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 :والمهلوسات والمنّشطات المخدرات والمسكنات 

خرروا  , و ررارد ةال برةرر  , قرردا الورررور  ررارد ةالرررد   عرررا اسنسرراذ منرر   
ةوررا النةا ررات ال ررارد والنا ورر  واك شررا قرردرد ةو ررها علررش  سرركيذ ا  ا  و شرر ا  

ووبررد للررةوا ا خررر  رررييرات يريةرر  عليرر  , عرردد مررذ اضمررراا ال رري كانررت  ن اةرر  
قنرر  ومررذ هرر ن النةا ررات الخشررخاا والكوكررا وال, لرردم م ررأها  و اس نشرراق دخانهررا 

ولمرررررا كانرررررت . وال ررررري  سرررررمش اليررررروا ةالنةا رررررات المخررررردرد , الهنررررردق والقرررررات ويةرهرررررا 
و هررردد , المخررردرات  شررركل خطرررراال علرررش اضخررريق والررررة  الوقليررر  والةدنيررر  ل نسررراذ 

اضمرررر الررر ق د ررر  ةالررردول , الكيررراذ ا ب مررراعي واليقرررا ي وا ق ررررادق لرررةوا اضمرررا 
وسررنت القرروانيذ الوقاةيرر  الرررارم   , ا   خررا  اسبرررا ات ال رري  ك ررل الةررد مررذ شررره

كمررا  نشرررت , و ر ررت المراقةرر  علررش اراع هررا و رررنيوها و بار هررا ونقلهررا وةياا هررا 
ريةها   .المس ش يات والمرةات لموالب  المدمنيذ عليها وا 

الرر ق بررا  ملةيرراال لةابررات  3991و رري سرروري  ررردر القررانوذ رقررا      لورراا 
ةسرررررة  خطور هررررا وجيارهررررا ا ب ماعيررررر  ,درات المب مرررر   رررري ال رررررردق لبرررررائا المخرررر

 .والرةي  السيئ  
 سروري  هري ةلرد عةرور  قرط إ ا ,    وبد مشركل  كةيررد للمخردرات  ري سروري  

ذ الم ورراطيذ , برراا ال وةيررر مررذ الةلررداذ المن برر  المبرراورد إلررش الةلررداذ المسرر هلك   وا 
 . ي سورق يودوذ علش اضراة  

ق نظررر إلررش الم ورراطي ةرنرر  مررريا ويبرر  وقررانوذ مكا ةرر  المخرردرات السررور 
و وبررر  القرررانوذ علرررش واارد الررررة  إنشرررا  مررررةات لموالبررر  المررردمنيذ , موالب ررر  

و ّكرد علرش سرري  الموالبر  وعلرش عردا إقامر  الردعوم علرش , علش  واطي المخدرات 
مذ ي قدا مذ الم واطيذ إلش السلط  الرسمي  ةأي  الويج مذ  لقا  ن س   و ةطلر  

 .   و  ةد  قرةا ن ة ش الدرب  الياني  مذ اوب 
القرانوذ  ررةا  البهرات المسرموا لهرا مرذ قةرل واارد الررة  ةاسر يراد وةدد 

  .و ردير المواد المخدرد 
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 31وخارر  المراد يذ , كما وّ ح القانوذ الوقوةات الباائي  لبرائا المخال ر  
 .وال ي  رل  ي ةو ها إلش عقوة  اسعداا  .من   39و 

والمرررةيرد علررش القررردرات الوقليررر  ,   ن المررواد الخطيررررد المسرررةة  ل دمرراذو هررا هررر
والن سرررري  وا لرررري  ةطررررا رررررة  اسنسرررراذ  وةيا رررر  و سررررة   رررري كييررررر مررررذ الكرررروار  

, والةشيا , واض يوذ ومش قا   , الخمور : والرةي  وا ق رادي  هي  ا ب ماعي 
) والةةرو  المنةهر  , لكوكراييذ وا, ( الةارةي ورات والمي را كولروذ ) والةةو  المنوم  

ومررواد , ( و يناسرركليديذ   L .S . D) والمهلوسررات , ( ا م ي رراميذ والكة ررايوذ 
 ( . خيت ا يييل ) ا س نشاق ميل م ي  الةوي  والأرا  

 
 :مشكلة الخمور أواًل ـ 

 ررري  و وسررروها ان شررراراال , و و ةرررر الخمرررور مرررذ  خطرررر المرررواد المسرررةة  ل دمررراذ 
وقررد ااداد إن رراج الوررالا واسرر هيب المشررروةات الروةيرر  المقطرررد منهررا , مرر  الوررالا  ب

خريل الوقرديذ %  055ويير المقطررد كرالةيرد والنةير   كيرر مرذ , كالورق والويسكي 
لش مباهل   ريقيا ال ي يموت سكانها  الما ييذ ة ش ورلت إلش  عماق اضرياا وا 

 .وه ا  خطيط اس ومارق رهي  , مذ البوع 
وهررري  تـــوميســـاو ا إلرررش بمهوريرر   3999ت  ررري عرراا عنررردما اسرر دعي   كررر

لرا , لدراس  إقامر  ررناع  هنراب  الكابونبمهوري  بايرد  ي وسط اضطلسي يرةي 
كاذ الةر أاليوذ ال يذ اس ومروا ه ن البايرد   بد  يها مذ مرن  سوم مرن  للةيرد

ليس هيب المةلري  قد  قامون( ا  3991اس قلت البايرد عاا ) عاا  055 كير مذ 
 .ليبولوا سكاذ البايرد مدمني ه ن المادد ,  قط 

و ن شررر الخمررور ةرررورد خاررر   رري المب موررات اضورةيرر  واضمريكيرر  وروسرريا 
وقد كاذ إدماذ الخمور  ي نهاي  النرا اضول مذ القررذ الوشرريذ شرة  , واس راليا 

 مرا , كرل مدمنر   ةير  كراذ هنراب  سرو  مردمنيذ  ري مقاةرل, مقرور علرش الر كور 
 .ا ذ  هناب مدمن  مقاةل كل ييي  مدمنيذ مذ الربال 
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ويةدق  لب إلش  ذ نرا نا   المس ش يات الوقلي  هرا مرذ مردمني الخمرور 
 . و ذ رة  نا   بمي  المس ش يات ها مذ مدمني الخمور, 

مذ مبموع السكاذ ها %  0 إذ ,  السويدوخار   االسكندنافيةو ي الدول 
ولرر لب  ر ررت الدولرر  , ةسررة  إدمرراذ اضةررويذ  و  ةرردهما علررش الكةررول , وذ منأوليرر

و   سرررمح لل ررررد  ذ , هنررراب ال ررررائ  والرسررروا الةاهظررر  علرررش المشرررروةات الروةيررر  
وةررددت  مرراكذ موينرر  مرخررر  لةيرر  , يشرر رق  كيررر مررذ ابابرر  واةرردد  رري الشررهر 

 .مذ عمرن اليامن  عشر   وقلمذ هو و المشروةات الروةي  
عرق ر ةيرد ر ويسكي ر كونياب ر شامةانيا ر ] ر : ةرنواعها لمشروةات الكةولي  وا
نةيررر  منقررروع ) رررر الةرررواد ( نةيررر  الررر رد ) رررر السررركرك  ( نةيررر  الةنطررر   و الشررروير ) مرررار 

نةيرر  ) ررر السرركر ( نةيرر  ال واكرر  ) ررر المررر  ( نةيرر  الوسررل ) ررر الة رر  ( الخةررا اليرراة  
ررر ( نةيرر  الونرر  اضةمررر  و اضةرريا ) ررر الخمررر ( مررر نةيرر  ال ) ررر ال  رريح ( الرطرر  
نةيرر  ) ررر الخليطرراذ ( المطةرروم مررذ النةيرر  إ ا  هرر  يليرري مررا ن وةقرري اليلرر  ) الميلرر  

 ايد مذ و , كلها  ارد و سة  اسدماذ  ر( [ مذ ما  الاةي  وما  ال مر المخ لطيذ 
,  اقةر  وخيمر وهر ا يرةير علرش عمرل القلر  وعو , طرا عنرر المأنايوا مرذ البسرا 

 .إ ا   للوديد مذ المشاكل الرةي  وا ب ماعي  ال ي سن كرها 
 ةكرررد  ولورررل هررر ن اضسرررما  ال ررري  بررردها  ررري قررروامي  اللأررر  اضبنةيررر  والورةيررر 

ليشررررةذ  نرررا  مرررذ  م ررري : ةيررر  يقرررول (   ) الةررردي  الشرررريا عرررذ رسرررول ا  
 .الخمر يسمونها ةأير  سمائها 

%  05ب ماعير   يك ري  ذ نر كر مرذ  ذ  كيرر مرذ ا والبررائا و ما المشراكل 
برررائا ا ع رردا  علررش المةرمررات مررذ اضخرروات و مررذ برررائا الق ررل وبرررائا ا ي رررا  

ضذ الخمرر  شرول .  ّمت  ةت  رريير الخمرر وةواد  ا ن ةار .  والةنات واضمهات
نرررررار الشرررررهوات  ررررري الرررررن     ةمرررررل السررررركراذ علرررررش ار كرررررا  المةرمرررررات وار كرررررا  

 .ت ةسة  الخلل ال ق يري   بهاد البسا المةظورا
ا ةررذ دخرل الراوج  3991علش سةيل الميال ما ةد   ي  اةي  ةل  عراا 
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عررل ) السرركراذ إلررش ةي رر   د ورر  اضهرري  ال رري د و رر  إلررش  ةررح اوب رر  الخائنرر       
 .يا  قدا علش  ةح  و دن اضرةو  وها نياا , ( ةّد  اعم  ةسة  السكر 
عليرر  السرريا  إنرر  لررا ي بررر  علررش عقررر   صــال قرروا  ثمــود ويةرردينا القرررجذ عررذ

 ةررد ة ررش الم سررد مررنها والشررقي إّ  ةوررد  ذ شررر  الخمررر ليرررةح بريئرراال علررش  الناقرر 
  مرت ال ولر   , ال ول  ال ي هو مقدا عليها وهو عقر الناقر  ال ري  رسرلها ا  جير  لهرا 

 نرررادوا رررراةةها : ) ل يررر كر القررررجذ لنرررا  لرررب  ررري سرررورد الةشرررر  يقرررو . ووقررر  الرررةي  
وررراةةها هرر ا هررو  ةررد الرررهط الم سررديذ  رري المدينرر  الرر يذ قررال ( .  وقررر  فتعــاط 

وكررراذ  ررري المدينررر   سرررو  رهرررط ي سررردوذ  ررري اضرا و  )  :عرررنها  ررري سرررورد النمرررل 
 (إ  انةو   شقاها ) هو ال ق قال عن   ي سورد الشم  و  ,( يرلةوذ 

ةيرر  ييقرري مررا   , المرررور مررذ ةررواد  %  05و سررة  الخمررور  كيررر مررذ 
وه ا    ي الو يات الم ةدد ةسة  الخمورشخ  ة  ها سنوياال  355.555يقل عذ 

ذ الخمررررر  ا إ: دي  الرررر ق روان الطةرانرررري  رررري الةرررر(   ) مرررررداق قررررول الرسررررول 
ووقر  علررش  مر  وخال رر  , ومررذ شرر  الخمررر  ررب الررريد , ال رواةا و كةررر الكةرائر 

 . وعّم   
إ  , وذ  ذ للخمرر  وائرد  ربرش هرا واهمروذ ويخردعوذ  ن سرها إذ ال يذ يو قد

والررردا  الررر ق ,  ذ النشررراط المةقرررت الررر ق يشرررورن شرررار  الخمرررر هرررو شررروور كرررا   
والةرارد ال ي يشرور ةهرا هري علرش ةسرا  البسرا  ا ر  ةمرا , يةس  هو دا  كا   

ن يبر  ,ةرد  ضذ ه ا الدا    يلة  إ   ذ ياول ليوقة , ي قدن مذ الةرارد المهدورد 
ةير   ذ الخمرور    رد ل البسرا ةرل  خررج منر  الةررارد , ما  قدن البسرا مرذ ةررارد 

الطةيويرر  و ايرردن ةرررودد ممررا يسررة  خطررراال كةيررراال علررش السرركراذ كررالناو ت الم نوعرر  
: ال رررييرات الم سررةة  عررذ اسدمررراذ ومررا ينرر   عنرر  مرررذ    ررا إلررش  لرررب, الخطيرررد 

, وال ةة  الردري  و شم  الكةد الخطيرد , ي القل  وقرور  ,  ردع  ي الشراييذ 
و روا , و قرداذ الر اكرد , وال هرا  اضعررا  , والررداع , وال ها  يشا  المودد 

و روا مقاومر  البسرا لامرراا , و أيير  ي  ركي  الدا , و ش ت ال كر , الوقل 
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و شن  , قولوذ ينش عشري  والوقرة  المودد واس, وال ها  الكلش , و قداذ الربول  , 
 .ويير  لب مذ اضمراا ال ي    ب ةالبسا , عرةي 

ةالةيوي  والشوور ةاضل ر   و واطي كميات قليل  مذ الكةول  وطي اسةسا 
در مويذ مذ اسيارد  واطي الكميات اضكةر مذ الكةول قة  روي. واليق  ةالن   

) يرر مو روع وال ةرد   ري مو روع  و ي, ومذ مظاهرن ال رةب ض  ر  اضسرةا  , 
وي قرد المرر  برا اال , ويسررع النرةا , و لم  الويوذ , ويةمر الوب  , ( مبرد اليريرد 
وقد يرةح ةديي   كير  كاه  ولكن   ةود ما يكوذ , و  وا قود إراد   , مذ ا اان  
وقرد ,  وقد  رةح ةركا ر   كيرر ةيوير  ولكنهرا  ةورد كييرر عرذ ا ة رراا, عذ الوقار 

 و  رري   رررات ةالمرر  ,  رري نوةررات مبنونرر  مررذ الأ رر  الم ررابل يةرردو عرردا ا  ررااذ 
و  يمكنرر  ال مييررا ةرريذ , وي رري  الشرروور ةالمسررةولي  , مررذ الأررال والرقرر  وال شررةي  

 .و  يراعي المخمور شوور ا خريذ , ال ا   والمها 
وييقرل الكريا ,   رو  الةركر ,  ي  برع المايد مذ الخمر  روعند ا س مرا

قرد  وقةر  ييةوةر   امر  , وقرد يةرد  يييراذ وقري  يرا نروا عميرق , خطود و  رنح ال, 
وا  ا اسرر مرت الأيةوةرر  . إ  يةطررل  يهررا ال ررن   ويرردكذ البلررد   شررة  ييةوةرر  ال خرردير

 .ساع   إنها يالةاال  ن هي ةالموت ةسة  الهةوط  ي ال ن    31 كير مذ 
 
 
 
 
 
 :مشكلة المخدرات ثانيًا ـ 

 ( :والحبوب المخدرة , الحشيش و , األفيون ومشتقاته ) 
لقرد   اقمررت مشركل  المخرردرات  رري السرنوات اضخيرررد و ررةةت مشرركل  عالميرر  

و رررر ةط هررر ن المشررركل  ةمشررراكل  خررررم ,  قرررّا م ررراب  المسرررئوليذ و بهررراد الدولررر  
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والانرش واللرواط ومرا يوقر   لرب مرذ إبهراا و مرراا  ميل ان شرار البريمر , عديدد 
وما يرة   لب مذ   كب عرم المب م  و ةطا , وييرها   اك  كالسييذ واسيدا 

 .وموبات القلق والكآة  وا ن ةار , كياذ اضسرد 
ونةذ نةّكد دور الأر  والشرق ومذ ورائها  اليهود  ي نشر  بارد المخدرات 

وليسريطروا علرش مقردرات , ليكسةوا مذ ورائها المليارات , و روي  السموا الةي ا  , 
. مسرر هد يذ  رري  لررب الشررةا  خاررر  س ررواا القرروم اسن ابيرر   ,الشرروو  واضمررا 

و قرررروا , يشررربووذ علررررش اراعرررر  اض يررروذ والةشرررريا  رررري دول الورررالا اليالرررر  ال قيرررررد 
عررراةات دوليرر  مررذ ورائهررا الموسرراد والمخرراةرات اضمريكيرر  علررش نقلهررا إلررش الو يررات 

سرائيل   ة ةويرل اض يروذ إلرش ةي   قروا المرران  اضمريكير  واسسررائيلي,  الم ةدد وا 
ومذ هناب  هر  ياني  إلش دول الوالا ال ي يريدوذ  ذ يسيطروا .  ذمور يذ وهرويي

 .عليها ويسلةوا  موالها وطاقات شةاةها 
ةيرر  ,     رراال اة كرراراال  ورةيرراال و مريكيرراال مررييال خرر  الةةررو  المنومرر  والمنةهرر  

, مذ ه ن الةةو  سراال وعيني    قوا شركات اضدوي  الوميق  ةإن اج ج ا اضطناذ
 .ويأرقوذ ةها مرر ومنطق  الخلي  وييرها مذ دول الواا اليال  

 :في العالمين اإلسالمي والعربي أهم األسباب النتشار المخدرات 
 .ر  وا الوااع الديني  3
 .سرق ر ال  كب اض 1
  إلرش وال ري  ردعو ررراة, ر  بهراد اسعريا المقررو د والمسرموع  والمرئير   1
لوةرد الوهرا  وال ري ان شررت  ري  أغنية الدنيا سيجارة وكـا  :  خ  مييال , اسةاةي  

إلرش ةرّد مرا اليروا ال ري  ررةةت   يةرار عليهرا النرا اضول مرذ القررذ الوشرريذ و 
الهاةط  ال ي يةّديها النبروا والكواكر  الةديي  الورق  ياني مذ   ماا السيل البارا

, ظمهرررا مرررراةوذ ةإدمررراذ الخمرررور والمخررردرات والبرررن  والررر يذ مو, كمرررا يسرررّمونها 
 . اضم  شةا وا لاسا  ميل  ةّي  يق دق ةها وال يذ  رةة

, ال قليرد اضعمرش للورادات هنراب  ورةرا و مريكرا الشررق والأرر  ر السر ر إلرش  1
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, ةورريها وسركرها وانةطراطها الخلقري مو قديذ  ذ الأر  والشرق قرد ررودوا القمرر 
قرردمها الة ررارق والولمرري والسرر ر ةرريذ الكواكرر  والنبرروا  ررّا ة  ررل ولررا نولررا ةرررذ  

 .ةدوذ ملل  و كسل  ليل نهارالباد الم يد علمائها ال يذ يوارلوذ الومل 
 .ر القوانيذ الو وي  ال ي  ةيح الخمور ورناع ها ونشرها  0
  .مذ ورا  اراع  ورناع  المخدرات  ر المكاس  المالي  ال خم   1

 
 راتتعريف المخدّ 

 في القانون والطب واللغة
 :والطبي التعريف القانوني 

عنرررد  بهررراد اضمرررذ واسعررريا والقرررانوذ علرررش مبموعررر  يطلرررق اسرررا المخررردرات 
ومرذ . م ةاين  مذ الوقاقير ال ري  خ لرا  ري  رييرهرا اضقرةا ينير  والن سري  والبسردي  

 ق الميةطررررات ) ومبموعرررر  المنّومررررات والمهررررّدئات ,  ميلرررر   لررررب اض يرررروذ ومشرررر قا   
  مرررررذ الوقررررراقير ميرررررل الكةرررررول وال ررررري  شرررررمل مبموعررررر  واسرررررو( للبهررررراا الوررررررةي 

كما  شمل مبموع  واسو  مذ الوقراقير المنّةهر  ,  لخ ...  ورات والمي اكولوذ والةارة
ونةات , الكوكاكيذ ال ق يس خرج مذ نةات الكوكا  ي  مريكا الي يني  : ومذ  همها 

)   وال ن لررررريذ, لررررررومال و واضم ي ررررراميذ ومشررررر قا   القرررررات  ررررري الررررريمذ والةةشررررر  وا
 L . S . Dكمرررا يشرررمل عقررراقير  سرررة  الهلوسررر  ميرررل عقرررار ( . الكة رررابوذ 

 .وةوا  نواع ال طر والةشيا , و ينسيكليديذ 
والأري   ذ هناب  ةيداال  و ةر ةوا ه ن المرواد مخردرد يواقر  القرانوذ علرش 

ةوررا الررةيد اضخرررم    و ةررر ةوررا هرر ن  ةينمررا, ةياا هررا و واطيهررا وا  بررار ةهررا 
المررواد مخرردرد يواقرر  عليهررا القررانوذ ةررل  و ةرهررا مررادد شرروةي  اب ماعيرر  كالقررات  رري 

 .اليمذ 
مةديرررر  ل دمررراذ  و سررررو  يو ةرهرررا الطررر  كمرررا  ذ هنررراب قائمرررر  مرررذ الوقرررراقير 

ي  والمشروةات الروةكال ةغ  ,ولكنها    دخل  ي قائم  قانوذ المخدرات  ا س ومال
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يرةدق ه ن المرواد   واطيم  إذ , مايل وم ي  الةوي  مييال و وبواد الطي  ةرنواعها 
ل اسدماذإلش   .هروييذ والمور يذ والالةارةي ورات ش   رار مشاةه   س خداا وا 
 :وةرورد عام   إذ ه ن الوقاقير  سة  لدم الم واطي نوعيذ مذ اسدماذ     

 : ـ اإلدمان النفسي  1
م الم ورراطي ريةرر  قويرر  ليسرر مرار  رري  ورراطي عقررار مورريذ ةيرر  يةررد  لررد

وقد  رل هر ن الريةر  إلرش دربر  القهرر ةةير    ررا علرش الم وراطي , اع اد علي  
 . الةة  عذ ه ا الوقار قةل الةة  عذ الطواا والشرا  

ةةير   ذ الم وراطي , وه ا اسدماذ قد   يكوذ مرةوةاال ةرق إدماذ بسدق 
  ظهررر عليرر   يررار ةدنيرر  ةررادد ميررل اسسررهال والررررع ميلمررا لررو  رررب هرر ا الوقررار  

 .يةد   ي عقاقير اسدماذ البسدق 
, ( الماريونرا ) والةشريا , النيكرو يذ  ري ال ةرغ : ومذ  شرهر هر ن المبموعر  

والكررررا ييذ  رررري القهررررود , والقررررا يذ  رررري نةررررات القررررات , واضم ي رررراميذ , وبررررواد الطيرررر  
 .ا مذ نةات الكوكوالكوكاييذ . لكاكو والشاق وا
 :ـ اإلدمان الجسدي  2

ومرررررررذ  شرررررررهرها الخمررررررررور ,  إذ اسدمررررررراذ البسررررررردق علرررررررش ةوررررررررا الوقررررررراقير
, والةرارةي ورات واض يرروذ ومشرر قا   هرو مررذ  شررد خطررورد مرذ ظرراهرد اسدمرراذ الن سرري 
, و لررب ضذ ا م نرراع عررذ  نرراول الوقررار يررةدق إلررش ظهررور عرروارا بسرردي  خطيرررد 

يدد ورررووة   رري ال ررن   وانرررةا  اللوررا   رري ال ررا  ةيرر   ةررد  نوةررات ررررع شررد
شرررديدد  ررري  ج او ةرررد  , و  سررر  ةدقررر  الوررريذ ,  مررر  وبرررود قررري  وقلرررق وار وررراا

و   , كهمررا ةقررود وا ررطرا يةر إلررش مةاولرر   المرررا  ةممررا  ررد    السرراقيذ والقرردميذ
مررةو  ةار  رراع  ,يلةر  المررا   ذ يرردخل  ري مرةلرر  مرذ النرروا الوميرق الم ررو ر 

  .وقد ي و ش المرا  وهو  ي ه ن الةال , درب  الةرارد  ي 
علمرراال  ذ سرررع  اسدمرراذ  رري اض يرروذ ومشرر قا   وخاررر  الهيررروييذ هرري  كيررر 

وقد  ك ي ةقن اذ  و يي  مذ , ةكيير مذ سرع  اسدماذ  ي الكةول والةارةي ورات 
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 .الهيروييذ سراة  الشخ  ةاسدماذ الن سي والبسدق له ا الوقار 
 :ريف المخدرات في اللغة تع

ةير   وطري الل ظر  المسر خدا موراني , ع اللأرات د و ةر اللأ  الورةي  مذ  ةر
 . دقيق  للكلم  وم راد ا ها الكيير

 .هو ما يطش الوقل :  المسكرف 
ذ لرا ين ر  :  والمفتر هو كل شررا  يرور  ال  رور والخردر وهرو مقردا السركر وا 

واسر رخا ال ةورد , وسكوناال ةورد ةركر  , ةود قود إلش ةّد اسسكار وهو ما يور   و اال 
 .وقروراال ةود نشاط  , رية  

 ق ا سرر رخا  وهرو عكرر  , ة رر ح الخرا  برا ت مررذ الخردر :  المخــّدروكلمر  
 خررردر الو رررو إ ا اسررر رخش  ررري  , وهرررو عكررر  النشررراط وال  رررور والكسرررل  ,الةركررر  

, كر يو ةرررر مخررردراال وكرررل مرررا يسررر, وخررردر الوررريذ   رررور  و يقرررل  يهرررا , يطيرررق الةركررر  
قرال امررة , بارير   ري ناةير  مرذ الةيرت لةكسرر الخرا  وهرو سر ر يمرّد لخردر الومنها 
 : القي 

 ويوا دخلت الخدر خدر عنياد       قالت لب الوييت إنب مربلي
 :قال كو  ةذ اهير , وكل ما يخ  ي  ي اضبم  و ي الأاة  يو ةر خدراال 

 ةطذ عّير ييل دون  ييل مذ خادر مذ ليو  اضسد مسكن      ي
علررش خةررا  كةيررر لة رريت الرراواج ضنرر  ( المخرردرد ) و رري عرردذ يطلقرروذ ل ررظ 

 . يس ر المدعويذ ويظلها 
والكسرل وال  رور  ةرول مونرش كلمر  السر ر و الخردر وهك ا  دور موراني كلمر  الخردر 

والمررررادد المخرررردرد  ررررةير علررررش منرررراطق المررررخ الوليررررا   سرررر رها عررررذ  دا  ,  ا سرررر رخا و 
 .  لةقي   ع ا  البسا ا س رخاو سة  الكسل وال  ور و ظائ ها و 

و ري ن ر  الوقرت يخ ل راذ , وهك ا نبد  ذ ال وريرا الأروق والطةري ي طاةقراذ 
, ةير  يردخل ربرال القرانوذ  ري ل رظ المخردرات مرواد منّةهر  , م  ال وريا القرانوني 

 .والمنّة  علش نقيا المخدر مذ ناةي  اللأ  والط  
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 : في الفقه اإلسالمي المخدرات

 مررا قةررل , لررا يسرر خدا ال قهررا  ل ررظ المخرردرات إ   رري القرررذ الواشررر الهبرررق 
و كروهرا  رمذ ,  لب  قد  ةد  ال قها  عرذ الةشريا واض يروذ وييرهرا مرذ المرواد 

  .المواد الم ّ رد  و المواد المسكرد 
و بورل مرذ  ,نالت ا يات  ي القرجذ الكريا  ةاعاال  و ح الطيةرات والخةائر  

قرال ,  ا الخةائر  و ا الكةرائر (   )  كةر الخةائر  الخمرر ال ري سرماها رسرول ا  
 : والش  ي سورد المائدد 

إنمررا الخمررر والميسررر واضنرررا  واضا ا ربرر  مررذ عمررل الشرريطاذ  رراب نةون  
إنمررا يريررد الشرريطاذ  ذ يوقرر  ةيررنكا الوررداود والةأ ررا   رري الخمرررر * لولكررا   لةرروذ 

 .ويردكا عذ  كر ا  وعذ الريد  هل  ن ا من هوذ والميسر 
 وكل خمر ةراا , كل مسكر خمر ( :   ) ويبموها قول الرسول  

وخمررر , ا الخمررر لأرر  ةرنهررا كررل مسرركر مخررامر للوقررل مأررط لرر  وهكرر ا  ورررّ 
وخرامر , و خمرر  روارم , ر وبهر  يطّران وخّمر, وخمر الشهادد سر رها , الشي  س رن 

والخمرررار , وخرررامرن الررردا   ق دخرررل بو ررر  , مر القلررر  داخلررر  وخرررا, الشررري  خالطررر  
ووظي ر  الخمرر هري إاالر   .الأطا  ال ق   و  المر د علش وبهها ونةرها وردرها 

وهررري  سررر ر الررردماا  و المراكرررا ( مرررذ عقرررل الناقررر   ق رةطهرررا وشرررّد وياقهرررا ) الوقرررل 
مررواد المخ ل رر  ال رري وقررد  رررق ال قهررا  ةرريذ ال. وال رري يوةررر عنهررا ةالوقررل , الوليررا منرر  

 : ةير علش الوقل  قسموها إلش ييي   قساا 
والمسركر مرا يّير  الوقرل دوذ الةروا  مر  نشرود و ررا ومرذ :  آ ـ المسـكرات

 . ميل ها الخمر 
والم سررد مررا يّيرر  الوقررل دوذ الةرروا    مرر  نشررود و رررا :  ب ـ المفســدات

 .كوسل الةي ر 
 .المررق  ل والةوا  كالشيكراذوالمرقد ما يّي  الوق:  ج ـ المرّقدات
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وال نبري  , الةرّد : و ن رد المسكرات عرذ المرقردات والم سردات ةييير   ةكراا 
نمرا  يهرا ال وايرر , والمرقدات والم سدات   ةّد  يها و  نباس  , و ةريا اليسير ,  وا 
. 

 : واسسيا با  لةماي  الكليات الخم  وهي 
 .  والمال,  والعرض, والعقل , والنف  , الدين  

ومرذ هنرا برا   ةرريا .  وه ن الكليرات الخمسر  قرد  ررا  ن يبر   وراطي المخردرات 
 . المخّدرات والمسكرات

    :  ما هو المخدر
وا  ا , وا  ا عر نررا المخرردر ةرنرر  كررل مررادد  سررة   شويشرراال  رري الرر هذ والقرردرات الوقليرر  

 إننررا نبررد قرروائا . همررا  كررر اسرر ومالها  سررة  اسدمرراذ عليهررا ن سررياال  و بسرردياال  وكي
 :طويل  مذ  همها ما يلي 

 :ال ريل  الةا نباني  ومنها ةوا نةا ات :   و ال 
, والةررن  اضةرريا , ر الةررن  وهررو نةررات الشرريكراذ ويسررمش السرركراذ المررررق  3   

 .والقنقيط , وسا ال رام , والقةيسي 
 .ة  ر الدا ورد  و الطاطورد  و البليبل   و الدريق   و النشي 1
 .ر الةيدونا  و ست الةسذ  1
 .يير النا   و قماع  ية وق علش مادد السو نيذ السام  ر الةا نباذ  1
إ ا خانرت ةوبرود  اللروذ ر الةطاطا عندما   ةرعا  و  رةح قشورها خ ررا  0

كمرررا  ذ الةطاطررا النيئررر  .  ررراداد كميرر  مرررادد السررو نيذ السرررام   يهررا ال ررو  والةرررارد 
كمرررا يبررر  إهمرررال القسرررا ييرررر النا ررر  مرررذ , مرررا و  يبررروا  ناولهرررا  خطررررد إلرررش ةررردّ 

 .المطةوخ 
ي قري ويمكرذ للمرر   ذ , يمنر  م رغ  و  نراول  وراقهرا لسرمي ها  .ر الةنردورد  1

 ة وليق ةوا  وراقها  ي ير   نوم   إذ  لب يطرد الةووا  الةووا لس 
وهرررررري ,  ة رررررروق علررررررش مررررررواد قلويديرررررر  ال ررررررريل  الةا نبانيرررررر  نةا ررررررات وكررررررل 
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 .الهايوسياميذ واضسكوةالميذ واض روةيذ والسو نيذ 
 قررررد اسرررر خدا , وقررررد اسرررر خدمت هرررر ن النةا ررررات  رررري الطرررر  منرررر   امنرررر  قديمرررر  

وقرررد , اضطةرررا  الورررر  المسرررلموذ نةرررات السررركراذ ةكيررررد سبررررا  الومليرررات البراةيررر  
 خردير مرذ كمرا اسر خدمها اللررو  ل, اس خدا الهنود الدا ورد  ري الطقرو  الدينير  

و  نريرررد الررردخول  ررري , واسررر خدمها الملررروب للررر خل  مرررذ  عررردائها , يريررردوذ سررررق   
 .ال  رييت 

 
ال ي  س ومل  ي إريا الطواا ولها  رريير مخردر  والمواد مبموع  النةا ات: يانياال 
 :ميل 
  :ـ جوزة الطيب  1    

 وبرد  ري  ندنوسريا وموطنهرا اضررلي ماليايرا و , و و ةر مذ نةا رات المنراطق الةرارد 
 .وسييذ وةوا بار المةيط الهادق 

, وهرري  ة رروق علررش مررادد الميريس سرريذ وهرري مررادد منومرر  إ ا  خرر ت ةكميررات كةيرررد 
ويشررور م ناولهررا ةالبرر ل والسرروادد وعرردا القرردرد علررش ال  كيررر , وم  رررد ةكميررات  قررل 

وور  ري م  خردر  ري اضع را  وهلوسرات  ري ال  كيرر وشر وعدا القدرد علش الةرك 
ةسا  شديد ةالأرة  م   وعدا مور   الاماذ والمكاذ وعدا مور   اضشيا  الأيياذ وا 

وةردو  إمسراب مر  ايرادد  ري واة قراذ  ري الوبر  ومل ةمر  الوريذ   اا  ري الةلرقب
ولكنهرررا  سرررة  اسدمررراذ ولهرررا  رررريير سرررّمي علرررش الكةرررد إ ا  كيرررر . الريةررر  البنسررري  

 .الشخ  مذ اس خدامها 
 . قها  اضقدموذ علش ةرم   كل الكيير المسكر مذ بواد الطي  وقد ا  ق ال

 :الزعفران والعصفر  ـ 2
والوررر ر  رري إررريا الطورراا و رري الطرر  الشرروةي وكمررادد ملونرر   يسرر خدا الاع ررراذ

المو مررد : وقررد  كررر الملررب المظ ررر يوسررا ةررذ عمررر الرسررولي ملررب الرريمذ  رري ك اةرر  
و نررر  يهررري  الةررران  :نةا يررر  والطةيررر   قرررال  ررري اضدويررر  الم رررردد خررررائ  الاع رررراذ ال
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, ويساعد علش اله ا وي ه  ةالأااات ويساعد علش الو دد و وسر نراول المشريم  
وهو يسكر سكراال شديداال إ ا بول , ( يراا  1.1الدرها ) والاائد علش الدرها سّا قا ل 

 .وي را ة ش  ن  يرخ  من  ميل البنوذ ,  ي الشرا  
 :ـ العنبر  3
  وبرررد طا يررر  علرررش سرررطح الةةرررر  ررري , و مرررادد ي راهرررا الةررروت مرررذ  مورررا ن وهررر   

وقرررد  كرررر الملرررب  .ويسررر خدا  ررري الطيررر  مررر  المسرررب وييررررن , المنررراطق ا سررر وائي  
المو مرررد  ررري اضدويررر  : المظ رررر يوسرررا ةرررذ عمرررر الرسرررولي ملرررب الررريمذ  ررري ك اةررر  
نررا   مررذ  وبرراع وهررو : الم ررردد خرررائ  الونةررر و كررر  وائرردن الطةيرر  الوديرردد  قررال 

ويقرروق , ومررذ الشررقيق  والرررداع والقررود إ ا  ةخررر ةرر  , المورردد ومررذ الريرراا الأليظرر  
 .يا يقول وهو يسكر سكراال سريواال إ ا طرا من  شي   ي الشرا  , اضع ا  

 
 رريير   سرة  اسدمراذ ولري  لهرا   المنشرط  وال ري والمرواد مبموع  النةا رات: اال يالي

 :مخدر 
 :  البن نباتحبوب ـ  1

ةر ورها , خ رد وهو شبيرد دائم  ال, إلش ال ريل  الش وي   ين مي نةات الةذ       
الر ق يةرول إلرش ةراما ليذ نيوالو ر  وةمرا ال ريبرو  ذكرا ئي ة وق علش مادد ال

و  وقرررا دربررر  ال ةرررول علرررش دربررر  الةررررارد  , النيوكو ينيرررب  ينرررا   ةمررري  الةةرررو  
 الةذ الأامق ية وق علرش نسرة   علرش مرذ . مي  والمدد ال ي  س أرقها عملي  ال ة

ويو ةر مشرو  الةذ منشطاال ومنوشاال للقل  والبهاا الورةي  .النيوكو ينيب  ةما
ولكن  منة  لاعرا  وقاةا ورا ر  ل رأط , ومدراال للةول لأنان ةونرر الةو اسيوا 

 .واسدماذ علش الةذ ل   ريير سي  علش الرة  . الدا 
رر عطرا  القلق ر اضرق ر نوةرات الوررةي : الةذ يسة  مشر   ي  ناول اس راط و    

 .مودد وميان  ر ا طراةات قلةي  شديد ر ج ا 
الهراال ر ا رطرا  الوبر  ر رب راذ اليرديذ واللسراذ ر : وا س مرار ة واطي  يسة      
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نقر  الر اكرد ر نروا م رطر  ر ج ا عررةي  ر   ا  ري القلر  خارر  ةريذ النروا ر 
 .اط بسماني انةط
 :  وكاكاالحبوب نبات ـ  2   
, ية رروق  ي رراال علررش مررادد الكررا ئيذ الم ةرردد مرر  مررادد الييرروةروميذ المرردرد للةررول     
لكنرر   ررار للررةوا وخاررر   رري , منةرر  لاعرررا  ومقررو للقلرر   والكاكررامشرررو  و 

كما قد يسة  للةوا الةساسي  والط ح ,  ةال  الةروات الكلوي  والرواس  الةولي 
 .البلدق 

 : الشاي أوراق نباتـ  3   
 , ة رروق  ي رراال علررش مررادد الكررا ئيذ الم ةرردد مرر  مررادد الييرروةروميذ المرردرد للةررول     

كمررررا  ة رررروق علررررش الو رررر  المسررررةة  لمنرررر  ام رررررا  ةديررررد الطورررراا  رررري البهرررراا 
كمررا ينةرر  المراكررا ال كريرر   رري , ومشرررو  الشرراق منشررط للرردورد الدمويرر   ,اله ررمي 

وقرد يسرة  , لكذ اسكيار من  يرةير سرلةياال علرش الكةرد واضعررا  والقلر  و  . الدماا
 .الرداع واضرق يا ال وا الواا و قر الدا 

 :ـ مشروب نوى التمر المحمص  4     
اضةةررا  الةدييرر  علررش نرروم ال مررر  ةرريذ  نهررا  ة رروق علررش  رروا مررا  ة رروق      

 ا كانررت إةررل المدينرر  المنررورد وهرر ا ي سررر لنررا لمررا.  وراق الشرراق مررذ مررادد الكررا ئيذ 
 سررير مسررا ات  طررول ل ناولهررا طةرريذ نرروم ال مررر الرر ق يوطيهررا النشرراط ويةورر   يهررا 

مررذ الرردق لنرروم  سريرد  ذ نسررا  المدينرر   رردمل  يرديهذو ةرردينا ك رر  ال رراريخ وال,  القرود
 .ال مر ضنها رلة  ويير سهل  الكسر 

 
 : واطيها ةسمةت الدول وال ي المسةة  ل دماذ ةوا النةا ات : اال راةو

 :و التمباك أو الطباق ـ التبغ او التتن أ 1
 هررر  الكييرررر مرررذ ال قهرررا  ل ةريمررر  منررر   ذ ظهرررر  ررري ةررردود اضلرررا الهبريررر  

 ررررررارن الررررررةي  والن سررررري  وا ب ماعيررررر  ال ررررري  ية  هرررررا اضةةرررررا  الطةيررررر  ض و لرررررب 
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 , رراع  للمررال إ   يرر  إسررراا وا   , هنرراب  ررررن ا ق رررادق الكةيررر , وا ب ماعيرر  
مرذ السركاذ %  0لو  ر نا  ذ عدد المدخنيذ  ي سروري  هرو , خ  مييال علش  لب 

, وكل واةد يدخذ علةر  سرباير واةردد  ري اليروا , مليوذ نسم   3 ق ةوالي ,  قط 
 3 رري الشررهر ةرروالي و  ,مليرروذ ليرررد سرروري   15 مررا قيم رر  إ ذ نةررذ نةرررق كررل يرروا

 كيا إ ا كاذ المدخذ . مليار ليرد سوري   31لي و ي الواا ةوا, مليار ليرد سوري  
 15وكيرا إ ا كراذ سرور الولةر   كيرر مرذ , يدخذ  كير مذ علةر  سرباير  ري اليروا 

 .ليرد سوري  
 ررردخيناال  و )  نررراول ال ةرررغ ةكا ررر  طررررق اسررر ومال  ومرررذ الناةيررر  الطةيررر  يو ةرررر 

و رري ةوررا ,  سرريمررذ المررواد ل رري  سررة  اسدمرراذ الن  ( و لررروقاال م ررأاال  و نشرروقاال 
ذ كاذ ال ةغ مادد يير مسكرد  .الةا ت اسدماذ البسدق   .وا 

ذ كميررر  النيكرررو يذ الموبرررودد  ررري  رةوررر    31كا يررر  للمررروت خررريل سرررباير وا 
 .ساع  إ ا اس خلرها اسنساذ و واطاها 

مش  ررري كمرررا  سررر)  و النربيلررر  ( كمرررا  سرررمش  ررري سررروري  ولةنررراذ ) واضركيلررر  
)  و البرواد ( رن  مذ النربيرل الر ق هرو برواد الهنرد ها  ةوا الةلداذ اضخرم ضن

 شرررد  ررررراال مرررذ  نرررواع ال ررردخيذ ( كمرررا  ررري الررريمذ )  و المداعررر  ( كمرررا  ررري مررررر 
 :اضخرم 

 .ساعات وهو يدخذ  1ر  1ر  للوقت الطويل ال ق يق ي  مدخذ اضركيل      
ة رررراق الكامرررل رررر اس نشررراق  لأرررااق  ول ويررراني  كسررريد الكرةررروذ النرررا بيذ عرررذ ا     

 .ويير الكامل ل ةا اضركيل  
إلرررش مرررادد  ذةيررر    ةرررول مرررادد البليسررريري, رررر والموّسرررل  شرررد  ررررراال مرررذ ال نةررراب    

 .اضكروليذ الساا 
  ررا إلررش  لررب اضمرروال ال ررخم  ال رري  ن ررق علررش اسرر يراد مررواد   ةررّد منهررا 

 :خ  مييال علش  لب . لرناع  السبائر  
 :س هلب سنوياال ما مقدارن شرك  ال ةغ  ي سوري   
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طررررذ مررررذ مررررادد  سررري ات السرررريليلوا ال رررري يرررررن  منهررررا  ل ررررر  1555ر    3
وهر ن المرادد مة كررد مرذ  ةرل , مليار ليرد سروري   1وال ي  ايد قيم ها عذ , السباير

و رن  مذ المواد اضولي  المس وردد مذ ةيدنا وال ي , الشركات اضورةي  واضمريكي  
وال ري   ي براوا , نت المن   اليانوق  ي رناع  ايرت ةر ور القطرذ  ساسها مادد الل

ولمرا ا  رريال , وا  ا رنوت مةلياال هل  رخ ها شررك  ال ةرغ , يمنها عشر ه ن القيم  
 .   رنوها مةلياال 

وال رري ( يييرري خرريت البليسرريريذ ) طررذ مررذ مررادد  رررق  سرري يذ  155ر   1
لسيبارد  س مر  ي ا ش وال إ ا  وقا ول بول ا,  س ومل ل رطي  ال ةغ مذ بان  

 .عل عك  السيبارد اللا , المدخذ لةظ  عذ ال دخيذ 
, كرةررد منكهررات ال ةررغ , ر عشرررات اضطنرراذ مررذ خيررر  عرررق السررو   1

 . يا يوود إلينا مادد مرنو  ةسور ةاهظ, وال ق يردر مذ ةيدنا ةسور ةخ  
 :ـ القات  2    

) النرا الياني مذ القرذ الواشر الهبررق  لا يورا القات  ي اليمذ إ   ي
ولرو  ذ لر  وبرود قةرل هر ا ال راريخ لكنرا وبردنا لر  , ( القرذ الساد  عشر المرييدق 
ومرررذ ي رمرررل كنرررا  الملرررب اضشررررا يوسرررا ةرررذ عمرررر ,  كرررراال  ررري ك ررر   لرررب القررررذ 

وهرررو , ( المو مرررد  ررري اضدويررر  الم رررردد ) هرررر والمسرررمش  110الرسرررولي الم رررو ش عررراا 
ةرسرما  اضعشرا  والنةا رات والمورادذ وخواررها الطةير  يبردن لرا ي نراول  كرر موبرا 
ــانبول أو التنبــلةينمررا  ورررا . القررات   . الكيــفوهررو  شررة  ةالقررات مررذ ةيرر  ,  للت

ولررو كرراذ للقررات وبررود  رري عررررن لكرراذ , وطوررا ورقرر  كطوررا القرن ررل وريةرر  طيةرر  
 . شار إلي  كما  شار إلش ال نةل 

اإللمــام : ا  رري ك اةرر   3111 – 3111مررةرم الموررروا ال المقريــزيو كررر  
,  ذ  ي  لب الةيد شربرد يركرل النرا   وراقهرا :   فيمن بالحبشة من ملوك اإلسالم

وةرنهرا   ررا و ايرد مرذ الر كا  , وهي ةدوذ يمرر و شرة  النرارن  ,  جات:  ويقال لها 
وكرررراذ  ,و ررر كر ةالما رررري و  رررروا الشرررهي  والريةررررات البنسرررري  و نةررر  اضعرررررا  
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ومرذ المو قرد  ذ اراعر  .  هل الولرا والم ررو   ةررورد خارر   ةوا ان شارها ةيذ
 . ا  3111القات ان قلت مذ الةةش  إلش اليمذ عاا 

ةريذ ,   ونظمروا ةر لب قررائد بميلر, ةر كر القرات الشرورا  اليمنيروذ  عدوقرد  ةر
  ةررذ ومررذ قرررائد المرردا منظومرر  اضديرر  عةررد ا.ّا ةرريذ مرردا و , مةيررد وموررارا 

 :وال ي يقول  يها , هر  991يةيش شرا الديذ الم و ش عاا 
 يرا رربدّيات  وراق وريقراة اترت مذ القر در يروذ يواقي

 و ةلو ة  ةالي و وقا ي, طر ي    رورةي , اول  قلةي رو  نريبل
  ات الم اقاترول,  نويا الورود  و, دود رذ الخر يذ القدود و لوي

   الم راتر  ود ر  ن روبل ا وجخردرنيرت مذ دكل  لما شئ
  ي الكوذ إّ  بولت القات مرقا ي وما  ردت ار قاقاال  ي سما نظرق

منظوم  القا ي بمال الديذ علري ةرذ عةرد ا  اسيريراني , ومذ قرائد ال ّا 
 :هر ةي  يقول  ي قريد    اّماال القات وما أي   3111الم و ش عاا  

 و ي ة ا ةرا اليا من  د ئل ات قا لوالق,  روّلو را ةالقرات 
  قرد يكل هرا ةورد  اب اليواكل وكرا قد ر ينرا مذ ربال  ولووا 

 وية  ي ر البسا والبسا ناةل إ راعر  مرال يرا  قر و اق 
 ويقطر  ةاسكيرار من  ال ناسرل وما هو إ  ال ّر مذ يير شةه 
 ضعظرا الم طاول ومن  السهراد ا ومن  ياول الوقل مذ يير مري 

 :كوكا ال أوراق نباتـ  3     
وا  ا . وال رري مررذ  همهررا الكوكرراييذ  قلويرراتعلررش عرردد  نررواع مررذ  شررةان ال ة رروق    

 .م غ اسنساذ  وراق نةات الكوكا  ات الطوا المر يشور ة خدير  ي ال ا 
ا  و  س ومل  ي الةيد ال قيرد بهيال كي  مةو الشوور ةا  ا مذ بوع  و عطر   

و سر ومل ةمقرادير طةيرر  ( .  لرخ ...ج ا الرر   ر الرةطذ ر السرروال )  ج ا مر ري  
, موينرر  كمنشررط للرردورد الدمويرر  كمررا يسرر ومل منقوعهررا للأريرررد ل سرركيذ ج ا الةلررق 

علمراال ةرنهرا مررن   مر  ( الكوكرا كرو  ) و س ومل خير ها  ي المشرروةات الأااير  
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 .اضدوي  الشديدد السمي  
 

والقانوذ يواق  علرش  , مذ المخدرات الدول  اع ةر هاةوا النةا ات وال ي :  اال سخام
 :و بار ها  داولها و واطيها 

 
 :ـ الحشيش  1 

ولرا .  يرب   اريخ الةشريا إلرش الررينييذ والهنرد واسيريرق و رار  وييررها 
لي يورا الور  الةشيا إ  ةود  ذ اخ لطوا ةال ر  والهنود  وه ا ما يةيدن قول ع

 : ةذ الشاعر  ي الةشيا ةي  يقول 
 ةو را  ا ت  ي مية ها الخ ر=     اك ا اضةااذ عنا م  ال ر 
 إلش النا    هندي  اللوذ كالسمر=  هندي   ي  رل إظهرار  كلها   
 و هدق لنا اض راا  ي السر والبهر=  ايل لهي  الهّا عنرا ةركلهرا  

ةشيشررر  ةرةررراال    هررروادد  يهرررا وو ررر   مرررا اسمررراا ةرررذ  يميررر  الررر ق ةرررار  ال 
 : رسال   ي الةشيش  با   يها 

وه ن الةشيش   إن   ول ما ةلأنا  نها ظهرت ةيذ المسلميذ  ري  واخرر المائر  
: يرا قررال . وكراذ ظهورهرا مر  ظهرور سريا بنكيرا خراذ , السادسر  و وائرل السراةو  

وهري شرر مرذ , لخلرق  ور  ه ن الةشيش  الملوون  الخيا ت    ل الوقل والديذ وا
, و ررور  ال خنرر  والدياسرر  , ضنهررا  سرركر جكلهررا  يةقررش مرررطو ال , الشرررا  المسرركر 
ولر ا يررم .  والمو راد عليهرا يررو   طامر  عنهرا  كيرر مرذ الخمرر, و ور  البنروذ 

ةررذ  يميرر   ذ قرررا  مسرر ومل الةشيشرر  يبرر   ذ يكرروذ  شررد مررذ قرررا  شررار  
 .الخمر 

اا اةرا المأرول يرةراال و لرب  ري موركر  عريذ وعندما نبرح المماليرب  ري إيقر
و ري يمررد هر ن اضةردا  يررمر الملرب الظراهر ةيةرر  ةمنر  , ا  3115بالوت سرن  

لمررا  ةظرر  مررذ  رررييرن السرريل , ومواقةرر  مررذ يخررالا  لررب ,  رداول القنرر   و  واطيرر  
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 علش مونويات بنودن ة ش والمأول   ياالوذ يهددوذ سيم  الةيد
يذ  ذ  طةا  الور  عر وا سو   رييرها ولا يخدعوا ةما قال ويطي  لنا  ذ نة 

ومررذ القنرر  :  قرد  كرهررا اةررذ الةيطرار  رري م ردا ر  وممررا قالرر   يهرا . عنهرا مروبوهررا 
يسكر بداال ة ش  ن  يخرج اسنساذ نوع جخر يقال ل  القن  الهندق يسمش ةالةشيش  

و دم ةها الةال إلرش البنروذ , وقد اس ومل   قواا  اخ لت عقولها , إلش ةّد الرعون  
 . والق ل 

و ةردينا ك رر  ال راريخ عررذ ربرل يرردعش ةسررذ الررّةاا عمررد  ري  واخررر القرررذ 
علرش بةرل / ةررناال / الةادق عشر المييدق إلش  رسي  شرة  دولر  وا خر  لر  مقرراال 

وكرراذ هررر ا الربرررل ,  و عرررا النسرررر , قريرر  مرررذ ةةرررر قرراويذ دعررران ةررررذ المرروت 
را  ي    ي  الةشريا واهمراال إيراها ةررنها ي ر وقوذ ةر  مر اق يدعوا   ةاع  ل ناول ش

 عظررا  مسرر وديذ  ر كررا , يرردوا قسرراد القلررو  , وكررانوا إ ا مررا شرررةوا منرر  , البنرر  
 .سا الةشاشيذ وقد  طلق عليها ا, الكةائر 

 قرال عنرر  , و ورد المقريراق قرر  عررذ شريخ لل قرررا   ري خرسرراذ يردعش ةيرردر 
وكاذ الةر شديداال والنةا رات سراكن  ,   ه  إلش الةري  ةرن  شور ةكآة  و يق ن   

    ةرب ةاسر ينا  نةرات شراهدن ي مايرل  ركرل مرذ  وراقر   شرور ةسررور ومررا ودعرا 
 : قال  يها الشاعر , وسميت ه ن الةشسيش  ةاسم  ,  رةاة  ل برة   

 مونةرد خ را  ميل الاةربد=  دع الخمر واشر  مذ مدام  ةيدر  
  ي  س م   يها مقرال م رنرد= ي   ي الخمر ميلهرا   و يها مواذ ل

 و  عررت يوماال ةربل و  يد=  هي الةكر لرا  نكح ةما  سةاةر   
 
 :ـ األفيون  2

ومرذ المة مررل , يو ةرر اض يروذ مرذ  قرردا المرواد المخردرد ال ري عر هررا اسنسراذ 
رع نةات الخشخاا  ذ اضقواا ال ي كانت  قطذ ةيد ما ةيذ النهريذ ها  وائل مذ ا 

 .لخوار  المسكن  والمنوم  
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و ونري نةرات الكيررا  Poppyوقرد كراذ السرومريوذ يطلقروذ عليرر  اسرا ةروةي  
و  شررب  ذ ا شررورييذ وال ررر  وال راعنرر  واسيريررق قررد اسرر وملوا .  و النةررات الم رررا 

 .اض يوذ  ي اال كويج لودد  مراا 
 . و وني الورير Opiumليوناني  مش ق  مذ الكلم  ا Opiumوكلم    يوا  ةيوا 

ةررد  ال بررار اسنكليررا  رري كلكو ررا عررذ طريررق شرررك  الهنررد  3991و رري عرراا  
الشررررقي  يلوةررروذ دورا رئيسررريا  ررري نشرررر   وررراطي اض يررروذ  ررري ةررريد الشررررق اضقررررش 
وشررربوت النرررا  علرررش  دخينررر   رمينررراال لارةررراا ةأنرررش النظرررر عرررذ  ةسرررط ا ع ةرررارات 

مرررذ %   11مررردمنيذ علرررش اض يررروذ  ررري الرررريذ ةةررروالي وقررردر عررردد ال.  اسنسررراني  
 يونــغ شــنولمررا ر م اسمةراطررور الررريني  . المبمرروع الرر كور الةررالأيذ مررذ السرركاذ 

الةالررر  المةلمرررر  ال رررري  ررررةح عليهررررا سرررركاذ ةررريدن مررررذ برررررا    شررري اسدمرررراذ علررررش 
 . المخدرات ةظر اس يراد اض يوذ 

يدعمها مذ مراري الدما   إ   ن  وة ةريا مذ شرك  الهند الشرقي  ومذ
واسرر مرت  3119انرردلوت نررار الةررر  ةرريذ الررريذ وةريطانيررا عرراا .  بررار الشرروو  

ا وسميت ةةرر  اض يروذ و ألةرت ةريطانيرا علرش الرريذ  ري هر ن  3115ة ش عاا 
ـــانكينون يبررر  لررر لب وقورررت الررردول اذ , الةرررر   وةمق  ررراها  3911عررراا  معاهـــدة ت

وةود .   ةت  ةوا  الريذ  ماا اض يوذ الهندق اس ولت إنبل را علش هون  كون  و 
 علنررت الةررر  يانيرر  ةرريذ الرردول يذ ةسررة  , م رري مررا يقررار  الخمسرر  عشررر عامرراال 

, و ررري هررر ن الةرررر  اشررر ركت  رنسرررا  ررري النرررااع كةلي ررر  لةريطانيرررا , اض يررروذ  ي ررراال 
و مكذ اسنكليا وال رنسييذ مذ  را شروطها علش الريذ المألوة  علش  مرها إ  
,   بةراهررررا علررررش عرررردا اراعرررر  نةررررات الخشررررخاا  رررري ةيدهررررا ليسرررر هيب  المةلرررري 

وهي  ةطيا , والأاي  مذ ه ا الومل  وا ة  . والسماا ةاس يراد اض يوذ مذ الهند 
وام ررا  دمر  عرذ , الروا المونوير  للشرو  الرريني  مهيرداال  سر ومارن مرذ بهر  

 . م  مذ به  ياني  طريق اة كار ةي  اض يوذ ل  وبني اضرةاا ال خ
و ي  مريكا الشمالي  والو يات الم ةدد ةوب  خا  شاع  دخيذ اض يوذ ةريذ 
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وااد عرردد المرردخنيذ . ا  3911ةوررا النررا   ينررا  ا ةرر يل اسنكليرراق و لررب عرراا 
ةيررر  اسررر خدمت الو يرررات الم ةررردد , ةورررد ا سررر قيل عرررذ طريرررق الباليررر  الرررريني  

 . نييذ  ينا  مد السك  الةديد عةر القارد  عداداال كةيرد مذ الومال الري
وعندما و وت الةر  اضهلير   ري  مريكرا  واارهرا كراذ هنراب عردد كةيرر مرذ 

وقد نقلروا هر ن , البرةش ال يذ اع ادوا علش  خ  المور يذ عذ طريق الةقذ البلدي  
ة ررش قيررل  ذ عرردد المرردمنيذ علررش  خرر  اض يرروذ . الوررادد إلررش ييرررها مررذ اضرررةا  

ريررق الةقررذ البلديرر   رري الو يررات الم ةرردد وةرردها كرراذ ةوررد الةررر  الوالميرر  عررذ ط
وا ذ ي باوا الميييذ وخار  ةريذ طةقر  , اضولش قد ةلغ ةوالي مائ ي  لا مدمذ 

والةر  ا ذ سبال ةيذ الو يات الم ةدد ودول  مريكا البنوةي  مرذ . السود ال قرا  
المخررردرات اضخررررم إلرررش داخرررل الو يرررات  برررل منررر   هريررر  اض يررروذ و وراق الكوكرررا و 

 .الم ةدد 
 
 
 
 

 المواد المهمة المستخرجة من األفيون والتي تستخدم في المجال الطبي 
 قسرا المرواد المهمر  وال ري  سر خدا  ري المبرال الطةري و سر خرج مرذ اض يروذ 

 :إلش مبموع يذ مهم يذ مذ المبموع  الكيميائي  
 :ه ن المبموع  علش المواد ال الي   و ة وق, ج ر مبموع  ال ينانيريذ 

وهو المادد اضساسي  , مذ واذ اض يوذ الخاا %  35ويشكل : ر المور يذ  3
 .ويو ةر  قوم مسكذ عر   اسنساذ , ال وال   ي اض يوذ 

, مررررذ واذ اض يرررروذ الخرررراا %  3 – 5.0ويشرررركل نسررررة  : ر الكرررروداييذ  1
 .وي  المسكن  لالا ويس خدا  ي اضدوي  الم ادد للسوال واضد

و  ,  قرررط مرررذ واذ اض يررروذ الخررراا %  5.1ويشررركل نسرررة  : ر الييةررراييذ  1
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ولري  لر   يرر  ري  سركيذ , يس خدا  ري الطر  ضنر  يسرة  الرررع ونوةرات  شرنبي  
 .اضلا 

 :  ر مبموع  إياو ةنايل كونيوليذ 
واهررا , و ة رروق هرر ن المبموعرر  علررش مررواد    سررة  إدمانرراال و   سرركيناال لالررا 

 :ماد يذ  س خرج منها هما 
المسررر خدا لمنررر   قلررررات الو ررريت و وسررري  اضوعيررر  : ر  الةاةرررا  رررريذ  3

لرررر لب يسرررر ومل لموالبرررر  الوبررررا , مررررذ واذ اض يرررروذ الخرررراا %  3الدمويرررر  ويشرررركل 
 .البنسي لدم الربال 

ويسرر خدا كمهررد  , مررذ واذ اض يرروذ الخرراا %  1ويشرركل  :ر النوسرركاييذ  1
 .هو    ل مذ الكوداييذ ضن    يسة  اسدماذ علي  و , للسوال 

 
 
 
 
 

 مورفينات الدماغ والجهاز العصبي
مور ينررات وةهرر ن المناسررة    ةررّد لنررا إ   ذ ن ورررا لمو رروع هرراا هررو مو رروع    

 : الدماا والبهاا الورةي
لررا يكررذ موررروا ة ررش ةدايرر  السررةوينات مررذ القرررذ الوشررريذ الما رري إ  عرردد      

برداال مرذ المرواد الكيميائير  ال ري ي راهرا الردماا  و ةورا خييرا ويردد البسرا مةدود 
, واضدرينرررراليذ , اضسرررري يل كرررروليذ : وال رررري مررررذ  همهررررا , و ومررررل كمورررررل عرررررةي 
 .والنور  دريناليذ والدوةاميذ 

وا سررر  نطررراق ا ك شرررا ات الطةيررر  ةشررركل م سرررارع ومررر هل ةورررد  لرررب ال ررراريخ و رررّا    
 ي مادد مذ المواد الةرو يني  الةسيط  وال ري  وررا ةالةة يردات اك شاا  كير مذ مائ
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ال ي لها دور  ي , وال ي يمكذ  ذ  لو  دوراال هاماال  ي  ورييت الدماا الكهرةائي  
وال ررري مرررذ  همهرررا اسنك ررراليذ ,  ورررريل المولومرررات الوررررةي  مرررذ خليررر  إلرررش  خررررم 

 .واسندور يذ 
والبهررراا , المرررور يذ   راهرررا خييرررا الررردماا وهررر ن المرررواد الطةيويررر  ال ررري  شرررة       

وهرري  ومررل كمررواد طةيويرر   رري , والأرردد النخاميرر  ةررل والبهرراا اله ررمي , الورررةي 
ومررذ  همهررا الشرروور ةالسرروادد والدعرر  والراةرر  , داخررل البسررا ولهررا وظررائا عديرردد 

 . والسكوذ و خ يا اضلا 
إ رااهرررا يررراداد لررردم  ةيررر  بورررل, وهررري منررر  مرررذ ا  الكرررريا الرررر وا الررررةيا       

ل خ رررا عرررذ اضا مرررا  بررردن مرررذ  لرررا ومشرررق   ينرررا  الةمرررل , الةوامرررل وةررريذ الرررو دد 
 .والطلق والو دد 

وقرررد  ةررريذ  ذ , ونبرررد  ذ هررر ن المرررواد يررراداد س رااهرررا لررردم ةورررا اضشرررخا        
اسةرررر الرررريني  ال ررري  سررر خدا ساالررر  اضلرررا  و  خ ي ررر   و ال خررردير ةرررد ال مرررذ المرررواد 

ةةيرر   بوررل الشررخ    , يميائيرر   ايررد  رري إ رررااات هرر ن المور ينررات الدماييرر   الك
 .ية  ةرلا البراة  و  ةمة   البراا 

ةيرر  لمررا ر يررذ , ومررا نسررود المدينرر   رررةا  امررر د الوايررا ةرريذ قطوررذ  يررديهذ     
وانشأل الدماا ةه ا البمال الةاهر ورة   لرب إ رراا يرامر , يوسا علي  السيا 

 . يشورذ ةرلا القط   هذ  بول , ينات السوادد الدمايي  مذ مور 
و ةمررد شرروقي  رري مسرررةي   عررذ قرري  الم ررّيا ةليلررش لررا يشررور ةل عرر  النررار وهرري     

 هو يويا  ي يمرد مذ السوادد    شورن ةل ع  النار ,  ةرق يدن ضذ ليلش ةبانة  
 .و  ةةرق راة ي  

 ليلش ةبانةي ؟ كل شي  إ اال ة ر: قي  
 .ويح قي   ةرقت راة ان وما شور : يلش ل

 مررا ,  ررإ ا كرراذ ةرر    رراد قررد بولررت ةةيةهررا   يشررور ةرراضلا وراة يرر   ة رقرراذ       
 .ةالب إ ا  ملكت الن و  ة  ا  
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 قررد ورد  ذ اسمرراا عليرراال ر رري ا  عنرر  لررا يشررور ةررآ ا الطونرر  ال رري طونرر         
ولررا , بد يرررلي ةالنررا  ررريد ال بررر إياهررا الشررقي عةررد الرررةمذ ةررذ ملبررا وهررو سررا

 .ين ة  ة ش ان ة  المرلوذ خل   للدا ينةو  مذ البرا 
ةررورا عرررا عليرر  ( ايررذ الواةررديذ ) وعنرردما  ررري  اسمرراا علرري ةررذ الةسرريذ      

, ة ررش   يةرر  ةررآ ا البراةرر ( نةررات الشرركراذ ) الطةيرر  البررراا  ذ يشررر  الةررن  
إ ا دخلت  ي الريد  ا ولوا مرا ةردا لكرا : ال وق,  ر ا  ذ ي ناول ما يأي  الوقل 

 لمررررا دخررررل  رررري الررررريد ويررررا   رررري  لررررب المنابرررراد الروةيرررر  الل يرررر د قرررراا البررررراا , 
 .ةاس ئرال الورا دوذ  ذ يشور 

و ي مورك  ةردر يسررع الررةاةي الشرا  مورا  ةرذ عمررو ةرذ البمروا إلرش  ةرو      
ذ عكرمرر  ةررذ  ةرري بهررل ولكرر, بهررل وةولرر  كوكةرر  مررذ  رسرراذ ةنرري مخرراوا  ةميرر  

 ما ,    دلش  راع  مذ منكةها   ويق  عذ الق ال , يةادر  ي ر  موا اال علش عا ق  
يلةرررر  موررررا اال إ   ذ ي رررر   راعرررر   رررروق رررررخرد ويباهررررا ةالسرررريا مررررذ منكةهررررا ةيرررردن 

ييرررر شررراعر ةررراضلا ضذ البنررر  مايلررر   مامررر   بورررل كرررل . اضخررررم يرررا ينطلرررق يقا رررل 
ولوررل مور ينررات دمايرر  كانررت   رررا  رري  لررب اللةظرر  . د وكررل  لررا لرر , رررو  هّينرراال 

 .و وطي  د قات مذ الشوور ةالسوادد , ةكميات كةيرد  هّوذ علي  اضلا 
 هري  رةير علرش الةالر  , نوا  ةير ه ن المواد الدمايي  علرش البهراا الوررةي      

 و ررررنظا البهرررراا الورررررةي, الماابيرررر  ل نسرررراذ وعلررررش سررررلوك  وعلررررش ةال رررر  الوقليرررر  
و ررررةير  ي رررراال علررررش وظررررائا , و ررررنظا  نرررراول الطورررراا ودربرررر  الةرررررارد , الرررريإرادق 

 .الهرمونات المخ ل     ودل منها  و  ايد مذ نشاطها 
ونق  ه ن المور ينات الدمايي  هي المسئول  عذ كيير مذ اضمراا ال ي  رري  

 :اسنساذ ميل 
 .ج ر  مرا ةاركنسوذ    
 .رب المرا  ةةركات عني     إرادياال   ر ومرا رق  هن ب وذ ةي  ي ة 

 . ي ةا ت الايهايمر , ج ر ومرا الخرا المةكر 
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واسةسرررا  ةررراضلا , كمرررا  منررر  هررر ن المور ينرررات الدماييررر  اسةسرررا  ةررراضلا        
ظاهرد طةيوي  لةماي  البسا مرذ المرةيرات القوير  الخاربير   و الداخلير  ال ري  رةدق 

د  و الرررردةو   و لسررررو  النررررار  سررررة   لمرررراال  بوررررل  رررروخا اسةررررر . إلررررش هرررريب البسررررا 
 .اسنساذ يسرع  ي إةواد البا  المرا  عذ اسةرد  و الدةو   و النار 

يبوررل هرر ن المور ينررات الدماييرر   نقررل , وكرر لب اسةسررا  ةرراضلا  رري المرررا       
اسةسررررا  ةرررراضلا مررررذ المنطقرررر  المري رررر  إلررررش الرررردماا الرررر ق يرررررمر ةررررإ راا المررررادد 

وا  ا لرا  كرذ هر ن كا ير  ل سركيذ اضلرا . ني  الدمايي  الم ادد والمسكن  لالرا المور ي
 .هنا ي دخل الطةي  ةةقذ المريا ةمور ينات خاربي  

 
 
 
 
 
 
 

 الفهر 
 الصفحة الموضوع

  المخدرات والمسكنات والمنّشطات والمهلوسات 
   و ال ر مشكل  الخمور 

 يانياال ر مشكل  المخدرات 
 ( :والةةو  المخدرد , والةشيا , ش قا   اض يوذ وم) 

 

  : ها اضسةا   ن شار المخدرات  ي الوالميذ اسسيمي والورةي 
  .ر  وا الوااع الديني 3     
  .ر ال  كب اضسرق 1     
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   .ر  بهاد اسعيا المقرو د والمسموع  والمرئي   1     
  اضعمش للوادات هناب ال قليد و ر الس ر إلش الشرق والأر  1      
  ر القوانيذ الو وي  ال ي  ةيح الخمور ورناع ها ونشرها  0      
    ر المكاس  المالي  ال خم   مذ ورا  اراع  ورناع   1      

 . المخدرات             
 

  :  وريا المخّدرات
  :  ي القانوذ والط  واللأ 
  :ال وريا القانوني والطةي 

  :دماذ اس  نواع
  ر اسدماذ الن سي  3     
  ر اسدماذ البسدق  1    

  : وريا المخدرات  ي اللأ  
  المسكر 
  الم  ر

  :المخدرات  ي ال ق  اسسيمي 
  ج ر المسكرات       
    ر الم سدات      
  ج ر المرّقدات      

  :المواد المخ ل   ال ي  ةير علش الوقل 
   ال ي با  اسسيا لةماي ها م الكليات الخ

  .والمال  , والورا , والوقل , والن   , الديذ  
  :   ما هو المخدر  

  :   ةوا نةا ات ال ريل  الةا نباني  ومنها :   و ال 
  ر الةن  وهو نةات الشيكراذ  3           
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  ر الدا ورد  1           
  ةسذ ر الةيدونا  و ست ال 1           
  ر الةا نباذ يير النا   و قماع   1           
  المتبرعمةر الةطاطا  0           
  الةندورد  وراق ر  1           

مبموعررر  النةا رررات والمرررواد ال رري  سررر ومل  ررري إرررريا الطوررراا : يانيرراال 
 :ولها  ريير مخدر ميل 

 

  ر بواد الطي   3             
  لاع راذ والور ر ر ا 1             
  ر الونةر  1             

مبموعررر  النةا رررات والمرررواد المنشرررط  وال ررري    سرررة  اسدمررراذ : ياليررراال 
 :ولي  لها  ريير مخدر 

 

  ر ةةو  نةات الةذ  3             
   ور ةةو  نةات الكاكا 1             
  ر  وراق نةات الشاق  1            
  :ر مشرو  نوم ال مر المةم   1            

ةوا النةا ات المسةة  ل دماذ وال ي سمةت الدول ة واطيهرا : راةواال 
: 

 

  و ال  ذ  و ال مةاب  و الطةاق ر ال ةغ   3          
  ر القات  1          
  ر  وراق نةات الكوكا  1          
, مخررررردرات ةورررررا النةا رررررات وال ررررري اع ةر هرررررا الررررردول مرررررذ ال: خامسررررراال 

 :والقانوذ يواق  علش   داولها و واطيها و بار ها 
 

  ر الةشيا  3           
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  ر اض يوذ  1           
  المواد المس خرب  مذ اض يوذ وال ي  س خدا  ي المبال الطةي 

  ج ر مبموع  ال ينانيريذ          
  ر المور يذ  3                 
  ر الكوداييذ  1                 
  ر الييةاييذ  1                 

  :  ر مبموع  إياو ةنايل كونيوليذ        
  ر  الةاةا  ريذ  3                
  ر النوسكاييذ  1                

  مور ينات الدماا والبهاا الورةي
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