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 علممم  ذلممم  وتمممأ    المختلفممم  بأنواعهمممة المخمممد ا  تعمممة   ظمممة    تظفممم  لممم 
 الم م  وعلم  اآلن، بم  تظفم  الذى اال تمةم  ذا بمثل ومستقبلهة مص  حةض 

 الزيمممممةد  بممممم   تتممممم دد بمعمممممدال  واسمممممتق ا  ة اإلج ام ممممم  الظمممممة     مممممذ  قمممممدم مممممم 
 فمم  فإنهممة ،السممن   عشمم ا  منممذ لمواجهتهممة عقةب مم  س ةسمم  ووجممود ،والنقصممةن
 ال سممممم  المسممممتوي   علمممم  شممممد د  أ م مممم  اكتسممممب  المةضمممم   القل لمممم  السممممنوا 
 اإلعممم دائم   اتسمة  إلم  م جعهة األ م    ذ  أن البعض يظ  وقد والشعب ،

 التم  ظم و ال أو  ةممكةفحتهم فم  المبمذو  والجهمد وش وعهة الظة    وجود ع 
 ممممة السممن   عشمم ا  منممذ أخمم ى  أو بد جمم  قةئًمممة كممةن ذلمم  ولكمم  بهممة، أحة مم 

 تعــا ى ) ذاتهممة الظممة    فمم  جد ممد  لعوامممل الحًقممة اإلعمممم  اال تمممةم يجعممل
 نفمممو  فممم  أ مممة   التمم   ممم  الجد مممد  العوامممل و مممذ  ( فيـــ  رواالتجـــا المخـــ ر

 المواجهممم  إلممم  أخممم ى  جهممم   مممم تمممدف  التممم  و ممم  ،والقلممم   و الخممم المصممم ي  
 الوقةيم  القمةنون  بهمة نمة  الت  ال سم   الجهة  جهد ف هة يكف  ال الت  الشةمل 

 .العمج حت  أو العقةب أو الضبط أو المتةبع  أو
 قمممد مصمم  فمم  بهمممة واالتجممة  ،المخممد   الممممواد تعممة   ظممة    أن شمم  وال 
 كب م   أبعمةًدا عطم ت خط م   عنةصم  المةضم   القل لم  السمنوا  فم  عل همة جد 

 .أيًضة والبع د الق يب المدى ف  مواجهتهة وتوجب للظة   
 السممنوا  فم  ضممبط  والتم  المخممد   الممواد كم ممة  أن العوامــ  هـه  وأول

  تعل  ف مة سواء ،قبل م  مص  تعهد ة ل  بمعدال  زاد  قد المةض   القل ل 
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 التنظ ممة  أو      بمدال إل  إدخةلهة   ق  أو نوعهة أو المخد   المةد  بكم  
 عد مممد  أخممم ى  ألسمممبةب أو ،السممم ي  الفمممةح  للممم     لًبمممة و اء مممة تختفممم  التممم 

 .ومعقد 
 تسمتهدفهة كةنم  التم  االجتمةع م  الشم يح  أن الجد مد  العوام  هه  وثانى

 أو التعمة   فم  سمواء مم الظمة     مذ  ب نهمة وتنتشم  مصم  ف  المخد ا  تجة  
 علم   ويلم  لفتم   مقصموً ا األمم  كمةن لقمد. شمد ًدا ةاتسةعً  اتسع  قد م تجة اإل
 السمقو  لخطم  تتعم   و قةفً مة اجتمةعً ة المقبو  المستوى  تح  اجتمةع   فئ 
 نةح ممم  وممم  المقممة    بكممل اسممتثنةء كممةن ذلممم  وخممم  ممم المخممد  تعممة   فمم 

"         علممممم  مقصممممموً ا بةلمخمممممد  اإلتجمممممة  مجممممة  فممممم  اإلجممممم ام كمممممةن أخمممم ى 
 النممةد  ممم  وكممةن ،والثقممةف  االجتمممةع  المسممتوى  ح مم  ممم     عممةد"  مجمم م  

 إلممم  النمممة  لمممدى االجتمةع ممم  المكةنممم  ذوى  األشمممخة  أو المثقفمممون   تجممم  أن
 كشممف  المةضمم   القل لمم  السممنوا  ولكمم  ،الفممةح  للمم     لًبممة المخممد ا  تجممة  

 وابتعمممةد االجتممممةع  ووضمممعهة تهمممة قةف تسمممت ل أن يمكممم  جد مممد   ةئفممم  دخمممو 
 للمم     لًبمة المخمد   المممواد تجمة   دخمو  فمم  الظم و   مذ  بحكمم  عنهمة ه الشمب

 تجممممة   بجمممم ائ  ضممممةئ  ق إدانمممم  ممممم  حممممد  مممممة ن فممممل أن نسممممتط   وال ،الفممممةح 
 أعممممممة  و جمممممة  ومممممموظف   لتجمممممة  المةضممممم   القل لممممم  السمممممنوا  فممممم  المخمممممد ا 
 .اإلج ام  المجة   ذا ف  نةدً ا ذل  وكةن ،مثقف   وأشخة 

 نطمممةق اتسمممة  و مممو والقلممم   و الخممم إلممم   مممدف  جد مممد ثالـــ  عامـــ  وهنـــا 
 دائًممممة تعتبممم  كةنممم  أممممةك  وفممم  الشمممبةب بممم   بأنواعهمممة المخمممد   الممممواد انتشمممة 

 الت  المفتوح  االجتمة  أمةك  و    م الخط   ذا ضد كب   حد إل  محصن 
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وال شممم  أن ذلممم   ،ال يةضممم   أو  الثقةف ممم  أو العلم ممم  االسمممتفةد   واد مممة يقصمممد
ق  عبًئة كب ً ا عل  األجهز  المتخصص  ف  الضبط والتحم ى والم اقبم أل ألن  ل

 داخلهممة حمم فالمكة يجعممل ممممة جم ًعممة النممة  لممدى احت امهممة يسممتق  األمممةك   ممذ 
 .ومعقد  عد د  ألسبةب كب   دق  إل  حتةجت

 أو        للتعمة   يعد ل  المخد   المةد  استخدام أن  و ج ي  عام  و    
 ضممد جمم ائ  ال تكمةب وسمم ل  األح مةن ممم  كث مم  فم  أصممب  بمل فحسممب اإلتجمة 
 وتعمم يض أخمم ى  جمم ائ  ا تكممةب فمم  كةملمم  ج يممم  اسممتخدام فهممو والمممة  الممتف 

 أن حمممد  وقمممد مممم علممم ه  أخممم ى  ج يمممم  وإتممممةم المخمممد   الممممةد  لخطممم  الضمممحةية
 دون  إلمممم ه  قممممدم  التمممم  المخممممد   المممممةد  بتممممأ    علمممم ه  المجنمممم  بعممممض تمممموف 
 ف  الثق  م  كث ً ا  هز أم  و و م بةإلك ا   س ق  ج ائ  ال تكةب تمه ًدا ،علمه 
 بع ممًدا تممردى كةنمم  عد ممد  خممدمة  سمم   فمم  ويممر   ،النممة  بمم   األشمم ةء تبممةد 

 . الخط   ذا ع 
 فمممم  أمةمهممممة السمممموق  توسمممم   ومحةولمممم  المخممممد ا  تجممممة   أن أحممممد  نكمممم  الو 

 كممةله  وي  جد ممد  نمموا أ ودخممو  ،وسمم ل  بكممل جممدد متعممة    وجممذب ،المجتممم 
 النفسمم   الحةلمم  علمم  المممر    المممواد وكممذل  ،االسممتعمة  نطممةق إلمم  والكوكممة   

 لمكةفح  العةم  اإلدا   تقة ي  وتف د م البمد ف  االقتصةدى بةلوض   صل  لهة
 جةنممب إلم  ممذكوً ا شم ًئة يعممد ال مم بةلز اعم  مم محلً ممة منهمة  نمت  ممة أن المخمد ا 
 ،التخل ق مم  أو الطب ع مم  المخممد ا  ممم  الممبمد إلمم  تجلممب التمم  هةئلمم لا الكم ممة 

 كممممل تجممممةوز   يمممم  عمممم  إال تممممت  أن يمكمممم  ال المممممواد  ممممذ  جلممممب أن شمممم  وال
 اقتصممةد فمم  كب مم  حممد إلمم   ممر   الممذى األممم  ،والنقديمم  المةل مم  والممنظ  القمموان  
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 مة ومسمتلز  الضم و ية  اسمت  اد إلم  تحتمةج بةلمذا  الفت    ذ  ف  و   البمد
 .البمد ف  المع ش  مستوى   ف  م  تمك  الت  االقتصةدي  التنم  
( والكوكممممة    كممممةله  وي )  المخممممد ا  أنمممموا  بعممممض نإ يقممممة  أن يصمممم  وال

  مممممذا ألن أل االقتصمممممةدي المشمممممكم  مممممم  يعمممممةنون  ال قمممممد أشمممممخة  يسمممممتخدمهة
 واالسمممتق ا  مجموعممم  فممم  إل ممم  أل فمممةلمجتم  الواحمممد  نظممم تمةًممممة خمممةد  المنطممم 

 مشممكم  إزاء الف ديمم  المواقمم  إلمم  ف مم  النظمم  يصمم  ال المجتممم  فمم  نفسمم ال
 و نممة ،الممموا ن   ممم  العظممم  األملب مم  علمم  وانتشممة  ة بحجمهممة تنبسممط عةممم 

ف   أو ضحةية ل   سبًبة يكونون  م  عل  ، جم ال عل  النفس  القل  تأ    يق 
 عل  حد سواء. 

ف    دف  م  يمة سهة إل  السمقو  إن نمو الق   االستهمك   المظه ي  والت  
 لممم  السممقو  فمم  السممبب ذا  أيًضممةفمم  التعممة   أو حتمم  فمم  اإلتجممة ، و مم  

 اله وب ف  وال مب  والظل  بةلح مةن الهةبط  الق    ذ  أصحةب زاءإ يشع ون 
 مم  يسمبب  بممة المموا ن   دخو  ب   المب   وم   الشد د فةلتفةو  الواق ، م 
 ضمح  أو  لم  سمبًبة يكمون  مم  للسمقو  يعم   الكب م    األملب  لدى نفس  قل 
 .واالجتمةع   االقتصةدي  الف دي  الم اكز اختم  عل  ،ل 
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 ،الف يمد  خصةئصم  ولم  بذاتم  متم مًزا قةنونً مة نظةًممة تعد الش يع  اإلسممم  
 األصممو   ممذ  صممدد فمم  يخضمم  ولمم  ،متكممةممً  ةمقمم التشمم يع   أصممول  فمم  فهممو

 تسمممت ن  أو ،        مع نمم  أصمموال ئتنشمم واقع ممم  ظمم و  أو تة يخ مم  لم احممل
 الكم ي  القم نن مم  نصوًصمة لهة تجد األصو   ذ  وكل ،ف هة وا د  أصو  ع 
 يكممممون  ة  ممممئالجز  أو الفمممم و  علمممم  واالسممممتدال  ،الصممممح ح  النبويمممم  السممممن  أو

 يعم   ممة و م  ،النصمو  مم  أصملهة األخم ى   م  لهة ن مع  بقواعد محكوًمة
 .الفق  أصو  بعل  جملت  ف 

 واضمح  أصمو  لم  اإلسممم   الشم يع  ف  العقةب  النظةم أن المعلوم وم 
 ،والمحةكممم  واإل بممة  للتجمم ي  العةممم  األصممو  فمم  أو محممدد  جمم ائ  فمم  سممواء

 ،مموجز  إشمة   إل هة اإلشة    نب   عةم  أس  عل  يقوم اإلسمم  النظةم وأن
 جمم ائ  عل هممة يطلمم  التمم   مم  جمم ائ  لعممد  مع نمم  عقو ممة  الشمم يع  حممدد  فقممد

 التممم  الجمم ائ  وا تكمممةب ،بممإك ا   السمم ق  تقةبمممل التمم  والح ابممم  ،السمم ق )  الحممدود
 وشم ب والقمذ  الزنمة وجم ائ  ،نوعهمة كةن أية واإل  ةب بةلقو  العةم بةألم  تخل

 السممن  أو، الكمم ي  القمم نن بممن  السممةبق  الجمم ائ  فمم  العقو مم   بتمم  وقممد (الخممم 
 العقو   لتحد د بةلنسب  ذل  ف  يس   خم  عل )  األخ    الج يم  صدد ف 
 واالعتمداء القتمل لجم ائ  بةلنسب  العقو   الش   حدد الحدود ج ائ  جةنب وإل ( 

 الج يممم  بمم   الممة لمم  و مم  ممم القصممة  عقو مم  ممم القتممل دون  بمممة الممنف  علمم 
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 يمة مل مممة دونم   مو بمة أو بةلقتل سواء م الجةن  عل  توق  الت  العقو   و   
 تسمممممتوجب الج يممممم  اعتبممممة  فمممم  مع نمممم  ضممممموابط وفمممم  ذلمممم  وكممممل ممممم الج يممممم 

 ونكتفم  ،التنف مذ وسم ل  وفم  ،اإل بمة  ك ف   وف  م  التعزي عقو   أو القصة 
 .القصة  وج ائ  الحدود ج ائ  صدد ف  اإلشة   بهذ 

 مم  ًمةهم جةنًبة تعد النف  عل  االعتداء وج ائ  الحدود ج ائ  كةن  ولمة 
 المجتمعمة  كمل ف  مستق   ظة    أنهة كمة ،مجتم كل  ف  اإلج ام   الظة   

 ألن وكمذل  ،بمةلتنظ   اإلسممم لهمة تعم   فقد ،وتطو  ة نمو ة د ج  كةن  أية
 فهمم  ممم ومةلمم  قلمم وع ح ةتمم  ممم اإلنسممةن ح ممة  فمم  مممة أل مم  تتعمم   الجمم ائ   ممذ 
 العةديم  اإلج ام م  الظة    تمثل ألنهة الشد د بةال تمةم ظف   عدد ة قل  عل 
 فم  اإلج ام م  ا  و الظمكمل  تشممل تكم  لم  نإو  ،ومجتمم  ومكمةن زمةن كل ف 

 جمم ائ  جةنممب وإلمم  والتطممو  وال قمم  والمكممةن الزمممةن اخممتم  علمم  المجتمعممة 
، اإلسمممممم   الجنممممةئ  التشمممم ي  فمممم   التعزيمممم نظممممةم يقمممم  والقصممممة  الحممممدود

 عقو م  والتعزي  معنة  التأد ب ف  كل معصم   لم  يضم  لهمة الشمة   اإلسممم 
 حممممة  يقتضمممم   ومممممة والحممممةك  اإلمممممةم إلمممم  العقو مممم  تقممممد   فمممم  وي جمممم  ،مقممممد  

 أو الحمممدود عقو ممة  و ممم    التعزيمم بممم   األسةسمم  والفمممة ق  والمجتممم  الشممخ 
 أو مممم الحمممةك   تممموال   التعزيممم نظمممةم فممم  والعقمممةب التجممم ي  أن القصمممة  عقو ممم 
 جعمل أى مم الفعمل تجم ي  مع نم  شم ع   ضموابط وف  فتمل م  المختص  السلط 

 أممة مم لم  المنةسمب  العقو م  تحد مد أيًضمة تمل  كمة م الج ائ  قب ل م  مع   فعل
 ممم  الشمم   بهمممة يسممتقل والعقو مم  فممةلتج ي  والقصممة  الحممدود جمم ائ  شممأن فمم 
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 الفقهم  االجتهمةد إل همة أدى أو النصمو  وضمعتهة التم  ق ودوال الش و  تحق 
 .التعزي  العقو   كةن  كلهة تتواف  ل  فإذا ،عل هة المبن 

 بممةلتنظ   تع ضمم  وإن حتمم  اإلسمممم   الشمم يع  تعممد :التجــر   ضــوا  
 بم   تم  ط بمذل  و م  ،د ن م  شم يع  مم أنواعهمة اخمتم  علم  المعةمم  ألمو 
 لس ةسممم  مخصصممم  دائممم   الشممم يع  فممم  فلممم   األخممممق و ممم   العقمممةب  النظمممةم

 الممممنظ  فمممم  الشممممأن  ممممو كمممممة ممممم األخمممممق دائمممم   عمممم  مسممممتقل  والعقممممةب التجمممم ي 
 خلق   وظ ف   ردى وال ،فحسب اجتمةع   وظ ف   ردى ف هة فةلقةنون  الوضع  

 عم  بع مًدا الوضمع  العقمةب  النظمةم فم  التجم ي  يجعمل الجمو  ى  الفمة ق  و ذا م
 ألدائًمممة الد ن م  المعصمم   فكم   عمم  و ع مًدا ،األح ممةن بعمض فمم  مقاألخم مجمة 
 بممأن الوضممع  القممةنون  فمم  التجمم ي  فلسممف  تسممم  أن الممكمم  ممم  فإنمم  ولممذل 
 ومعصم    م قخل نق صم  المقة    بكل تعد أفعة  ل ع الج يم  وص   نحس 
 خممملدا أنهمممة بةعتبمممة ( ممممثم البمممةل    بممم   الجنسممم  الشمممذوذ أو ،كةلزنمممة)  د ن ممم 
 .وحد ة   قالخل الدائ  

 محظممممو "  أنهمممةب الشمممم   فممم  الج يممممم  تع يممم  ممممم  بوضمممو  ذلمممم  ويظهممم 
 أو عنم  منهم  فعمل إت مةن  مو والمحظمو   ،تعزيم أو بحمد عنم  هللا زج  ش ع 

 أو ممم الحممةك   تمموال   التعزيمم جمم ائ  فمم  الحظمم  كممةن ولمممة ،بمم  مممأمو  فعممل تمم  
 الشم   فم  التعزيم  دائم   فمإن م هةونوع العقو   مقدا  وكذل  المختص  السلط 

 أو ممممم ج يممممم  عل مممم  القةئممممم  والسمممملط  المجتممممم   مممم ا   مممممة لكممممل تتسمممم  اإلسمممممم 
 يأخمذ إذ ا   التعزيم بمةب تحم  كلم  المصم ى  العقو مة  قمةنون  وينمد ج م محظوً ا
 التم  األفعمة  جمن  مم  كةنم  ولمو م عل هة المعةقب األفعة  د دحت ف  القةنون 
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 الشمممم و   ممممو د أن دون  ممممم قصممممة  أو بحممممد إلسمممممم ا الشممممة   عل هممممة عةقممممب
 قممةنون  أن كمممة ،القصممة  عقو مم  توق مم  أو الحممد إقةممم  تتطلبهممة التمم  الشمم ع  

ى كأصل عمةم ال يق مد القةضم  بأدلم  مع نم  إل بمة  المص   الجنةئ   اإلج اءا 
 إلم  نسمبتهة وصمح  الج يم  بوقو  القةض  اقتنة  بمبدأ يأخذ بل  ذ  الج ائ ،

 م  أن  المص ى  العقو ة  لقةنون  السل م  الش ع   النظ   فإن    وم  ،المته 
 محظو ا  عل  ش ع   عقو ة     ف   الوا د  العقو ة  وأن ،التعزي ا  قب ل
 .المجتم  أم  عل  حفةًظة تق ي  ة المختص  السلط  أو الحةك  تول 

"  بفكم   الشم يع  فم  الج يمم  فكم   تم تبط :التعز ر فى التجر   أساس
 أضممم اً ا الوقممم  نفممم  فممم  وتمثمممل د ن ممم  معصممم   تمثمممل فةلج يمممم  ،المممد ن  األ مم 

 النظممم  وجهممم  مممم  سمممل   تعزيممم  نظمممةم يقممموم أن يمكممم  وال ،المجتمممم  أو بمممةلف د
 الخلق م  والقم   المد ن  المعتقمد المشم   اسمتله  إذا إال مجتمم  أى ف  اإلسمم  

 جمةعم  أو       فةلنة  ة،جم عً  السمةوي   األديةن ب   مشت ك  ق   و   ،ف  
 بلونهمة تلونم  أن تسمتط   ال  ولكنهمة قةنونهمة تضم  اإلسممم  التعزيم  نظةم ف 

 أ   مة  تعمدى د ن   معص   يعد مة تب   ال بح   معن   حدود ف  إال وعةداتهة
 أو المممةدى بةلضمم   المجتممم  أو الفمم د علمم  تعممود أو المجتممم  أو النممة  إلمم 

 .المعنوى 
 الشمم يع  إن لممذك  ة داعمم  ال عد ممد  تفةصمم ل فمم   و الممدخ ون ود ممم والواقمم 
 :هما ه فين تحق  التعزي  ج ائ  ف  اإلج ام   الظة    مواجه  ف  اإلسمم  
ـــة المصـــال  ـــ ل وإقامـــة االجتماعي  بممم   العقمممةب فلسمممف  فممم  خمممم  و مممم  الع

 الجنممةئ  القممةنون  يحم هممة التمم  المصممةل  صممدد فمم  الوضممع  والقممةنون  الشمم يع 
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 مم جةنًبمة والممة  المنف  علم  االعتداء ج ائ  ت كنة إذا م المصةل  فهذ  ،ةم بأحك
 خلقً مممممة السمممممةئد  والقممممم   ،والمكمممممةن الزممممممةن لظممممم و  كمممممةمم خضممممموًعة تخضممممم 

 تجممةوز أن يمكمم  ال       قبممل ممم   أ نممة كمممة الشمم يع  فمم  ولكنهممة ،واجتمةعً ممة
 الفكممم  فممم  لقمممةنون ا كمممةن وإذا ،االجتممممةع  الواقممم  مممم  التك ممم  فممم  مع ًنمممة حمممًدا

 يمكم  ال"  ممنه  أو  نمموذج"  الشم يع  فم  فهمو اجتممةع  إ مة   و الوضع 
 ف  بعد ف مة ذل  يف دنة وسو  الواق  م  التك   بحج  ومةيةت  أ داف  تخط 
 بوجمم  المسمملمون  الفقهممةء حممدد وقممد.  خمة  بوجمم  المخممد ا  جمم ائ  إلمم  النظم 
 الح ممممة  ضمممم و ية  أ مممم   إلمممم النظمممم  خممممم  ممممم  االجتمةع مممم  المصممممةل  عممممةم

 المقةصمممد المسممملمون  العلممممةء عل ممم  أ لممم  ممممة أو مممم للفممم د السمممل م  االجتمةع ممم 
 والنسممل والعقمل والمنف  المد   حفمم  :و م  مم ب    مة الح ممة  تقموم ال التم  الكبم ى 
 ت ت ممممب و ممممو ،االجتممممةع  النظممممةم فمممم  أ م تهمممة بحسممممب م تبمممم  و ممم  ممممم والممممة 

 إلمممم  عقةب مممم  إسمممممم   س ةسمممم  ظممممل فمممم  سممممب ل ال إذ بةلثبممممة  ويتم ممممز قمممم طمن
 حمةيم  علم  الممة  حمةيم  تفضم ل وأ المنف  حمةيم  علم  الممة  حمةي   لضتف

 وموقم  المخد  تعة   ج يم  إل  النظ  ف  أيًضة ذل  يف دنة وسو  ،العقل
 ف مم  تجممة واإل المخممد  تعممة   تجمم ي  ألن ،الج يممم   ممذ  ممم  اإلسمممم  الشمم  
 الحمةيم  أ مدا  ضمم  اإذً  فةلعقمل ،الممة   م  عقملال  م  المنف  حمةيم  إل   تج 

 تمةًممة  مدمهة وأ قد اتم  بتقل مل لمنتقة  تع يض  إل   ردى مة وكل الش ع  ،
 كةنم  أيمة عنهمة النظم  ممض إلم  سمب ل ال       شم ع   ج يم  يكون  أن البد

 المممنف  أن شممم  وال ،م ممم   أو بةلمخمممد  بةلعقمممل المسمممة  إلممم  الوصمممو  وسممم ل 
 يممممم  فعممممل كممممل وتجمممم ي  شمممم ًعة حمة تهممممة وجمممموب فمممم  العقممممل سممممب ت اإلنسممممةن  
 ال ف ممممة والتعزيمم  القصمممة   ئجمم ا بمممذل   لممفتك وقمممد المممةدى وك ةنهمممة وجود ممة
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 بمممممةلنف  المسمممممة  أن ةكمممممم ،االعتمممممداء صمممممو  مممممم  القصمممممة  شممممم و  تد كممممم 
 والضمممممع  للمهةنممممم  وتع يضمممممهة واالزد اء بمممممةلتحق   معنوًيمممممة مسةًسمممممة اإلنسمممممةن  

 تنممممةو  أن شمممم  وال ،والعقممممةب للتجمممم ي  محممممم يكممممون  أن أيًضممممة  نب مممم  واإلذال 
 . واألجسةم النفو   ب علمةء أجم  كمة اإلنسةن   النف  عل   ر   المخد 

 :والتجر   التحر  
 تعطم  الد ن م  فةلح مم  الشم  ، ف  والتج ي  التح ي    تبط تقدم لمة ونت ج 

 ال ولكننمممممة مممممم شممممم ع  محظمممممو  فهممممم  مممممم العمممممةم بمممممةلمعن  الج يمممممم  صمممممف  الفعمممممل
 مممم   نمممة  ألن ،الحمممةال  كممل فممم  والتجممم ي  التحمم ي  بممم   اال تبمممة  نستصممحب

 عم  القةنون م  والمسمةءل  للتجم ي  محمم يكمون  أن يصم  ال ممة المح م  األفعة 
)  ف ديممم  مصمملح  يممم  الممذى الفعممل  ممو التعزيمم  نطممةق ألن ممم التعزيمم    يمم 

 يمأ   أفعمة  مم  يكمون  ةم دون  اجتمةع   مصلح  أو( نفس  الف د مصلح  حت 
 التعزيم    يم  عم  دن ويم  عقو م  لعقةبم  محمل  نة  يكون  وال ،ديةن  صةحبهة

ف هممة ومتةبعتهممة مسممبًبة  للحكمم  التعمم   يكممون  أو تعبديمم  بممأمو  تتعلمم  ألنهممة إمممة
 الضم   أن اإلسمم  الش   ف  الكل   العةم  القواعد وم  ،وأشدلض   أكب  

 الضمم  ي  تجنممب يمكمم  لمم  إذا األشممد لضمم  ا تمموق  سممب ل فمم  يحتمممل األخمم 
وينب   أال نخلط ب   ا تبة  التح ي  بةلتح ي  ف  الش   اإلسممم  م و مو  .مًعة

ا تبمممة  نةشممم ء عممم  الوظ فممم  االجتمةع ممم  والخلق ممم  مًعمممة للس ةسممم  العقةب ممم  فممم  
اإلسمم م و م   أن يكمون مم  حم  ولم  األمم  أو السملط  المختصم  أن تختمة  

اإلجمم اء الوقممةئ  المنةسممب فمم  صممدد مواجهمم   ممذا التجمم ي  والعقممةب العقو مم  أو 
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عل ممم ، فمممإذا  بمممم  أن ممممةد  مع نمممم  كةلمخمممد  لهممممة حكممم  التحمممم ي ، فمممإن المشمممم   
 يستط   اخت ة  العقو   المنةسب  لم    تكب  ذا المحظو .

ب نمة نجمد فم  الخمم  أن حكمهمة التحم ي ، ولكم  البمد مم  أتبمة  العقو م  الحديم  
بهة الش   للعقةب عل  ا تكةب المحظو  م و مو شم ب الخمم  م ب نممة نم ى  الت  و د

حك  التح ي  شم ًعة م  ةبم  للمخمد  م ولكننمة نسمتط   النظم  فم  العقو م  الممئمم  لم  
 أو أى إج اء يف د ف  الوقةي  أو سد الذ ائ  إل  ا تكةب .

 : المخ رات لتحر   الشرعى األساس
 الجنممةئ  القممةنون  وفمم  ،الدسمتو ي  القمموان   فمم  اسمتق   التمم  المبممةدىء مم 

 الشمم يع  بمم  تأخممذ مممة ممم   تفمم  مبممدأ و ممو" بممن  إال عقو مم  وال ج يممم  ال"  أنمم 
 واإلنممممذا  الب ممممةن بعممممد إال العممممذاب يممممأت  ال إذ العةممممم  أصممممولهة فمممم  اإلسمممممم  

 تعة  م  أو المخمد  إحم از أن المسملم   علممةء لدى ب  المسل  وم  ،عذا واإل
 بتح يمم  يقض  الصح ح  النبوي  السن  أو الق نن نصو  م  ن  ف   ل  

 أو الطب ع مممم  المخممممد ا  أن الثةبمممم  أن ذلمممم  ،نزيمممم خال لحمممم  أو مممممثم كممممةلخم 
 فم إال  تة يخً مة تعم   لم   م و  ،األولم   السمل  عهمد علم  تكم  لم  المصنوع 

 ل ولمذ ،اإلسمم   البمد ف  التتة  دخو  بسبب الهج ى  السةد  الق ن  أواخ 
 أقمواالً  ف همة نم ى  وال ،   الحنةبلم  مم  سم مة ال الفقهمةء لمتمأخ ى  أقمواال ف هة ن ى 

 .المذا ب أصحةب لألئم 
 حمد إلم  ه يسم المخد  تعة   لتح ي  الش ع  األسة  مع ف  أن والحق ق 

 أشد المص ى  المجتم   ه  أم   و"  الد ن  الحك "  أن ذل  اجتنةب  ف  كب  
 المشمم   حظم "  وقمد ،كب م  حمد إلم  القمةنون  بمةلحك  ممةماال ت ويفموق  اال تممةم



 ـــــــــــــــــــــــــــ

 16 

 عممةم مةئمم  ممم  أكثمم  منممذ أىم 29/3/1879 ممم  ابتممداء" الحشمم  "  المصمم ى 
 أممم  صممد   مم  ،ةجم ك  مم مصممةد ت  ويوجممب اسممت  اد  يمنمم  عممة  أممم  مقتضمم ب

 م10/3/1984 فم  صمد  عمة  أمم  بمقتضم  جلبم  علم  عقو م  يف   عة 
 .عل هة ويعةقب المخد ا  ز اع  يمن م  28/5/1891 بتة يخ أيًضة وصد 

 الجنةئ مم  للبحممو  القمموم  م كممزال بمم  قممةم للمم أى اسممتطم  ممم  تبمم   وقممد 
 يعد% 12 3 نسبت   منه عدًدا نأ شخًصة 850 إل  ب  وتوج  ،واالجتمةع  

 وذكممممممم  ،مك وً مممممممة ونممممممم يعتب   ممممممممنه % 61 4 وأن ،د ن ممممممم  خط ئممممممم  الحشمممممم  
 نسمب  أنالدالل  فم   مذا  خط اإلحصةء  أن عل .  مح م م   إن % 26 3

 مممممم  م ممممم  المتعمممممة    لمخمممممد  الحشممممم   يظنمممممون أنممممم  حمممممم ، ونسمممممب  كب ممممم  
 وم ممم  محممم م م ممم  اعتب تممم % 6 8 ونسمممب  فحسمممب ،مك و مممة تظنممم % 57 4

  .اإلسمم الش   حك  ف  خطأ ذل  وكل ،مك و 
 فممم  اإل ممم  أن يف مممد لفعمممل أو لشممم ء الك ا ممم  حكممم  أن إلممم  ابتمممداء ونشممم   

 أن ظنمممموا ممممم  ولعممممل ،التحمممم ي  علمممم  المت تممممب اإل مممم  ممممم  أقممممل الفعممممل  تكممممةبا
 نمم   وجممد ال أنمم  إلمم  التفتمموا قممد مكمم و  ممم األخمم ى  المخممد ا  ومثلمم  ممم الحشم  

 المخد  أو الحش   تح ي  عل  د   مبةش  صح   حد   م  ن  أو ق نن 
 .اللف  بهذا
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 ضمم و ية  يحممددوا أن اسممتطةعوا المسمملم   علمممةء أن قبممل ممم  ذك نممة وقممد
 علممم  فممم  وذلممم  ،ب    مممة يقممموم أن لمجتمممم  يمكممم  ال التممم  االجتمةع ممم  الح مممة 
 حمة تهمممة إ مممة  يمكممم  ال عةممم  ومقةصممد كل ممم  ضمم و ا  فهنمممة  الفقمم  أصممو 

 مقةصمممدال فممم  المسممملم   علممممةء أوجز مممة التممم  و ممم  مجتمممم  أى فممم  وصممم ةنتهة
 والنسممممل والعقممممل والممممنف  الممممد   حفمممم  :و مممم  ،الخممممم  الضمممم و ا  أو الكل مممم 
 تف مممد  صمممح ح  وأحةد ممم  نيمممة  إلممم  المممواع  الحصممم   مممذا اسمممتند وقمممد ،والمممة 
 .السل   العقل إل  األول  استنةد  ع  فضم

 الح ة  تستق   حت  الض و ا   ذ  يصون  أن المجتم  عل  يصب  و ذل 
  هممممل أن ،اإلسممممم   الجنةئ مم  الس ةسممم  فمم  مطلًقمممة  تصممو  وال ،المجتمممم  فمم 

 يفمت  أو الضم و ا   مذ  إحمدى  هدد فعل كل عل  العقةب أو التعزي  المش  
 ضمم   فم  واضًحة يكون  أن  نب   ولذل  بهة العب  أو منهة  لمنتقة البةب

بمم  ممم  عممدوان علمم   تجممة اإل أو المخممد  تعممة     تبمم  مممة مممدى كلمم  المجتممم 
 تنتهممممم  المخمممممد  فممممم عقمممممل والممممممة ، فج يمممممم  التعمممممة   أو اإلتجمممممة  المممممنف  وال
  ممم  وحمممد   األ بمممةء كمممةن وإذا ،منهمممة  م ممم  فممم  الضممم و ي  الخمسممم  المقةصمممد

 تعممممة    نتهمممم  ك مممم  لنممممة  وضممممحوا أن وتفصمممم ل دقمممم  فمممم  يسممممتط عون  الممممذ  
 الحفممة  الشمم   أوجممب التمم  الخممم  والضمم و ا  الكل مم  الشمم   مقةصممد المخممد 

 فةلمةد  ،الحق ق  بهذ  الدول   اله ئة  إق ا  ع  جةنًبة ذك ن أن بأ  فم عل هة
 منبهم  جموا   علم  يحتموى  مستحضم  أو خمةم ممةد  كمل :بأنهمة ع فم   المخد  

 والصمممنةع   الطب ممم  األمممم ا  م ممم  فممم  اسمممتخدم  إذا شمممأنهة مممم  مسمممكن  أو
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 الفممم د يضممم  ممممة عل همممة اإلدمممةن أو التعمممود ممم  حةلممم  إلمم  تمممردى أن الموجهمم 
 .واجتمةعً ة ةونفس    ةجسم    المجتم و 

 أو    مسكن  مخد ا   :نوعان أنهة الفة مةكولوج ة علمةء ع  والمع و  
 المخمد   الممواد لمبعض بةلنسمب  األ م ان يخمتلط وقمد ،منشمط  ومخد ا  ،مهبط 

 .المسكن   إل  واله  وي  والمو ف   المنشط  إل  الكوكة    وينتم  ،كةألف ون 
 اإلدمممةن العةلم مم  الصممح  له ئمم  التةبعمم  المخممد ا  خبمم اء لجنمم  ع فمم  وقممد

 عم  وتنمت  والمجتمم  بمةلف د الضم   تلحم  مزمنم  وأ دو يم  تسم  حةل "  :بأن 
 تنشممأ صممل " :بأنمم  االعت ممةد وع فمم  "صممنةع  أو  ب عمم  مخممد  تعممة   تكمم ا 

 عتبم ن لكم  كةف م  الحقمةئ   مذ و  "صمنةع  أو  ب عم  مخمد  تعة   تك ا  م 
 .والمة  والعقل النف  حف  ف  الحك   الشة   لقصد انتهةًكة المخد  تعة  
 :س جوال العق  يفس  ما إلدمان االجتماعى الضرر

 ال      التم  والتقةل مد والعم   القموان   مم  االصمطدام إلم   ردى واإلدمةن
 والنشمة  القمو  علم   مر   اإلدممةن أن  ب  وقد ،احت ام نظ   المدم  إل  تنظ 

 المتحمد  األمم  منشو ا  ووف  ،المبةدأ   عل  والقد   ،والتخ ل والتذك  واإلد ا 
 وأح ةًنممممة نفسمممم   حةلممم  اإلدمممممةن يعتبممم  م(1973 سممممن  العةلم ممم  الصممممح    ئممم )

 يكممون  حمم   واإلدمممةن ،حمم  وكممةئ  عقممة  بمم   الممواقع  التفةعممل سممببهة   مجسمم
 أو مسممتم ال االسممتعمة   تطلممب نفسمم  ودافمم  بةل ضممة شممعو  عنمم   نممت  ةنفسمم   

 الجسمم  اإلدممةن أممة ،التعب تفةدى أو الس و  إلحدا  العقةق   ألحد الدو ى 
 فم  انقطة  حد  مة فإذا ،حةد    مجس اضط ابة  ظهو  عنهة  ن  حةل  فهو

 مخممممد  أن علمممم  اآل اء وتجممممم  .المممممدم  علمممم  الخطمممم  يحممممد  العقممممة  تنممممةو 
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 بح ممممة  فتكممممة ا المخممممد   أشممممد ممممم  فهممممو ،إدمةنمممم  عنممممد الوفممممة  يسممممبب اله مممم وي 
 األ بمةء مم  للمتخصصم   نتم   العلم م  بةألمةنم  التزامة أننة ش  وال ،اإلنسةن

 المخممممد ا  تعممممة   أن و مممم  ،الجم مممم  بهممممة  ممممرم  التمممم  الحق قمممم  وتجل مممم  ب ممممةن
 الشم يع  أمم   التم  الش ع   والض و ية  الكل   المقةصد  نته  بهة واالتجة 
 ومنمممذ ،األقمممدم   العلممممةء أنعلممم   د  ممم ممممة نمممو د أن بمممأ  وال ،عل همممة بةلحفمممة 

 فمممم  أسممممب  كممممةن والممممذى ،الحشمممم   سمممم مة ال المخممممد ا  خطمممم  أد كمممموا قمممم ون 
 كتةبممم  فممم  "فكممم ى  علممم " يقمممو  كممممة فهممم  ،االجتمةع ممم   مممة  ن وع فممموا ،الظهمممو 

 وجمد فممة ،واألفم اد المجتمعة   هدد فتة  داءمسبوت  ، " االجتمةع   األم ا 
 األخممممق  هممدد زعممة  سمم  فهممو ،إنسممةن ت  ومسممخ وحدتمم  فمم ق  إال مجتممم  فمم 

 .والصح  والم وء  والعف 
 وفسممةد والذلمم  الفتممو  يسممبب الحشمم   تنممةو  نإ :العلمممةء بعممض ويقممو "  

 أنهمة جهم  مم  الخمم  مم  أخبم  إنهة :الذ ب  الحةف  يقو  بل .والعقل المزاج
 تف قمم ال صممدد فمم ممم  المةلك مم  علمممةء ممم ممم  الق افمم  وذ ممب .والمممزاج العقممل تفسممد
 ولمممو ممممد   يكونمممون  الحشممم   أكلممم  أن : "إلممم  الحشممم   وأ ممم  الخمممم  أ ممم  بمم  

 شممة ب فمم  تجممد ة التمم  الممبط  قممو  مممنه  تجممد لمم  سممب ته  أو قمةشممه  أخممذ 
  مة آل النمة  ممحظم  صمح  فم  ش  وال"  بةلبهةئ  ش ء أشب     بل ،الخم 

 أنهمممة ق قممم ح و بمممو  والصمممنةع   الطب ع ممم  بأنواعهمممة المخمممد ا  تعمممة   انتشمممة 
 زاد  إذا"     كمةله  وي  األ م  شمد د المخمد  كمةن إذا أح ةًنمة الوفمة  إل  تردى

 ممممد  اختمفهمممة علممم  المخمممد ا  مممم  نمممو  أى فممم  اإلدممممةن اسمممتم  أو الج عممم 
 التممم  الواقع ممم  الحق قممم  و ممذ  ،الجسممم  اسمممتعداد بحسممب قصممم    حتممم  أو  ويلمم 
 ويظهمم  المتخصصمم   م مم  مم  حتمم  المشممة د  عل همة وتجممم  األ بممةء  مذك  ة
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 المخمد  تعمة   أن مم  قلنمة  مة  ركد ة الحق ق   ذ  ،والمجتم  الف د ف  أ   ة
 الشم   حم م وقمد ،الممة     والعقل النف  ح م  انتهة  إل   ردى ف   واالتجة 

و عة تمم ،  حفظمم  وجمموب فم  الكل مم  والمقةصممد الضمم و ية  مم  عممد  مممة انتهمة 
  التمم  تمثلمم ، ويت تممب عل هممة واجممب شمم ع  و ممذل   نشممأ حمم  المجتممم  والسمملط

ف   اتخةذ كل مة  لزم للقضةء علم  ممة يمم  ح مة  اإلنسمةن وعقلم  ومةلم  سمواء 
بصف  ف دي  أو بصف  جمةع م ، وال يكمون  نمة  وجم  لتخطم   مذ  الح مم  إال 
عند الض و   الت  تب   استخدام المخد  للعمج لحف  النف  أو العقل، وذل  

 ا  التمم  يسممتعملهة األ بممةء فمم  العمممج فممإذا كممةن تعممة   قةصمم  علمم  المخممد
المخد  واالتجة  ف   ح اًمة ش ًعة فإن س ةس  التج ي  بشأن مواجه   ذا األم  

 المح م ش ًعة  نب   أن تتف  م  الش   ومقةصد  ومةيةت  .
ولقد ح م اإلسمم الخم  بنصو  ص يح  قة عم ، والخمم  كممة جمةء فم  

  عص   العنب أو عةم كةلخم  ، وقد سم   خمً ا ألنهة القةمو : مة أسك  م
تخم  العقل أى ست  ، أو ألنهة ت ك  حت  أد ك  واختم  ، أو ألنهة تخمةم  
العقل أو تخةلط ، ومثل ذل  و د ف  لسةن الع ب كمة و د ف  مف دا  القم نن 

 لل امب األصفهةن .
  ألن العممم ب وقممد و د تحممم ي  الخمممم  فممم  اإلسممممم متممد ًجة، وقمممد يكمممون ذلممم

كةنوا مولع   بهمة و ةلحمد   عنهمة فم  شمع    بةلمذا  وكمةن مم  حكمم  الشمة   
التد ج ف  الوقةيم  منهمة واإلعم ا  عنهمة حتم  يصمل الشم   إلم  النهم ، عنهمة 
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 فقد و د ف  سو   البق   قول  تعةل :                    

                      (1). 

 والعةقمممل وال شممم  يجتنمممب ممممة يكثممم  إ مممم ،  ممم  نمممز  قولممم  تعمممةل :       

                                     

     (2).  موا  والتمزام  مذا المن  يمنم  م وال شم  م ا تكمةب المحظمو 

 النهة  تجنًبة للتحذ   الذى وجهت  اآلي  الك يم .
وأخ ممً ا و عممد وقممةئ  أ بتمم  دو  الخممم  فمم  إيقممة  العممداو  والب ضممةء والصممد 

 عم  ذكم  هللا نمز  المن  الق ننم  المحم م للخمم  فم  قولم  تعممةل :          

                                        

                                 

                                             

                                                           
 .219( البق  : 1)
 .43( النسةء: 2)
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(1).  

وقممد تمموا د  األحةد مم  النبويمم  علمم  تحمم ي  الخممم ، ولعمم  شممة  هة و ةئعهممة 
 ومبتةعهة ممة ال يجةد  ف   مسل .

وقممد نممةق  العلمممةء مسممأل  نجةسمم  الخممم  أى اعتبة  ممة نجسمم  بممذاتهة، ولهمم  
فم  ذلم  حجم  أخمذ بهمة الجمهمو  كممة يقمو  الق  بم ، وخمةل  فم  ذلم  الل م  

ع  و عمض المتمأخ ي ، ولم    نمة مجمة  ب  سعد والمزن  م  أصمحةب الشمةفا
تفص ل لهذا الخم  كمة اختل  ف  شمأن التمداوى بهمة وقمد ذ مب إلم  تح يمم  
الجمهممممو ، ممممم  المةلك مممم  واألحنممممة  .. و أى الشممممةفع  فمممم  أحممممد قول مممم  جممممواز 
التمممداوى بمممةلخم  إذا تع نممم  عمًجمممة دون م ممم  ، ويكمممون األصممم   أى الجمهمممو  

الض و   ال يف د جد ًدا فحك  الضم و   عمةم فم  ألن الجواز المعل  عل  حةل  
 الخم  وم   ة م  المح مة .

ولكننمممة بةلنسمممب  للمخمممد ا  بأنواعهمممة الحشممم   واألف مممون والسمممموم الب ضمممةء 
بأنواعهة والعقةق   الت  تر   ف  الحةلم  النفسم   ال نكمةد نم ى خمفمة فم       " 

 التح ي  ذات  " .
" بمنةسب  دخمو  التتمة  بمد م  ذ مب ومنذ أن ع   المسلمون " الحش   

جمممممة    العلمممممةء إلمممم  تحمممم ي  تعممممة   الحشمممم  ، وأكممممل وشمممم ب الكث مممم  منمممم ، 

                                                           
 .91م  90 ( المةئد :1)
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ونمحمم  التق ممد بكلممم  " الكث مم  "، ولمممة كممةن السممل  األوائممل ممم  الصممحةب  أو 
التةبع   أو أئم  المذا ب ل  يع ضوا لحكم  الحشم   فقمد  أى الفقهمةء االسمتنةد 

[ وقممد ذ ممب بعممض العلمممةء إلمم  أن   مســ ر رمــر كــإلمم  الحممد   الشمم ي    
الحشمم   يسممك  فطبقممو الممن  علمم  الحشمم  ، ومممنه  ممم  تنبمم  إلمم  يخممد  فلمم  
يح م القل ل وأوجب التعزي  ف   بمعن  أن  ل  يطب  عل   أحكةم عقو م  الخمم  
وذ ممب كث مم  ممم  العلمممةء إلمم  أنهممة ممم  المسممك ا ، ولممذل   أى أن يحمم م منهممة 

أن   وق  ف  ذل  عقو م  حمد الخمم ، وقمد ذ مب إلم  ذلم  ابم  القل ل والكث  ، و 
دق مم  الع ممد وابمم  ت م مم  والنممووى والممذ ب  وابمم  حجمم  العسممقمن  واله ثممم  وقممد 
اشمتد ابمم   ت م مم  م  حممم  هللا م فمم  قولم  بممةلتح ي  حتمم  قمة : إنمم  ممم  اسممتحل 

عل م  الحش   وزع  أن  حم  فإن  يستتةب فإن تةب وإال قتل م تًدا ال يصل  
وال  دف  م  المسلم  ، وكل مة ي  ب العقل فإن  ح ام وإن ل  تحصل ب  نشو  
وال   ب، وم  نةح   أخ ى فقد استند بعض الفقهةء إل  مة  وا  أبو داود م  

 ع  كل مسك  ومفت . نه  النب   
و عممممض المةلك مممم   مممم ون أنمممم  ال يجممممب فمممم  أكممممل  ،وممممم  ذلمممم  نجممممد الق افمممم 

م ، واسممممتد  علمممم  ذلممممم  بأنهممممة ال تحممممد  أ مممممً ا الحشمممم   أو شمممم    حممممد كمممممةلخ
وإن كةن أشد وأبعد ع  الم ءو ،  ،كةلخم ، وأن أ   ة يختل  ع  تأ    الخم 

بممل إنمم  شممب  أكلمم  الحشمم   بةلبهممةئ  كمممة سممب  أن ذك نممة ويمحمم  أن مممة نممذك   
 نمممة خمممة  بةلحشممم  ي ويمممدخل ف ممم  أيًضمممة بق ممم  المخمممد ا  كمممةألف ون والسمممموم 

   المر    ف  الحةل  النفس   بجةم  أنهمة جم ًعمة مم  المخمد ا  الب ضةء والعقةق
 إذ إنهة ل  تك  ع ف  كةلحش   . 
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* ونجممد زيمممةد  فممم  االتجممة  إلممم  إلحمممةق المخمممد ا  بممةلخم  فممم  جملممم  مممم  
الفتمممةوى الصمممةد   مممم  دا  اإلفتمممةء المصممم ي ، أو مممم    ئمممة  الممموع  أو كبمممة  

، فتموى الشم خ حسمن   11/6/30م  العلممةء فتموى الشم خ الظموا  ى م  حمم  هللا
،       221   م1971سمممن   1فممم  فتةويممم  فتمممةوى شممم ع     مخلمممو  

كممة يجم ى علم  ذلم  االتجمة   م1979  ئ  علمةء الموع  بمةألز   سمن   165
 كث   م  العلمةء المحد   .

فتح ي  المخد ا  أم  ال ش  ف   استنةًدا إل  أن  خب   وأن الضم   منهمة 
 ال سمو       ل والمة  محق  ل   ف   شبه  وقد و د قمو  عل  النف  والعق

[ مممة يعنم  وجموب  فم  الضم   عم  الفم د واألمم  م و مو ال ضرر وال ضـرار   
واجممب ولمم  األممم  وال  توقمم  فمم  نظمم ى علمم  ق ممة  المخممد ا  علمم  الخممم  
توصم إل بة  حك  التح ي     سحب  ف ممة بعمد إلم  التجم ي  مم  ح م  العقو م  

 للخم .  المق   
فهنمممة  اختمفمممة  ال شممم  ف همممة بممم   الخممممو  والمخمممد ا  تنبممم  لهمممة بعمممض 
علممممةء السمممل  ويمكممم  اإلضمممةف  إل همممة أيًضمممة، فةلمخمممد ا  تقتضممم  مواجهتهمممة 
عقو   أشد م  الجلد، ويقتض  أم  الوقةي  ف همة وتعقبهمة أال  لتمزم ف همة عقو م  

 دي .الجلد وال الدل ل الواجب لتوق   عقو   الحد كعقو   ح
ممممم فممممةلخم  ف هممممة خةصمممم   االختمممممة ، و مممم  مممممةال  وجممممد فمممم  المخممممد ا ، 1

والخمو  تنشأ م  االختمة  ف  بعض المواد السك ي  الموجود  ف  الكث م  مم  
النبةتممة  كةلشممع   والعنممب والتممم  والتفممة  و عممض أنمموا  البصممل، والمممواد التمم  

 د .تتكون ف هة الخمو  تختل  ع  المواد الت   تكون منهة المخ
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ممم وإذا كةنمم  الخمممو  لهممة مضممة  ة الصممح   والعقل مم  واالجتمةع مم  بمممة ال 2
حةج  إل  تفص ل  فإن المخد ا  م ال س مة السموم الب ضمةء                ) 

 اله  وي  والكوكة   ( م أس   فتكة بجس  اإلنسةن وعقل  ومةل  م  الخمو .
الخمممم  فممم  العقو ممم   مممم إذا اعتب نمممة المخمممد ا  كمممةلخم  ق ةًسمممة و بممم  حكممم 3

لتنممةو  المخمممد  امتنممم  إعفممةء المتعمممة   أو الممممدم  ممم  العقمممةب، إذ أن ممممدم  
الخم   نب   أن  واج  بأشد العقو ة ، كمة و د حد   يج مز قتلم ،        وال 
يجوز إعفةء  مم  كمل عقو م  إذا تقمدم مم  تلقمةء نفسم  للعممج، فةلحمد ال  نب م  

الخممم  و لممب العمممج، ممم  أن فممت  بممةب إ مةلمم  إذا تقممدم شممخ  مولمم  بشمم ب 
اإلعفةء م  العقو   لمدم  المخد ا  إذا تقدم م  تلقةء نفس  للعمج أم   ب  

 أن  أنسب لهذ  الج يم  وأف د اجتمةع ذا.
 ؟* ه  يم ن إ احة التعا ى للمخ ر فى بل  إسالمى

يختل  الفك  اإلسمم  وفلسف  العقةب ف   ع  الش ائ  الوضمع   ذلم  أن 
كممم   " الح يممم  الشخصمممم   " فممم  بعمممض القمممموان   تمنممم  مممم  تجمممم ي  كث ممم  ممممم  ف

األفعة  بل إن بعض القوان   تق  مبدأ " الح يم  الجنسم  " وال يسمتط ل العقمةب 
ف هة إل  أفعة  تح مهة الش ائ  الد ن   ) كةلزنة ب ضمة الطم ف  (، ب نممة ال يعتمد 

ود الت  تتسةم  بةإلنسةن الش   اإلسمم  بمبدأ الح ي  الشخص   إال ف  الحد
وال تهممبط بمم أل ولممذل  فممإذا  بمم  أن تنممةو  المخممد  يضمم  اإلنسممةن قطًعممة ويضمم  

  ةقت  العقل   ل  يك   نة  سب ل البةحت .
كممممة أن بعمممض الشممم ائ  تعتممم   بحممم  الفممم د فممم  اسمممتخدام جسمممم  و مممو ممممة 

علم   تعة   م  فلسف  اإلسمم ف  التح ي  والتج ي  إذ إن  م  المح م قطًعة 
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اإلنسممةن أن  هلمم  نفسمم  أو يقطمم    ًفممة ممم  أ  افمم  أو  تنممةو  السممموم المتلفمم  
لبدنمم  أو عقلمم ، ويجممب أن تكممون  ممذ  األفعممة  إذا ا تكبمم  دون ضمم و   ملجئمم  

 محم للتح ي . 
وسواء استند  اآل اء الت  تذ ب إل  عدم تجم ي  التعمة   إلم  أنم   نتهم  

الشممخ  فمم  اسممتخدام جسممم  أو  حمم  السمم ي  الشخصمم   أو اسممتند  إلمم  حمم 
إل  أن تج ي  التعة   يحمل تجةوًزا فم  سملط  الضمبط و م  سملط  الحمد مم  
الح ي  أو الملك م  فمإن ذلم  كلم  منطم  م فمو  فم  فلسمف  العقمةب اإلسممم   
الت  تلتزم بتج ي  األفعة  الت  تنته  ح م  الح مة       أو العقمل والممة  دون 

لشمخ  نفسم  وال يمكم  بنمةء علم  نفم  المنطم  ض و   ولو كمةن ذلم  بفعمل ا
السةب  ف  فلسمف  التجم ي  فم  اإلسممم أن  تصمو  إبةحم  اإلتحمة  فم  المخمد  
أو فمم  أى مممةد  تممردى إلمم  إضمم ا  بةلح ممة        أو العقممل، وال  وجممد  نممة مممة 
 تعلممم  بحممم  الشمممخ  فممم  السممم ي  أو ح يتممم  فممم  اسمممتخدام جسمممم  ألن األمممم  

ال فمم دى وينطمموى بذاتمم  علمم  األضمم ا  بممةآلخ ي ، وال   تعلمم  بنشممة  اجتمممةع 
ش  أن اآل اء الت  تذ ب خطأ إل  ح ي  اإلنسةن ف  استخدام جسم  ال تم ى 
مةنًعمممة مممم  إبةحممم  اإلتجمممة  فممم  المخمممد      ممممة دام تنةولممم  بعمممد الشممم اء بح يممم  

 كةمل .
 القانون المصرى وتطور  فى مجال م افحة المخ رات:

مخد ا  فم  مصم  قديمم  وتمتمد إلم  عمد  قم ون، فقمد تعد ظة    تعة   ال
ذك  المق يزى أن  ف  عهد الممةل   دف  اختم  الح ة  االجتمةع   النة  إل  
البح  ع  المخد ، وأقبل الفق اء عل   م  أن  كةن مع وًفة ض    الشمد د وأن 
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اإلفمم ا  فمم  تعة  مم   ممردى إلممم  المممو ، إال أن الدولمم  كةنمم  تعتمم   بز اعتممم  
 ممم 664فمم   عل مم  ضمم يب ، وقممد أل مم  الظممة   ب بمم   تلمم  الضمم يب  سممن  وت

مممكل  و مممةئ   حممم   تبممم   أضممم ا   ب ش  وكمممةن التعمممة   فممم  بعمممض األح مممةن  نتشممم   
ويمة   جهً ا، وال ش  أن األحوا  االجتمةع   أ نمةء الحكم  العثممةن  واخمتم  

لطة  األمممو  كممةن لمم  أ   ممة الكب مم  فمم  شمم و   ممذ  الظممة   ، وقممد اضممط   سمم
م، ومنممذ 1800الحملمم  الف نسمم   إلمم  منمم  تعة  مم  ومعةقبمم  ممم   تعة ممة  سممن  

ذل  الوق  تق يًبمة كمةن لمصم  س ةسم  تشم يع   بةلنسمب  للمخمد ا ، فقمد أصمد  
محممممد علممم  بةشمممة الكب ممم  أممممً ا بمنممم  ز اعممم  الحشممم   ألنممم  الحممم  أنممم  يصممم ب 

ن  لمصمم  وكةنمم  العمممة  بةلكسممل. وانتشمم   الظممة    أ نممةء االحممتم  الب يطممة
م انتش  ف  مص  الكوكة     م  1916نسب تعة   الحش   كب    وف  سن  

اله  وي ، وكةن تجة   ذ  السموم  ب عونهة بمثم  بخم  فةنتشم  اإلدممةن وقمد  
مل وًنممة( وصممد   14عممدد المممدمن   بنحممو نصمم  مل ممون ) وكممةن عممدد السممكةن 

 ممون والكوكممة   ( م بجعممل المخممد ا  ) الحشمم   واألف8/5/1922م سمموم فمم  
م 21/3/1925محظو   وُأح  ل إل  قةنون المواد السةم   م  صمد  م سموم فم  

تحمم ي  اإلتجممة  فمم  المخممد ا ، وجعممل الج يممم  جنحمم  يعةقممب عل هممة بممةلحب  
م  ةلب المبعض بجعمل الج يمم  م ج يمم  التعمة   واإلتجمة  م 1926وف  سن  

واالجتمممممةع  والصممممح ،  جنةيمممم أل ألن المشممممكل  تتعلمممم  بك ممممةن الممممبمد الس ةسمممم 
 إ سة  المتعة   إل  اإلصمح   الخةص . 28لسن   21وأجةز القةنون  ق  

، والمممذى م1952لسممن   351 مم  بممدأ عهممد جد ممد بصممدو  الم سمموم بقممةنون 
وضممم  عقو ممم  األشممم ة  الشمممةق  المر مممد  لجممم ائ  الجلمممب والتصمممد   واالسمممتخ اج 
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و ممم  بممم   التمممةج  وم ممم  والفصمممل والصمممن  واإلحممم از والتعةممممل، وفممم ق فممم  العق
 التةج ، وأل   إ سة  المتعة   إل  اإلصمح   واعتب   مج ًمة.

، و مممذا القمممةنون يعةقمممب م1960لسمممن   182وأخ مممً ا صمممد  القمممةنون الحمممةل  
بةإلعممدام علمم  جمم ائ  الجلممب والتصممد   والفصممل واالسممتخ اج والصممن ، فضممم 

ةلم  العمود أو جن م  ،كمذل  فم  ح 10 000جن   إلم   3000ع  ال  ام  م  
إذ كممةن ممم  تقمم  منمم  الج يممم  موظًفممة منوً ممة بمم  المكةفحمم  وقممد تمم  فمم  التعممد ل 

إلم   33 ف  عقو   المةد   40/66الذى أج ى عل  القةنون بمقتض  القةنون 
إلم  اإلعممدام أو األشم ة  الشمةق  المر ممد  وق مد القمةنون فمم   34اإلعمدام والممةد  

   اإلعدام إال ، د ج  واحد ،    ) أى القةض  ف  النزو  ع  عقو  36المةد  
مكممم   مممم  القمممةنون  48إلممم  األشممم ة  الشمممةق  المر مممد  (، واسمممتحد   بةلممممةد  

إجمم اءا  وتممداب   ضممد  ةئفمم  تجممة  المخممد ا  أو المشممهو  عممنه  ذلمم ، كمممة 
أجةز القةنون عدم توق   العقو   عل  م   تقدم م  تلقةء نفسم  للعممج واألمم  

 لمصحة  العمج  .بةإل دا  ف  أحد ا
ونكتف  بهمذا القمد  فم  عم   التطمو  التشم يع  لس ةسم  التجم ي  والعقمةب 
ف مممة  تعلمم  بجمم ائ  التعممة   واإلتجممة  فمم  المممواد المخممد  ، ونعتقممد أن القممةنون 

دُّ كةفً ة كس ةسم   م1966لسن   40بعد تعد ل  بةلقةنون  م1960لسن   182 ُيع 
ام مممم  فمممم  مصمممم  فهممممو يصممممل إلمممم  أشممممد عقةب مممم  لمواجهمممم   ممممذ  الظممممة    اإلج  

العقو ة  ) اإلعدام واألش ة  الشمةق  المر مد  فم  حةلم  اإلتجمة  ( والسمج  فم  
حةلممم  التعمممة  ، ويفمممت  بةبمممة لتقمممدم الممممدم  للعممممج ويعف ممم  مممم  العقمممةب ويمهمممد 
السممب ل لعمجمم  م و ممذ  المبممةد  العةممم  فمم  القممةنون تجعلمم  متفًقممة ممم  أحكممةم 
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عة  العةلم   ف  مكةفح   ذ  الظة    فضم ع  الحزم الش يع  وأحد  التش ي
 والشد  ف  مواجهتهة . 

 مش الت المجتمع وأثرها:
وقد أو د تحق   أج ت  منظم  ال ونسكو عوامل محدد  منهة الزحمةم الشمد د 
فمممم  المممممدن والتفممممةو  الكب مممم  فمممم  الممممدخو  بمممم    بقممممة  المجتممممم  ونمممممو القمممم   

أعمة  العن ، و   مشكم  اجتمةع م  تكمةد  االستهمك   نموا منح ًفة وتمج د
تتفممم  ف همممة معظممم  المممبمد النةم ممم ، وال شممم  أن لهمممذ  العواممممل أ   مممة فممم  زيمممةد  

 الظة    اإلج ام   عةم  وج ائ  تعة   المخد ا  واإلتجة  ف هة خةص .
ونظممممممً ا أل م ممممممم  دو  الدولمممممم  فممممممم  عممممممممج  ممممممذ  المشمممممممكم  االجتمةع ممممممم  

تد   ذل  وتتخذ كل الوسمةئل للقضمةء علم   مذ   واالقتصةدي ، وألن كل الدو 
المشممكم  فإننممة نمموجز القممو  فمم  أن التصممدى لهممذ  المشممكم   ممو فمم  ذاتمم  

 مواجه  لظة    تعة   المخد ا  واإلتجة  ف هة.
 
 

 الصحة النفسية للفرد
م مممم  أن مممممة  نب مممم  االلتفممممة  إل مممم   ممممو أ م مممم  الصممممح  النفسمممم   للفمممم د وك ف مممم  

الممنف  الحممد   يسممتهد  البحمم  عمم  أممم ا  الممنف  ووضمم   الوصمو  إل هممة، وعلمم 
فمم و  مختلفمم  لعمجهمممة وقممد عممم   عممةل  المممنف  الشممه   ف ويمممد الشخصمم   بأنهمممة 
تفةعل متبةد  بم   حةجمة  الفم د الداخل م  ) ال  ائمز ( و م   العمةل  الخمة ج  م   كمز 
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الصم ا   ذل  عل  ال  ائز ع د  ة اعتب  مة األسمة  وجعمل دو  الب ئم  أنهمة  م   فم 
 أل إذ قد تف   ق وًدا تقةوم ال مبة  وم  حص ل  الص ا  تتكون شخص   الف د.

والواقمممم  أن وجهمممم  النظمممم  اإلسمممممم   فمممم  الصممممح  النفسمممم   تختلمممم  عمممم   ممممذا 
التصممو  الممذى   كممز علممم  الممذا  حتمم  يصممل إلممم  أدوا   فولتهممة األولمم  لمع فممم  

الفم د النفسم   وتصم فةت   أم اضهة... وال مةن  ش ًعة م  بح  ذلم  لمع فم  أمم ا 
الشةذ ، ودون أن نتدخل ف  مبةح  علم  المنف  ونقمد ة إسممم  ة نكتفم  بمةلقو  بمأن 
النف  ف  اإلسمم تتحمل مسئول   أفعةلهة دائًمة، مة ل  تك   نة  عة م  فم  العقمل 
) كةلجنون أو العت  ( فةلنف  وإ ادتهة  م  التم  تحم   الجسمد ال تكمةب فعمل معم   

القمم نن الكمم ي  نمممةذج الممنف  البشمم ي  فمم  تممد جهة الممذى يمكمم  االنتقممة  بمم   وقممد أو د
ممم  م حلمم  إلمم  أخمم ى، فممةلنف  أمممة   بةلسمموء، والممنف  قممد تكممون لواممم ، وقممد تكممون 
نفًسة مطمئن  ويش   ذلم  إلم  تمد ج المنف  مم  تعمود األمم  بسموء األفعمة  واألقموا  

ا ج الخ مم  إلمم  د جمم  إلمم  م حلمم  ت دد ممة بمم   الخ مم  والشمم   مم  إلمم  ت ق  ممد  هممة فمم  م 
 اال مئنةن النفس .

والذى يستفةد م  ذل  أن إصم  الف د نفسً ة وضمةن صمحت  النفسم    مو 
أمممم  يقممم  دائًممممة فممم  اإلمكمممةن، ولكنممم  يحتمممةج بمممم شممم  إلممم  تعمممةون مممم  جهمممة  
عد ممد  فمم  م احممل ح ةتمم  المختلفمم ، ومتمم  أد   ممذ  الجهممة  عملهممة كممةن ذلمم  

 إلنح ا  وم  صو  تعة   المخد ا  أو اإلتجة  ف هة.وقةي  للف د م  ا
إن اإلسمم  نظ  إل  الف د بةعتبة   قةبم لكل توج م  مم  بدايم  ح ةتم  إلم  
نهة تهمة م ممة دام  تمتم  بقموا  العقل م  م ولمذل  ال يعتبم  متعمة   المخمد  ضمح   
 بحممة  ممم  األحمموا  إال إذا اسممتد ج أو خممد  بأخممذ المخممد  دون علممم  أو كممةن
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دون البلممموو، ولكنممم  فممم  م ممم  تلممم  الحمممةال  يعمممد نفًسمممة مسمممئول  توجممم  جهمممد ة، 
وينطبمم  علمم   ممذا الجسممد إ ادتمم  وال يخفمم  أن ت ك ممز النظمم  علمم  أن المممدم  
ضح   ف  كل األحوا  أم  ضة  بمكةفح   ذا الداء ض ً ا بل ً ة ألن اإلدمةن 

ولمم  وال  نب مم  أن يسممبق  تنممةو  المخممد  بح يمم  كةملمم  فمم  الممم   أو الممم ا  األ
يفهمممم  ممممم  ذلمممم  االعتمممم ا  علمممم  عمممممج المممممدم  أو حتمممم  تخف مممم  مسممممئول ت  
الجنةئ م ، ولكم  الممدم  لم   إال شخًصمة بمدأ فم  تنمةو  المحم م بموع  وإد ا ، 
وينب   أن يكون مسئوال ع  ذل  و و أصل مق   ف  الشم   ال يجموز إ مةلم  

ممممممة زا  المممممم   النفسممممم  مممممم فةإلدممممممةن لممممم   إال م ًضمممممة نفسممممم  ة أو جسمممممم  ة، و 
والجسمةن  م حت  ف  القةنون الوضع  م ال يعد مبم ً ا لععفمةء مم  المسمئول  ، 
إذ يقتص  اإلعفةء عل  الم   العقل  . و و مة  تف  م  قواعمد الشم يع  فم  

 المسئول   الجنةئ  .
 
 

 دور األسرة :
أكبمم  ويقم  علم  األسمم   مم  وجهمم  النظم  اإلسممم   والخلق مم  واالجتمةع م  

المسممئول  ، إذ تحممت  الشمم يع  علمم  األب واألم وجم مم  األول ممةء واجممب النصمم  
والتوج مم  واإل شممةد،  ويممأ   األب واألم إذا أ مممل أحممد مة فمم  التوج مم  والم اقبمم  
أو التصمم   بط يقمم  تممدف  أو تسممهل اإلنحمم ا  لممم  يخضمم  لوال تهمممة وال شمم  

أو يقلممل منهممة أى دو  أليمم   أن مسممئول   األسمم    مم  مسممئول   أصممل   ال  ل  هممة
 مرسسة  اجتمةع  .
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 دور الم رسة :
ويأت  بعد ذل  دو  المد س ، وم  الواجب أن يكون ضم  منة   التعلم   
ف  م احل  المختلف  لف  النظ  إل  أض ا   ذ  الظة   ، فةألم     ال  توق  
علمم  مجمم د النصمم  والتوج ممم  إلمم  الفضممةئل بممل  نب ممم  أن تكممون  نممة  أمثلممم  
واضممح  عمممة قممد يصممةد  اإلنسممةن فمم  ح ةتمم  ممم  دواعمم  السممقو  وأن يكممون 
تنممةو   ممذ  المسممأل  بصمم اح  حتمم  يسممتق  لممدى صمم ة  السمم  أن اإلقممدام علمم  

إ م  د نم  وخلقم    تمب مضمةً ا شمد د  علم  الفم د والمجتمم   وتنةو  المخمد   م
 وت س خ ذل  ف  نفو  الص ة  وقةي  ض و ي  للشبةب.

 االجتماعية المسج  والمؤسسات
وتقمموم المرسسممة  االجتمةع مم  كممةلنوادى والجمع ممة  الثقةف مم  والعلم مم  بممدو  
كب مم  فمم  التممأ    علمم  سمملوك ة  الشممبةب وممم   نممة يجممب أن يكممون فمم  نشممة  
 ممذ  المرسسممة  قممد  كب مم  ممم  التوج مم  بةلنسممب  لهممذ  الظممة    وأن يكممون ذلمم  

إذ ال يمكم  االعتممةد ضم  ا تمةمة  دائم  ع    ي  المحةضم ا  والنمدوا  
 عل  المرسسة  الحكوم   وحد ة ف   ذا المجة .

إن مكةفحم  ظممة    تعممة   المخممد  تحتممةج إلمم  جهممد األجهممز  المتخصصمم  
فمممم  الضممممبط والمنمممم  وتطب مممم  التشمممم ي ، ولكمممم  القضممممةء علمممم  الظممممة    وتقل ممممل 

 حجمهة إل  أقل حد ال  توق  عل  التش ي  وحد  أو العقو   وحد ة.
ء األخمق  للف د منذ  فولت  وف  م احل عم   المختلف   و الذى إن البنة 

يستط   أن يجعل السقو  ف  إدمةن المخد ا  " عمًم ف دي مة شمةذ ا " و مذا  ممة 
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ال يسممتط   التشمم ي  أن  رديمم  بممل تقمموم بمم  جم مم  المرسسممة  التمم  تسممه  فمم  
لب ممم  والمد سممم  البنمممةء األخمقممم  للفممم د علممم  أسممم  سمممل م  د ن  مممة وخلق  مممة فممم  ا

واألمةك  المفتوح ، وال ش  أن المسجد يعد المرسس  التم  تمردى  مذ  ال سمةل  
بةلذا ، فإذا كةن  األس   إل  جةنب المد س  ف  الت     وكةن  المد س  تعلم  
وت  ممم  مًعمممة فمممإن المسمممجد  بنممم  الفممم د د نً مممة وخلقً مممة، ونظمممً ا ألن جهمممد المسمممجد 

  المممد ن  والت  ممموى فإنممم  يصمممب  أشمممد وأبقممم  والممدعة  ف ممم   ت كمممز فممم   مممذا الهمممد
وأدوم فمممم  الممممزم  الطويممممل، ويقتضمممم  ذلمممم  أن  ممممزداد توجمممم  دو  العبممممةد  إلمممم  
مكةفحممم  اآل مممةم والمعةصممم  التممم  تمممر   فممم  ك مممةن المجتمممم  وقد تممم  وتمةسمممك  . 

 ويمك  للكن س  أيًضة أن تسه  بدو  ة ف   ذا المجة .
ممم  األسمم   حتمم  المسممجد  ممو  إن ق ممةم كممل المرسسممة  التمم  ذك نة ممة بممدًءا

المممذى يحقممم  الصمممح  النفسممم   للفممم د، والتممم   مممردى اختملهمممة إلممم  السمممقو  فممم  
ج يممم  تعمممة   المخمممد  أو اإلتجممة  ف ممم ، فةلتشممم ي  مهمممة كمممةن قةسمممً ة، وأجهمممز  
الضممممبط والمكةفحمممم  مهمممممة كةنمممم  مت قظمممم  فممممإن بدايمممم  اإلنحمممم ا  تكممممون نت جمممم  

المرسسممة  االجتمةع مم ، والتشمم ي  بعممد  التفم يط فمم  دو  األسمم   أو المد سمم  أو
ذلمم  إذا كممةن منةسممًبة يسممتط   التكفممل بمواجهمم  الظممة    اإلج ام مم  فمم  حجمهممة 

 المعتةد أي ة كةن  صو تهة.
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