويل إمر ٓ 

يؼرر هذه افعؼقبي إٓ بنشتشورة بعض ـبور افعؾامء، 

ظؾاًم بلن ويل إمر فف أن يؼرر مو يراه مـ افعؼقبي 

افَرادظي ظذ تعوضل مو يضـُر بوفػرد أو ادجتؿع، 

وافؼوت ؿد ثبً ضره بام ٓ يدع جموًٓ فؾشؽ، شقاًء 

 .ـون ذفؽ ظذ افػرد أو ادجتؿع



  355 

  ًؾنن اخلؿر خبقثي، خبثفو : ومـ جفي أخرى أيضو

: أي-وحتريؿفو متؼررة فدى مجقع افـوس، وـؾ افـوس 

يـظرون إػ صوربف بعغ آحتؼور - مـ ادسؾؿغ

 .وادؼً، صغرهؿ وـبرهؿ، ذـرهؿ وأكثوهؿ

 ؾنن ـثرًا مـ افـوس مقفعقن بف، : أمو افؼوت

ـام -ويستحسـقكف رؽؿ ضره، بؾ ويؼدمقكف فؾضقػ 

معتؼديـ أكف فقس ؾقف رء٪ فذفؽ كوشى أن - ؿؾً

ترؾع ظؼقبتف ذم افسجـ ؾؼط، ؾقسجـ مدة أضقل٪ 

فقؽقن ذفؽ أـثر ردظًو ظـ تعوضقف، وتزيد ظؼقبي 

صورب اخلؿر مـ كوحقي أخرى، وهق أن ُيضـرب احلد 

 .ثامكغ جؾدة، ـام تؼرر ذم افؼع
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  ٓأمو آ ـؾ افؼوت ومرُوجف، ؾنكف يسجـ، و

يضـرب، وبعض افـوس يقُد أكف يسجـ مدة ضقيؾي، 

وٓ يضـرب ذم افسقق مرة واحدة، وأطـف ؿد اتضح 

فؽ افسبى افذي مـ أجؾف ؽؾِّسظً ظؼقبي آـؾ افؼوت 

جف، واهلل ادقؾؼ دـ يشوء مـ ظبوده، وهق اهلودي  ومروِّس

 ().إػ شقاء افسبقؾ

 

                                                 

 .(28-24)ص ، ادصدر افسوبؼ ()
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هبذا افؼدر أـتػل، وأشلل اهلل أن أـقن ؿد ُوؾِّسؼً 

فؾحؼ بؿـّف وـرمف، ـام أشلفف شبحوكف وتعوػ أن 

يرزؿـل افسداد ذم افؼقل وافعؿؾ، وأن يرزؿـل 

اإلخالص ذم إظامل ـؾفو، وأن هيدي ادسؾؿغ 

فؾعؿؾ بوفؽتوب وافُسـَي، وأن جُيـّبـل وإيوهؿ افبدع 

 .وإهقاء، إن رّب فسؿقع افدظوء

  ..وعًٍ آٌه وعٍُ رغٍُّبً وصًٍ اهلل عًٍ ٔجُّنب حمّذ،

. واحلّذ هلل أوالً وآخشاً

 

أبٌ إبساىيى 
يسجد انسنت ببحلديدة 

 ىـ17/6/1426
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َؾَفو َضَوَظي ـُ  100 ................................................. اجعؾ َحَقوَتَؽ 

ـقػ تـفك ظـ افؼوت، وافُدخون، وافَشؿي، وافُتؿبوك، واجلُراك، وافُتـبؾ،  

 101 ............................................................ !وترتضقفو فـػسؽ؟

ًَ َأهَؾَؽ َوَأَوََٓدَك ِمـ افؼوت وافدخون ؟  105 ......................... َهؾ َمـََع

ؤوا ِمـؽ!  احَذر افَؼوَت وافُدَخون  108 ....... !وتَزأ ِمـ َأهؾ افَبوضِؾ َؿبَؾ َأن َيَتَزَ

ا٬مؼات وا٬مّدٙمان وا٬مّشؿة وا٬مّتؿباك واجلراك وا٬مّتـبؾ واٚمجّتؿع، : ا٬مباب ا٬مرأمع

 109 ....................................................... :ويّتضؿـ ما ي٤م

 111 ................................................. !!احَذُروا افؼوتؾ افَبطِلء

 115 .................................................... احذروا جؾسوء افسقء

 118 ............ !إٓ مـ رحؿ اهلل..  يسقد جموفس افؼوت وافشقشي ؽقبي وكؿقؿي 

 119 ...........................................احذروا افَسَف َوَجوكُِبقا اُدَسؾِغ

 121 ............................................... َفؽِـ ٓ حُتِّبقَن افـَوِصِحغو

أصحوب افؼوت، وافُدخون، وافَشؿي، وافُتؿبوك، واجلُراك، وافُتـبؾ، مػتقكقن 

 124 ....................................................................... وُمفوكقن

وا بوِفَؽثَرة  إذا ـوكقا ظذ ؽر احلَؼ  126 ................................. ٓ َتغَسُ

أصحوب افؼوت، وافُدخون، وافَشؿي، وافُتؿبوك، واجلُراك، وافُتـبؾ، أصحوب 

 128 ........................................................ !!ُظـٍػ  إٓ َمـ رحؿ اهلل

أصحوب افؼوت، وافُدخون، وافَشؿي، وافُتؿبوك، واجلُراك، وافُتـبؾ، أصحوب 

 129 ................................................. !!َبغك وُضغقون إٓ مـ رحؿ اهلل
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بقع افؼوت، وافُدخون، وافَشؿي، وافُتؿبوك، واجلُراك، وافُتـبؾ، ٓ يدّل ظذ أن 

 130 .............................................................. افبوئع رحقٌؿ بوَٕمي

ا٬مؼات وا٬مّدٙمان وا٬مّشؿة وا٬مّتؿباك واجلراك وا٬مّتـبؾ واٚمال، : ا٬مباب اخلامس

 133 ....................................................... :ويّتضؿـ ما ي٤م

ُمشسوا افؼوت، وافُدخون، وافَشؿي، وافُتؿبوك، واجلُراك، وافُتـبؾ،  ُمَتَخَقضُقَن ذم 

 135 ................................................................ مول اهلل بغر حؼ

ذاء افؼوت، وافُدخون، وافَشؿي، وافُتؿبوك، واجلُراك، وافُتـبؾ، مـ إضوظي ادول

 ................................................................................ 138 

بوئعقا افؼوت، وافُدخون، وافَشؿي، وافُتؿبوك، واجلُراك، وافُتـبؾ، يلـؾقن أمقال 

 140 .................................................................. افـوس بوفبوضؾ

مؽوشى افؼوت، وافُدخون، وافَشؿي، وافُتؿبوك، واجلُراك، وافُتـبؾ، مـ افُسحً

 ................................................................................ 142 

بوئعقا ومشسوا افؼوت، وافُدخون، وافَشؿي، وافُتؿبوك، واجلُراك، وافُتـبؾ،  

 145 ............................................... مسموفقن ظـ أمقاهلؿ يقم افؼقومي

ا٬مؼات وا٬مّدٙمان وا٬مّشؿة وا٬مّتؿباك واجلراك وا٬مّتـبؾ مـ اخلبائث : ا٬مباب ا٬م ادس

 149 .............................................. :٩مإمر٫مفا، ويّتضؿـ ما ي٤م

 151 ...... !ٓ تػرح  بـ افؼوت، وافُدخون، وافَشؿي، وافُتؿبوك، واجلُراك، وافُتـبؾ

افؼوت، وافُدخون، وافَشؿي، وافُتؿبوك، واجلُراك، وافُتـبؾ، فقسً مـ افطقبوت

 ................................................................................ 152 
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مـ ترك افؼوت، وافُدخون، وافَشؿي، وافُتؿبوك، واجلُراك، وافُتـبؾ، أبدفف اهلل خرًا 

 155 ............................................................................ ِمـفو

جوهد كػسؽ ذم ترك افؼوت، وافُدخون، وافَشؿي، وافُتؿبوك، واجلُراك، وافُتـبؾ

 ................................................................................ 156 

 157 ............................................. اِّتِؼ ادحورم تؽـ أظبد افـوس

 158 ..... بوئٌافؼوت، وافُدخون، وافَشؿي، وافُتؿبوك، واجلُراك، وافُتـبؾ، مـ افخ

ًَ مـ اهلل ؾسـً افؼوت، وافُدخون، وافَشؿي، وافُتؿبوك، واجلُراك،  هال اشَتحقق

 160 ...................................................................... !وافُتـبؾ؟

 163 ................................................ مّتػر٪مات: ا٬مباب ا٬م أمع

 165 ................................................................... ؾتووى

 169 ..................................................... ؾتقى افؾجـي افدائؿي

 171 .................................................... ؿرار ادممتر اإلشالمل

 172 ............................... حمؿد اإلموم/ ؾتقى ذم حؽؿ افؼوت فؾشقخ

 197 ......................................................... ؿصص فؾعبـــر

 207 ................................... معؾقمات وإ٘مصائقات: ا٬مباب ا٬م امـ

 209 ..................................................... كبذه ظـ تلريخ افتبغ

 211 ............................................................. حؼوئؼ هومي

 219 .................................................. مـ بشوئر ترك افتدخغ

 223 ............................................... (تؼرير مػزع ظـ افتدخغ)
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 228 ...................................................... مـ أضار افتدخغ

 232 .......................................................... أمراض افعققن

 233 ......................................... أمراض إكػ وإذن واحلـجرة

 233 ........................................................ إمراض افـػسقي

 234 ......................................... إضار آجتامظقي وآؿتصوديي

 240 .............................................................. إحصوئقوت

 259 ...................................................(جريؿي رسؿي وابتزاز)

 260 .................................................... (ؿصي حقوة شقجورة)

 262 ....................................................... (إؽراءات وتقابع)

 267 ............................................................ (إحصوئقوت)

 270 ............................................................. (معؾقموت)

 271 ........................................................ (أضار افدخون)

 272 ............................... (افدخون شبى فإلصوبي بَّسضون احلـجرة)

 272 ................................................... (ضبقى يؼح مدخـ)

 291 .................................................... (مـ أضار افتدخغ)

 292 ................................................................. (افؼوت)

 295 ........................... ()  (افؼوت يؽتسح ؾئي افشبوب، ويعقؼ افزراظي)

 299 ............................................. (افؼوت خمدر يـتٍ ظـف تبعقي)

 307 ...................................................... (مـ أضار افؼوت)

file:///F:\MyDoc\Docs\�����1.doc%23_Toc212046537
file:///F:\MyDoc\Docs\�����1.doc%23_Toc212046538
file:///F:\MyDoc\Docs\�����1.doc%23_Toc212046539
file:///F:\MyDoc\Docs\�����1.doc%23_Toc212046540
file:///F:\MyDoc\Docs\�����1.doc%23_Toc212046541
file:///F:\MyDoc\Docs\�����1.doc%23_Toc212046542


  366 

 308 ................................................... (أثور افسؾبقي فؾؼوت)

 310 ........................................ (ضر افؼوت ذم افعرض وافـسؾ)

 312 .............................. (م1964تؼرير مـظؿي افصحي افعودقي ظوم )

 315 ................................................. :ذم دراشي ؿوم هبو ـؾ مـ

 316 ...................................................... (مـ أضار افشؿي)

 317 ................................... ؾتقى افشقخ ظبدافعزيز بـ بوز رمحف اهلل

 317 .............................. ؾتقى افشقخ أمحد بـ حيقك افـجؿل رمحف اهلل

 317 .............................. ؾتقى افشقخ أمحد بـ حيقك افـجؿل رمحف اهلل

 317 .................................................................. خومتي

 317 ................................................................. ؾفرس
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