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 يهخص انجحث :

حقيقة المنشطات كمككناتيا عمى اختبلؼ أنكاعيا  عف الدراسة تكشؼ ىذه
؛ حيث إف التناكؿ كبياف فكائدىا كأضرارىا كتأثيرىا عمى صحة اإلنساف 

 عميو يترتب العشكائي لبعض أنكاع المنشطات دكف استشارة أك كصفة طبية
 الحرص كؿ المباركة حريصة سبلميةاإل الشريعة ٕكاف األركاح ، في بالغة أضرار
الضرر  بو ييمًحؽ قد ما كؿ مف تعالى ، اهلل كرمو الذم حماية اإلنساف عمى

ظاىرة تعاطي دراسة ، مما يتطمب ىذا األمر  األشكاؿ مف شكؿ بأم كاألذل
حجـ مع  يتطابؽ فقيي تصكر لكضع معمقة تأصيمية عممية دراسة المنشطات

ى حتى يتسنى لئلنساف اإلقداـ عم ؛يا المختمفة كأنكاعظاىرة بصكرىا ىذه ال
أك البعد عنيا ؛ كفقا ألحكاـ الشرع اإلسبلمي كقكاعده  تناكؿ المنشطات

 كضكابطو .
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Physical stimulants and their impact on human health 

from the perspective of Islamic jurisprudence 

 

Research Summary : 

This study reveals the reality of doping and its components 

of all kinds and their benefits and their effects on human 

health. The indiscriminate treatment of certain types of 

doping without consulting or prescription results in severe 

damage to life, and the blessed Islamic law is keen to 

protect the person whom God has honored This is 

necessary to study the phenomenon of doping. An in-depth 

scientific study is conducted to develop a conceptual 

perception that corresponds to the size of this phenomenon 

in its various forms and forms so that the person can take 

the initiative Or far away from her; in accordance with the 

provisions of Islamic law and rules and controls. 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ادلقذيخ
اىـ الذم أحؿ لعباده الطيبات كحـر عمييـ الخبائث كنيرب العالميف الحمد هلل 

عف كؿ ما يفسد دينيـ أك يضر بمصمحتيـ كشرع ليـ مف الديف ما يقييـ كؿ 
ما يمحؽ الضرر بنفكسيـ كعقكليـ كمجتمعاتيـ كيحمييـ مف الشقكة كالضياع 
في الدنيا كالحسرة كالندـ في اآلخرة ، كأصمي كأسمـ عمى المبعكث رحمة 

األحكاـ كاآلداب  ألمتو فيالذم بسيدنا محمد النبي األمي الكريـ  لمعالميف
الميـ صًؿ كسمـ كبارؾ عميو ، كعمى آلو  - بقكلو كفعمو -كاألخبلؽ الشرعية 

 الطيبيف الطاىريف ، كأصحابو المخمصيف المتقيف العامميف بأحكاـ الديف .                      
 ،،،،أما بعد 

بيف مف األمكر المألكفة  يالعصر الحال يالمنشطات ف استخداـقد أصبح ف
لناس ؛ حتى غدت ظاىرة تعاطي المنشطات بمثابة مرض العصر ،إننا في عالـ ا

اليـك ، سكاء في العمؿ ، في البيت ، في المدرسة ، في الجامعة ، خاصة كقت 
االمتحانات بيف الطبلب ، كفي األندية كالمبلعب ، حيث تجرل  مكاسـأداء 

رىاؽ كالتعب ،كفي المسابقات الرياضية ،كفي حياتنا اليكمية ، حيث يسكد اإل 
غرؼ النـك المغمقة ، حيث تحدث المشاكؿ الجنسية بيف الزكجيف نتيجة العجز 

 أك البركد الجنسي .
مف  المنبية بأنكاعياالمنشطة ك  كادالمحتى بدا في حقيقة األمر كأصبح تناكؿ 

مـ ف بيف الناس كالسائدة في كؿ المجتمعات ،التقاليد المتعارؼ عمييا بيف 
نما امتد األمر إ ك مثبل، يف يالرياضطائفة معينة كعمى المنشطات  يتعاطيقتصر 

فمقد أصبح الطالب يتعاطى بعض األقراص كاألدكية المنشطة ، لى كؿ الطبقات إ
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 المنشطات العتقاده أف؛  المذاكرة يتساعده عمى االنتباه كالتركيز ف يلك

 زمنية أقؿ ،الكسيمة األنجح في زيادة كفاءة المخ عمى االستيعاب في فترة 
 يجؿ االنتباه كالتركيز فأكرجاؿ األعماؿ كالحرفيكف كالفنانكف يتناكلكنيا مف 

، خاصة أثناء فترة ،ككذلؾ فئة السائقيف المسافريف لفترات طكيمة  كيفية العمؿ
، كنجد األزكاج عمى اليقظة االنتباه ك  يتعاطكف المنشطات مف أجؿالسير، 

ف المنشطات عند المعاشرة الجنسية مختمؼ مستكياتيـ كأعمارىـ يتعاطك
لزكجاتيـ ؛ نظرا لعجزىـ الجنسي أك مف أجؿ زيادة متعتيـ ،كٕاشباع نيميـ 
الجنسي ، فميست ظاىرة تعاطي المنشطات حكرا عمى طائفة معينة مف الناس ، 
بؿ نجد الكؿ يجرم كراء تجديد تكازنو كزيادة أدائو كقدراتو كذلؾ باستخداـ مكاد 

بح اإلنساف اليـك يحمؿ في أحد جيكبو قرصا ميدئا ،كيحمؿ منشطة ؛ حتى أص
 في جيبو اآلخر قرصا منشطا.

، ككـ مف نجـك ذه المنشطاتكـ مف أسماء كبيرة سقطت ضحية ليكلكف :  
، ككـ مف  دفعكا ثمنان باىظان مف صحتيـ كسمعتيـ لقاء تعاطي ىذه المنشطات

اإلفراط في تناكؿ المنشطات ، أناس ماتكا بالسكتة الدماغية أك القمبية نتيجة 
 دكف ضركرة داعية أك كصفة طبية الزمة .

؛ حيث إنو يمس جكىر حياتنا فيما يتعمؽ بالناحية  كنظرا ألىمية ىذا المكضكع
حقيقة ىذه المنشطات عمى  أبيفف أاالجتماعية كاألخبلقية كالصحية أردت 

حة اإلنساف، كبياف آثارىا النافعة كالضارة لص الكقكؼ عمى، ك  اختبلؼ أنكاعيا
حتى يتسنى لئلنساف اإلقداـ عمييا أك البعد عنيا ؛ كفقا  حكميا الشرعي ؛

 ألحكاـ الشرع اإلسبلمي كقكاعده كضكابطو .
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أردت أف أساىـ بالكتابة في ىذا المكضكع كجاءت دراستو تحت  فنظرا لذلؾ :

قو عنكاف : ) المنشطات البدنية كأثرىا عمى صحة اإلنساف مف منظكر الف
    اإلسبلمي ( .

يمكف تمخيص أىداؼ ىذا البحث في دراسة حقيقة المنشطات  :أىداؼ البحث 
كمككناتيا عمى اختبلؼ أنكاعيا ؛ حيث إف التناكؿ العشكائي لبعض أنكاع 

 ،األركاح في بالغة أضرار عميو يترتب المنشطات دكف استشارة أك كصفة طبية
 الذم حماية اإلنساف عمى الحرص كؿ المباركة حريصة اإلسبلمية الشريعة ٕكاف

األشكاؿ ،  مف شكؿ بأم الضرر كاألذل بو ييمًحؽ قد ما كؿ مف تعالى ، اهلل كرمو
فبل بد مف دراسة ىذا المكضكع دراسة عممية جادة متخصصة تمـ شتات ىذا 

كٕاثراء المكتبة اإلسبلمية بمثؿ  الشرعي ، والمكضكع بغية اإلسياـ في بياف حكم
  المستحدثة . ىذه النكازؿ

 مفيـك تحديد في مشكمة البحث كالدراسة تتحدد :كالدراسة مشكمة البحث 
كمشتمبلتيا  الكقكؼ عمى حقيقتياالشرعي ،ك  المنظكر كحقيقة المنشطات مف

كبياف فكائدىا كأضرارىا كتأثيرىا عمى صحة اإلنساف ، مما يتطمب ىذا األمر 
 تصكر لكضع معمقة صيميةتأ عممية دراسة ظاىرة تعاطي المنشطاتدراسة 
 . كأنكاعيا المختمفة كالمتعددةظاىرة بصكرىا حجـ ىذه المع  يتطابؽ فقيي

بعد البحث في ثنايا الكتب كالمؤلفات كمف خبلؿ شبكة الدراسة السابقة : 
لـ أقؼ عمى كتابة سابقة أفردت دراسة ىذا  المعمكمات العالمية ) اإلنترنت (

ي ىذا البحث ،كلكف ىناؾ بعض الدراسات المكضكع بشكؿ مستقؿ كما جاء ف
حيث تناكؿ بعض  ،منشطات لم تناكليا حيث مف الدراسة ىذه مع التي تمتقي

ت جعرلتي السابقة ت اسادرالكمف أىـ ىذه اىذا المكضكع ، الباحثيف جانبا مف 
زيف العابديف بف الشيخ بف ( لنكازؿ في األشربة ل) ا:  ب: كتا منيادت فكألييا إ
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لى كألابعة طلا - سعكديةلبا كنكز إشبيمياكرات دار منشف م،  دريسيأكزيف اإل

 .(  ـَُُِ ػىُِّْ) 
المنشطات كالكقكؼ عمى حقيقتيا بصكرىا المختمفة بياف لطرؽ في كتابو تحيث 

بياف المنشطات الذىنية كاإلدراكية ،إال أنو لـ يتطرؽ لكبياف حكميا الشرعي 
دراسة مكضكع المنشطات كما جاءت  كحكميا الشرعي ، كما أنو لـ يتكسع في

، إذ تشتمؿ عمى  جامعيةت حاكأطركسائؿ رأف أصؿ كتابو ضمف ـ بحكىنا 
مكضكعات متعددة كيضيؽ المقاـ في التعمؽ لدراسة كؿ مكضكع مف كؿ جكانبو 

. 
كما يكجد بحث : ) المنشطات الجنسية مف منظكر الفقو اإلسبلمي لؤلستاذ 

مجمة البحكث  اتمنشكر إدريس ( كىك ضمف الدكتكر : عبد الفتاح محمكد 
كقد اقتصر  ىػ(ُّْٔلعاـ )ؿ اإلسبلمية العدد ) األكؿ ( إصدار شير ربيع األك

فيو فقط عمى دراسة ما يتعمؽ بالمنشطات الجنسية عند كجكد العجز الجنسي 
لمرجاؿ كلـ يتطرؽ لؤلنكاع األخرل لممنشطات ، كما لـ يتعرض ىك كسابقو 

لقانكنية لتعاطي بعض أنكاع ىذه المنشطات ، كىناؾ دراسات أيضا لممسئكلية ا
أخرل تمتقي مع ىذه الدراسة ،إال أنيا متعمقة بجانب كاحد مف جكانب المكضكع 

،  الدراسات ىذه معظـ فإف ، كمنعا لئلطالة فقد ذكرتيا في ثبت المراجع ، كلذلؾ
 . البحث لـ تكف كافية ككافية لكؿ جكانب المكضكع كما جاءت ىنا فى ىذا

ف كا،إذ  لقيمةا ىذه الدراسات السابقة قد استفدت كثيرا مفف :كبالرغـ مف ذلؾ 
 .حكاموأفي تجمية ـ إلسياكع كاضكلمطرؽ الة كفي محاؽ لسبب اقصىا ل

عند كتابتي في ىذا المكضكع  -مستعينا باهلل تعالى  -حرصت : منيج البحث 
لمعمكمات المتعمقة بمادة أف أتبع المنيج العممي االستقرائي كذلؾ بتتبع ا

دكف تساىؿ في  بمغة سيمة مفيكمة لكؿ قارئكذلؾ مكضكع البحث مف مظانيا ،
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 ،كما اعتمدت عمى المنيج المقارف في المسائؿ الخبلفية  قكاعد المغة العربية ،

 .مراعيا في كؿ ذلؾ أمانة النقؿ
 ثةثبل اقتضت طبيعة مكضكع البحث أف أقسمو إلى : مقدمة، ك خطة البحث : 

 :،كخاتمة  كما يمي مباحث

أكالن : المقدمة : تحدثت فييا عف أىمية مكضكع البحث ،كالدراسة السابقة 
  ،كمنيج الكتابة فيو ،كخطتو.

ك تحفيز اإلدراؾ كالتنبيو العقمي  القدرة كالطاقةنشطات المبحث األكؿ : م ثانيا :
 : يفبمكيشتمؿ عمى مط كحكميا الشرعي ،

،  الطاقة كالحيكية كالنشاط ، كحكميا الشرعيات نشطالمطمب األكؿ : م
 كيتضمف الفركع التالية : 

كمككناتيا كأسماؤىا ،  –منشطات كمشركبات الطاقة طبيعة  الفرع األكؿ :
 كيتضمف المسائؿ التالية : 

 المسألة األكلى : التعريؼ بمشركبات الطاقة كمككناتيا . 
 .اقة مشركبات الط ءأىـ أسما:  المسألة الثانية 

 . مشركبات الطاقة إيجابيات كسمبيات الفرع الثاني :
 .  الحكـ الشرعي لمشركبات الطاقةالفرع الثالث : 

مب الثاني : منشطات القدرة الذىنية كاإلدراؾ كالتنبيو العقمي كحكميا المط
 شتمؿ عمى فرعيف:كي الشرعي ،

عقمي كحكميا المنشطات الطبيعية لزيادة القدرة كالتنبيو ال الفرع األكؿ :
 الشرعي،كفيو مسألتاف :
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الطبيعية المنبية لمذىف كالمحفزة نشطات : أنكاع المالمسألة األكلى

 لئلدراؾ،كفكائدىا كأضرارىا الصحية. 
المسألة الثانية : الحكـ الشرعي لممنشطات الطبيعية المحفزة لئلدراؾ كالتنبيو 

 العقمي .
المحفزة لئلدراؾ كالتنبيو  المنشطات الطبية الكيميائية الفرع الثاني :

 العقمي،كيشتمؿ عمى ثبلث مسائؿ : 
المسألة األكلى : نماذج مف األدكية المستخدمة لتحفيز اإلدراؾ كتنشيط الذاكرة 

 كالتنبيو العقمي.
المسألة الثانية : فكائد كأضرار المنشطات الطبية المحفزة لئلدراؾ كالمنبية 

 لمذىف.
عي لممنشطات الطبية الكيميائية لتحفيز اإلدراؾ الحكـ الشر  المسألة الثالثة :

 . كالتنبيو العقمي
 المبحث الثاني : المنشطات الجنسية كحكميا الشرعيثالثا : 

 الصحية كأضرارىا ىافكائدك المنشطات الجنسية المطمب األكؿ : التعريؼ ب
 ،كيتشتمؿ عمى فرعيف:

 .المنشطات الجنسية كأنكاعيا التعريؼ ب الفرع األكؿ :
 المنشطات الجنسية الصحية الناجمة عف تعاطي ضراراألفكائد ك : اللفرع الثاني ا
. 

،كيشتمؿ عمى  المطمب الثاني : الحكـ الشرعي لتناكؿ المنشطات الجنسية
 فرعيف:

 الحكـ الشرعي لتناكؿ المنشطات الجنسية الطبيعية. الفرع األكؿ :
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ية الطبية ،كيشتمؿ عمى الحكـ الشرعي لتناكؿ المنشطات الجنس الفرع الثاني :

 غصنيف :
دكف حاجة تناكؿ المنشطات الجنسية الطبية لالحكـ الشرعي الغصف األكؿ : 

 إلييا كٕانما مف أجؿ زيادة المتعة الجنسية .
لمف ىك في تناكؿ المنشطات الجنسية الطبية الغصف الثاني : الحكـ الشرعي ل

 حاجة إلييا ،كيشتمؿ عمى مسألتيف : 
إذا كانت ال تشتمؿ عمى المنشطات الجنسية الطبية : حكـ تناكؿ  المسألة األكلى

 مسكر أك مخدر كلكف يترتب عمييا بعض األضرار كاآلثار الجانبية .
إذا كانت تشتمؿ عمى  المنشطات الجنسية الطبيةالمسألة الثانية : حكـ تناكؿ 
 مخدر أك مفتر يغيب العقؿ. 

مف ىك في حاجة لالمنشطات الجنسية تناكؿ المبيحة لضكابط المطمب الثالث : ال
 . إلييا

كمادة مبطئة ( كنحكه  الترامادكؿ)  الطبي المطمب الرابع : استخداـ العقار
 ، كيشتمؿ عمى فرعيف: جنسية لمزكجةلسرعة القذؼ عند المعاشرة ال

كمادة مبطئة ( كنحكه  الترامادكؿالحكـ الشرعي الستخداـ )  الفرع األكؿ :
 جنسيا . عاشرة الزكجةلسرعة القذؼ عند م

( أك تسييؿ استعمالو  الترامادكؿالمسئكلية القانكنية الستخداـ )  الفرع الثاني :
 كمنشط جنسي .

كيشتمؿ عمى  رابعا : المبحث الثالث : المنشطات الرياضية كحكميا الشرعي ،
 ثبلثة مطالب :

،  صحيةال كأضرارىا ىافكائدك  رياضيةالمنشطات الالمطمب األكؿ : التعريؼ ب
 كيشتمؿ عمى فرعيف:
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كأنكاعيا. رياضيةالمنشطات ال: التعريؼ ب الفرع األكؿ  

الصحية . كأضرارىا رياضيةالمنشطات ال فكائد:  الفرع الثاني  
 المطمب الثاني : الحكـ الشرعي لتناكؿ المنشطات الرياضية .

 الرياضية .  لمنشطاتتعاطي االمسئكلية القانكنية لالمطمب الثالث : 

: الخاتمة : كتشتمؿ عمى أىـ النتائج ،كالتكصيات التي تكصمت إلييا سا خام
 في ىذا البحث .
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 ادلجحث األٔل

 ٔ حتفٍض اإلدساك  انقذسح ٔانغبقخُشغبد ي
 ٔانتُجٍّ انؼقهً ٔحكًٓب انششػً

مف بيف التقاليد المتعارؼ عمييا بيف الناس كالسائدة في كؿ المجتمعات تناكؿ 
لمنشطة التي يعتقد أنيا تمد الجسـ بالحيكية كالنشاط ككذلؾ المشركبات ا

العقاقير كالمكاد المنبية بأنكاعيا ، إذ يقبؿ عمى تناكليا كثير مف الناس كخاصة 
الطبلب عند حمكؿ مكاسـ االمتحانات ؛ العتقادىـ أنيا الكسيمة األنجح في زيادة 

عف طرد الصداع كفاءة المخ عمى االستيعاب في فترة زمنية أقؿ ، فضبل 
كالخمكؿ كالكسؿ عنيـ ،ككذلؾ فئة السائقيف المسافريف لفترات طكيمة ، خاصة 
أثناء فترة السير، فيي تؤدم عند تعاطييا إلى اليقظة كزيادة الطاقة كالنشاط 

  ،كمف ثـ : فإف الحديث عف ىذا المبحث ينتظـ في مطمبيف ،كما يمي :

 ادلغهت األٔل 
 ٔانُشبط ، ٔحكًٓب انششػً انغبقخ ٔاحلٌٍٕخُشغبد ي 

ىذه األياـ نتشر في احتياج الجسـ ليا ، فقد انظران لؤلىمية الكبيرة لمطاقة، ك 
كالتي ييعتقد أنيا تعزز مف مستكيات  (لطاقةامشركبات )  ما يعرؼ بػ بشكؿ كبير

أسكاؽ العالـ كمصدر لمنشاط كتـ التركيج ليا في معظـ الطاقة بالجسـ، 
الكثير مف  يالشعارات الرنانة ففي ظؿ غـر بيا الشباب فأكالطاقة  كالحيكية

 العالـ يمشركبات فلم المنتجة شركات التركج ليا كبرل  تيالحمبلت اإلعبلنية ال
. 

http://www.clalit.co.il/ar/20plus/Young_style/Daily_health/articles/energydrink.htm
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نجحت أساليب الدعاية الخاصة بمشركبات الطاقة في السيطرة عمى عقؿ  حيث 

المستيمؾ بشكؿ لـ يسبؽ لو مثيؿ خاصة في أكساط المراىقيف كالشباب الذيف 
القكة الجسدية كقكة التحمؿ ك غير  ييبحثكف عف كسائؿ مختمفة إلثبات ذاتيـ ف

بيا كأصبحكا  كاغرمأباؿ الشباب عمييا ك ازداد إقحتى  ذلؾ مف أحبلميـ
 . يتناكلكنيا بشكؿ يكمي دكف التفكير بأضرارىا كتأثيراتيا السمبية عمى أجساميـ

  ينتظـ في الفركع التالية : كالحديث عف ىذا المطمب

 منشطات كمشركبات الطاقة ، كمككناتيا ،كأسماؤىا :طبيعة الفرع األكؿ : 
الية : كيتضمف ىذا الفرع المسائؿ الت  

 ادلاأنخ األٔىل : انتؼشٌف مبششٔثبد انغبقخ ٔيكَٕبتٓب :
ىي مشركبات تنتمي إلى مجمكعة األغذية  أكال : التعريؼ بمشركبات الطاقة :

التكريف، ك ،  الكافييف : مثؿ شطاتالكظيفية ألنيا تحتكم عمى أنكاع مف المن
(  Stimulant drinksبػ ) كربكىيدرات، كتسمى في اإلنجميزية ك فيتامينات، ك 
. 

مشركبات فالمعنى المقصكد مف ىذه المشركبات عند مف أطمؽ عمييا اسـ ) 
( ىك القكة كالحيكية كالنشاط ، حيث إف ىذه المشركبات تمد الجسـ  الطاقة

بالقكة كالطاقة البلزمة ،إال أف ىذه التسمية لـ تكف صادرة مف أىؿ االختصاص 
،كٕانما ىك مصطمح أك اسـ تجارم  حتى تككف مصطمحا غذائيا لو مدلكؿ صحيح
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يستخدمو الصناع كالتجار أصحاب الشركات التجارية بيدؼ التركيج لمنتجاتيـ 

(ُ.) 

 اسـ تجارم كال يكجد ليا تعريؼ محدد أك متفؽ عميو . مشركبات الطاقةف

كليذا عرفت ىذه المشركبات مف جية االتحاد األكركبي بأنيا : مشركبات 
مكاد بتركيزات مرتفعة مثؿ : الكافييف ،كالتكريف خفيفة تحتكم عمى بعض ال

كالفيتامينات كغيرىا مف المكاد المضافة كقد تحتكم عمى مصدر لمطاقة أك مكاد 
 (.ِأخرل )

كما عرفت بأنيا : مشركبات غازية أضيفت ليا عدة مكاد منشطة مثؿ الكافييف 
يات كبعض كغيره بصفة مباشرة أك غير مباشرة ،كٕاضافة بعض المكاد مف السكر 

 ( .  ّالخبلصات النباتية المنشطة مثؿ الجكرانا كنحكىا )

                                           

كنكز دار  ،كما بعدىا ط :ُٔٓ/ زيف العابديف اإلدريسيينظر : النكازؿ في األشربة ل (ُ)
 –(،كمشركبات الطاقة  ـَُُِ ػىُِّْلى ) كألاعة بطلا - سعكديةلبا إشبيميا

بحث  – ٖلمدكتكرة : أماني عميكم الرشيدم / –االنتشار الكبير بيف الشباب كاألطفاؿ 
إصدار : كحدة المسئكلية المجتمعية  –ية منشكر ضمف سمسمة المطبكعات التكعك 

 بجامعة الممؾ عبد العزيز بالسعكدية .

 مرجاف السابقاف .( ينظر : الُ)

( ينظر : مشركبات الطاقة كعبلقتيا بالنشاط كالحيكية لمدكتكر : محمكد عمى الصعيدم ِ)
ىػ ( ُِْْ( لعاـ ) ّٗبحث منشكر بمجمة التغذية كالصحة بالسعكدية عدد ) – ُٓ/

بحث منشكر  – ْْ،كمشركبات الطاقة الكىـ كالحقيقة لمدكتكر : سعد األنصارم /
( ـََِٓ ىػُِْْ( إصدار شير مارس عاـ )ُٔٔبمجمة المستقبؿ بالسعكدية عدد )

كتاب إلكتركني منشكر عمى  –حيكية كنشاط أـ دمار كأضرار  -،كمشركبات الطاقة
 . ّشبكة اإلنترنت لمدكتكر : حساف مصطفى البيركمي /
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ـ ( كتنتجيا في ُٕٖٗبدأت ىذه المشركبات تنتشر في العالـ منذ عاـ ) كقد 

كتسعى شركات إنتاج ىذه ، األساس شركات نمساكية كىكلندية كبكلندية 
كمف كراء المشركبات بكؿ الطرؽ كالسبؿ النتشارىا كتركيجيا بيف فئات الشباب 

ىذه الدعاية اإلعبلنية حصمت ىذه الشركات عمى نسب مبيعات عالية جدا 
غياب الكعي الصحي كالغذائي لدل فئات الشعب كخاصة  كيرجع ذلؾ إلى

الشباب الذل يبحث عف كؿ ما ىك جديد دائما دكف دراية منو ما إذا كانت ىذه 
 ( .  ُ)المنتجات آمنة كصحية أـ ضارة عمى الصحة العامة 

تتكػػػكف مشػػػركبات الطاقػػػة مػػػف عػػػدة  : أىػػػـ مككنػػػات مشػػػركبات الطاقػػػةثانيػػػا : 
 عناصر كأىميا ما يمي:

لمجياز العصبي ، كاسعة ك مادة قمكية منبية لقشرة الدماغ كىك  : الكافييف -ُ
ال ك لكف االنتشار ك تنتشر في عدد ىائؿ مف المنتجات الغذائية ك الدكائية 

تكجد  في القيكة ك ،ك ليا أم قيمة غذائية يحتاجيا  الجسـ  بالمرة ك ليس 
الجرعات المتكسطة منيا تنشط الجسـ ك تحسف المزاج ك ،ك الشام ك الكاكاك  

الشخص  حسب يجراـ( ممََِالحد المسمكح فيو )،ك تزيد التركيز ك تزيؿ التعب 

                                           

مقاؿ عمى شبكة اإلنترنت  -كٍىـ الباحثيف عف القكة  -( ينظر : مشركبات الطاقة 1)
 https://www.marwaa.info/?p=555رابط : ) -لمدكتكرة : مركة عزمي جنينة 

كتكرة : أماني عميكم لمد –االنتشار الكبير بيف الشباب كاألطفاؿ  –(،كمشركبات الطاقة 
حيكية كنشاط أـ دمار كأضرار لمدكتكر : حساف  -،كمشركبات الطاقة ٗالرشيدم /

  ِمصطفى البيركمي /

https://www.marwaa.info/?p=555
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  .(ُكالعمر )

التي تتككف في جسـ : ىك نكع مف األحماض األمينية  مركب التكريف  –ِ 
في المحـك كاألسماؾ كالبيض ك األلباف نساف ك يكجد بشكؿ طبيعي اإل 
تركز ىذه ك تالنكبات التشنجية  كيستخدـ لعبلج الصرع كفرط النشاط الحركي ك،

ك  ، المادة في الجسـ في الدماغ  ك القمب ك العضبلت ك كرات الدـ البيضاء
ك الكالسيـك  دخكؿ الماء ك البكتاسيـك ، كالصكديـك ،يعمؿ ىذا الحمض عمى 

 ،كنشط التكاصؿ بيف الخبليا العصبية ينظـ تقمصات العضبلت ك ،كيإلى الخبليا 
حمي القمب أثناء ك ينشط المناعة يبعض السمـك ك  خمص الجسـ مف: ي أيضا

 .(ِنظـ ضرباتو )يبذؿ المجيكد الشاؽ ، ك 

مادة كيميائية طبيعية تكجد في الجسـ ك تنتج  في  : الكتكف جمكككرنك -ّ
تعامؿ الجسـ البشرم مع تناكؿ ىذه المادة يبدك أنو ك الكبد أثناء تحمؿ السكريات 

الدراسات حكليا قميمة كتحتاج إلى  لكفك بتناكؿ كميات قميمة منيا ،  اآمنيككف 
صراحة المجنة العممية لسبلمة األغذية التابعة  ذلؾ عبرت عفحيث  تعمؽ

                                           

ط : مؤسسة أعماؿ المكسكعة لمنشر  ٖٔ/ُٗ( ينظر : المكسكعة العربية العالمية 1)
،كمشركبات  ـ (ُٗٗٗىػ ُُْٗالسعكدية ، الطبعة الثانية )  –كالتكزيع بالرياض

،كمشركبات ِٓلطاقة كعبلقتيا بالنشاط كالحيكية لمدكتكر : محمكد عمى الصعيدم /ا
لمدكتكرة : أماني عميكم الرشيدم  –االنتشار الكبير بيف الشباب كاألطفاؿ  –الطاقة 

/ُِ . 

حيكية كنشاط أـ دمار كأضرار  -( ينظر : المصادر السابقة ،كأيضا : مشركبات الطاقة 2)
                        .    َُى البيركمي /لمدكتكر : حساف مصطف
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يما يتعمؽ بسبلمة الكميات التي ك لـ تتكصؿ إلى قرار معيف ف لبلتحاد األكركبي

 .(ُ)تدخؿ في تركيب المشركبات المنشطة مف ىذه المادة 

متر( يميم َِٓ)  سعةمف مشركبات الطاقة العبكة  تحتكم: حيث  السكريات -ْ
مكككز ، أك سكر المائدة العادم ج( مف سكر الجراـ  َّ -ِٕعمى ما يعادؿ ) 

ف حجـ العبكة ، فتضاؼ ىذه م(  % ُِ -َُ) السكركز( كىك ما نسبتو ) 
إلعطائيا الطعـ الحمك ك كمصدر  إلى مشركبات الطاقة النسبة مف السكريات

الكحدة الرئيسية لمكربكىيدرات حيث تتحكؿ كميا  سكرياتال ، كتعتبرلمطاقة 
لمشركبات يؤدل إلى ارتفاع الجمكككز اىذه  كتناكؿ، لمجمكككز ثـ تدخؿ الدـ 

اع ىرمكف األنسكليف الذم ينقمو إلى الخبليا، فإذا لى ارتفإفي الدـ مما يؤدل 
فإنو تنتقؿ كمية مف السكر انتيت الكمية مف الجمكككز كال يزاؿ األنسكليف عاليان 

مما قد يسبب نقصو في الدـ فيؤدم أك الجمككز المكجكد في الدـ إلى الخبليا 
  .(ِ) إلى الخمكؿ كالكىف بعد ذلؾ

منشطة عشبة ( كىي  Guarana)  الجكرانا : )أ( نباتخبلصة نباتية مثؿ  –ٓ
( مف  % ْ - ّ أمريكا الجنكبية ، تحتكم عمى )في منبية مكطنيا األصمي ك 

تحتكم ك  الكافييف يف تضاؼ لمشركبات الطاقة لكحدىا أك معيكزنيا عمى الكاف

                                           

حيكية ك نشاط أـ دمار كأضرار لمدكتكر : حساف مصطفى  -( ينظر : مشركبات الطاقة1)
 .        كما بعدىا َُٔ،كالنكازؿ في األشربة / كما بعدىا،ُِالبيركمي /

مصطفى حيكية كنشاط أـ دمار كأضرار لمدكتكر : حساف  -( ينظر : مشركبات الطاقة2)
مقاؿ عمى  -كٍىـ الباحثيف عف القكة  -،كمشركبات الطاقة  كما بعدىا،ُٗالبيركمي /

رابط  -شبكة اإلنترنت لمدكتكرة : مركة عزمي جنينة 
(:https://www.marwaa.info/?p=555)  . 
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كليا بعض الفكائد كإزالة التعب كٕانقاص الكزف كما  الجكارانيفمادة عمى 

ليا  كما اية مف بعض األمراض الكبائية مثؿ مرض المبلريا ،تستخدـ طبيا لمكق
عدة أضرار حيث ال تناسب مريض السكرم كالضغط كالقرحة ك ال تناسب النساء 

 في فترة الحمؿ كاإلرضاع .

كمف أضرارىا العامة أنيا تسبب القمؽ كالتكتر كاالضطرابات المعكية كليا تفاعؿ 
 ة الربك ك نزالت البرد .داخؿ الجسـ مع بعض األدكية مثؿ أدكي

،كنظرا لقمة المعمكمات المتكفرة عف فكائدىا  ما زالت الدراسات عنيا قائمةك 
كرانا ألم منتج جمريكية  تمنع إضافة الدارة الغذاء  كالدكاء األكأضرارىا فإف إ

غذائي لعدـ التأكد مف سبلمتيا كما أف الجيات  التشريعية في  المممكة 
 تقـك أيضا بمراجعة ىذا األمر ك التأكد مفؿ األكركبية المتحدة ك اتحاد الدك

 .(ُسبلمة استخداـ الجكرانا في المكاد الغذائية )

في  دكؿ شرؽ آسيا  يكجد معركؼ قصير كىك نباتج : الجنسن) ب( نبات  
 اسـ ك أخذ ، اإلنساف جسـ شكؿ يشبو طكيمة جذكر لوككريا (  –الصيف )

اإلنساف، كأكدت بعض  شبو تعنياف نيةالصي المغة فى كممتيف النبات مف
عمى  تحمؿ اإلجياد ، ك تزيد  تساعد الجسـ الدراسات أف ىذه المادة العشبية

                                           

حيكية كنشاط أـ دمار كأضرار لمدكتكر : حساف مصطفى  -( ينظر : مشركبات الطاقةُ)
 –،كمشركبات الطاقة  كما بعدىا،َُٔ،كالنكازؿ في األشربة / ما بعدىاك ،ُٓالبيركمي /

،كما ُْلمدكتكرة : أماني عميكم الرشيدم / –االنتشار الكبير بيف الشباب كاألطفاؿ 
                         بعدىا . 
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  .(ُحسف  كفاءة األداء الجسدم)كتمناعة الجسـ ك حيكيتو 

عمى مجمكعة  : تحتكم مشركبات الطاقة المعبئة في عبكات الفيتامينات –ٔ
، ٔينؾ، كبعض مجمكعة فيتاميف ب مثؿ بفيتاميف بانتكث مثؿمف الفيتامينات 

، أما الجسـ مفيدة فقط إذا كاف ىناؾ نقص ليا في كىي فيتامينات  ُِب
 يقصيا فنتؤدل إلى أضرار تتشابو مع أضرار حيث قد الزيادة فبل فائدة منيا 

مف مصادرىا اإلنساف  ياالجسـ، كىي بالفعؿ مفيدة في إنتاج الطاقة إذا تناكل
حتاجيا بكميات بسيطة ي جسـ اإلنسافضؿ، إضافة إلى أف أالطبيعية فذلؾ أف

 .(ِ) أصبلن 

حيث إف  الميمكفىك حمض قريب الطعـ مف :  الفكسفكريؾ حمض – ٕ
حمض بغرض إعطاء فيضاؼ إلييا ىذا ال مشركبات الطاقة ذات قاعدة كربكنية

معادلة الطعـ الحمك لمسكر ك مف طعـ الميمكف  االذع قريب احمضي اطعمالمنتج 
 .لفترة طكيمةعمر المنتج المحافظة عمى ك 

                                           

حيكية كنشاط أـ دمار  -،كمشركبات الطاقةََٓ/ٖ( ينظر : المكسكعة العربية العالمية 1)
كٍىـ  -،كمشركبات الطاقة  كما بعدىا ُٕضرار لمدكتكر : حساف مصطفى البيركمي /كأ

 رابط –مقاؿ عمى شبكة اإلنترنت لمدكتكرة : مركة عزمي جنينة  -الباحثيف عف القكة 
(:https://www.marwaa.info/?p=555)         .  

كر : حساف مصطفى حيكية ك نشاط أـ دمار ك أضرار لمدكت -( ينظر : مشركبات الطاقة2)
مقاؿ عمى شبكة  -كٍىـ الباحثيف عف القكة  -،كمشركبات الطاقة ُْالبيركمي /

 رابط : -اإلنترنت لمدكتكرة : مركة عزمي جنينة
 ( https://www.marwaa.info/?p=555  كمشركبات الطاقة لمدكتكرة : أماني، )

                         . ُٔشيدم /عميكم الر 

https://www.marwaa.info/?p=555
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تصؿ نسبة حمض الفكسفكريؾ في بعض مشركبات الطاقة إلى نسبة عالية ك 

ك لو تأثير سيء عمى الدـ تعطي حمكضة تصؿ إلى حمكضة البطاريات لذلؾ في
 .(ُاألسناف كالييكؿ العظمي ككؿ )ك 
 عمى الطاقة مشركبات تحتكم )( Pyruvate ) ) البيركفيت -ٖ
كيضاؼ  بالتعب، كالشعكر اإلجياد محاربة عمى يعمؿ يركفيت(الذمالب)

 يكصؼ الذم البيركفيؾ، حامض ممح بشكؿ الطاقة مشركبات إلى البيركفيت
 استيبلكو يتـ كعندما الدىكف، حرؽ في دكر لو ككذلؾ ,لمتعب بأنو مضاد

 .(ِ)اليضمي  الجياز في خطيرة مشاكؿ حدكث في يتسبب كبيرة فإنو بكميات
 

:يششٔثبد انغبقخ  ءأْى أمسب:  ادلاأنخ انثبٍَخ 
أسماء ىذه مف أىـ ىا، ك ؤ تكثر أنكاع مشركبات الطاقة باألسكاؽ كتتعدد أسما

  ما يمي : المشركبات
تعد مف أىـ مشركبات الطاقة بالعالـ فيي مف المشركبات النمساكية   ريد بكؿ

نات العالية الجكدة، لمكك اىي عبارة عف مزيج قكم بيف العديد مف ك المصدر، 
تعد نسبة الكافييف المكجكدة بيذا المشركب ك فييف كفيتاميف ب، كالتكريف ،كاكال

 . بأكثر مف نكية مف نكيات الفكاكو في األسكاؽيتكافر  كمعتدلة، 

                                           

حيكية كنشاط أـ دمار كأضرار لمدكتكر : حساف مصطفى  -( ينظر : مشركبات الطاقة1)
 . ْْٓ/ٗالمكسكعة العربية العالمية ،كما بعدىا،ك ُِالبيركمي/

 .ُٔ( ينظر : مشركبات الطاقة لمدكتكرة : أماني عميكم الرشيدم /2)
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ماء مكربف كالسكريات  مشركبات الطاقة مفيتككف ىذا النكع مف  بارك ىاكس :

كافييف كالتكريف كحامض الميمكف كبعض كالسكركز كالجمكككز كيحتكم عمى ال
  الفيتامينات.

مياه غازية كسكر كحامض  مف يتككفمشركبات الطاقة كىذا النكع مف  بايسف :
الستريؾ ،كبنزكات الصكديـك ،كالكافييف ،كلكف الكاراميؿ ،كخميط مف الفيتامينات 

 .(ُ)كنكيات طبيعية مف الفكاكو 
مياه غازية كسكر  مف يتككفالطاقة مشركبات كىذا النكع مف  باكر ببلم :

كحامض الستريؾ ،كسترات الصكديـك ،كنزكات الصكديـك ،كسكربات البكتاسيـك 
كنكيات الفكاكو  ُ،كالكافييف ،كلكف الكاراميؿ ،كبعض الفيتامينات كفيتاميف ب

 مثؿ نكية العنب كالميمكف . 
ية كسكركز مياه غاز  مف يتككفمشركبات الطاقة كىذا النكع مف  بـك بـك : 

،كالتكريف ،كالكافييف ،كبعض  الكتكف جمكككرنككجمكككز كحامض الميمكف ،ك 
 .(ِ)كنكيات ،كمكاد ممكنة  ُِ، ٔالفيتامينات كفيتاميف ب 

عد مف أشير أسماء مشركبات الطاقة، إذ أنو مف المشركبات األكثر ي : الكحش
مف الجمكككز  حتكم في مككناتو عمى مزيج الطاقة المككفكيشعبية باألسكاؽ، 

 التي مف المشركباتفيك كالتكريف كالجينسنج كالكافييف ككذلؾ الكارنيتيف، 
 . سيؿ الحصكؿ عمييا كبأسعار مناسبةي

                                           

كٍىـ الباحثيف عف  -كما بعدىا ،كمشركبات الطاقة  ُِٔبة /( ينظر : النكازؿ في األشر ُ)
رابط :  -مقاؿ عمى شبكة اإلنترنت لمدكتكرة : مركة عزمي جنينة  -القكة 

(https://www.marwaa.info/?p=555.)                       

                      . ُّٔ( ينظر : النكازؿ في األشربة /ِ)

https://www.marwaa.info/?p=555
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مف مشركبات الطاقة القكية التي ( : كىك Cy To Sport)سي تك سبكرت  

تحتكم عمى الكافييف كأكسيد النيتريؾ كالتكريف  كصنعت مف أجؿ رفع األثقاؿ،
 - يتيف البلمائية ككذلؾ األرجينيف، يتكافر منيا نكيتيف فقطاركليف كالبكالسيت
 يء.باىظة بعض الش هتعتبر أسعار  ك، - التكت األزرؽ كالعنب نكية

يعتبر مف مشركبات الطاقة ذات السعرات كىذا المنتج :  ركؾ صفر كارب الطاقة
يد لمشركب الحرارية المنخفضة كالخالية مف الكربكىيدرات كالسكر، فيك تقم

الطاقة العالمي الشيير ركؾ، ىذا المشركب معزز بمزيج مف أعشاب الجنكة 
  .حتكائيا عمى الكافييفا، بجانب  كالجينسنج ، كحميب الشكؾ ، ناار جك كال

مف مشركبات الطاقة القكية، كذات األسعار الغالية بعض : اليف إكستريـ ريد
باء المصفكفة، كاأليسكلكسيف، كالكير  يفكر ، يحتكم عمى الكافييف كالتشيءال

 .ككذلؾ الميسيف
حتكم في مككناتو عمى ي لذممف مشركبات الطاقة اىك :  معطرات ستاربكس

حتكم أيضا ينسب طبيعية مف الكافييف المستخرج مف القيكة الخضراء ،كما 
يتكافر بأكثر مف نكية مف نكيات ك عمى باناكس الجينسنج كفيتامينات ب، 

كأخرل مرتفعة  كفي متناكؿ األيدم ةنكع أسعاره ما بيف معقكلمتاز بتكيالفكاكو، 
  السعر .

، ممف أنكاع مشركبات الطاقة التي تـ صنعيا مف تكت األكاىك :  سامبازكف
حتكم عمى يحتكم عمى نسب طبيعية مف الكافييف تعد منخفضة نسبيان، ك كي

 الجمكتيف خمك مفكي، كما أنو مصنكع أيضا مف عصير التكت الحقيقي، الجكرانا
(ُ). 

                                           

 ( تراجع أسماء ىذه المشركبات عمى مكقع : المكسكعة العربية الشاممة رابط : ُ)
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 يششٔثبد انغبقخ انفشع انثبًَ : إجيبثٍبد ٔسهجٍبد

في ككنيا  مشركبات الطاقةتتمثؿ إيجابيات :  مشركبات الطاقةأكال : إيجابيات 
تساعد فئة مف الناس عمى رفع مستكل أدائيـ الجسدم كزيادة الطاقة كالقدرة 

حساس بالتعب ،إال عمى التحمؿ كأداء األعماؿ المختمفة كالشاقة منيا دكف اإل
 أف ىذه الفكائد المترتبة عمى مشركبات الطاقة ىي ضئيمة جدا ؛ ألنيا فكائد

 .(ُ)كقتية فبل تقارف بالمخاطر كاألضرار الصحية الناجمة عنيا 

في الكـ  مشركبات الطاقة : تكمف سمبيات مشركبات الطاقة ثانيا : سمبيات
ا كالتي تضر بصحة اإلنساف اليائؿ مف األضرار الصحية الناجمة عف تناكلي

كيمكف تقسيـ ىذه األضرار إلى نكعيف ) أضرار خاصة ،كأخرل عامة ( كما يمي 
  : 

النكع األكؿ : األضرار الخاصة لمشركبات الطاقة : يترتب عمى تناكؿ مشركبات 
الطاقة عدة أضرار خاصة تختص بطائفة معينة مف األشخاص عمى اختبلؼ 

الدراسات كفقا لما ذكره عدد كبير مف أساتذة عمـك  طبقاتيـ العمرية حيث أثبتت
األغذية أف مشركبات الطاقة ليا ضرر كبير بفئة األطفاؿ ،ككذلؾ النساء في 

                                                                                                       

 ( https://www- mosoah.com/foods-and drinks/beverages .) 
 

حيكية كنشاط أـ دمار كأضرار لمدكتكر : حساف مصطفى  -( ينظر : مشركبات الطاقةِ)
،كمشركبات الطاقة لمدكتكرة : ُْٔ،كما بعدىا ،كالنكازؿ في األشربة /ٔالبيركمي /

مشركبات الطاقة كعبلقتيا بالنشاط كالحيكية ،ك ،كما بعدىا ُٕأماني عميكم الرشيدم /
 .  ُٓ/ لمدكتكر : محمكد عمى الصعيدم

../../../../Users/gamma/Desktop/(%20%20https:/www-%20mosoah.com/foods-and%20drinks/beverages%20)
../../../../Users/gamma/Desktop/(%20%20https:/www-%20mosoah.com/foods-and%20drinks/beverages%20)
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فترة الحمؿ كاإلرضاع ، ككذلؾ األشخاص الذيف يعانكف مف بعض األمراض 

 .(ُ)المزمنة كمرض السكرم كارتفاع الضغط الدمكم 

 لخاصة بالمشركبات الغازية غير الكحكليةتشير المكاصفات القياسية احيث 
، أف استيبلؾ الفرد البالغ مف الكافييف يجب أال يتعدل كمنيا مشركبات الطاقة 

تمـز ليذا ، ك  مؿ( َِٓممجـ لكؿ عبكة  َٓأم ) (جزء في المميكف ََِ)
المكاصفات البريطانية منتجي المشركبات التي يزيد تركيز الكافييف فييا عمى 

تر أف يكتب عمى بطاقتيا محتكاىا مف الكافييف كباقي المنبيات ممجـ/ ل ُِٕ
األطفاؿ كاألشخاص المصابكف بحساسية مف الحكامؿ ك كأنيا ال تصمح الستيبلؾ 

ممجـ/  ََِعف في مشركبات الطاقة الكافييف نسبة زيادة  ، حيث إف الكافييف
قمب  تككف مضرة لؤلـ الحامؿ كجنينيا حيث يؤدم ذلؾ إلى عيكب خمقية في

 الجنيف كزيادة االحتماؿ في اإلجياض.

مكافييف بتركيزات عالية يؤدم إلى تغيرات سمككية مثؿ لتناكؿ األطفاؿ كما أف 
كاألطفاؿ غير المتعػكديف عمى تناكؿ الكافييف  ،القمؽ، عدـ التركيز، حدة الطبع

يمكف أف يسبب ليـ اضطراب التناسؽ بيف العيف كاليد كما يمكف أف يحدث 
 .(ِكخفقاف في القمب) إسياؿ

 

                                           

 .  المراجع السابقة ( ينظر : 1)

مقاؿ لمدكتكر :  –( ينظر : المصادر السابقة ،كأيضا : تعاطي المنبيات أكقات االمتحانات 2)
 رابط  : -خالد سعد النجار بمكقع صيد الفكائد 

http://www.saaid.net/afkar/school/t34.htm )                       . ) 

http://www.saaid.net/afkar/school/t34.htmرابط
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 انُٕع انثبًَ : األضشاس انؼبيخ دلششٔثبد انغبقخ : 

ذكر أساتذة عمـك األغذية أف مشركبات الطاقة ليا ضرر كبير عمى صحة 
اإلنساف عمكما لما تشتمؿ عميو مف مكاد منشطة قد تسبب أضرارا كبيرة بجسـ 

 اإلنساف .

المناعة كالتحاليؿ الطبية  أستاذ - مصباح مالياد عبد: يقكؿ الدكتكر حيث 
ف مشركبات الطاقة تحتكل عمى مركبات متعددة أىميا كميات كبيرة إ -بمصر

جدا مف السكر كالكافييف، باإلضافة إلى مكاد أخرل منشطة تمد الجسـ بالطاقة 
 مالمركز  يمف خبلؿ حرؽ السكريات كٕانتاج الطاقة، كتنبيو الجياز العصب

تركيب تمؾ المشركبات تضر بالجسـ،  يدخؿ فبالكافييف، كىناؾ مكاد أخرل ت
ألف تمؾ الطاقة كقتية كبعدىا تسبب الخمكؿ ؛  كتسبب التكتر كالقمؽ كعدـ النـك

 . (ُ) كاليبكط

تنشيط غير طبيعي لمجسـ كلمجياز ىذه المشركبات  يحدث بمجرد تناكؿف
 نو بعد انتياء المفعكؿ أك بعدإحيث  ،كلكنو ذك آثار مرضية كخيمة  العصبي

فترة مف االستخداـ المتكرر يحصؿ لممتعاطي صداع ككآبة كىبكط في النشاط 
حالة بسمى طبيا يما  ككىمرة أخرل منتظرا دخكؿ ىذه المكاد المنشطة لمجسـ 

 .اإلدماف كالتعكد عمى ىذه المشركبات

كتمؾ حاالت مشابية لتأثير المخدرات، كاألخطر أنو لك زادت الكمية ألدت إلى 
، كبعض األعراض النفسية  يبات القمب، كمشاكؿ فعدـ انتظاـ ضر  النـك

                                           

مقاؿ عمى شبكة اإلنترنت  -كٍىـ الباحثيف عف القكة  -( ينظر : مشركبات الطاقة 1)
 (.                     https://www.marwaa.info/?p=555رابط :) -لمدكتكرة : مركة عزمي جنينة 

https://www.marwaa.info/?p=555
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الدـ كاألرؽ كنزيؼ  يكالصداع، كارتفاع ضغط القمب كزيادة نسبة السكر ف

 . (ُ) األنؼ كالنكبات المرضية، كمشاكؿ تسكس األسناف

ميس: عضك الجمعية األمريكية لمتخسيس كعضك  ريدا ىكما تؤكد الدكتكرة من
أف مشركبات الطاقة التي انتشرت مؤخرا في مصر  : الجمعية المصرية لمسمنة

تـ إيقاؼ تداكليا كبيعيا في معظـ البمداف األكركبية لما تحتكيو مف مكاد تسبب 
كأشارت إلي أف جميع الدراسات  ، العديد مف األمراض الخطيرة كالمدمرة لمصحة

 التي تـ أجراؤىا بكاسطة األطباء المتخصصيف في الخارج أكضحت أف مشركبات
الطاقة تحتكم أيضا عمي كميات مرتفعة مف بيكربكنات الصكديـك كالتي تؤدم 

 .(ِ) إلي اإلصابة بارتفاع ضغط الدـ لدم الشباب

كذلؾ مف أىـ أسباب اإلصابة بالسمنة كزيادة الكزف االعتياد عمي تناكؿ ىذه 
 بسببالمشركبات نتيجة اإلحساس الذم تمنحو بالنشاط كالحيكية لبعض الكقت 

سعرات حرارية عالية تمنح ىذا الشعكر الزائؼ ثـ يميو ىبكط  ائيا عمىاحتك 
كشعكر باالحتياج لتناكؿ لمسكريات مرة أخرم كذلؾ بسبب زيادة إفراز ىرمكف 

 األنسكليف. 

                                           

حيكية كنشاط أـ دمار كأضرار  -( ينظر : المصدر السابؽ ،كأيضا : مشركبات الطاقة1)
مشركبات الطاقة لمدكتكرة : ،كما بعدىا،ك ِٔ، ِِلمدكتكر : حساف مصطفى البيركمي /

 . ُٖأماني عميكم الرشيدم /

مقاؿ عمى شبكة اإلنترنت  -كٍىـ الباحثيف عف القكة  -( ينظر : مشركبات الطاقة 2)
 (.                      https://www.marwaa.info/?p=555رابط : ) –مدكتكرة : مركة عزمي جنينة ل
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أف االعتياد عمي تناكليا بصفة يكمية بكمية كبيرة يؤدم إلي اإلدماف كٕاذا  كما

اف التركيز كيستمر ىذا تكقؼ الشخص يشعر بحالة صداع مستمرة كفقد
اإلحساس لمدة تصؿ إلي أسبكع أك أكثر حتي يستطيع الجسـ التخمص مف 

 .  (ُ) آثارىا

 أكدت دراسة قامت بيا الجمعية الطبية الكندية لشؤكف التغذية أف مركبكقد 
المكجكد في مشركبات الطاقة يقمؿ مف فعالية الجياز العصبي لدل (تكريفال)

ىك نكع مف األحماض األمينية المكجكدة في المحـك اإلنساف، كىذا المركب 
 كاألسماؾ كتقـك الشركات المصنعة لمشركبات الطاقة بإضافتو لمنتجاتيا.

أكدت ىذه الدراسة أف تناكؿ ـ( ََِٓ) أجريت دراسة أميركية عاـ كما 
مشركبات الطاقة بما تحتكيو مف أحماض أمينية مف شأنيا أف تدمر األسناف 

ضعفان، حيث تذيب طبقة  ُُإلى  ّ بات الغازية األخرل بػأسرع مف المشرك 
 . المينا، كتعرم طبقة العاج المكجكد أسفميا كتميد لمتسكس كنخر األسناف

ىذه الدراسة إلى أف مشركبات الطاقة تؤدم  يكأشارت التكصيات األمريكية ف
إلي خمؿ في التكازف بيف نسبة الكالسيـك كالفكسفكر بالدـ، خصكصان لدل 

مما يؤدم إلى ىشاشة طفاؿ كبالتالي نقص الكالسيـك في العظاـ بشكؿ كبير األ
 . (ِ)العظاـ 

                                           

 ( ينظر : المصدر السابؽ .ُ)

حيكية كنشاط أـ دمار كأضرار  -( ينظر : المصدر السابؽ ،كأيضا : مشركبات الطاقةُ)
 . ِٔ،كما بعدىا ، ِِلمدكتكر : حساف مصطفى البيركمي /
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 ششٔثبد انغبقخانفشع انثبنث : احلكى انششػً دل

بناء عمى ما تقدـ مف دراسات لحقيقة كمككنات مشركبات الطاقة ،كفكائدىا 
طاقة كأضرارىا يتبيف لنا مف خبلليا : أف الحكـ الشرعي لتناكؿ مشركبات ال

 يدكر بيف اإلباحة كالتحريـ كفؽ التفصيؿ التالي :

 أٔال : ٌكٌٕ احلكى انششػً دلششٔثبد انغبقخ اإلثبحخ : 
كذلؾ مف حيث خمك مككناتيا مف المكاد النجسة أك المحرمة لذاتيا  فبل بأس 
مف شربيا ،إال أف ىذا الحكـ مقيد بعدة ضكابط  كشركط  ال  بد مف تكافرىا 

 كىي :

 كف ىناؾ حاجة داعية إلى تناكؿ ىذه المشركبات .أف تك -ُ

أف يككف تناكليا بتكسط كاعتداؿ دكف إسراؼ حيث إف اإلسراؼ في تناكليا  -ِ
 قد يؤدم إلى مخاطر كبيرة كما ذكر أىؿ االختصاص .

أال يككف الشخص الذم يريد تناكليا مصابا ببعض األمراض التي تضر  -ّ
 عمى صحتو .معيا ىذه المشركبات حتى ال تؤثر 

فإذا لـ يتحقؽ شيء مف ىذه الضكابط كخبل األمر منيا فإنو ال يباح شرعا 
 تناكؿ ىذه المشركبات .

 كالدليؿ عمى إباحة تناكؿ مشركبات الطاقة كفقا لمضكابط السابقة ما يمي : 
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 (ُ)أكال : أنو قد نص كثير مف الفقياء عمى أف األصؿ في األشياء اإلباحة 

ًميعنا  : ) بداللة قكلو تعالى ـٍ مىا ًفي اأٍلىٍرًض جى مىؽى لىكي         .(ِ) (ىيكى الًَّذم خى

كجو الداللة : أف اهلل تعالى خمؽ جميع ما في األرض لمناس كجعميـ ممكنيف 
مف منافع ىذه األشياء التي خمقيا اهلل تعالى مف أجؿ عباده كقد كردت اآلية 

   .(ّ)باحة في مقاـ االمتناف كأبمغ درجات االمتناف ىك اإل

                                           

،كما بعدىا ط : دار الكتب  ِِّ/ْالبحر المحيط في أصكؿ الفقو لمزركشي  ( ينظر :ُ)
ـ( ،كالمحصكؿ لئلماـ الرازم َََِىػ / ُُِْالطبعة األكلى: ) -العممية، بيركت 

تحقيؽ : طو جابر فياض العمكاني ط : جامعة اإلماـ محمد بف  -،كما بعدىا ُُّ/ٔ
ىػ (،كاإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ ََُْسعكد اإلسبلمية بالرياض الطبعة األكلى : ) 

ىػ ( ،كالمنثكر في َُْْط : دار الحديث بالقاىرة الطبعة األكلى : )  ِٓ/ُالبف حـز 
ط : كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية بالككيت ،كاألشباه  ُٕٔ/ُالقكاعد لمزركشي 

لنظائر (،كاألشباه كاـُّٖٗىػ َُّْار الكتب العممية ) ط : د َٔكالنظائر لمسيكطي /
ط : دار  ُُّ/ُط : دار الكتب العممية ،بيركت ،كحاشية ابف عابديف  ٔٔالبف نجيـ /

 ط : دار الكتب العممية. ِْْ/ْالفكر ،كمجمع األنير لداماد أفندم

 ( مف سكرة البقرة . ِٗ( مف اآلية رقـ )ِ)

اء التراث ط : دار احي ّّ/ُ( ينظر : المراجع السابقة ،كأيضا : أحكاـ القرآف لمجصاص ّ)
ط : دار الكتب العممية ،كالجامع  ِْ/ُالقرآف البف العربي كأحكاـ العربى ػ بيركت ،

ط : دار إحياء التراث العربي بيركت ،كالقكاعد كالضكابط  ُِٓ/ُألحكاـ القرآف لمقرطبي 
،كما ُْٖ،  ُُْ/ُالفقيية المتضمنة لمتيسير لعبد الرحمف بف صالح العبد المطيؼ 

ة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية، بالمدينة المنكرة، الطبعة األكلى: ) بعدىا ط :عماد
 ـ(.ََِّىػ ُِّْ
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الميتة أك كف مشركبات الطاقة ال تشتمؿ عمى مكاد محرمة باألصالة ثانيا : إ
كٕانما تشتمؿ عمى مكاد ،لمسكرة أك المخدرة ، كنحك ذلؾ االمكاد أك الخنزير 

الطيبة التي أباحيا اهلل المكاد عمـك منشطة لمجسـ ، كعميو فيي داخمة في 
مىى ) :  -تعالى  –،حيث قاؿ  تعالى لعباده رَّمان عى قيؿ الَّ أىًجدي ًفي مىا أيٍكًحيى ًإلىيَّ ميحى

ـى ًخنًزيرو  ٍيتىةن أىٍك دىمان مٍَّسفيكحان أىٍك لىٍح  (.ُ....()طىاًعـو يىٍطعىميوي ًإالَّ أىف يىكيكفى مى

ـى ًزينىةى الٌمًو الًَّتيى أىٍخرىجى ًلًعبىاًدًه كىاٍلطَّيِّبى : )  -تعالى  –،كقكلو  رَّ اًت ًمفى قيٍؿ مىٍف حى
ٍزؽً   (.ِ...( )الرِّ

ثالثا : إف تنشيط الجسـ قد يككف مطمبا شرعيا ،كمما يمكف االستدالؿ بو عمى 
مىى قىاًفيىًة رىٍأًس : )  –صمى اهلل عميو كسمـ  –ذلؾ قكؿ الرسكؿ  يىٍعًقدي الشٍَّيطىافي عى

يىٍضًربي مىكىافى كيؿِّ عي  ـى ثىبلىثى عيقىدو كى ـٍ إذىا ىيكى نىا ًدكي مىٍيؾ لىٍيبلن طىًكيبلن فىاٍرقيٍد فىًإٍف أىحى ٍقدىةو عى
مٍَّت عيٍقدىةه  مَّى اٍنحى مٍَّت عيٍقدىةه فىًإٍف صى أى اٍنحى ضَّ مٍَّت عيٍقدىةه فىًإٍف تىكى اٍستىٍيقىظى فىذىكىرى المَّوى اٍنحى

ًبيثى النٍَّفًس كىٍسبلىفى   .(ّ( )فىأىٍصبىحى نىًشيطنا طىيِّبى النٍَّفًس كىإًالى أىٍصبىحى خى

                                           

 ( مف سكرة األنعاـ .ُْٓ) :( مف اآلية رقـُ)

 ( مف سكرة األعراؼ .ِّ( مف اآلية رقـ )ِ)

 -رضي اهلل عنو :  صحيح البخارم كالمفظ  لو  –( متفؽ عميو : مف حديث أبي ىريرة ّ)
ح  ّّٖ/ُد باب : عقد الشيطاف عمى قافية الرأس إذا لـ يصؿ بالميؿ أبكاب التيج

(  َّٔٗح ) ُُّٗ/ّ(،ككتاب بدء الخمؽ، باب صفة إبميس كجنكده  َُُٗ)
كتاب صبلة المسافريف كقصرىا باب : ما ركم فيمف ناـ الميؿ أجمع  -،كصحيح مسمـ 

 ( .ٕٕٔح ) ّٖٓ/ُحتى أصبح 



 

  

  

 م9102عشر  السادسالعدد                                  فرع أسيوط  –األزهرجامعة  –جملة كلية البنات اإلسالمية
 666  

            
                                                                      

 املنشطات البدنية وأثرها على صحة اإلنسان من منظور الفقه اإلسالمى

 
فدؿ ىذا الحديث عمى أف النشاط مطمب شرعي ؛ألنو مف أسباب طيب النفس 
كسركرىا كالتكفيؽ إلى طاعة اهلل كتثبيط الشيطاف كزكاؿ عقده عف اإلنساف ، 
بخبلؼ الكسؿ فإنو مف أسباب خبث النفس كعدـ البركة ؛ ألف الكسبلف ليس لو 

األمكر  نيضة في تعاطي معاشو فينقص بذلؾ أجره كمحصكلو كىذا مف
  .(ُ)المحسكسة 

الميـ إني مف الكسؿ حيث قاؿ : )  –صمى اهلل عميو كسمـ  –كقد استعاذ النبي 
 ف كأعكذ بؾ مف اليـر كأعكذ بؾ مفأعكذ بؾ مف الكسؿ كأعكذ بؾ مف الجب

، فالتثاقؿ أك التكاسؿ يككف بعدـ انبعاث النفس لمخير كقمة الرغبة (ِ) ( البخؿ
 . (ّ)مب شرعي فيو بخبلؼ النشاط فيك مط

                                           

ط : المكتبة التجارية الكبرل بمصر ،الطبعة  ّٗٓ/ِ( ينظر : فيض القدير لممناكم ُ)
 –ط : دار الكتب العممية  ُّٓ/ْىػ ( ،كعكف المعبكد لمعظيـ آبادم ُّٔٓاألكلى :)

كما بعدىا ط : دار الفكر ،كشرح صحيح البخارم  ِْ/ّبيركت، كفتح البارم البف حجر 
 . ط : مكتبة الرشد بالسعكدية كما بعدىا ط : ُّْ/ّالبف بطاؿ 

 -رضي اهلل عنو –( متفؽ عميو : صحيح البخارم كالمفظ لو مف حديث : أنس بف مالؾ ِ)
( ،كصحيح مسمـ مف  ََُٔح ) ِّّْ/ٓكتاب الدعكات ،باب التعكذ مف أرذؿ العمر 

كتاب : الذكر كالدعاء كالتكبة كاالستغفار ، باب :  –رضي اهلل عنيا  –حديث : عائشة 
 –( كمف حديث : عبد اهلل بف مسعكد ٖٗٓح ) َِٖٕ/ْالتعكذ مف شر الفتف كغيرىا 

 (.ِِّٕح ) َِٖٖ/ْ -رضي اهلل عنو

بيركت ،كالديباج  –ط : دار الكتب العممية  ُِّ/ٗ( ينظر : تحفة األحكذم لممباركفكرم ُ)
،كما بعدىا ط : دار ابف عفاف ،كفيض القدير لممناكم  ُٔ/ٔعمى مسمـ لمسيكطي 

ُ/ُِٓ  ،ِ/ُِِ . 
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األضرار التي قد تسببيا مشركبات الطاقة ، ليست ناتجة عف ىذه رابعا : إف 

المشركبات في حد ذاتيا ، بقدر ما ىي ناتجة عف إساءة استخداميا ، كلذلؾ 
فإف اإلنساف الطبيعي المعتدؿ الصحة إذا استخدميا بتكسط كاعتداؿ فإنو 

 .أضرارىايستفيد مف منافعيا ، كينجك مف 

 بٍَب : ٌكٌٕ احلكى انششػً دلششٔثبد انغبقخ انتحشٌى : ث
إال أف ىذا الحكـ ليس عمى إطبلقو ، بؿ ىك خاص بطائفة معينة مف األشخاص 

إال أف التحريـ قد يطرأ  ،حيث إف مشركبات الطاقة ىي مباحة باعتبار األصؿ ؛
ىذه المشركبات ، مثؿ أف يتبيف أف عمييا في حؽ األشخاص الذيف تضرىـ 

عض المكاد المككنة لمشركبات الطاقة تؤثر عمى صحة الشخص أك ككنيا ب
مجيكلة أك ما زالت محؿ بحث كدراسة كالمعمكمات عف فكائدىا كأضرارىا 

 محدكدة .

كليذا فإف تحريـ ىذه المشركبات في حؽ مف يتضرر بيا ليس تحريما ذاتيا 
المرضى  ،كٕانما ىك لكصؼ عارض فيي كالسمف أك السكر أك غيرىما في حؽ

الذيف يمنعيـ األطباء مف تناكؿ تمؾ المباحات فتككف في حقيـ محرمة ،كٕاف 
 .  (ُ)كانت في حؽ غيرىـ مف جممة المباحات 

كالدليؿ عمى تحريـ تناكؿ مشركبات الطاقة في حؽ مف يتضرر بشربيا مف 
 األشخاص ما يمي : 

                                           

 كما بعدىا . ُٕٔازؿ في األشربة /( ينظر : النك ِ)
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رء المفاسد مقدـ أكال : ما نص عميو الفقياء مف قكاعد فقيية منيا قاعدة : ) د

عمى جمب المصالح ( ،كمعنى ىذه القاعدة : أنو إذا تعارضت مفسدة كمصمحة 
قدـ دفع المفسدة غالبا ؛ ألف اعتناء الشارع بالمنييات أشد مف اعتنائو 

 .(ُ)بالمأمكرات 

أنو قاؿ : ) إذا نييتكـ عف  –صمى اهلل عميو كسمـ  –كذلؾ لما كرد عف النبي 
 .(ِ) مرتكـ بأمر فأتكا منو ما استطعتـ (شيء فاجتنبكه كٕاذا أ

فتطبيقا ليذه القاعدة الفقيية : إذا تقرر طبيا أف بعض ىذه المكاد التي تشتمؿ 
عمييا مشركبات الطاقة تضر شخصا ما بسبب إصابتو ببعض األمراض التي 
تؤثر عمييا ىذه المكاد سمبيا كالحساسية مثبل فإنو يحـر عميو شربيا ، فكاف 

لمكاد التي قد ينتج عف استخداميا أك تناكليا ضرر أكلى مف المنافع حظر ىذه ا
 التي قد تحصؿ منيا ؛ ألف دفع الضرر ىنا أكلى مف جمب المنفعة . 

                                           

ط : دار الكتب العممية  ٓٔ/ّ( ينظر : ااإلبياج لمسبكي في شرح المنياج لمبيضاكمُ)
 ٕٖط : دار المعرفة ،كاألشباه كالنظائر لمسيكطي / َُٗ/ّ،كالمكافقات لئلماـ الشاطبي 

شرح القكاعد ط : دار الكتب العممية ،ك  َُٓ/ُ يتاج الديف السبكل،كاألشباه كالنظائر 
 ط : دار القمـ .  َِّالفقيية لمشيخ : أحمد الزرقا / 

كتاب  -رضي اهلل عنو : صحيح البخارم كالمفظ لو  –( متفؽ عميو مف حديث أبي ىريرة ِ)
ـى  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  -االعتصاـ بالكتاب كالسنة ، باب : االقتداء بسنف رسكؿ اهلل صى

كتاب الحج ، باب : فرض الحج مرة في  -مسمـ ( ،كصحيح ٖٖٓٔح ) ِٖٓٔ/ٔ
، كترؾ ُّّٕح ) ٕٓٗ/ِالعمر  ـى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى (،ككتاب الفضائؿ باب : تكقيره صى

 (.ُّّٕح ) ُِٖٗ/ْإكثار سؤالو عما ال ضركرة إليو ، كنحك ذلؾ 
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ثانيا : إف حفظ النفس مف الضركرات التي أكلتيا الشريعة اإلسبلمية عناية 

يككف خاصة فكؿ ما تعارض معيا مما ال يتعمؽ بمقصد أكلى منيا كحفظ الديف 
 .(ُ)ممغى شرعا 

ـٍ إلىى التٍَّيميكىةً قاؿ تعالى : )  كال : )   -تعالى  –( ، كقكلو ِ() كال تيٍمقيكا بأىٍيًديك
ـٍ رىًحيمنا ـٍ إٌف اهللى كافى بك ، فاهلل سبحانو كتعالى حـر عمى  (ّ() تىٍقتيميكا أٍنفيسىك

ك قتميا بأم المسمـ أف يمقي بنفسو إلى التيمكة أك أف يتسبب في إضرار نفسو أ
سبب مف األسباب فاآلية الكريمة عامة في كؿ ضرر يتسبب فيو الشخص 

 (.ْلنفسو )

فإذا كاف بعض األشخاص يتضرر مف تناكؿ مشركبات الطاقة فإنو يمكنو 
 االستغناء عنيا بالبدائؿ الطبيعية ، حيث قد ذكر عمماء التغذية أنو تكجد

يعية التى تعطى الجسـ الطاقة مجمكعة مف الكجبات الغذائية كالنباتات الطب
بكؿ : البقكليات  كمف ىذه األطعمةكال تضر بصحة اإلنساف كالنشاط الطبيعى 

، كالعصائر مثؿ :  كالمكسرات بكؿ أنكاعياأنكاعيا ،كالمحـك كاألسماؾ كالدكاجف ،

                                           

ات ،كالمكافق َِِ/ٓ،كالمحصكؿ لمرازم ُٖٖ/ْ( ينظر : البحر المحيط لمزركشي ُ)
ط : مكتبة الدعكة  َِٕ،كعمـ أصكؿ الفقو لمشيخ : عبد الكىاب خبلؼ / ٗ/ِلمشاطبي 

 مصكرة عف الطبعة الثامنة لدار القمـ . -شباب األزىر  -

 ( مف سكرة البقرة . ُٓٗ( مف اآلية رقـ :) ِ)

 ( مف سكرة النساء .ِٗ( مف اآلية رقـ :)ّ)

بعدىا ،كالجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبى ،كما  ِّٖ/ُ( ينظر : أحكاـ القرآف لمجصاص ْ)
 كما بعدىا . ُٖ/ُ،كما بعدىا ،كأحكاـ القرآف البف العربى ُٔٓ/ٓ، ّّٔ/ِ
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عصير التيف الشككي ك عصير قصب السكر ك المكز كالبرتقاؿ كالميمكف عصير 

السكريات غنية ب مصادرفكميا العنب كالتمر كالتيف  : تناكؿ الفاكية مثؿ،ك 
 الطاقة المناسبة لقيامو بالمجيكد المطمكبكتمده بمنح الجسـ القكة كالنشاط ،كت

(ُ.) 

 

 

 

 

 

                                           

مقاؿ عمى شبكة اإلنترنت  -كٍىـ الباحثيف عف القكة  -( ينظر : مشركبات الطاقة ُ)
 https://www.marwaa.info/?p=555رابط : )  –لمدكتكرة : مركة عزمي جنينة 

إصدار  - ٕٓ:  ّٕلنخبة مف عمماء التغذية في العالـ العربي/ -(،كالغذاء كالتغذية 
 -ط : أكاديميا إنترناشيكناؿ لمطباعة كالنشر، الطبعة الثانية  –منظمة الصحة العالمية 

 بيركت .                 

https://www.marwaa.info/?p=555
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 ادلغهت انثبًَ

 يُشغبد انقذسح انزٍُْخ ٔحمفضاد اإلدساك ٔانتُجٍّ انؼقهً 

نشطة تقـك بتنبيو يقصد بمنشطات كمنبيات التركيز العقمي : مجمكعة مكاد م 
، كالتنفيذية بشكؿ خاص يةالكظائؼ اإلدراك الجياز العصبي ،كتعمؿ عمى تحسيف

العقمي بكجو عاـ كتعطي شعكران بزيادة القدرة  حفيزكالت كتزيد مف تنشيط الذاكرة،
عمى االستيقاظ كاالنتباه لساعات طكيمة، كأداء األعماؿ المختمفة كالشاقة منيا 

 (.ُ)ء أكانت طبيعية أـ كيميائية طبيةدكف اإلحساس بالتعب ،سكا

فتتنكع ىذه المنشطات إلى نكعيف منشطات طبيعية ،كأخرل عقاقير كيميائية 
  الحديث عف ىذا النكع مف المنشطات ينتظـ في الفركع التالية :طبية ،ك 

 انفشع األٔل 
 انششػً ٔحكًٓبادلُشغبد انغجٍؼٍخ نضٌبدح انقذسح ٔ انتُجٍّ انؼقهً  
كالحديث عف ىذه المنشطات الطبيعية المنبية لمعقؿ كالمحفزة لئلدراؾ يتضمف  

 مسألتيف كما يمي :
انغجٍؼٍأأخ ادلُجٓأأخ نهأأزٍْ ٔا فأأضح  ُشأأغبدادلاأأأنخ األٔىل : أَأإٔاع ادل

 نإلدساك ،ٔفٕائذْب ٔأضشاسْب انصحٍخ .

                                           

،كتعاطي المنبيات أكقات  ِِٓ/ِْ، ُْٗ/َُلمية ( ينظر : المكسكعة العربية العاُ)
 رابط -بمكقع صيد الفكائد -لمدكتكر: خالد سعد النجار  –مقاؿ  –االمتحانات 

:(http://www.saaid.net/afkar/school/t34.htm   كمعجـ لغة الفقياء،)
 ط : دار النفائس ببيركت . َِلمدكتكر : محمد ركاس قمعجي /

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81_%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B2
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تكجد منشطات الجسـ الطبيعية كالمنبية كالمحفزة لئلدراؾ في المشركبات 
الطبيعية مف األعشاب كالنباتات كأىميا : الشام كالقيكة كالكاكاك ،كبياف ىذه 

 المنشطات الطبيعية عمى النحك التالي :

م : ىك شراب معركؼ لمجميع كتكجد ثبلثة أنكاع منو ىي : الشام أكال : الشا
األخضر كاألسكد ،كالتنيف كالفرؽ بيف ىذه األنكاع أف النكع األخضر ال يتعرض 
لمرحمة التخمير أثناء تصنيعو ، بينما النكع األسكد فإنو يتعرض لمرحمة كاممة 

الشام األسكد مف التخمير ،أما النكع الثالث كىك التنيف فإنو خميط مف 
كاألخضر معا ، كيحتكم الشام بكافة أنكاعو عمى مادة الكافييف المتحدة كىي 

 مادة منبية لمجياز العصبي كما يحتكم عمى مادة الثيكبركميف المدرة لمبكؿ . 

كقد أظيرت بعض الدراسات الحديثة أف الشام إذا أخذ باعتداؿ كبمقدار قميؿ 
ك مفيد لتنبيو األعصاب كالمراكز الفكرية نتج عف ذلؾ بعض الفكائد الصحية في

في الدماغ كيعمؿ عمى تقكية ضربات القمب كٕازالة الشعكر بالتعب كيساعد عمى 
اليضـ كتنشيط الدكرة الدمكية ،كما يحد مف نمك الجراثيـ المسببة لتسكس 

 (.ُاألسناف كلو دكر ميـ في مقاكمة مرض السرطاف )

كثيرة فإنو ينقمب إلى مادة مضرة قد تسبب  أما إذا شرب الشام بإفراط كبمقادير
اإلحساس بعدـ الراحة كاألرؽ كاضطراب األعصاب كخفقاف القمب كعسر اليضـ 

                                           

،كأحكاـ  ٖٖٓ،كمكسكعة الغذاء كالتغذية / ِٗ/ُْعربية العالمية ( ينظر : المكسكعة الُ)
 –ط : دار البشائر اإلسبلمية  ُّٗاألطعمة في اإلسبلـ لمدكتكر : كامؿ مكسى /

 بيركت. 



 

  

  

 م9102عشر  السادسالعدد                                  فرع أسيوط  –األزهرجامعة  –جملة كلية البنات اإلسالمية
 666  

            
                                                                      

 املنشطات البدنية وأثرها على صحة اإلنسان من منظور الفقه اإلسالمى

 
كحرقة المعدة ،كما أنو إذا شرب بعد تناكؿ الطعاـ مباشرة فإنو يمنع مف 
امتصاص مادة الحديد في الجسـ كانتفاعو بيا مما ينتج عنو الضعؼ العاـ 

 (.ُكفقر الدـ )

انيا : مشركب القيكة : ىك مشركب مستخمص مف حبكب أشجار البف يتـ ث
 تحضيره بصب الماء الساخف عمى دقيؽ البف ،كيكجد لمبف أصناؼ كثرة يمكف

 كالقكم ، المذاؽ كالبارد ، عامة ىي : البف البرازيمى أنكاع ثبلثة إلى تقسيميا

 البف العربى أنكاع كؿ توتح تنطكم المذاؽ البارد فالبف المذاؽ) الركبستا ( البلذع

 مف مختمؼ نكع فيك البلذع المذاؽ، الركبستا البف البرازيؿ ،أما خارج ينتج الذم

إفريقيا ،كتسمى معظـ أنكاع البف باسـ المنطقة المصدرة  في معظمو يزرع البف
 لو أك التي يزرع فييا .

لتعب فالبف مف المشركبات المنبية كالتي تزيد في النشاط كتزيؿ الشعكر با
،كذلؾ إذا تناكلو الشخص بنسبة معتدلة كمقدار بسيط فيك يشبو الشام في 
بعض الفكائد ، إال أف مشركب القيكة يحتكم عمى نسبة كبيرة مف الكافييف أكثر 
مف الشام كىك مادة منبية لمجياز العصبي كيعتبر مفيدا لمجسـ إذا شرب 

ب تكتر األعصاب كالقمؽ بكميات قميمة ،أما اإلسراؼ في شرب القيكة فإنو يسب
 (.  ِكعدـ القدرة عمى النـك كضعؼ العظاـ كارتفاع ضغط الدـ )

                                           

 ( ينظر : المراجع السابقة .ُ)

،كمكسكعة الغذاء كالتغذية ٖٔ/ُٗ، ُِٕ،ُِٓ/ٓ( ينظر : المكسكعة العربية العالمية ِ)
 . ُِٗـ األطعمة في اإلسبلـ /،كأحكآٖٕ/



 

  

  

 م9102عشر  السادسالعدد                                  فرع أسيوط  –األزهرجامعة  –جملة كلية البنات اإلسالمية
 666  

            
                                                                      

 املنشطات البدنية وأثرها على صحة اإلنسان من منظور الفقه اإلسالمى

 
الحمرة لو نكية  إلى بني مائؿ لكف لو ثالثا :مشركب الكاكاك : الكاكاك مسحكؽ

 مناخ الكاكاك، كالتي تنمك في لذيذة كىذا المشركب مستخمص مف حبكب أشجار

 إلفريقيا، الغربي مف الساحؿ العالـ يف الكاكاك حبكب معظـ ،كتأتي كرطب دافئ

  .ليا المنتجة الدكؿ أكبر كنيجيريا كساحؿ العاج غانا مف كؿ تمثؿ حيث
كالتي تحتكم عمى  كليذا المشركب قيمة غذائية إذ تصنع منو الشكككالتة

، كالمعادف ، كما ىك مف  الفيتامينات مف كالعديد كالبركتيف كالدىكف الكربكىيدرات
منبية لمجياز العصبي حيث يحتكم عمى مادة الكافييف المتحدة المشركبات ال

مع مادة الثيكبركميف المدرة لمبكؿ ،فيك منبو لؤلعصاب كمقك لمقمب ، لكنو 
ضار لبعض األشخاص كخاصة في حالة الحصكات الكمكية ،كالركاسب البكلية ، 

 (. ُكما قد يسبب لبعض األشخاص اإلصابة بالحساسية كالطفح الجمدم)
بعا : مشركب نكل التمر المحمص : حيث تشير األبحاث الحديثة كالتي را

أجريت عمى نكل التمر مف أنو يحتكم عمى ضعؼ ما يحتكيو الشام مف نسبة 
الكافييف ، كىذا ما يفسر ما كانت عميو إبؿ أىؿ المدينة مف القكة كالتحمؿ حيث 

يف نكل التمر ، كانت تسير كتقطع المسافات الطكيمة ،كذلؾ بسبب تناكليا لطح
 (.ِحيث كاف يمدىا بالطاقة كالنشاط ك يبعث فييا القكة كالتحمؿ )

                                           

،كالمخدرات كالمسكنات ٖٔ/ُٗ،كما بعدىا ،كِّٗ/ُْ( ينظر :المكسكعة العربية العالميةُ)
كالمنشطات كالميمكسات بيف العرؼ كالفقو كالقانكف كالطب لمكميائي : طارؽ إسماعيؿ 

ع منشكر عمى شبكة اإلنترنت مقدـ إلى ممتقى األسبك  –بحث إلكتركني  –ُْكاخيا /
 الثقافي الكيميائي الثامف كالتي تنظمو الجمعية الكيميائية السكرية.

( ينظر: المخدرات كالمسكنات كالمنشطات كالميمكسات بيف العرؼ كالفقو كالقانكف كالطب ِ)
 . ُْإسماعيؿ كاخيا / لمكميائي : طارؽ
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ادلاأنخ انثبٍَخ : احلكى انششػً نهًُشغبد انغجٍؼٍخ ا فضح نإلدساك 

 ٔانتُجٍّ انؼقهً
بعد بياف مككنات ىذه المنشطات الطبيعية المحفزة لئلدراؾ كالتنبيو العقمي يتبيف 

عا تناكؿ ىذه المنشطات كالتي تعمؿ عمى زيادة القدرة مف خبلليا أنو : يباح شر 
 العقمية ك تحفيز اإلدراؾ كالتنبيو ،كذلؾ لما يمي :

أكال : إف األصؿ في جميع األشربة اإلباحة إال ما دؿ دليؿ عمى حرمتو كأف 
يككف مسكرا أك كاف في شربو ضرر باإلنساف فيككف خارجا عف ىذا األصؿ 

      (.ُكىذا باتفاؽ الفقياء )
مىى طىاًعـو يىٍطعىميوي ًإالَّ أىف حيث قاؿ تعالى : )  رَّمان عى قيؿ الَّ أىًجدي ًفي مىا أيٍكًحيى ًإلىيَّ ميحى

ـى ًخنًزيرو  ٍيتىةن أىٍك دىمان مٍَّسفيكحان أىٍك لىٍح  (.ِ....()يىكيكفى مى
ـٍ ًعندى كيؿِّ مىٍسًجدو ك كقاؿ تعالى : )   ذيكٍا ًزينىتىكي ـى خي بيكٍا كىالى تيٍسًرفيكٍا يىا بىًني آدى كيميكٍا كىاٍشرى

ـى ًزينىةى الٌمًو الًَّتيى أىٍخرىجى ًلًعبىاًدًه كىاٍلطَّيِّبىاًت ًمفى .  ًإنَّوي الى ييًحبُّ اٍلميٍسًرًفيفى  رَّ قيٍؿ مىٍف حى

                                           

الكتب العممية ،كما بعدىا ط : دار  َُٔ/ْ( ينظر : االختيار لتعميؿ المختار البف مكدكد ُ)
،كما بعدىا ط : دار المعرفة ،كحاشية ِْٔ/ٖبيركت ،كالبحرالرائؽ البف نجيـ  -

ط : إحياء الكتب العربية لعيسى الحمبي ،كشرح  ُُٓ/ِالدسكقي كالشرح الكبير 
،كما ُٖٔ/ْبيركت ،كمغني المحتاج  –ط : دار الفكر  ِٔ/ّمختصر خميؿ لمخرشي 

ط : المكتب اإلسبلمي  ُِٖ،  ُِٕ/ّطالبيف لمنككم بعدىا ط : دار الفكر ،كركضة ال
 ُِْ/ٔط : دار الفكر ،كمطالب أكلي النيى لمرحيباني  ّّٔ/َُ،كالمغني البف قدامة 

 كما بعدىا ط : المكتب اإلسبلمي .
 ( مف سكرة األنعاـ .ُْٓ) :( مف اآلية رقـُ)
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ٍزؽً  ةن يىٍكـى اٍلًقيىامىًة  الرِّ اًلصى يىاًة الدٍُّنيىا خى ؿي قيٍؿ ًىيى ًلمًَّذيفى آمىنيكا ًفي اٍلحى كىذىًلؾى نيفىصِّ

 (.ُ( ) اآٍليىاًت ًلقىٍكـو يىٍعمىميكفى 
فاآليات الكريمة تدؿ داللة صريحة عمى أف األصؿ في األشربة اإلباحة إال ما دؿ 
دليؿ عمى حرمتو فيقتضي ظاىرىا إباحة أكؿ كشرب سائر المأككالت 
 كالمشركبات ،إال ما دؿ دليؿ عمى منعو فيك عمى إطبلقو بشرط : أال يككف

الشخص مسرفا في أكمو أك شربو فيككف بذلؾ قد تجاكز حد االستكاء كاالعتداؿ  
(ِ.) 

بيكا كىاٍلبىسيكا أنو قاؿ : )  –صمى اهلل عميو كسمـ  –كما كرد عف النبي  كيميكا كىاٍشرى
ٍيًر ًإٍسرىاؼو كىالى مىًخيمىةو  دَّقيكا ًفي غى تىصى  (.ّ( ) كى

                                           

 ( مف سكرة األعراؼ .ِّ، ُّ) :( اآليتاف رقـِ)
كالجامع ألحكاـ القرآف  ّّ/ُجع السابقة ،كأيضا : أحكاـ القرآف لمجصاص ينظر : المرا( ّ)

ط : دار إحياء  ّٖ/ِ، ُِٓ/ُ،كما بعدىا،كركح المعاني لؤللكسي  ُُٓ/ٕلمقرطبي 
ط : مكتبة العمكـ  ُٓٔ/ِبيركت ،كأيسر التفاسير ألبي بكر الجزائرم  -التراث العربي 

 كالحكـ بالمدينة المنكرة .
ح اإلسناد : ذكره البخارم في صحيحو معمقا في : كتاب المباس ، باب : حديث صحي( ْ)

،كأخرجو النسائى َُِٖ/ٓقكؿ اهلل تعالى ) قؿ مف حـر زينة اهلل التي أخرج لعباده ( 
كتاب الزكاة باب :  -في سننو الكبرل مف حديث عمرك بف شعيب عف أبيو عف جده 

كتاب المباس ، باب  -جو في سننو( ، كابف ماَِّْح ) ُْ/ِاالختياؿ في الصدقة 
( ، كاإلماـ أحمد في َّٓٔح )  ُُِٗ/ِلبس ما شئت ما أخطأؾ سرؼ أك مخيمة 

ا : ابف أبى  –( ط : مؤسسة قرطبة ٓٗٔٔح )  ُُٖ/ِمسنده  القاىرة ، كأخرجو أيضن
كتاب المباس كالزينة باب : مف قاؿ البس ما شئت ما أخطاؾ سرؼ أك مخيمة  -شيبة 

( تحقيؽ : كماؿ يكسؼ الحكت ط : مكتبة الرشد بالرياض ِْٕٕٖ ، ح ) ُُٕ/ٓ
 ىػ (. َُْٗالطبعة األكلى )
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رضي اهلل  -الدرداء  كأبركاه عنو  أيضا فيما  –صمى اهلل عميو كسمـ  –كقاؿ 
: ) ما أحؿ اهلل في كتابو فيك حبلؿ كما حـر فيك حراـ كما سكت عنو  - عنو

فاقبمكا مف اهلل عافيتو فإف اهلل لـ يكف نسيا ثـ تبل ىذه اآلية كما فيك عافية 
 (.ُ) ...(كاف ربؾ نسيا

ـى اٍلميسٍ : )  –صمى اهلل عميو كسمـ  –كما قاؿ  ٍرمنا في  ًمًميفى ًإفَّ أىٍعظى اٍلميٍسًمًميفى جي
ـى ًمٍف أىٍجًؿ مىٍسأىلىًتوً  رِّ ـٍ فىحي رَّ ـٍ ييحى  (.ِ( ) مىٍف سىأىؿى عىٍف شىٍيءو لى

: أف األصؿ في األشياء المسككت عنيا  النبكية األحاديث ىذه مف فيستفاد
اإلباحة كأف األشياء لـ تحـر إال بتحريـ خاص ليا كأف يككف منصكصا عميو ، 

                                                                                                       

كمعنى مخيمة : أم الكبر أك التكبر ،فالمخيمة بكزف عظيمة كىي بمعنى الخيبلء كىك 
،كشرح صحيح البخارم البف بطاؿ  ِّٓ/ َُالتكبر . ينظر : فتح البارم البف حجر 

 . ْٔ/ٓ ،كفيض القدير لممناكم ٖٕ/ٗ
( أخرجو بمفظو البييقي في سننو الكبرل باب ما لـ يذكر تحريمو كال كاف في معنى ما ُ)

( ،ك الدارقطني في سننو في َُٖٓٗح )  ُِ/ َُذكر تحريمو مما يؤكؿ أك يشرب 
( قاؿ  ُِح ) ُّٕ/ِآخر كتاب الزكاة باب الحث عمى إخراج الصدقة كبياف قسمتيا 

مجمع الزكائد لمييثمي  -: إسناده حسف كرجالو مكثقكف   عنو ابف الخراط  ،كالييثمي
 ط : مكتبة الرشد بالرياض . ِّّ/ُ،كاألحكاـ الشرعية الكبرل البف الخراط  َِٖ/ُ

 -صحيح البخارم   -رضي اهلل عنو  –( متفؽ عميو : مف حديث سعد بف أبي كقاص ِ)
ؤاؿ كتكمؼ ما ال يعنيو كتاب االعتصاـ بالكتاب كالسنة ، باب : ما يكره مف كثرة الس

كتاب الفضائؿ باب : تكقيره  -( ، كصحيح مسمـ ،كالمفظ لو  ٖٗٓٔح ) ِٖٓٔ/ٔ
 (.ِّٖٓح )  ُُّٖ/ْصمى اهلل عميو ك سمـ كترؾ إكثار سؤالو 
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فى يككف تحريميا مف أجؿ المسألة ،كذلؾ مف باب التضييؽ كالتشديد كقد 

 (.ُنظران لكثرة السؤاؿ ) األحكاـ

تناكؿ المنشطات  إباحةال يتصكر خبلؼ بيف أحد مف أىؿ العمـ عمى إنو  : ثانيا
إذا كاف تناكليا مأمكنا في  المنبية لمجياز العصبي كالمحفزة لئلدراؾ ، الطبيعية

دكف إسراؼ ، فإف ىذه المنشطات الذىنية الطبيعية يا حؽ مف يتناكؿ من
كالقيكة كغيرىا ال حرج في شربيا شرعا فيي مف المشركبات الطيبة المباحة ؛ 
لعدـ احتكائيا عمى مادة مسكرة أك مخدرة أك مضرة باألصالة فميس ليا تأثير 

 (.ِ) لمجسـمخدر ك ال تسبب اإلدماف 
ث التي أجريت عمى المنشطات الطبيعية حيث كشفت كثير مف الدراسات كاألبحا

مف النباتات كاألعشاب مثؿ : الشام كالقيكة كالكاكاك كغيرىا كأفادت بأف ىذه 

                                           

/ َُكما بعدىا ،كفتح البارم البف حجر  ٕٕ/ٗ( ينظر : شرح صحيح البخارم البف بطاؿ ُ)
،كجامع العمـك كالحكـ البف  ْٔ/ٓقدير لممناكم ،كما بعدىا ،كفيض ال ِٔٔ/ُّ، ِّٓ

،كما بعدىا  َُّ/ُط : دار المعرفة ،كشرح السنة لئلماـ البغكل  ِّٖرجب الحنبمي /
،كما  ّٕٓ/ُِدمشؽ ػ بيركت ،كمجمكع الفتاكل البف تيمية  -ط : المكتب اإلسبلمي 

 الطبعة الثانية. –بعدىا ط : مكتبة ابف تيمية 
،كما بعدىا ،كالثمر الداني لآلبي األزىرم َُٓ/ْر لتعميؿ المختار ( ينظر : االختياِ)

ط : المكتبة الثقافية بيركت لبناف ،كالخبلصة الفقيية عمى مذىب السادة  َُٕ/ِ
،كما بعدىا ط : دار الكتب العممية ،كمغني المحتاج ِِٖالمالكية لمحمد العربى القركل /

 ِِّ/ْجيرمي عمى شرح منيج الطبلب ط : دار الفكر ،كحاشية الب ُٖٔ/ْلمشربيني 
ط : دار الكتاب  َّْ/َُط : المكتبة اإلسبلمية بتركيا ،كالشرح الكبير البف قدامة 

ط : المكتب  ِِّ/ْالعربي ،كالكافي في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ البف قدامة 
 االسبلمي .
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المشركبات ال تشتمؿ عمى مادة ضارة أك مضرة بالجسـ ،كٕانما الضرر يأتي مف 

 إساءة استخداميا إما بتناكؿ كمية كثيرة منيا كٕاما بتناكليا في جميع األكقات .
ص كثير مف الفقياء عمى أف األصؿ في األشياء اإلباحة،فيذه القاعدة كقد ن

يتخرج عمييا الكثير مف األطعمة كاألشربة التي لـ يعرؼ اسميا مف النباتات 
كالفكاكو كنحكىا ما لـ يتبيف أك يثبت ضررىا فيباح االنتفاع بيا أكبل كشربا 

 (.ُكتداكيا )
نبية لمجياز العصبي كالمحفزة فيندرج تحت ىذا : المنشطات الطبيعية الم

 لئلدراؾ مف النباتات كاألعشاب كنحكىا . 
،  لـ يتكمـ عمى حكـ قيكة البفكقد جاء في حاشية ابف عابديف ما نصو : ) 

بكر بف عبد  كأكؿ مف اتخذ القيكة أب........ ك كقد حرميا بعضيـ كال كجو لو 
كًس لما مر في سيباهلل الشاذلي المعركؼ ً  احتو بشجر البف فاقتات مف اٍلعىٍيدىري

ثمره، فكجد فيو تجفيفا لمدماغ كاجتبلبا لمسير كتنشيطا لمعبادة، فاتخذه قكتا 
كطعاما كأرشد أتباعو إليو، ثـ انتشرت في الببلد، كاختمؼ العمماء في أكؿ القرف 

كثركف إلى أنيا كاأل  ....نيا مضرة أ العاشر: فحرميا جماعة ترجح عندىـ
، كأما ما ينضـ إلييا مف المحرمات  جماع بعدىـ عمى ذلؾ، كانعقد اإل مباحة

 (.ِ( ) فبل شبية في تحريمو

                                           

المحصكؿ لئلماـ ،كما بعدىا ،ك  ِِّ/ْ( ينظر : البحر المحيط في أصكؿ الفقو لمزركشي ُ)
،كالمنثكر في  ِٓ/ُ،كما بعدىا ،كاإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ البف حـز ُُّ/ٔالرازم 

،كاألشباه كالنظائر البف  َٔ،كاألشباه كالنظائر لمسيكطي /ُٕٔ/ُالقكاعد لمزركشي 
 . ِْْ/ْ،كمجمع األنير لداماد أفندمُُّ/ُ،كحاشية ابف عابديف ٔٔنجيـ /

 .ُٕ/ُبديف ( ينظر : حاشية ابف عاُ)
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ال يضر شرب القيكة المأخكذة مف كجاء في المكسكعة الفقيية الككيتية : ) 

 (.ُ( )البف حيث ال سكر فييا مع اإلكثار منيا 
اؾ عمـك المباحات ،كٕاف كاف ىنداخمة في ذه المنشطات الطبيعية في: كعميو 

ضرر في شربيا فإنو ناتج عف سكء تناكليا كأف يتناكليا الشخص بإفراط 
 اإلنساف إذا استخدميا بتكسط كاعتداؿ فإنو يستفيد مف منافعياكٕاسراؼ ؛ ألف 

 كما أكد ذلؾ عمماء األغذية ك التغذية. 

 انفشع انثبًَ 
 ادلُشغبد انغجٍخ انكًٍٍبئٍخ نتحفٍض اإلدساك ٔ انتُجٍّ انؼقهً 

أمراض كاضطرابات عدة المنشطة لمدماغ لعبلج كالعقاقير الطبية األدكية  تستخدـ
ككجكد صعكبات في الكظائؼ الحركية التي تؤدم عادةن  مرتبطة بالجياز العصبي

 ، كاضطراب نقص االنتباه مع فرط النشاط ،( ِ)الزىايمر:  إلى اضطرابات مثؿ
 . كما تستخدـ أيضا مف قبؿ العديد مف األشخاص كمنشط ذىني لزيادة التركيز

                                           

 . ُّْ/ُُ( ينظر : المكسكعة الفقيية الككيتية ِ)
( الزىايمر : أحد األمراض العصبية المتزايدة التي تصيب المخ، كتؤًدم إلى فقدو غير ّ)

متدارؾ لمخبليا العصبية ، كما يؤدم إلى قصكر في القدرات الذىنية ، ككظائؼ اإلدراؾ 
ا باسـ ) العتو( أك) كالذاكرة، كيعرؼ ىذا المرض باسـ ) الزىاي مر(، كما أنو يعرؼ أيضن
بيذا االسـ نسبة إلى العالـ  -الزىايمر –الخمؿ العقمي الشيخكخي (،كسمي مرض

أحد عمماء األعصاب  - Aloysius Alzheimer -األلماني ) ألكيسيكس زىايمر(
( ـَُُٗلخمؿ العقمي الشيخكخي عاـ )كالطب النفسي األلماف، الذم كقؼ عمى حاالت ا

دار الحكايات  ط : ْٖ،  ّٕ،  ٓلغساف جعفر/ -الزىايمر - الشيخكخة ينظر : خرؼ
 كما بعدىا.  َِٕ/ِـ ( ،كالمكسكعة العربية العالمية ََِٓببيركت ،الطبعة األكلى : ) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D9%86%D9%82%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%B9_%D9%81%D8%B1%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7
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المنشطة لمدماغ حيث يمجأ كالعقاقير لحبكب إلى استخداـ اتتنكع أسباب المجكء ف

بيؿ اجتياز إلييا البعض مف أجؿ زيادة التركيز كخفض ساعات النـك ق
ناكليا البعض ت، فيما ي االمتحانات أك لمسايرة ضغكطات العمؿ كالحياة اليكمية

كالحديث  كما شابو ذلؾ ، سيرة طكيمة أك بدافع الفضكؿقضاء اآلخر مف أجؿ 
 عف ىذا الفرع ينتظـ في المسائؿ التالية:

 ادلاأنخ األٔىل : منبرج يٍ األدٌٔخ ادلاتخذيخ نتحفٍض اإلدساك ٔتُشأٍظ
 انزاكشح ٔ انتُجٍّ انؼقهً

تكجد عدة أدكية كعقاقير طبية تساعد عمى تنشيط الذاكرة كما تعمؿ عمى تبطئة 
عف طريؽ التدخؿ  عقاقيريعتمد عمؿ ىذه ال،إذ  كتخفيؼ أعراضومرض الذىاف 

بيف الخبليا العصبية التي تقكد عممية  في التكازف الكيميائي، إذ تقكم النشاط 
،كمف ىذه األدكية ما  يؽ زيادة إنتاج الناقبلت العصبيةالتحفيز كذلؾ عف طر 

 يمي :

تعمؿ ىذه األدكية عمى تأخير فقداف القدرة :  مثبطات الككليف إيستيريزأكال : 
تحسيف مستكل النقؿ العصبي في ك عمى القياـ بالميارات الحياتية اليكمية 

بو الناقؿ عمؿ عمى حماية خبليا الدماغ مف الضرر الذم ييسبت ،كماالدماغ 
( donepezilاألسماء التالية : دكنيبزيؿ)  تتضمف ىذه المجمكعة،ك العصبي 

 كجبلنتميف)،( Aricept(، كأريسبت )  rivastigmineكريفاستجميف ) 

galantamine كرازاديف،)  ( Razadyne ك )الميمانتيف ناميندا (ُ .) 

                                           

 ( تراجع ىذه األدكية عمى مكقع  : كيكبيدا .ُ)
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فٌعالة لمرض عشبية كعبلجات الدكية األبعض الميكمبلت الغذائية ك ثانيا : 

ة ،كمف أىـ ىذه األدكية ، كتنشيط الذاكر  الكظائؼ اإلدراكية كتحسيف لزىايمر،ا
 ما يمي :

في أكساط الباحثيف بككنيا تزيد ىذه األقراص كتشتير : أقراص الريتاليف  -ُ 
تطكير المادة الفعالة في ىذه األقراص باألساس لزيادة   التركيز، كتـ عمى القدرة

 . تركيز األطفاؿ الذيف يعانكف مف مشكمة النشاط المفرط
د لؤلكسدة مكجكد بشكؿ طبيعي في جمدة الفكاكو ىك مضا : الريسفيراتركؿ -ِ

يمكف لمكمبلت  ،كالفكؿ السكداني،التكت ك األرجكانية كالحمراء مثؿ العنب،
 الريسفيراتركؿ أف تمنع تدىكر الحصيف، جزء ميـ مف الدماغ مرتبط بالذاكرة.

نكع مف مركب الدىكف ييطمىؽ عميو اسـ فسفكليبيد  كى : الفسفاتيديؿ سيريف -ّ
أف يككف مكجكدان في الدماغ كيمكف لتناكؿ مكمبلت الفسفاتيديؿ سيريف  يمكف

 (.ُ) أف يساعد عمى صحة الدماغ
 كنتج بشكؿ طبيعي في الجسـ كىي حمض أميني كى: األسيتيؿ كارنيتيف  -ْ
،كيقـك نتاج الطاقةإمعب دكران ميمان في عممية التمثيؿ الغذائي خصكصان في ي
 (. ِ) فقداف الذاكرة المتعٌمقة بالعمرمية مف عمبطئ يف الذاكرة ك يتحسب
ىك مكمؿ عشبي ميستىمىٌد مف شجرة الجنكة بيمكبا. كىك  : الجنكة بيمكبا -ٓ

 (.   ّ) يحٌفز قدرة الدماغ

                                           

 ( تراجع ىذه األدكية عمى المكقع السابؽ .ِ)
 . ّْٓ/ٗالسابؽ ،كأيضا : المكسكعة العربية العالمية ( ينظر : المكقع ُ)
 . َِٓ/ٖ( ينظر : المكقع السابؽ ،كأيضا : المكسكعة العربية العالمية ّ)

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81_%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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ىي مكجكدة ،ك مادة طبيعية تمعب دكران ميمان في استقبلب الطاقة: الكرياتيف  -ٔ

تعٌزز ميارات  ، الدماغ في العضبلت كبكميات أقٌؿ في  بشكؿ طبيعي في الجسـ
 التفكير كالذاكرة.

يحٌسف ىذا  ،ىك دكاء مصنكع مف عشبة باككبا مكنيرم: باككبا مكنيرم  -ٕ
 الدكاء ميارات التفكير كالذاكرة.

ميستىمىٌد مف عشب رىكديكال الكردية عشبي ىك مكمؿ : رىكديكال الكردية  -ٖ
 ،ككظيفة الدماغ الصحية خدـ في الطب الصيني لتعزيز الرفاىيةتكغالبان ما يس

 كىك يساعد عمى تحسيف العمميات العقمية عف طريؽ الحد مف التعب.
ىك عبارة عف مادة مكجكدة في الجسـ بشكؿ : اس ادينكزيؿ ميثيكنيف  -ٗ

تستخدـ ىذه المادة في التفاعبلت الكيميائية لتحٌمؿ المركبات الميمة ك  طبيعي
تعٌزز تأثير بعض مضادات االكتئاب  ىي، مثؿ البركتينات، الدىكف كاليرمكنات

لدل األشخاص الذيف يعانكف مف   كتقٌمؿ التدىكر في كظائؼ الدماغ
 (.  ُ)االكتئاب

األحماض الدىنية دىكف (: ف Omega-3) -ّ اجض الدسمة أكمياحماأل -َُ
 صحية مرتبطة بالعديد مف الفكائد الصحية بما في ذلؾ تحسيف صحة الدماغ

(ِ.) 
كتعتبر مف  ،ىي مجمكعة مف األدكية المشيدة كيميائيا: ينات األمفيتام -ُُ 

األدكية المنشطة مما يعني أف األمفيتامينات تقـك بتنشيط كتحفيز المخ كالجياز 
تعتبر األمفيتامينات مف أىـ العقاقير المنشطة المصنعة كيميائيا كالتي ك  العصبي

                                           

 ( تراجع ىذه األدكية عمى مكقع كيكبيدا .ّ)
 . ُِْ/َُ( ينظر : المكقع السابؽ ،كأيضا : المكسكعة العربية العالمية ُ)
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كقد بدأ استخداميا عرفت في ىذا القرف نظرا النتشارىا كٕاساءة استعماليا، 

لعبلج بعض اضطرابات المخ عند الصغار أك تيدئة ـ ( َُّٗ) الطبي في عاـ
  (.ُ) االضطرابات الحركية عندىـ كٕازالة التعب

ادلاأنخ انثبٍَخ : فٕائذ ٔأضأشاس ادلُشأغبد انغجٍأخ ا فأضح نأإلدساك ٔ 
 ادلُجٓخ نهزٍْ:

 دلُجٓخ نهزٍْ: أٔال : فٕائذ ادلُشغبد انغجٍخ ا فضح نإلدساك ٔ ا
تعتىبىر منشطات الذىف مف األدكية التي ليا تأثير مفيد عمى كظائؼ الدماغ ،ك 
يمكف لكثير مف ىذه المنشطات أف تعزز الذاكرة كاليقظة كالكظائؼ المعرفية 
العامة ، كفضبلن عف ذلؾ، قد تخٌفؼ التراجع في كظيفة الدماغ المرتبطة بالعمر 

الطبية المنشطة لمذىف كالمحفزة لئلدراؾ عف طريؽ ،إذ يعتمد عمؿ ىذه العقاقير 
التدخؿ في التكازف الكيميائي، إذ تقكم النشاط  بيف الخبليا العصبية التي تقكد 

 (. ِعممية التحفيز كذلؾ عف طريؽ زيادة إنتاج الناقبلت العصبية )

ثبٍَب : األضشاس انصحٍخ انُبمجخ ػٍ تؼبعً ادلُشغبد انغجٍخ ا فضح 
 ادلُجٓخ نهزٍْ : نإلدساك ٔ

عمى الرغـ مف القيمة العبلجية الكبيرة التي تممكيا العبلجات المذككرة، فإف كثيران 
مف القمؽ مكجكد حكؿ استعماليا ، فبل شؾ أف ألم عقار أعراضا كمضاعفات 
حتى كٕاف استخدـ تحت إشراؼ طبي، كما زالت األبحاث الطبية كالدراسات تفاجئ 

                                           

 .ُْٗ/َُ، ٖٓ/ّيضا : المكسكعة العربية العالمية ( ينظر : المكقع السابؽ ،كأِ)
 ،كاألدكية المنبية عمى مكقع كيكبيدا . ُْٗ/َُ( ينظر : المكسكعة العربية العالمية ُ)
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أضرار جديدة يتـ اكتشافيا، نتيجة تناكؿ  األطباء مف خبلؿ الكشؼ عف

 المنشطات الذىنية الكيميائية .

فيعد مصدر القمؽ الرئيسي مف العقاقير الصيدالنية أك الطبية ىك ما يترتب 
عمييا مف آثار جانبية، كتنطبؽ ىذه المخاكؼ السمبية عمى األدكية المحفزة 

اكؿ الدكاء عمى المدل لئلدراؾ أيضان، كذلؾ ألف المعمكمات عف مدل سبلمة تن
 كاإلدراؾ . الطكيؿ غير متكفرة لبعض أدكية منشطات الذىف

كما أنو يترتب عمى تناكؿ جرعات كبيرة مف األمفيتامينات بعض األعراض 
الجانبية منيا : جفاؼ الفـ ، الغثياف، صعكبة التبكؿ، التييج، األرؽ، الصداع، 

ا : اإلمساؾ أك اإلسياؿ ، ارتفاع  ضغط  الدكخة، اإلعراض عف الطعاـ ،كأيضن
الدـ كزيادة ضربات القمب كالشعكر بآالـ الذبحة الصدرية ، إضافة إلى 
االنعكاسات النفسية كتقمصات عضبلت البطف ،كتغيرات سمككية قد تككف 

 عدكانية .
كلذلؾ حذر األطباء مف اآلثار الجانبية ليذه األدكية السيما كأنيا تستخدـ 

 يا كبدكف كصفة طبية .ألىداؼ غير التي رخصت ل

كما أف اإلفراط في تناكؿ ىذه المنشطات يؤدم إلى إدماف نفسي تتفاكت درجاتو 
مف شخص آلخر فبعد أسابيع قميمة ال يستطيع الشخص الذم يتعاطى ىذه 
األقراص أك المنشطات أف يقـك بنشاطو اليكمي دكف أخذ ىذه األدكية ليدخؿ 

ما يحدث إدماف عند استخداـ الدكاء  بذلؾ مرحمة اإلدماف ، إال أنو نادران 
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بالجرعات العبلجية كما أشارت إلى ذلؾ مجمكعة كبيرة مف األبحاث بشأف 

 (.ُاالستخداـ العبلجي لممنشطات النفسية كالذىنية )

ادلاأنخ انثبنثخ: احلكى انششػً نهًُشغبد انغجٍخ انكًٍٍبئٍخ نتحفٍض 
 اإلدساك ٔ انتُجٍّ انؼقهً

التي تضر بصحة  الضارةالجانبية ثار اآلالمختصكف مف  في ضكء ما ذكرهإنو 
المحفزة لئلدراؾ كالمنبية  الكيميائية تناكؿ المنشطات الطبية أككسبلمة مف ي

فإف الحكـ الشرعي لممنشطات الطبية المنبية كالمنشطة لمذىف ، لمجياز العصبي
يختمؼ تبعا الختبلؼ طبيعة األشخاص كمدل حاجتيـ إلى التداكم بيذه 

 لمنشطات كعدـ ذلؾ ، كمف ثـ : فالحكـ الشرعي يككف كفؽ التفصيؿ التالي:ا
 المحفزة لئلدراؾ كالمنبية لمجياز العصبي :منشطات الطبية أكال : إباحة ال

ىذه  ىفي حؽ مف كاف في حاجة إلليس عمى إطبلقو ،كٕانما ىك الحكـ كىذا 
تناكليا كذلؾ إذا مف أجؿ العبلج كالتداكم بيا فيباح لو شرعا أف يالمنشطات 

: أنيا تفيد في عبلجو كذلؾ لما يميكصفيا لو طبيب ثقة مف أىؿ الخبرة كبيف 
إف الشريعة اإلسبلمية بقكاعدىا العامة كأصكليا الكمية حافظت عمى حياة 
البشرية مف اليبلؾ فقد فتحت باب العبلج كالتداكم حيث أباحت لئلنساف أف 

لو األكؿ مف الميتة أك شرب الخمر  يتناكؿ بعض األشياء المحرمة ،فأباحت

                                           

لمدكتكر  –مقاؿ  -( ينظر : المراجع السابقة ،كأيضا : تعاطي المنبيات أكقات االمتحانات ُ)
 رابط -بمكقع صيد الفكائد  -: خالد سعد النجار 

(:http://www.saaid.net/afkar/school/t34.htm  .)   
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ـى  )تعالى :  –،كغير ذلؾ مف المحرمات قاؿ  ٍيرى بىاغو كىالى عىادو فىبل ًإٍث فمىًف اٍضطيرَّ غى

مىٍيًو....  .(ُ) (عى

كىذا في حاؿ الضركرة عمى أف يككف ذلؾ بقدرىا عند عدـ كجكد ما يحؿ ،كىذا 
منيا : الضركرات تبيح ما دلت عميو الكثير مف القكاعد الفقيية ،كالتي 

المحظكرات ،كالضرر يزاؿ ،كالضرر األشد يزاؿ بالضرر األخؼ ،كدرء المفاسد 
( ، فحاجة المريض ىنا ماسة ِمقدـ عمى جمب المصالح ،كغير ذلؾ )

كالضركرة قائمة ؛ألف المريض محتاج إلى ىذا الدكاء ؛إلنقاذ حياتو ألنو إذا 
مباح ،فإنو يعالج بالحراـ لمضركرة  تعذر إنقاذ شخص مشرؼ عمى اليبلؾ بعبلج

( " ال ضرر أك الحاجة ؛لدفع الضرر عف ىذا المريض ،كعمبل بقكؿ النبى )
 ( . ّ) ،كال ضرار "

                                           

 ( مف سكرة البقرة . ُّٕ( مف اآلية ) ُ)
بيركت  –ط : دار الكتب العممية  ُٗ:  ٖٓ( ينظر : األشباه كالنظائر البف نجيـ /ِ)

كالمنثكر  -بيركت  –ط : دار الكتب العممية  ٖٗ:  ْٖ،كاألشباه كالنظائر لمسيكطى /
 ط : كزارة األكقاؼ الككيتية . ِِّ:  ُّٕ/ِفقيية لمزركشى فى القكاعد ال

( أخرجو ابف ماجة فى سننو عف ابف عباس) رضى اهلل عنو ( فى كتاب األحكاـ ، باب : ّ)
( ،كالدار قطنى فى سننو عف ابف ُِّْح:) ْٖٕ/ِمف بنى فى حقو ما يضر بجاره 

السيد عبد اهلل ىاشـ  تحقيؽ : -( ْٖح:) ِِٖ/ْعباس فى كتاب األقضية كاألحكاـ 
ـ( كالمفظ ليما ،كالترمذل ُٔٔٗىػ ُّٖٔبيركت ) –طبعة : دار المعرفة  -المدنى 

ح  ِّّ/ْبنحكه فى سننو ، كتاب البر كالصمة ، باب ما جاء فى الخيانة كالغش 
 (، كقاؿ عنو : ىذا حديث حسف غريب. َُْٗ)
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إذا :  كبناء عمى ذلؾ ، كٕاعماال لمقكاعد الشرعية كالفقيية المنكه عنيا سمفا

أخبر ، بأف ذه المنبيات الكيميائيةلضركرة أك الحاجة إلي التداكم بيادعت 
بالطب، أف فيو  ا أك ماىراحاذقأك غير مسمـ إف كاف طبيب مسمـ عدؿ ثقة 

 فبل بأس مف التداكم بيا. شفاء لممريض، كأنو ال يجدم غيره مف األدكية

ا فضح نإلدساك ٔادلُجٓخ نهدٓبص ُشغبد انغجٍخ ثبٍَب : حتشٌى ادل
 انؼصجً :

ؽ األشخاص األصحاء كىذا التحريـ ليس عمى إطبلقو أيضا ، كٕانما ىك في ح
أك غير المرضى بأف يتناكليا الشخص عشكائيا دكف كصفة طبية دكف حاجة 
إلييا ، أك يستخدميا استخداما غير مشركع ،كأف يستخدميا في غرض آخر 
غير ما أعدت لو ؛ حيث يعد استخداـ العقاقير المحفزة لئلدراؾ في األشخاص 

المثيرة لمجدؿ في األكساط األصحاء بدكف مشكرة طبية مف أكثر المكاضيع 
 كاألطباء اآلخريف، كذلؾ ألنيا كاألطباء النفسييف الطبية بيف أطباء األعصاب

 تمتد إلى العديد مف القضايا منيا قضايا صحية كأخرل سمككية كأخبلقية .
يضره كأف يتسبب في بل يحؿ لمسمـ أف يتناكؿ مف األطعمة أك األشربة شيئا ف

كٕاف لـ يترتب عميو أك يضره كيؤذيو  ،قتمو بسرعة أك ببطء  كالسـ بأنكاعو 
ـٍ إلىى) :  ؛ قاؿ تعالىمكتو  ـٍ إٌف (، ) ُ() التٍَّيميكىةً  كال تيٍمقيكا بأىٍيًديك كال تىٍقتيميكا أٍنفيسىك

ـٍ رىًحيمنا  ال ضرر كال ضرار:)  -صمى اهلل عميو كسمـ -قاؿ ك  (،ِ() اهللى كافى بك
()ّ.)  

                                           

 ( مف سكرة البقرة . ُٓٗ( مف اآلية رقـ :) ُ)
 ( مف سكرة النساء .ِٗية رقـ :)( مف اآلِ)
 ( سبؽ تخريجو .ّ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86
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العقاقير كغيره مف الفقياء عمى جكاز استخداـ  كقد نص اإلماـ السرخسي

إال أنو الطبية ، لؤلغراض  هالبنج كنحك ك المؤثرة عمى العقؿ كالجياز العصبي
 . ميك، كلك بكميات قميمة ال تغيب العقؿمف أجؿ ال ىذه العقاقير يحـر تناكؿ

) البنج ال بأس أف يتداكل بو اإلنساف، فإذا كاف : قاؿ اإلماـ السرخسيليذا ك 
  (.ُ)يذىب عقمو منو فبل ينبغي أف يفعؿ ذلؾ (

: أال ترل أف البنج  شربةكفي كافي الحاكـ مف األما نصو : ) قاؿ ابف عابديف ك 
كبو عمـ أف  ،ال بأس بتداكيو، كٕاذا أراد أف يذىب عقمو ال ينبغي أف يفعؿ ذلؾ 

شربة المائعة، كأف البنج كنحكه مف الجامدات إنما يحـر إذا أراد بو المراد األ
السكر كىك الكثير منو دكف القميؿ المراد بو التداكم كنحكه، كالتطبب بالعنبر 

، فإف استعماؿ القميؿ منيا ......ظير ذلؾ ما كاف سميا ، كن كجكزة الطيب
 (.ِ() جائز، بخبلؼ القدر المضر فإنو يحـر

ال يككف  كالحجر كالحشيش إال المسكر منو ككجاء في فقو المالكية : ) .... 
إال مائعا كالخمر ككسكبيا تركت حتى دخمتيا الشدة المطربة فإنو نجس كىك ما 

نشأة كطرب بخبلؼ المفسد كيقاؿ لو المخدر كىك  غيب العقؿ دكف الحكاس مع
ما غيب العقؿ دكف الحكاس ال مع نشأة كطرب كمنو الحشيشة، كبخبلؼ المرقد 

                                           

ط : دار الفكر ، بيركت، الطبعة األكلى : )  ُٔ/ِْالمبسكط لمسرخسي ( ينظر : ُ)
 .ـ (َََِىػ ُُِْ

 ط : دار الفكر . َِٖ/ْحاشية ابف عابديف ( ينظر : ِ)
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كىك ما غيبيما معا كالداتكرة فإنيما طاىراف كال يحـر منيما إال ما أثر في 

 (. ُ()العقؿ

لما تؤكؿ لو كأما العقاقير اليندية فإف أكمت كجاء في مكاىب الجميؿ أيضا : ) 
الحشيشة امتنع أكميا كٕاف أكمت لميضـ كغيره مف المنافع لـ تحـر كال يحـر 

 (.ِ()منيا إال ما أفسد العقؿ 
كمة إلى زكاؿ آكلك احتيج لقطع نحك سمعة كيد متكجاء في فقو الشافعية : ) 

 (.  ّ() عقؿ صاحبيا بنحك بنج جاز ال بمسكر مائع
يضر كالحجر كالتراب كالزجاج كالسـ إال ما  تناكؿكفي مكضع آخر : ) يحـر 

 (. ْ...() قميمو
آكؿ بنج كنحكه لتداك أك غيره نصا ألنو  ال يقع طبلؽفقو الحنابمة :) كجاء في 
 (.ٓ() ال لذة فيو

كما فيو السمـك مف األدكية إف كأيضا جاء في المغني البف قدامة ما نصو : )
لجنكف لـ يبيح شربو كٕاف كاف كاف الغالب مف شربو كاستعمالو اليبلؾ بو أك ا

                                           

 كما بعدىا. ْٗ/ُحاشية الدسكقي كالشرح الكبير ( ينظر : ُ)
 ط : دار عالـ الكتب . ُِٕ/ُاىب الجميؿ لمحطاب مك ( ينظر : ِ)
ط : دار الفكر ،كحاشية البجيرمي عمى الخطيب  ُْ/ٖنياية المحتاج لمرممي ( ينظر : ّ)

 ط : دار الكتب العممية.  ّٖ/ٓ
 .كما بعدىا ط : دار الفكر ّْٓ/ِإعانة الطالبيف لمبكرم الدمياطي ( ينظر : ْ)
 ط : عالـ الكتب . ْٕ/ّلمبيكتي ( ينظر : شرح منتيى اإلرادات ٓ)
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الغالب منو السبلمة كيرجى منو المنفعة فاألكلى إباحة شربو لدفع ما ىك أخطر 

 (.ُ() منو كغيره مف األدكية

، كى كجاء في فقو الظاىرية )  ِـّ اٍلقىاًتًؿ ًببيٍطءو أىٍك تىٍعًجيؿو الى مىا  كىالى يىًحؿُّ أىٍكؿي السُّ
ًة، كىالى   (.ِ()  اإًلٍكثىاري ًمٍف طىعىاـو ييٍمًرضي اإًلٍكثىاري ًمٍنوي ييٍؤًذم ًمٍف األىٍطًعمى

كنظرا لكجكد اإلضرار بسبلمة الجسـ تقاس العقاقير الطبية المنشطة لمذىف 
كالمحفزة لئلدراؾ عمى ىذه العقاقير المغيبة لمعقؿ كالبنج كنحكه ، إذا تـ 

رار بصحة استخداميا دكف كصفة طبية كدكف حاجة داعية إلييا لكجكد اإلض
 اإلنساف .

ىذه العقاقير المنشطة  تناكؿلئلنساف أف يفإنو ال يحؿ كبناءن عمى ذلؾ : 
كالمحفزة لئلدراؾ مف غير أف يعمـ بمحتكاىا كما تشتمؿ عميو مف مكاد فربما 

ما يضر ألصؿ في تناكؿ ا باعتبار أف،كذلؾ  تضر بو كىك ليس في حاجة إلييا
ما يضر يو الفقياء مف حرمة التداكم بىك الحرمة، لما اتفؽ عمباإلنساف 
 (.ّباإلنساف)

                                           

 ط : دار الفكر . ْْٕ/ُالمغني البف قدامة ( ينظر : ُ)
 ط : دار الفكر . ُْٖ/ٕالمحمى البف حـز ( ينظر : ِ)
،كما بعدىا ،كالجامع  ِّٖ/ُ( ينظر : المراجع السابقة ،كأيضا : أحكاـ القرآف لمجصاص ّ)

 ُٖ/ُ،كأحكاـ القرآف البف العربى  ،كما بعدىأُٓ/ٓ، ّّٔ/ِألحكاـ القرآف لمقرطبى 
كما بعدىا ،كالفتاكل اإلسبلمية ، الصادرة عف المجمس األعمى لمشؤكف اإلسبلمية 

 (. ُُٖٗىػ  َُُْبالقاىرة ) 
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فكؿ ما يسفر عف ضرر في عقؿ اإلنساف أك بدنو يحـر استعمالو مثؿ 
المنصكص عميو مف أصناؼ المحرمات ، كمف ذلؾ : العقاقير المنشطة 
كالمحفزة لئلدراؾ فبل يصح لئلنساف أف يستخدميا بنفسو إال بناءن عمى كصفة 

 ييا.عند ضركرتو أك حاجتو إللؾ طبية مكثكؽ منيا كذ
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 ادلجحث انثبًَ

 ادلُشغبد اجلُاٍخ ٔحكًٓب انششػً 
تعتبر الغريزة الجنسية إحدل الطاقات الفطرية في التركيب اإلنساني كالتي يجب 
أف يتـ تصريفيا كاالنتفاع بيا في إطار الدكر المحدد ليا ،كالرغبة ىى مفتاح 

ة األكلى التى تبدأىا ؛ كلذلؾ كجب االىتماـ بيذه العممية الجنسية كىى الشرار 
الرغبة ،إال أنيا تقؿ مع تقدـ السف كلكنيا ال تختفى، كأحيانا تزيد مع تقدـ 

، فالرغبة الجنسية تمر  السف كتصبح أقكل مف قدرة الشخص عمى الممارسة
بفترات نشاط كفترات فتكر طبيعية ، كعمى اإلنساف أف يكاكبيا صعكدان كىبكطان 

 كال ينزعج مف ىذه التناكبات فى نشاط رغبتو .
كلكف : ىؿ يباح شرعا لئلنساف أف يتناكؿ ما ينشط رغبتو الجنسية عند فتكرىا 
؛ ألم سبب مف األسباب ، كىؿ يباح لو أيضا أف يتناكؿ المنشطات الجنسية 

 لزيادة المتعة دكف حاجة إلييا ؟ .
 ىذا ما أكضحو في المطالب التالية :

 ألٔل ادلغهت ا
 .انصحٍخ  ٔأضشاسْب ْبفٕائذٔبدلُشغبد اجلُاٍخ انتؼشٌف ث 

 كالحديث عف ىذا المطمب يتضمف ىذيف الفرعيف ، كما يمي :
 بدلُشغبد اجلُاٍخ ٔإَٔاػٓبانفشع األٔل : انتؼشٌف ث

منشطة طبيعية أك مجمكعة مكاد ىي  : الجنسية بالمنشطات المقصكد : أكال
كتعمؿ عمى زيادة ، الدمكية لشراييف كاألكعيةبتكسيع عضبلت ا تقـك كيميائية

كتنشيط الكظيفة  االنتصاب السميـ مما يؤدم إلى تدفؽ الدـ في العضك الذكرم
 . معالجة الضعؼ الجنسيالجنسية ك 
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 : الجنسية المنشطات أنكاع : ثانيا 

، كمنيا  عف طريؽ الفـالمنشطات الجنسية ليا أنكاع كثيرة منيا ما يتـ إعطاؤه 
فتحة البكؿ أك عف طريؽ اإلبر مباشرة في عضمة القضيب عف طريؽ ى ما يعط

،كىنالؾ طرؽ أخرل مثؿ استعماؿ أجيزة تعكيضية أك تركيب دعامات طبية 
تستمـز تدخؿ جراحي ، فتتنكع ىذه المنشطات ما بيف أمكر طبيعية ،ككميائية 

عيف ) كأخرل جراحية أك صناعية ،كمف ثـ : يمكف تقسيـ ىذه المنشطات إلى نك 
، كأخرل ال تؤخذ عف طريقو ( كبيانيا  عف طريؽ الفـمنشطات جنسية تؤخذ 

 كما يمي :
 : الفـ طريؽ عف تؤخذ التي الجنسية المنشطات : األكؿ النكع

ىذا النكع مف المنشطات إما أف يككف منشطات طبيعية أك عقاقير كميائية  
 كىي كما يمي : 

 : انفى عشٌق ػٍ تؤخز ًانت انغجٍؼٍخ اجلُاٍخ ادلُشغبد : أٔال
في أنكاع كثيرة مف األطعمة كالنباتات  طبيعيةالجنسية المنشطات تتمثؿ ال

التي يتـ تناكليا ذكر العمماء مف بيف المنشطات الجنسية الطبيعية كنحكىا كقد 
 : ما يمي عف طريؽ الفـ

: إذ تعتبر المحـك بكؿ أنكاعيا مف المنشطات الجنسية الطبيعية  المحـك -ُ
 كالمكاد كالمعادف كالفيتاميناتسبانيا مادة غذائية غنية بالبركتيف )الزالؿ( بح

كالمحافظة  الجسـ كالبلزمة لبناءاألمينية األساسية  كاألحماضالبلزمة  الدىنية
 ( .  ُ) التي تعتبر ميمة لحفظ الصحة عمكمان ،ك  أنسجتو عمى

                                           

 ،كما بعدىا . ٗٗ/ُِ( ينظر : المكسكعة العربية العالمية ُ)
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كالكراث،  كالجرجير، كالكرفس، كالبقدكنس،) :  الخضركات المختمفة -ِ

ال يككف  تارك تأثير الخض،ك (كنحكىا  كالجزر، كالفجؿ، كالخس، كالباذنجاف
مباشران عمى القدرة الجنسية ، بؿ تعطي الخضركات فاعميتيا عمى المدل البعيد 

ييعتبر الباذنجاف مف األغذية التي تقضي عمى  ،ك بحيث تجعؿ الصحة أفضؿ
   ( .ُ) البركد كالضعؼ الجنسي بؿ تزيد الشيكة

 كأىميا :  األعشاب ك  النباتات -ّ
تشمؿ المكاد التي تخرش األغشية المخاطية لمفـ كالجياز : كىي البيارات  -

، (كنحكىا  كالفميفمة الحمراء كالبصؿ كالخردؿ األسكدالفمفؿ  اليضمي، مثؿ )
الدكر الرئيسي لمبيارات يتمثؿ بككنيا محٌرضة جيدة لمدكرة الدمكية المكضعية، ف

كما تتضمف بعض  مكف أف يككف ليا تأثير مييج لممشاعر الجنسية،كبيذا ي
فعالة تحتكم عمى الزيكت الطيارة تعمؿ عمى تنشيط الجياز ىذه البيارات مادة 

كبعض ىذه المكاد ذك قدرة عمى الكصكؿ إلى حدكد ،العصبي المركزم بالجسـ 
دة معدؿ األغشية المخاطية لئلحميؿ كالمثانة كالقضيب، حيث تساعد عمى زيا

 جرياف الدـ إلى ىذه المناطؽ، األمر الذم يفضي إلى تسييؿ حدكث االنتصاب
(ِ   . ) 

                                           

نسية مف منظكر ،كما بعدىا ،كأيضا : المنشطات الج ٕٗ/َُ( ينظر : المرجع السابؽ ُ)
بحث منشكر بمجمة البحكث  - ُُالفقو اإلسبلمي لمدكتكر : عبد الفتاح إدريس /

 ىػ(.ُّْٔاإلسبلمية العدد ) األكؿ ( إصدار شير ربيع األكؿ لعاـ ) 
،كالمكسكعة العربية العالمية ُُ( ينظر : المنشطات الجنسية مف منظكر الفقو اإلسبلمي /ِ)

 ،كما بعدىا.ْٕٗ/ُٕ
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عشب معركؼ بأثره المقكم العاـ  كىك نبات صيني لو شيرة كبيرة : الجنسنج -

لمجسـ، كالحظ بعض الباحثيف في بعض الدراسات تأثيره بزيادة الطاقة الجنسية 
لحاالت ككذلؾ القدرة عمى الحفاظ عمى ٘ مف أَكتحسف قدرة االنتصاب في 

   . (ُ) االنتصاب كلو تأثيرن جيد عمى الصحة عمكمان 
 في ينمك نفاذة رائحة لو  التكابؿ معركؼ مف نكع كىك : الزنجبيؿ األخضر - 

 كغرب الجنكبية كأمريكا الشرقية كجزر اليند كاستراليا كالياباف المدارية المناطؽ

لممشركبات كالمخبكزات  مميزة نكية إلعطاء اتالنب إفريقيا كتستخدـ جذكر
كلكنو أحيانا يرفع ، كتعمؿ الزيكت الطيارة بو عمى تنشيط الدكرة الدمكية جدا 

   .(ِ)ضغط الدـ 
ىي شجرة صغيرة شككية تنمك بكندا، كتستخدـ في :  الفاغرة األمريكية -

العجز التخدير كخاصة عند معالجة األسناف، كتستعمؿ لمعالجة بعض حاالت 
   .(ّ) الجنسي

منزؿ اليمكف زراعتو في أم حديقة أك داخؿ برم نبات : كىك القصعيف -
تستخدـ أكراقو كدىنو كبذكره، كاستخدامو المباشر يتعمؽ بعبلج مشاكؿ القدرة 

   .(ْ)، كىك منتشر بيف األمريكييف كغيرىـ الجنسية عند الرجؿ

                                           

،كالمنشطات الجنسية مف منظكر الفقو  ََٓ/ٖر : المكسكعة العربية العالمية ( ينظُ)
 . ُُاإلسبلمي /

 .ُْٔ/ُُ( ينظر : المكسكعة العربية العالمية ِ)
،كأيضا : المنشطات الجنسية مف منظكر الفقو  ََِ/ُٕ( ينظر : المرجع السابؽ ّ)

 . ُُاإلسبلمي /
،كالمنشطات الجنسية مف ُْٓ/ِٓ،  َِٓ/ُٖ( ينظر : المكسكعة العربية العالمية ْ)

 . ُُمنظكر الفقو اإلسبلمي /
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كا، يستخدـ الينكد الحمر نبات متسمؽ يعيش في جنكب أمري : لساف الغزاؿ -

 أكراقو إلثارة كتحريض الرغبة الجنسية.
دائمة االخضرار، كيستخدـ منيا  : ىي نكع مف األشجار المحاء البيركني -

المحاء فقط، تنمك في جاكا كاليند. كليا استعماالت كثيرة، منيا استخداميا 
   .(ُ) جنسيكعبلج مساند لعبلج آخر، بيدؼ مداكاة انعداـ الرغبة كالعجز ال

نبات فطرم ينمك كحده في الطبيعة، خاصة في أكركبا، تستخدـ :  الفصفصة -
التي تغذم الدـ، كتبني  -األنزيمات  -أكراقو كسيقانو كيعتبر غنياي بالخمائر 

 .(ِ) لعجز الجنسياالخبليا، كيفيد في إحداث معالجة 
ألكركيد تنمك في ىذه النبتة ذات الكركد الكبيرة الشبيية با:  سيدة النـك -

أكركبا كأمريكا، كفاعميتيا في إزالة التكتر كالخكؼ العميقيف، كالمذيف يعتبراف 
  .(ّ) عامبلن أساسيان كحاسمان في إحداث الضعؼ الجنسي

: كزيت جنيف القمح، كزيت بذرة القرطـ، كزيت السمسـ، الذم  السكائؿ -ْ
ينكلينؾ" كاألكلكلينؾ، تعد الم يحتكم عمى األحماض الدىنية غير المشبعة، مثؿ: 

  .(ْ) مف المكاد المساعدة لمخصكبة كالحيكية، كخبلصة الخميرة(
( فكؿ الفيتامينات ميمة لصحة   A,B,C,Eمثؿ فيتاميف )الفيتامينات:  -ٓ

( جيدة، C( كفيتاميف )A(، كفيتاميف )Bاإلنساف عمكمان، كمجمكعة فيتامينات )
  .(ُ)ج ىرمكنات الذككرة كتجديد الخبليا( يساعد عمى إنتاEإال أفى فيتاميف )

                                           

 .ُِ( ينظر : المنشطات الجنسية مف منظكر الفقو اإلسبلمي /ُ)
،كما بعدىا ، ّٖٔ/ُٕ( ينظر : المرجع السابؽ ،كأيضا : المكسكعة العربية العالمية ِ)

ِٓ/ُِٓ . 
 .ُِمي /( ينظر : المنشطات الجنسية مف منظكر الفقو اإلسبلّ)
 ( ينظر : المرجع السابؽ .ْ)
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األنكاع ىذه ك  الزنؾ، كالمنجنيز، كاألحماض األمينية : كأىميا:  كالمعادف -ٔ

مكجكدة في المكاد الغذائية المختمفة، كىي جيدة لمصحة العامة، كٕاف كاف الزنؾ 
ميـ لصحة الرجؿ، كٕاذا اختؿ مستكل الزنؾ في غذاء الطفؿ، فإف ذلؾ يؤثر عمى 

كل قدرتو الجنسية، كمستكل اإلخصاب عنده في سف النضج، كأما قمة مست
نيز جالزنؾ لدل الرجؿ الناضج فإنيا تقمؿ لديو الدافع كالرغبة الجنسية، آما المن

فيك معدف ميـ كذلؾ لئلخصاب، إضافة إلى األحماض األمينية األساسية لحفظ 
 . الصحة عمكما

لغناىا بالحديد كالزنؾ  كالكاجك( المكز، كالجكز، : )كأىميا:  المكسرات -ٕ
، باإلضافة إلى غناىا باألحماض  كالمغنسيـك كالفكسفكر كالبكتاسيـك كالكالسيـك

إلى زيادة إنتاج اليرمكنات  ؤدميذه المكاد جيدة كتف (E )فيتاميف،ك األمينية 
 .(ِ) عند الرجؿ كالمرأة عمى السكاء

ة، بكؿ أنكاعيا ، ذات تأثير تعتبر المأككالت البحري: المأككالت البحرية  -ٖ
فاعؿ عمى الطاقة الجنسية عند الرجؿ بصكرة خاصة، كيرجع ذلؾ إلى كمية 

معب دكران ميمان في زيادة درجة اإلخصاب ، تالزالؿ كاألحماض األمينية الذم 
المأككالت باإلضافة إلى مقدار كبير مف المعادف كالفيتامينات التي تحتكييا 

، كىك بيض سمؾ الحفش، في المرتبة األكلى عمى ( فيارالكا) كيأتي  ، ةالبحري
ثـ يأتي في الدرجة  رأس الئحة المكاد البحرية المقكية كالمنشطة لمجنس ،

) الغني بمادة الزالؿ )البركتيف ( العالية ، كيأتي  (المحار ) الثانية  بعده 
                                                                                                       

،كما َّٔ/ُٕ،  َْ/ٕ( ينظر : المرجع السابؽ،كأيضا : المكسكعة العربية العالمية ُ)
ترجمة :  -،كما بعدىا  َٔبعدىا ،كالغذاء كالتغذية لمدكتكرة : جكاف كيبستر غاندم /

 (.ـ َُِّىػ ُّْْط : دار المؤلؼ بالرياض ، الطبعة األكلى ) –زينب منعـ 
 . ُِ( ينظر : المنشطات الجنسية مف منظكر الفقو اإلسبلمي /ِ)
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فعاالن إال أفَّ ليحتؿ المرتبة الثالثة ، في ككنو محرضان كمييجان جيدان ك  (الركبياف 

خمطة الدـ ،كيضاؼ إلى ىذا أيضا :  مشكمة الركبياف ىي زيادة الككلستركؿ في
التي تحتكم عمى نسبة كبيرة مف الزالؿ مثؿ الفسيخ  األسماؾ الصغيرة المممحة
  .(ُكنحكه فيي مفيدة لمرجاؿ )

يف تحتكم الفاكية عمى نسبة كبيرة مف الفيتامينات، أىميا: فيتام:  الفاكية -ٗ
(A( كفيتاميف )C كعنصر ) (البكركف) ،الجسـ صحة كنضارة، كأكثر  إذ تعطي

عمى  ا، الحتكائي(التمر) ثمرة ليا مصداقية عممية بتأثيرىا عمى الطاقة ىي 
أحماض أمينية كسكريات كفيتامينات كمعادف متنكعة، كىي مكاد ىامة لمحفاظ 

عمى عنصر  ااحتكائيباإلضافة إلى  ، عمى التكازف الطبيعي عند الناضجيف
البكركف  بشكؿ كبير، كىك عنصر فعاؿ في عبلج كثير مف األمراض، كيؤثر 
عمى اليرمكف الذكرم كاألنثكم معان، كٕاف كاف تأثيره عمى ىرمكف الذككرة أكبر، 

 كلذا فإف تناكؿ التمر يقمؿ مف اإلصابة بالضعؼ الجنسي.

( تحديدان  ة، كالكرز، كالتكت، كاألناناس، كالفراكل البطيخ ): كأظيرت دراسة أف 
تزيد الحاجات الجنسية عند الرجاؿ كالنساء، لككنيا تحتكم عمى مككنات تشبو 

كأشار العمماء إلى أف ىذه  ، را كالمنشطات الجنسية األخرلجتأثير أقراص الفيا
قكم نشاط ي الذم ( c)األنكاع مف الفاكية تحتكم عمى نسب عالية مف فيتاميف 

را مف حيث جالفراكلة أقرب أنكاع الفاكية إلى الفيا فمؤكديف أ الدكرة الدمكية،
 .(ِ) المفعكؿ

                                           

 ،كما بعدىا . ٕٗ/ِ( ينظر : المرجع السابؽ ،كأيضا : المكسكعة العربية العالمية ُ)
،كالمكسكعة العربية العالمية ُِ( ينظر : المنشطات الجنسية مف منظكر الفقو اإلسبلمي /ِ)

 ،كما بعدىا.َٓ/ٖ
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، مف ضمنيا  تركيبة غذائية خاصة : كىك غذاء مفيد يشتمؿ عمىالعسؿ  -َُ

،كىك بتركيبتو الخاصة يزيد قدرة الرجؿ الجنسية،  مجمكعة فيتاميف االمتصاص
حتكل عمى كيرفع مف مستكل اإلخصاب عنػده فيك منشط جنسي ىاـ ي

 .(ُفيتامينات كمكاد منشطة جنسيان كيسمى فيتاميف الخصكبة )

 : انفى عشٌق ػٍ تؤخز انتً انغجٍؼٍخ غري اجلُاٍخ ادلُشغبد : ثبٍَب
إف استخداـ ىذا النكع مف األدكية مفضؿ عمى غيره مف العقاقير التي يتـ 

 تناكليا عبر طرؽ أخرل، كأىـ انكاعيا:
تينىشط تفاعؿ كيميائى  ىك : مادة عضكية يـاإلنز  : اإلنزيـ مثبطات -ُ

يتكاجد غالبان في عضبلت العضك الذكرم كىك مسئكؿ عف انقباض  معيف
الشراييف في ذلؾ العضك كتعمؿ ىذه المثبطات عمى كبح ىذا اإلنزيـ الذم 

النيتريؾ  يؤدم إلى زيادة تركيز مما الجنسي يساىـ في تكريس العجز
(،كيشمؿ ىذا النكع ِ) ييف في العضك الذكرمالمسبب لتكسيع الشرا أككسايد

 األدكية التالية : 

                                           

ألدكية في الشريعة اإلسبلمية لمدكتكر : حسف بف أحمد بف حسف ( ينظر : أحكاـ اُ)
ىػ ( ُِْٓ،كما بعدىا ط : دار المنياج بالرياض ، الطبعة األكلى ) َُّالفكي/

 .ُِ،كالمنشطات الجنسية مف منظكر الفقو اإلسبلمي /
كرقة عمؿ  -( ينظر : المنشطات الجنسية كآلية عمميا لمدكتكر : شاكر محمد أبكىربيد ِ)

كمية الشريعة كالقانكف في غزة مقدمة لمندكة المنعقدة  منشكرة بمكقع -إلكتركنية 
بالجامعة اإلسبلمية كمكضكعيا :) المنشطات الجنسية بيف الطب كالفقو ( بتاريخ 

 .(/http://sharea.iugaza.edu.psرابط : )ـ ََِٕ/ٔ/ِٕ
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(، ذه المجمكعة المثبطة لئلنزيـ ىك)الفياجراأكؿ مف اكتشؼ في ى : ( الفياجرا )

كالحقيقة أف ىذا الدكاء اخترع أصبلن لعبلج الذبحة الصدرية، إال أنو فشؿ في 
ا العبلج الحظكا تحقيؽ تمؾ الميمة، كلكف بعض المرضى الذيف استخدمكا ىذ

 تحسنان في عجزىـ الجنسي، كمف ثـ انقمبت األبحاث لتتجو في ذلؾ المجاؿ.

مف المادة الفعالة مف الدكاء، ( ـ جمم َٓ) عمى الفياجرا  يحتكل القرص مفك 
كيككف تأثيرىا بعد ساعة مف تناكليا، كال يختمؼ تأثيرىا، كما ال يكجد ليا تأثير 

كلكف تأثيرىا يقؿ في حالة اإلصابة بالسمنة، كقد  ،سمبي كفقا لمدراسات العالمية
كتشير الدراسات إلى أف مفعكليا الذم ،يككف تأثيرىا بعد فترة أطكؿ مف الساعة 

يبدأ بعد ساعة مف تناكليا تعمؿ لمدة أربع ساعات كقد تستمر فعاليتيا إلى 
 .اثنتي عشرة ساعة

الصدرية، كالذيف  : مرضى القمب كالذبحة يمنع مف تناكؿ الفياجرالكف ك  
( كمف يتكقع تأثر  أدكية الذبحة الصدرية يتناكلكف أدكية تحتكل عمى النيترات )

قمبيـ بأم مجيكد مثؿ المجيكد الجنسي، كتكجد لو بعض األعراض الجانبية 
،  ، كالصداع : االنخفاض الطفيؼ كالمؤقت في ضغط الدـ البسيطة، مثؿ
  ، كاضطرابات بالمعدة. كاحمرار بالكجو

كقد أجريت دراسات عممية عمى الرجاؿ الذيف يعانكف مف الخمؿ في االنتصاب 
فمكحظ حدكث تحسف إذا ما أخذت حبة الفياجرا قبؿ ساعة مف المعاشرة 
الزكجية،إال أف ذلؾ ترافؽ مع بعض التأثيرات الجانبية ، كالصداع ، اإلحساس 

اف ، الدكار ، بعسر اليضـ، اضطراب رؤية األلكاف ، احتقاف األنؼ ، الغثي
كالطفح الجمدم، فالفياجرا في قميؿ مف المرضى كجد أنيا تزيد مف معدؿ اختبلؿ 
الضربات حتى أف جمعية القمب األمريكية قد أعمنت أنو ال بد أف يكقؼ المريض 
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ساعة عمى األقؿ قبؿ استخداـ أقراص الفياجرا إف كانت  ِْىذه األدكية لمدة 

 .(ُحالتو الصحية تسمح بذلؾ )

يعطى  : (Tadalafil)  تاداالفيؿ - العممي كاسمو ( Cialis ) السياليس( )
ىذا العقار نتائجو بعد ساعتيف مف تناكلو، كيظؿ مفعكلة لمدة تصؿ إلى ست 
كثبلثيف ساعة، كلذا قد يعتقد البعض أنيا ميزة تميز بيا ىذا النكع ، إال أف 

بعد الساعة ىناؾ بعض الدراسات تبيف أف مفعكلو يبدأ في التناقص 
 (.   ِ)السادسة

كىي  :  )  Vardenafil ( فاردينافيؿ العممي كاسمو  ( Lavitra (  ( الفيترا )
بالنسبة لمجرعة كمدة التأثير   تنتمي لنفس المجمكعة كىي تختمؼ عف الفياجرا

ىي شبيية بالفياجرا، إال أف االختبلؼ بينيما أف ىذه تعمؿ في أقؿ مف كحدة 
ك ليس ليا أعراض جانبية، كيستمر مفعكليا مف أربع  ساعة مف تناكليا،

   .(ّ) ساعات إلى ست

                                           

، ُِكر الفقو اإلسبلمي /المرجع السابؽ ،كأيضا : المنشطات الجنسية مف منظ( ينظر : ُ)
ط :  ُْٗ،كما بعدىا ، ُُٓ،ٓٔ، ُِ/لكريمة البيجكرم ،كالمكسكعة الجنسية  ِٖ

 .ـ (ََُِمكتبة اليبلؿ لمنشر كالتكزيع بالقاىرة ، الطبعة األكلى ) 
،كالمكسكعة الجنسية  ِٖ، ُِالمنشطات الجنسية مف منظكر الفقو اإلسبلمي /( ينظر : ِ)

 محمد شاكر : لمدكتكر عمميا كآلية الجنسية ،كالمنشطاتُْٗ، ٓٔ/لكريمة البيجكرم
بالجامعة كمية الشريعة كالقانكف  منشكرة بمكقع -كرقة عمؿ إلكتركنية  - أبكىربيد

 .(/http://sharea.iugaza.edu.psرابط : ) غزةفي  اإلسبلمية
 المراجع السابقة .( ينظر : ّ)
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ىك عبارة عف  : ) Prima-U ) ( بريما يك ) تجاريا كيدعى : أبكمكرفيف -ِ

حبة تكضع تحت المساف قبؿ الجماع بعشر دقائؽ، كليس لو مضاعفات جانبية 
مركز ( التي ىي منشط طبيعي ل فيك مستحضر مشابو لمادة ) دكباميف

االنتصاب في المخ يؤدل استخداـ يكبريما إلى زيادة االنتصاب بنسبة كبيرة، 
كيمكف أف يتداكل الرجؿ بيذا الدكاء إما بانتظاـ لفترة معينة ك ذلؾ لمحصكؿ 

        (.ُعمى تأثير طكيؿ المدل ، أك بصكرة متقطعة مثؿ الفياجرا )

ف نبات اليكىيمب مادة مستخمصة م كى : ) :(Yohimbine  يكىمبيف  -ّ
مف  ك لو تأثير مركزم عمى المخ المستخدـ قديمان في عبلج العجز الجنسي

تحرير المركز الجنسي في العقؿ مف األثر السمبي لمادة  خبلؿ
  كبالتالي تنشيط الكظيفة الجنسية . نكرأدريناليف

يعتمد في األساس عمى تركيبتو العممية  : (Pheromones) : فيركمكنس -ْ
ية لتحسيف القدرة عمى الجماع، كما يميز ىذه المنتجات ىك خمكىا مف الطبيع

أم تأثير كيماكم اك أضرار جانبية مقمقة، كلو تأثير مشابو لميرمكنات الجنسية، 
كيقكم جياز المناعة، كيزيؿ الشعكر بالتعب كاإلجياد كخاصة بعد األعماؿ 

عمى معدة الشاقة، كىك عمى شكؿ حبكب، كيؤخذ بمعدؿ حبتيف كؿ صباح 
 .(ِ) خاكية مع ككب مف الماء كحبة كاحدة مباشرة قبؿ النـك

                                           

 الجنسية كالمنشطات، ِٖ، ُِو اإلسبلمي /المنشطات الجنسية مف منظكر الفق( ينظر : ُ)
 منشكرة بمكقع -كرقة عمؿ إلكتركنية  - أبكىربيد محمد شاكر : لمدكتكر عمميا كآلية

رابط :  غزةفي  بالجامعة اإلسبلميةكمية الشريعة كالقانكف 
(http://sharea.iugaza.edu.ps/). 

 ية عمى مكقع كيكبيدا .المرجعاف السابقاف ،كأيضا :  تراجع ىذه األدك ( ينظر : ِ)
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في حالة فشؿ األدكية المأخكذة  : الفـ طريؽ عف تؤخذ ال التي األدكية ثانيان:

يمكف استعماؿ طرؽ أخرل مف األدكية ، لتنشيط العممية الجنسية عف طريؽ الفـ
 : كبياف ذلؾ كما يميكذلؾ مف خبلؿ استخداـ الدىانات أك الحقف أك غيرىا ،

استعماؿ األجيزة كالدعامات الطبية لتنشيط العممية الجنسية بيف الزكجيف  : أكال
: 

ىنالؾ طرؽ أخرل تؤدم إلى تنشيط الرغبة الجنسية عند الرجؿ مثؿ استعماؿ 
عمى العضك مف الخارج ، كيقـك عف طريؽ  ك ىك جياز يركب  جياز الشفط

ط الدكرة الدمكية ك تحسيف يتنشث يقـك بشافط بإحداث عممية االنتصاب حي
طبيعة األكردة كالشراييف المتصمة بالعضك كليس ليا أعراض جانبية كتناسب 

 . معظـ حاالت التسرب كاالرتجاع الكريدم
ىناؾ نكع مف المرضى يصمح معيـ العبلج الجراحي كيتـ بكضع األجيزة كما 

يركب عند  صماـ بتركيب دعامة داخؿ العضك الذكرم، ككجكدالتعكيضية 
كىذا ال يمجأ إليو األطباء إال في المراحؿ  الخصيتيف، كيستعمؿ كقت المزـك ،

 .(ُ)األخيرة حيث يككف األمؿ مفقكدان 

                                           

كرقة عمؿ  - أبكىربيد محمد شاكر : لمدكتكر عمميا كآلية الجنسية المنشطات( ينظر : ُ)
كاآلثار ، غزةفي  بالجامعة اإلسبلميةكمية الشريعة كالقانكف  منشكرة بمكقع -إلكتركنية 

 –كرقة عمؿ إلكتركنية  -لمدكتكر : أشرؼ أبك ميادم النفسية لممنشطات الجنسية
مقدمة لمندكة المنعقدة بالجامعة  -كمية الشريعة كالقانكف في غزة منشكرة عمى مكقع 

 ـََِٕ/ٔ/ِٕاإلسبلمية كمكضكعيا :) المنشطات الجنسية بيف الطب كالفقو ( بتاريخ 
 .ُِٓ/ األشربة في ،كالنكازؿ
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استخذاو انذْبَبد ٔادلشاْى نتُشٍظ انؼًهٍخ اجلُاٍخ ثني  : ثبٍَب

 انضٔخني :
يمات كيتـ تكجد في ىذه األياـ مسميات كثيرة ليذه األدكية مف الدىانات كالكر 

يكضع تحت ك كخاصة في حاالت االضطراب الجنسي استخداميا لمرجؿ كالمرأة 
يقـك مقاـ الجاذب الجنسي القكم، كيعتمد عمى استثارة أماكف  كإذف الرجؿ،

،كمف ىذه الدىانات ما يعرؼ باسـ  معينة في األنؼ تثير مركز الجنس في المخ
امو لممرأة يتـ بكضعو في إال أف استخد (،Androstenone –) أندركستينكف 

بالنسبة لممرأة كالتي تتمثؿ في  اليرمكنات البديمةأماكف معينة ككذلؾ العبلج ب
بخاخ بعد انقطاع الدكرة الشيرية حيث تساعد عمى زيادة تدفؽ الكريمات أك ال

الدـ لؤلعضاء التناسمية كما تمنع كتعالج الجفاؼ الذم يصيب ىذه األعضاء 
 .(ُ) ي تحسيف الرغبة الجنسيةباالضافة إلى دكرىا ف

استخذاو احلقٍ انؼالخٍخ نتُشٍظ انؼًهٍخ اجلُاٍخ ثني  : ثبنثب
 انضٔخني :

يتـ حقف ك يمكف حقف األدكية المكسعة لمشراييف داخؿ العضك الذكرل مباشرة 
المادة في عمؽ العضك الذكرل داخؿ الجسـ الكيفى، باستخداـ سرنجة 

في عممية االنتصاب يؤدل إلى تأثير قكم  األنسكليف ذات السف القصير ، مما
 ،كيتـ تحضير مادة الحقف بيد الطبيب، أك تباع جاىزة.

                                           

ر ( ينظر : المنشطات الجنسية كآلية عمميا لمدكتكر : شاكر محمد أبكىربيد ،كاآلثاُ)
 –كرقة عمؿ إلكتركنية  -: أشرؼ أبك ميادم لمدكتكرالنفسية لممنشطات الجنسية 

،كالمنشطات غزة الجامعة اإلسبلمية بكمية الشريعة كالقانكف في منشكرة عمى مكقع 
 . ِٗ،  ُِالجنسية مف منظكر الفقو اإلسبلمي /
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لحقف تفادل األعراض الجانبية عمى القمب كغيره مف أعضاء ا ىذهميزة ك 

الجسـ، حيث ييستىيمىؾ أغمب الدكاء داخؿ العضك الذكرل كال تتعرض سائر 
 ية المأخكذة عف طريؽ الفـ.األعضاء لو إال بدرجة بسيطة، بعكس األدك 

فتستخدـ عند التشخيص  ،تستخدـ ىذه المكاد إما لمتشخيص كٕاما لمعبلجك 
بمراقبة كقياس صبلبة كمدة االنتصاب الناتج عنيا، كبقياس تدفؽ الدـ باألشعة 

كما تستخدـ ىذه المكاد لمعبلج، ك ذلؾ في حالة فشؿ ، التميفزيكنية كغير ذلؾ 
ـ تحديد الجرعة المناسبة لممريض كتدريبو عمى حقنيا األدكية األخرل، حيث يت

، كيحتفظ  فيحصؿ المريض دكريان عمى ما يكفيو لشير أك اثنيف ،لنفسو بنفسو
 ، ك يحقف نفسو كمما رغب في الممارسة بالمادة مبردة دكف التعرض لمضكء

(ُ). 
كمف ىذه الحقف العبلجية المستخدمة في ىذا الغرض : ) مجمكعة 

  -نديفالبركستاجبل 
Prostaglandin E1  (مثؿ : البركستاديؿ )Alprostadil  )- بابافيريف ( 

Papaverine) –  فينتكالميف( Phentolamine  كتحقيف ىرمكف الذككرة،)
 تيستستركف .

مكسعات  كىك مف أفضؿ فالبركستاديؿ : يتبع مجمكعة البركستاجبلنديف
جنسي، كيتكاجد في األسكاؽ الشراييف التي تؤخذ بطريؽ الحقف لعبلج الضعؼ ال

 بأسماء تجارية متعددة .

                                           

،كاآلثار  ربيدأبكى محمد شاكر : لمدكتكر عمميا كآلية الجنسية المنشطات( ينظر : ُ)
كمية الشريعة عمى مكقع  : أشرؼ أبك ميادم لمدكتكرالنفسية لممنشطات الجنسية 

 .(/http://sharea.iugaza.edu.psرابط : )كالقانكف في غزة 
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نظران لؤللـ المصاحب لمحقف كاألعراض الجانبية المعركؼ بيا، تـ تصنيع ك 

متص يالبركستاجبلنديف في شكؿ قرص صغير، يكضع في فكىة مجرم البكؿ، ف
 .إلى داخؿ العضك الذكرل ليحدث االنتصاب 

نتصاب الدائـ ،كالتميؼ المصاحبيف مميزات ىذه الطريقة ىي تفادم األلـ كاال ك 
 لمحقف، كتفادل اآلثار الجانبية المصاحبة لؤلدكية المأخكذة عف طريؽ الفـ.

الشعرية كبالتالي  : يتميز بأنو مكسع لعضبلت الشراييف كاألكعية بابافيريفكال
يقمؿ مقاكمة الشراييف كيزيد تدفؽ الدـ في العضك الذكرم،إال أنو لكحظ أف تأثير 

 فيتككف الخميط منيما معان . الفينتكالميف افيريف يتـ تعزيزه بحقنو معالباب

ىك ىرمكف مكجكد  Testosterone ))  أما ىرمكف الذككرة تيستكستيركف
عند كؿ مف الرجؿ ك المرأة بنسب متفاكتة ، كىك مسئكؿ عف النشاط الجنسي ك 

 باألخص الرغبة الجنسية عند كؿ منيما.
تيركف تدريجيان مع التقدـ في السف، فيككف في حيث ينخفض مستكل تيستكس

أعمى مستكياتو عند البمكغ ك في أكائؿ العشرينات، كيصؿ إلى أدنى مستكياتو 
بعد الستيف، كىك ما يفسر االنخفاض التدريجي في القدرة كالرغبة الجنسية عند 
الرجؿ كمما كبر، كما أف تيستكستيركف مرتبط بكؿ نكاحي النشاط عند الرجؿ، ك 
ليس فقط النشاط الجنسي، فيؤدل نقص تيستكستيركف إلى ضعؼ االنتصاب ك 
العجز الجنسي كالخمكؿ كالضعؼ كزيادة الكزف كاالكتئاب كاألنيميا ، كغير 

 ذلؾ.
إال أنو يتحتـ التداكل بو تحت إشراؼ طبى كمف الميـ عدـ المجكء إلى استخداـ 

؛ ألف زيادة مستكل التيستكستيركف المحقكف إال في حالة النقص الشديد 
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تيستكستيركف في الدـ يؤدل في بعض الرجاؿ إلى زيادة احتماالت حدكث 

 .(ُسرطاف البركستات، كىك الممكف تفاديو تمامان بتكجييات الطبيب )

 انفشع انثبًَ 
 . ادلُشغبد اجلُاٍخ انصحٍخ انُبمجخ ػٍ تؼبعً ضشاساألفٕائذ ٔان 
 : : فٕائذ ادلُشغبد اجلُاٍخأٔال 

، فبالنسبة لعمماء فكائد عدة لممنشطات الجنسية الطبيعية كالطبية ذكر ا
مييج لممشاعر قكم يمكف أف يككف ليا تأثير  ممنشطات الجنسية الطبيعيةل

عمؿ ال كما يتضمف بعضيا الطاقة الجنسية ،ك الجنسية كتحسف قدرة االنتصاب 
لمزاج مما فيما يتعمؽ بالرغبة كاعمى تنشيط الجياز العصبي المركزم بالجسـ 

ذك قدرة عمى الكصكؿ إلى حدكد  ياكبعض، الجنسية ةقدر اليؤثر عمى مستكل 
، حيث تساعد عمى زيادة معدؿ  األغشية المخاطية لئلحميؿ كالمثانة كالقضيب

 جرياف الدـ إلى ىذه المناطؽ، األمر الذم يفضي إلى تسييؿ حدكث االنتصاب
  .(ِ) الرغبة الجنسيةمما يدفع إلى 

ال تزيد الرغبة الكميائية ،إال أنيا ممنشطات الجنسية مر بالنسبة لككذلؾ األ
الجنسية، كال تساىـ بطريؽ مباشرة في عممية الكقاع، بؿ إف مفعكليا يرتكز 
عمى استمرار االنتصاب، نتيجة تثبيطيا إنزيـ فكسفكديستيرز، الذم يكبح إنتاج 

كالذم يساعد عمى  مكسع الشراييف كالجيكب داخؿ العضك التناسمي لدل الرجؿ،
 المحافظة عمى االنتصاب إلكماؿ العممية الجنسية بنجاح.

                                           

 . السابقة راجعالم( ينظر : ُ)
 كما بعدىا . ُُمف منظكر الفقو اإلسبلمي / المنشطات الجنسية( ينظر : ِ)



 

  

  

 م9102عشر  السادسالعدد                                  فرع أسيوط  –األزهرجامعة  –جملة كلية البنات اإلسالمية
 666  

            
                                                                      

 املنشطات البدنية وأثرها على صحة اإلنسان من منظور الفقه اإلسالمى

 
كفي حاؿ كجكد تركيز طبيعي ليذا المكسع عند بعض الرجاؿ، فإف استعمالو 

 .(ُ)المنشطات الجنسية يساعد عمى زيادة كميتو كتحسيف األداء الجنسي 

 :  ادلُشغبد اجلُاٍخانُبمجخ ػٍ استخذاو ضشاس ثبٍَب : األ
ناؾ عدة أضرار تنتج عف استخداـ المنشطات الجنسية كبيانيا عمى النحك ى

 التالي :
بالنسبة لؤلضرار الناجمة عف تناكؿ المنشطات الجنسية الطبيعية : فإنيا ال 
تكجد أضرار تترتب عمييا لككنيا مكاد طبيعية كلكف الضرر قد ينتج بسبب 

يرىا ،كٕاف كجد ضرر نتيجة اإلفراط كاإلسراؼ في تناكليا شأنيا في ذلؾ شأف غ
تناكليا بإسراؼ ، إال أنو ال يقارف بحجـ األضرار الناشئة عف استخداـ 

 المنشطات الجنسية الكيميائية .

 كبالنسبة لؤلضرار الناجمة عف تناكؿ المنشطات الجنسية الطبية :
ذكر المختصكف أف األثر المترتب عمى اإلفراط في استعماؿ المنشطات فمقد 

، ىك العمى كالعجز الجنسي كالفشؿ في كظائؼ الكبد لكيميائية ا الجنسية
كالكمى، كقد يصؿ حاؿ متناكليا إلى اإلصابة بالسكتة القمبية كنتيجة سمبية ليذه 

 العقاقير.

                                           

 شاكر : لمدكتكر عمميا كآلية الجنسية المنشطات السابؽ ،كأيضا :( ينظر : المرجع ُ)
رابط :  ميادم: أشرؼ أبك  لمدكتكر،كاآلثار النفسية لممنشطات الجنسية  أبكىربيد محمد

(http://sharea.iugaza.edu.ps/)مكقع اإلنترنت شبكة عمى أيضا ،كيراجع : 
  : الرابط ىذا عمى ( الرؤيا)

http://www.Alroya.info/ar/supplements/health/ . 

http://www.alroya.info/ar/supplements/health/
http://www.alroya.info/ar/supplements/health/
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كال شؾ أف ألم عقار أعراضا كمضاعفات حتى كٕاف استخدـ تحت إشراؼ طبي، 

ف خبلؿ الكشؼ عف أضرار كما زالت األبحاث الطبية كالدراسات تفاجئ األطباء م
 جديدة يتـ اكتشافيا، نتيجة تناكؿ المنشطات الجنسية الكيميائية.

كآخر ما تكصمت إليو ىذه األبحاث أف استعماؿ ىذه العقاقير لمدة طكيمة، يؤدم 
في نياية المطاؼ إلى عجز جنسي تاـ، ال تنفع معو ىذه العقاقير، كٕاف ضكعؼ 

ك قيدر لمستخدـ المنشطات الجنسية أف ينجك المقدار المتناكؿ، ىذا إذا كيتب أ
 .(ُ)مف األضرار األخرل لتناكليا

كأكدت الدراسات الطبية أف تناكؿ المنشطات الجنسية مف قبؿ أشخاص أصحاء، 
يؤدم إلى إصابتيـ بالتشنجات العصبية، كاختبلؿ في ضربات القمب، كاحمرار 

عنيا العقـ بعد فترة  في الكجو، كنقص في عدد الحيكانات المنكية، كقد ينتج
 قصيرة.

فعمى الرغـ مف أف معظـ االختبارات العالمية أكدت ناحية تأثيرىا عمى القمب 
كاألكعية الدمكية، كعدـ ارتباطيان بالمضاعفات الخطيرة، خصكصان في حاؿ تناكؿ 

بأنكاعو، التي قد تسبب ىبكطان شديدان في الضغط  ( النيترات) المرضى عقار 
ان الكفاة، إال أف مضاعفاتيا عمى أعضاء الجسـ عمى المدل الدمكم، كأحيان

الطكيؿ ال تزاؿ مجيكلة، إذ إنو لـ يتـ استعماليا ألكثر مف أربع إلى تسع 
سنكات، كأنيا ارتبطت حديثان مع حدكث بعض حاالت العمى، كفقداف السمع، 

المصنعة  مما دفع ككالة الغذاء كالدكاء الفيدرالية األمريكية عمى إرغاـ الشركات
لتمؾ المنشطات، بإضافة تحذيرات جديدة في النشرات الخاصة المرفقة بيا، 

 . تشير إلى احتماؿ حدكث تمؾ المضاعفات
                                           

 كما بعدىا . ُّالمنشطات الجنسية مف منظكر الفقو اإلسبلمي /( ينظر : ُ)
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كتبعا ليذه المعطيات، كعدـ تكفر األدلة العممية الدقيقة حكؿ التأثير اإليجابي 

ؼ لتمؾ المنشطات عمى الطاقة كاألداء الجنسي عند الشباب األصحاء، فقد اكتش
أف أغمب المنشطات تسبب اإلصابة بجمطات الدـ، كالسكتات الدماغية لدل 

 .بعض الرجاؿ

الحبات ) كأخطر ما تكصمت إليو ىك أف مدمني عقاقير المنشطات الجنسية 
معرضكف أكثر مف غيرىـ لمذبحات الصدرية، كالكفاة  ( كغيرىا ،الزرقاء كالذىبية

 . ؤلمراض المختمفةالمبكرة، كاإلصابة بضعؼ مقاكمة أجساميـ ل
كفي معظـ االختبارات العالمية تأكد لممختصيف تأثير المنشطات الجنسية عمى 
القمب كاألكعية الدمكية، كأف بعض أنكاع المنشطات قد تسبب ىبكطان شديدان في 

كأكدت نفس االختبارات أف ، الضغط الدمكم، يؤدم في أحياف كثيرة إلى الكفاة 
بالرغـ مف التكصؿ إلى  ،ال تزاؿ قيد البحث كالدراسةأضرارىا عمى المدل الطكيؿ 

بعض النتائج التي تكفي لمتحذير مف مخاطرىا، فبعض العقاقير كالحبكب بات 
، بسبب المضاعفات التي قد تذىب  استعماليا كٕادمانيا غاية في الخطكرة

 .(ُ) بالصحة كبالجنس عمى حد سكاء

الجنسية كاالنتصاب فإنو يترتب  أما بالنسبة لمحقف المكضعية المنشطة لمغريزة
 عمى استخداميا األضرار التالية :

: كذلؾ لقكة الدكاء المحقكف، فمف الممكف أف يحدث  االنتصاب الدائـ -ا
انتصاب دائـ ال يزكؿ، ك في ىذه الحالة، البد مف التدخؿ الطبي السريع خبلؿ 

ك يمكف تفادل الساعات األربع األكلى، لتفادل الضرر الدائـ لمعضك الذكرم، 

                                           

 .،كما بعدىآُُالمرجع السابؽ ،كأيضا : المكسكعة الجنسية /( ينظر : ُ)
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ىذا األمر بتحديد الداء المناسب ك الجرعة المناسبة قبؿ التداكل، بحيث يتحقؽ 

 األثر الطبي المرجك بدكف ىذا األثر الجانبي.
: كيقصد بو أف يفؽ نسيج العضك الذكرم القدرة عمي  تميؼ العضك الذكرل -ب

لنسيج ، ك ذلؾ لتبدؿ النسيج بآخر صمب يدعي ا التمدد البلـز لبلنتصاب
  الميفي، ك يحدث ىذا نتيجة الحقف المتكرر، ك بخاصة مع مرضي السكر.

بعدـ اإلفراط في استخداـ أسمكب الحقف، ك   كيمكف تفادم تميؼ العضك الذكرل
ترشيد الممارسة الجنسية باستخدامو لتككف في حدكد متكسطة ، مرة أك مرتيف 

 شيريان.
ستة أشير إكمينيكيان ك باألشعة  ىذا باإلضافة إلي الكشؼ عمى العضك مره كؿ

التميفزيكنية ، فإذا ثبت كجكد بدايات لمتميؼ، يكقؼ العبلج لحيف شفاء منطقة 
 الحقف، مع احتماؿ التداكم بعقار الككرتيزكف مكضعيان لفترة بسيطة.

إصابة ضفيرة األكعية الدمكية ك األعصاب أك مجرم البكؿ : كيحدث ىذا  -ج
طأ أك باتجاه خطأ ؛ مما تستدعي ىذه اإلصابات في حالة الحقف في مكاف خ

 التدخؿ الطبي العاجؿ.
 احتماؿ حدكث سرطاف البركستاتا :  -د 

كذلؾ نتيجة زيادة مستكل التيستكستيركف في الدـ حيث يؤدل إلى زيادة 
احتماالت حدكث سرطاف البركستاتا عند بعض الرجاؿ كلذلؾ ال ينصح باستخداـ 

ال في حالة النقص الشديد ، كاالكتفاء باألقراص التي التيستكستيركف المحقكف إ
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تفي بالغرض بدكف خطكرة عمى البركستاتا ، كاألفضؿ ىك التداكل باألدكية التي 

 .(ُترفع مستكل اليرمكف فقط إذا كاف تركيزه أقؿ مف المستكم الطبيعي )

حقف العبلجية سكاء أكانت عقاقير أك كقد انتيى العمماء إلى أف ىذه المنشطات 
ال تؤدم إلى زيادة القدرة الجنسية أك الكقاية مف الضعؼ مكضعية فإنيا 

كٕاف كاف ليا استخدامات طبية فيي  ،الجنسي، كال تعالجو ميما كانت أسبابو
محدكدة بعبلج بعض حاالت الضعؼ الجنسي الناتج عف نقص اليرمكف الذكرم 

داميا إال بعد في الجسـ، أك المصاحب لحاالت الضعؼ العاـ، كال يتـ استخ
تشخيص السبب الذم أدل إلى الضعؼ الجنسي، كفي ىذه الحالة يككف العبلج 
ذا فاعمية لشفاء ىذه الحاالت، لكف المريض الذم ال يعاني نقصان في اليرمكف 
الذكرم مثبل، فمف يفيده تناكؿ ىذا اليرمكف، كٕانما عبلج الضعؼ الجنسي يحتاج 

 الحالة.  إلى تشخيص دقيؽ كعبلج متخصص ألسباب

كبالرغـ مف انتشار استعماؿ المنشطات الجنسية في عبلج الضعؼ الجنسي 
لمرجاؿ، إال أف الحديث عف سمبياتيا مازاؿ محؿ دراسة الكثيريف، فقد أكد 
متخصصكف في أمراض الخصكبة كالعقـ أف بعض أنكاع المنشطات الجنسية 

 ة لدل الذككر. تؤثر سمبيان عمى كظائؼ الحيكانات المنكية كربما الخصكب

كما تسبب العنؼ السمككي الشديد لمرجاؿ المسنيف كالشباب المقبميف عمى 
الزكاج، كيزداد مفعكليا في حاؿ تعاطي بعض المضادات الحيكية، كتسبب كذلؾ 

                                           

كرقة عمؿ  -أبكىربيد محمد شاكر : لمدكتكر عمميا يةكآل الجنسية المنشطات( ينظر : ُ)
رابط :  غزةفي  بالجامعة اإلسبلميةكمية الشريعة كالقانكف  منشكرة بمكقع -إلكتركنية 

(http://sharea.iugaza.edu.ps/). 
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زيادة في حجـ الصدر لمرجاؿ كفي اصفرار كالسيـك الدـ؛ مما يحدث تشنجات 

ران في الكجو، كنقصان في عدد عصبية، كاختبلالن في ضربات القمب، كاحمرا
الحيكانات المنكية، ينتج عنيا العقـ بعد فترة قصيرة، إذ المنشطات تحقؽ 
نشاطان، لكف في الكقت نفسو تحدث إسراعا منيكا آللية الحيكاف المنكم في 
اختراؽ جدار البكيضة خبلؿ عممية التخصيب، بؿ إف عقار الفياجرا حينما 

تيدؼ كبار السف غير المعنييف باإلنجاب، كقد كاف يس( ـ ُٖٗٗ ) اكتشؼ عاـ
 .(ُ) ثبت فيما بعد أنيا تسبب جمطات الدـ كالسكتات الدماغية

كنظرا لعدـ تكفر األدلة العممية الدقيقة حكؿ التأثير اإليجابي لتمؾ المنشطات 
عمى الطاقة كاألداء الجنسي عند الشباب األصحاء، كترتب مضاعفات ليا عمى 

إف معظـ الخبراء ال ينصحكا الرجاؿ األصحاء باستعماليا إال إذا المدل الطكيؿ، ف
كعدـ القدرة عمى بمكغ االنتصاب ، كانكا مصابيف ببعض االضطرابات الجنسية 

أك المحافظة عميو مدة كافية إلتماـ االتصاؿ الجنسي، أك بالقذؼ السريع، أك 
 عدـ القدرة عمى ممارسة الجنس.

كائي لممنشطات الجنسية كخاصة تمؾ التي يحصؿ كتزداد مخاطر االستخداـ العش
عمييا بدكف كصفة طبية، أك يتناكليا مف ليس في حاجة إلييا، إذ قد تسبب 
لبعض متناكلييا مضاعفات كخيمة كأحيانان مميتة، إذا كانكا مصابيف بأمراض 

                                           

 كما بعدىا . ُْالمنشطات الجنسية مف منظكر الفقو اإلسبلمي /( ينظر : ُ)
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، ، أك إذا كانكا يتناكلكف بعض العقاقير، مثؿ النترات ةقمبية أك كعائية خطير 

 .(ُ)  تتناسب مع استعماؿ تمؾ المنشطاتال حيث

  انثبًَ ادلغهت
 اجلُاٍخ ادلُشغبد نتُبٔل انششػً احلكى

 كيتضمف ىذيف الفرعيف :
  األٔل انفشع

 انغجٍؼٍخ اجلُاٍخ ادلُشغبد نتُبٔل انششػً احلكى 
تناكؿ المنشطات الجنسية  إباحةال يتصكر خبلؼ بيف أحد مف أىؿ العمـ عمى 

، كالبيارات الحريفة، كبعض لئلنساف إذا كاف تناكليا مأمكنا ،مطمقا  الطبيعية
 األعشاب، كالنباتات، كنحكىا

األدلة تناكؿ المنشطات الجنسية الطبيعية، ب إباحةكيمكف االستدالؿ عمى 
السابقة التي تـ ذكرىا في الحكـ الشرعي لممنشطات الطبيعية المحفزة لئلدراؾ 

 .(ِنا منعا لئلطالة كالتكرار دكف فائدة )كالتنبيو العقمي فبل داعي لذكرىا ى

فكائد بعض  كاذكر أنيـ شاع في كتب أىؿ العمـ كٕاضافة إلى ذلؾ : أنو قد 
الشيكة  تزيدك سخف المعدة تأنيا مف  الحمبة كغيرىا كالعكد اليندم ،كاألطعمة 

 .(ُ)أك تقكم عمى الجماع 

                                           

 www. Islam يضا : مكقع اإلسبلـ سؤاؿ كجكاب )المرجع السابؽ ،كأ( ينظر : ُ)

qa.com  ) ك،( مكقع الشبكة اإلسبلمية www. Islam web.net  كمكسكعة، )
 (. http gns.bdr130.net  األسرة المسممة )

 ( ينظر : صػ .ِ)
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 اما لـ يثبت أف لي،  المنشطات الجنسية الطبيعية بل حرج في تناكؿ: فكمف ثـ 

 النبي صمى اهلل عميو كسمـ : ) ، لقكؿ( ِ) اضررا عمى البدف ، فيتعيف اجتنابي
رى كىال ًضرىارى (  رى  .(ّ)ال ضى

 السرؼ ، أكحد إلى منشطات أال يصؿ في استعماؿ ىذه العمى الشخص ك 
، بحيث يصبح مكلعا بالبحث عما يزيد شيكتو مف  ياالتعمؽ كاالنشغاؿ ب

  .ةعيتناكؿ المنشطات الجنسية الطبي،كىذا الحكـ بالنسبة ل ألشربةكا األطعمة

                                                                                                       

ط : دار المعرفة ،كاآلداب  ُْٖ/َُ( ينظر : فتح البارم شرح صحيح البخارم البف حجر ُ)
بيركت ، الطبعة الثالثة )  –ط : مؤسسة الرسالة  ٖ/ّ، ّٗٗ/ِف مفمح الشرعية الب

ط :  ّّٓ،  َِّ/ْـ(،كزاد المعاد في ىدم خير العباد البف القيـ ُٗٗٗىػ  ُُْٗ
 مكتبة المنار اإلسبلمية، بالككيت . -مؤسسة الرسالة، بيركت 

 ا .كما بعدى ُٔ( ينظر : المنشطات الجنسية مف منظكر الفقو اإلسبلمي /ِ)
 ( سبؽ تخريجو .ّ)
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  انثبًَ انفشع

 انكًٍٍبئٍخ اجلُاٍخ ادلُشغبد نتُبٔل انششػً احلكى
 ، المنشطات الجنسيةىذا النكع مف تناكؿ أما بالنسبة لبياف الحكـ الشرعي ل

؛  يميائيةالجنسية الكفإنو يختمؼ تبعا الختبلؼ الغرض مف استخداـ المنشطات 
مف غير إشراؼ طبي أك كصفة طبية  نشطاتىذه الم ألف اإلنساف إما أف يتناكؿ
كٕانما مف أجؿ زيادة المتعة عند ، داعية إلييا  أك لغير ضركرة أك حاجة

المعاشرة الجنسية ،كٕاما يتناكليا مف أجؿ العبلج كالتداكم ،كمف ثـ : يختمؼ 
اـ تمؾ المنشطات الطبية ، كىذا الحكـ الشرعي تبعا الختبلؼ الغرض مف استخد

 يتضح بيانو في ىذيف الغصنيف ، كما يمي: 

دكف حاجة تناكؿ المنشطات الجنسية الطبية لالحكـ الشرعي الغصف األكؿ : 
 إلييا أك ضركرة كٕانما مف أجؿ زيادة المتعة الجنسية :

مف أجؿ زيادة متعتو  نشطات الجنسيةىذه الم ال يصح لئلنساف أف يتناكؿ
إلييا ؛  مف غير إشراؼ طبي أك كصفة طبية أك لغير ضركرة أك حاجة سيةالجن

،  إلييا غير حاجةأضرار صحية مف لما يترتب عمى تعاطي ىذه المنشطات مف 
المنشطة مف قبؿ الجنسية ذكر أصحاب االختصاص أف استعماؿ األدكية  حيث

بحاث الطبية األصحاء لزيادة المتعة قد يؤدم إلى أضرار بالغة ، حيث تؤكد األ
أف تناكؿ األصحاء لممنشطات الجنسية يؤدم إلى آثار عكسية عمى المدل 
البعيد ؛ ألف المنشطات تعطي لمجسـ نشاطان قد يستمر ساعات معدكدة ، ثـ ما 
يمبث الجسـ أف يدفع ثمف ذلؾ النشاط إرىاقان كتعبان ، كمعمـك أٌف ما أدل إلى 

 . ده الكمية تأبى إباحتونصكص الشرع كقكاع فإفضرر راجح أك خالص 
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تزداد مخاطر االستخداـ العشكائي لممنشطات الجنسية كخاصة تمؾ التي كما 

يحصؿ عمييا بدكف كصفة طبية، أك يتناكليا مف ليس في حاجة إلييا، إذ قد 
تسبب لبعض متناكلييا مضاعفات كخيمة كأحيانان مميتة، إذا كانكا مصابيف 

أك إذا كانكا يتناكلكف بعض العقاقير، مثؿ ، ة بأمراض قمبية أك كعائية خطير 
 النترات مثبلن التي ال تتناسب مع استعماؿ تمؾ المنشطات.

، في حؽ مف يتناكؿ ىذه المكاد لغير  نظرا لمضرر الذم حذر المختصكف منوف
يأثـ عمى ذلؾ  وضركرة أك حاجة، أك مف غير إشراؼ طبي أك كصفة طبية، فإن

في ىذه األحكاؿ،  ىذه المنشطات بدنو مف تناكؿ ما يحدثو المتناكؿ بنفسو أكك 
يككف آثما إثـ القاتؿ لنفسو، إف أفضى تناكلو ليا إلى ىبلكو، أك إثـ مف يضر 

.، لقكؿ اهلل (ُ)بنفسو، إف لـ يصؿ الحاؿ بمتناكليا إلى اليبلؾ، ككبلىما محـر
ـٍ ًإفَّ المَّوى كىافى ًبكي ) :  -تعالى –  –كقكلو  ( ،ِ( ) ـٍ رىًحيمناكىالى تىٍقتيميكا أىٍنفيسىكي

ـٍ ًإلىى التٍَّيميكىةً ) :  -تعالى اهلل عميو كسمـ صمى  –قكلو كل( ،ّ( ) كىالى تيٍمقيكا ًبأىٍيًديكي
مَّدنا : )  - اًلدنا ميخى ـى يىتىرىدَّل فيو خى يىنَّ بىؿو فىقىتىؿى نىٍفسىوي فىييكى في نىاًر جى مف تىرىدَّل مف جى

سَّ  مىٍف تىحى اًلدنا فييا أىبىدنا كى ـى خى يىنَّ سَّاهي في نىاًر جى ى سيمِّا فىقىتىؿى نىٍفسىوي فىسيمُّوي في يىًدًه يىتىحى

                                           

،كالنكازؿ في األشربة  ِّ، ُٖ( ينظر : المنشطات الجنسية مف منظكر الفقو اإلسبلمي /ُ)
/ِّٓ . 

 ( مف سكرة النساء . ِٗ( مف اآلية رقـ )ِ)
 ( مف سكرة البقرة . ُٓٗ( مف اآلية رقـ )ّ)
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أي بيا في بىٍطًنًو في  ًديدىتيوي في يىًدًه يىجى ًديدىةو فىحى مىٍف قىتىؿى نىٍفسىوي ًبحى مَّدنا فييا أىبىدنا كى ميخى

مَّدنا فييا أىبىدنا اًلدنا ميخى ـى خى يىنَّ  (.ُ( ) نىاًر جى

لمف ىك في تناكؿ المنشطات الجنسية الطبية غصف الثاني : الحكـ الشرعي لال
 حاجة إلييا :

 :كىنا في ىذه الحالة أرل 
أنو ال بد مف التفريؽ بيف ما إذا كانت المنشطات الجنسية الطبية مشتممة عمى 
مادة محرمة كأف تككف مخدرة أك مسكرة يترتب عمييا تغييب العقؿ أك اإلضرار 

ك عدـ اشتماليا عمى ذلؾ ، كىذا يتضح بيانو في ىاتيف المسألتيف بالشخص، أ
 ، كما يمي :

إذا كانت ال تشتمؿ عمى المنشطات الجنسية الطبية : حكـ تناكؿ  ادلاأنخ األٔىل
 مسكر أك مخدر كلكف يترتب عمييا بعض األضرار كاآلثار الجانبية :

ؿ األدكية، كىي ذات الطبية مف قبي نشطات الجنسيةلما كانت ىذه الم أقكؿ :
فإنو ال يصح استخداميا إال بكصفة طبية لمف ىك في حاجة  آثار جانبية ضارة

، فبل يتصكر أف يقدر أحد إلييا ، فاألطباء المختصكف ىـ الذيف يقدركف ذلؾ
، كال يتـ استخداميا إال بعد نشطاتغيرىـ مدل حاجة المرء إلى تناكؿ ىذه الم

                                           

 -لمفظ لو  : صحيح البخارم كا -رضي اهلل عنو  –( متفؽ عميو مف حديث أبي ىريرة ُ)
ح )  ُِٕٗ/ٓكتاب الطب ، باب شرب السـ كالدكاء بو كبما يخاؼ منو كالخبيث 

كتاب اإليماف ، باب غمظ تحريـ قتؿ اإلنساف نفسو  -( ،كصحيح مسمـ  ِْْٓ
 (.َُٗح )  َُّ/ُ
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عؼ الجنسي، كفي ىذه الحالة يككف العبلج تشخيص السبب الذم أدل إلى الض

 . ذا فاعمية لشفاء ىذه الحاالت

كؿ عبلج الضعؼ الجنسي يحتاج إلى تشخيص دقيؽ كعبلج متخصص ألسباب ف
فإف الذم يقدر عدـ إضرار مادة مف ىذه المكاد بمف يتناكليا : ، كمف ثـ  حالة

احتياجو إلى دكف مادة أخرل، كنفع مادة منيا في حالتو دكف أخرل، كمدل 
تناكليا بالقدر الذم يفيد في حالتو، كيحقؽ النتائج المرجكة منيا، ىك الطبيب 
المختص بعبلج المريض، كذلؾ بعد إجراء الفحكص كالتحاليؿ التي مف شأنيا 

إف احتاج إلييا،  نشطاتالكقكؼ عمى حالو، كما يجدم معو مف أنكاع ىذه الم
 .(ُ) ؾكالجرعة المناسبة لو، كزمنيا، كنحك ذل

سمبية  آثاركجكد ما ذكره المختصكف مف ل فإنو كفقا كىنا في ىذه الحالة :
 كالتي قد تصؿ إلى حد إىبلؾمترتبة عمى تناكؿ المنشطات الجنسية الكيميائية،

فإنو ال  ، فضبل عف آثارىا الضارة في حؽ مف لـ ييمؾ مف تناكليا،الشخص
إذا  كذلؾ، ى التداكم بياتناكليا إال عند ضركرتو أك حاجتو إل لمشخص يحؿ

 – مف أىؿ الخبرة بنفعيا في عبلج عجزه الجنسي أك عنتوثقة كصفيا لو طبيب 
، إال إذا اقتضت  ىك الحرمة نشطاتباعتبار أف األصؿ في تناكؿ ىذه الم

يصح لمشخص كيباح لو شرعا أف  ، كمف ثـ : فإنو  ياتناكل الضركرة أك الحاجة
في حاجة إلييا ، بناءن عمى كصفة طبية مكثكؽ يتناكؿ ىذه المنشطات إذا كاف 

 كذلؾ لما يمي : (،كذلؾ بضكابط كقيكد معينة ،ِبيا )

                                           

 ،كما بعدىا.  ِِ( ينظر : المنشطات الجنسية مف منظكر الفقو اإلسبلمي /ُ)
 .   ِِٓ،كأيضا : النكازؿ في األشربة / ( ينظر : المرجع السابؽِ)
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إف الشريعة اإلسبلمية فتحت باب العبلج كالتداكم أماـ االستكشاؼ  أكال :

العممي اليائؿ كالتقدـ الطبي الرائع في مداكاة المرضى،كالتداكم مف العمؿ 
ؽ ، فتارة يككف بتناكؿ شىء مباح أك غير كاألسقاـ لو عدة أساليب ،كطر

مباح، كتارة يككف بالجراحة ، كغيرىا، فيك أمر مطمكب شرعا ، كما نص عميو 
المحققكف مف عمماء الشريعة استنباطا مف نصكص القرآف الكريـ ، كالسنة 
النبكية المطيرة ، فجاءت نصكص القرآف الكريـ كالسنة النبكية مؤكدة ليذا 

رست بعض اآليات الكريمة ،ك بعض األحاديث الشريفة المعنى ، حيث أ
القكاعد التي تحفظ عمى النفس البشرية حياتيا ، كالتي تنيض عف تعريضيا 
ألم أذل أك ىبلؾ ، كالتي تكجب عمى المرء أف يأخذ بكؿ األسباب التي تحقؽ 
لمنفس البشرية غايتيا كصحتيا؛ ألف حفظ حياة الناس ، كسبلمة أبدانيـ مف 

 مقاصد الشريعة اإلسبلمية.أعظـ 

يباح لئلنساف أف يتداكل بيذه المنشطات إذا كانت تفيده ، كذلؾ أخذا  ثانيا :
باألسباب التي تحقؽ لمنفس البشرية صحتيا كغايتيا ، حيث كردت في القرآف 
الكريـ قصص كثيرة جاءت في مكطف األخذ باألسباب تحقيقا لغاية النفس 

ؿ القكة كالصحة، كمف ذلؾ : ما جاء في قصة البشرية ،كالكصكؿ بيا إلى حا
أنو عندما أصابو السقـ كأعياه المرض نادل  -عميو السبلـ  -سيدنا أيكب 

كىأىيُّكبى ًإٍذ نىادىل ؼ عنو الكرب كالضر قاؿ تعالى : )ربو ،كتضرع إليو أف يكش
ـي الرَّاًحًميفى  رُّ كىأىنتى أىٍرحى بَّوي أىنِّي مىسًَّنيى الضُّ       (.  ُ( ) رى

                                           

 ( مف سكرة األنبياء .ّٖ( اآلية رقـ )ُ)
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بَّوي أىنِّي مىسًَّنيى الشٍَّيطىافي ًبنيٍصبو كقاؿ تعالي : )      ٍبدىنىا أىيُّكبى ًإٍذ نىادىل رى كىاٍذكيٍر عى

شىرىابه  * كىعىذىابو   (.  ُ() اٍركيٍض ًبًرٍجًمؾى ىىذىا ميٍغتىسىؿه بىاًرده كى

ائو فعندما أصابو الضر كالشر كالببلء قد أمره اهلل تعالى بما كاف سببا في شف
كتفريج الكرب عنو ،كىك قادر عمى أف يشفيو دكف سبب ، حيث أمره تعالى 
بالركض ، كىك الدفع بالرجؿ ، كعندما امتثؿ ألمر مكاله كأخذ بالسبب كركض 
برجمو األرض نبعت عيف ماء ،فاغتسؿ بو فذىب الداء مف ظاىره ،ثـ شرب منو 

سميما معافى مف كؿ  ، فذىب الداء مف باطنو ،كعاد سيدنا أيكب عميو السبلـ
 ( .ِداء )

فيذه إشارة كريمة مف المشرع الحكيـ لربط األسباب بالمسببات ،كترتيب 
المسبباب عمى أسبابيا بإذف اهلل تعالى كىك القادر جؿ شأنو عمى أف يقكؿ 
لمشيء كف فيككف دكف ركض أك شرب أك غيره ، كلكنيا حكمة عالية ،كٕاشارة 

ي يبحثكا كيجتيدكا ،كيتخذكا مف األسباب ما حكيمة مف قادر حكيـ لخمقو ؛ ك
يكصؿ إلى النتائج بإذف اهلل تعالى فاتخاذ، األسباب لمكصكؿ إلى النتائج المرجكة 

 أمر قرره الشرع ،كمنيج مشركع ارتضاه الخالؽ عز كجؿ لعباده .

                                           

 ( مف سكرة ص .  ِْ،  ُْ( اآليتاف رقـ ) ُ)
 -تحقيؽ : محمكد حسف ط : دار الفكر -ْٗ/ْ( ينظر : تفسير القرآف العظيـ البف كثير ِ)

بيركت  -ط : دار الفكر ْٗ/ٓـ (،كتفسير البيضاكل ُْٗٗىػ ُُْْ) -بيركت
بيركت )  -ط : دار الفكر ِّٕ/ْ،كأضكاء البياف فى إيضاح القرآف بالقرآف لمشنقيطى 

ط : دار  ٖٓٔ/ٓـ (،كالدر المنثكر فى التفسير بالمأثكر لمسيكطى ُٓٗٗىػ ُُْٓ
 ـ ( .  ُّٗٗالفكر )
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(، حيث تداكل مف العمؿ كاألسقاـ كأمر كقد أخذ بيذا المنيج رسكؿ اهلل )

أنزؿ  –عز كجؿ  –( أنو قاؿ : ) إف اهلل م، فقد صح عنو )الناس بالتداك 
( ،كقاؿ أيضا ُالداء كالدكاء ، كجعؿ لكؿ داء دكاء ،فتداككا كال تتداككا بحراـ ( )

 (.ِ: ) ما أنزؿ اهلل داء إال لو شفاء ()

الجنسي أك العنة أك عدـ القدرة عمى الكقاع، أمراض تنشأ  عجزف الإ ثالثا :
لطمب الفرقة بيف الزكجيف، كىذه األدكاء تفتقر إلى دكاء  عنيا عيكب مسكغة

المنشطات الجنسية الطبية بتركيبتيا فكانت  يزيؿ آثارىا بالبدف المعتؿ
بعض حاالت القصكر الكظيفي في الغدد، كالتي مف شأف ل االكيميائية عبلج

، كما أف العبلج بيذه  عبلجيا أف تزكؿ العمة التي مف أجميا كانت الشككل
ترتب عميو تحصيؿ الذرية التي  إذاشرعان إليو مندكبان منشطات قد يككف ال

)  : - تعالى – و، كمف تمؾ النصكص قكل(ّ)أكصت نصكص الشرع بطمبيا 
ـٍ ( كىيفَّ كىاٍبتىغيكا مىا كىتىبى المَّوي لىكي ا ) : - تعالى – وقكل(،ك ْ) فىاآلىفى بىاًشري ىينىاًلؾى دىعى

بَّوي قىاؿى رى  يَّةن طىيِّبىةن ًإنَّؾى سىًميعي الدُّعىاءً زىكىًريَّا رى  ( ،كٓ( )بِّ ىىٍب ًلي ًمٍف لىديٍنؾى ذيرِّ
يَّاًتنىا قيرَّةى أىٍعييفو : )  -تعالى – وقكل ذيرِّ بَّنىا ىىٍب لىنىا ًمٍف أىٍزكىاًجنىا كى كىالًَّذيفى يىقيكليكفى رى

                                           

 ( سبؽ تخريجو صػ .ُ)
هلل داء إال أنزؿ لو كتاب الطب ، باب : ما أنزؿ ا –( صحيح البخارل مف حديث أبى ىريرةِ)

الطبعة الثالثة  –بيركت  –( طبعة : دار ابف كثير كاليمامة ّْٓٓح ) ُُِٓ/ٓشفاء 
 ـ( .ُٕٖٗ -ىػَُْٕ) 

،كالنكازؿ في األشربة ُٔ( ينظر : المنشطات الجنسية مف منظكر الفقو اإلسبلمي /ّ)
/ِِٓ   . 

 ( مف سكرة البقرة .  ُٕٖ( مف اآلية رقـ )ْ)
 ( مف سكرة آؿ عمراف.  ّٖ ( اآلية رقـ )ٓ)
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تزكجكا ) : -  عميو كسمـصمى اهلل - كلو، كق(ُ( ) كىاٍجعىٍمنىا ًلٍمميتًَّقيفى ًإمىامنا

  ( .ِ)الكدكد الكلكد فإني مكاثر بكـ األمـ ( 

إذا كانت تشتمؿ عمى  المنشطات الجنسية الطبية: حكـ تناكؿ  ادلاأنخ انثبٍَخ
 مخدر  أك مفتر يغيب العقؿ:

 كلبياف الحكـ الشرعي لممنشطات الجنسية الطبية في ىذه الصكرة أقكؿ : 
ذاىب اإلسبلمية عمى حرمة تناكؿ القدر المؤثر اتفؽ العمماء في مختمؼ الم

السيطرة  بسببيافقد اإلنساف بحيث يالعقاقير المخدرة  كأ خمرعمى العقؿ مف ال
يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا ًإنَّمىا ) كقد ثبتت حرمة الخمر بقكلو تعالى:  ،عمى عقمو

ـي رً  ابي كىاأٍلىٍزالى ٍيًسري كىاأٍلىٍنصى ٍمري كىاٍلمى ـٍ اٍلخى ٍجسه ًمٍف عىمىًؿ الشٍَّيطىاًف فىاٍجتىًنبيكهي لىعىمَّكي
ٍمرو ) قكلو صمى اهلل عميو كآلو كسمـ: ( ،ك ّ() تيٍفًمحيكفى  كيؿُّ خى ، كى ٍمره كيؿُّ ميٍسًكرو خى

رىاـه  ليو حراـ؛  فيقاس عمييا، (ْ( ) حى كؿ ما يؤثر عمى صحة اإلنساف سمبنا فتناكي
كؿ ما يفسد العقؿ  فيحـر تعاطي،  ضرارإذ مف المقرر شرعنا أنو ال ضرر كال 

كاف أبأم كجو مف الكجكه سكاء في حالة االختيار كعدـ الضركرة  كيغيبو

                                           

 ( مف سكرة الفرقاف .   ْٕ( اآلية رقـ )ُ)
( ََِٓح ) ِٓٔ/ ُكتاب النكاح ، باب مف تزكج الكلكد  –( أخرجو أبك داكد في سننو ِ)

 ُِّّٓح ) ُٖ/ٕ،كالبييقي في السنف الكبرل  كتاب النكاح: باب الرغبة في النكاح 
( كىك حديث صحيح  َْٔٓح ) ّّٔ/ ٗكتاب النكاح  -(،كابف حباف في صحيحو 

 . ِِٓ/ّاإلسناد . ينظر : التمخيص الحبير 
 ( مف سكرة المائدة .  َٗ( اآلية رقـ )ّ)
صحيح مسمـ كتاب األشربة ،  -رضي اهلل عنيما  -( أخرجو مسمـ مف حديث ابف عمر ْ)

 ( . ََِّح ) ُٕٖٓ/ّباب بياف أف كؿ مسكر خمر 
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التدخيف أك السعكط أك الحقف بعد إذابتيا ، أك بأم  بطريؽ األكؿ أك الشرب أك

 ( .ُ)طريؽ كاف 

ىا المخدرات كنحك  اليسير مفالقدر أيضا عمى حرمة تناكؿ ،  الفقياء كما اتفؽ
إذا كاف بقصد الميك أك المذة أك المتعة أك غير  مف المسكرات مما يغيب العقؿ

   ( .ِ)ذلؾ مف المقاصد التي ال يعتبرىا الشرع 

ما يشتمؿ عمى مخدر كمف ذلؾ أما إذا دعت الضركرة أك الحاجة إلي التداكم ب
قؿ المنشطات الطبية الجنسية إذا تضمنت بعض المكاد المخدرة أك المغيبة لمع

 لمريضا ىذا العقار يفيدأف ب، بأف أخبر طبيب مسمـ عدؿ ثقة حاذؽ بالطب، 
، كأنو ال يجدم غيره مف األدكية المباحة كيعالجو مف عنتو أك عجزه الجنسي

 فيؿ يباح لمشخص التداكم بيا إذا كاف في حاجة إلييا أـ ال ؟ . في شفائو، 
 لئلجابة عف ىذا التساؤؿ أقكؿ :

بالشيء المحـر كمنو المكاد أك العقاقير  في حكـ التداكم ءالفقيا اختمؼلقد 
 المخدرة ، كينحصر خبلفيـ في التداكم بيا في قكليف ، كما يمي : 

 ،مطمقا سكاء أكاف كثيرا أـ قميبل المحـرالشيء التداكم ب يحـر :كؿ األ  قكؿال
ىب ذا كىك مجامدا أـ مائعا ،مسكرا أك مفترا ،مف المطعكمات أك المشركبات ، 

                                           

،كحاشية الدسكقي  َِٖ/ْ،كحاشية ابف عابديف ُٔ/ ِْ( ينظر : المبسكط لمسرخسي ُ)
،كحاشية البجيرمي عمى ُْ/ٖكما بعدىا ،كنياية المحتاج لمرممي  ْٗ/ُكالشرح الكبير 

كما بعدىا ، ككشاؼ القناع  ّْٓ/ِ،كٕاعانة الطالبيف لمبكرم الدمياطي ّٖ/ٓالخطيب 
 كما بعدىا ط : دار الفكر .  ُٖٖ/ٔلمبيكتي 

 لسابقة .( ينظر : المراجع اِ)
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كىك  مرجكحكالشافعية في قكؿ كالحنابمة، ،المالكية ك ،  جميػكر الحنفيػةإليو : ) 

 ( .ُ( ) كالزيدية غير المعتمد في المذىب ،
، إذا أخبر طبيب مسمـ أف فيو  إباحة التداكم بالشيء المحـر :ثاني ال قكؿال

ض شفاء لممريض، كلـ يكجد دكاء مباح يقـك مقامو في التداكم بو مف المر 
كىك ما ذىب إليو : ) بعض الحنفية ،كالشافعية في القكؿ األصح كىك المعتمد 

 . (ِ) في المذىب ، كالظاىرية (
                                           

: يحـر التداكم بالمحـر إف كاف مف المائعات بخبلؼ الشيء الجامد ،  كلكف عند الحنفية( ُ)
 َُِ/ُ. ينظر : حاشية ابف عابديف  عند الحنابمةكما أنو يباح التداكم بأبكاؿ اإلبؿ 

،كما  ّّٓ/ْ،كحاشية الدسكقي كالشرح الكبير  َِٗ/ٖ،كالبحر الرائؽ البف نجيـ  
 ُٖٖيسى الحمبي ، بمصر ،كالكافي في فقو أىؿ المدينة البف عبد البر /بعدىا ط : ع

ط : المكتبة  ُِِ/ِبيركت ،كالثمر الداني لآلبي األزىرم  العممية، الكتب ط : دار
 ُٖٗ/ٔ،ككشاؼ القناع لمبيكتي  ّٖ/ُُبيركت لبناف ،كالمغني البف قدامة  -الثقافية 

 -ىػ ُِْْسالة ، الطبعة األكلى ) ط : مؤسسة الر  ِِْ/ّ،كالفركع البف مفمح 
ط : دار عالـ الكتب، بالرياض ،كالبحر الزخار  ُْٗ/ِـ (،كالمبدع  البف مفمح ََِّ

ط :  ََُ/ْط : مؤسسة الرسالة، بيركت ، كشرح األزىار  ُّٓ/ْالبف المرتضى 
 مكتبة اليمف بصنعاء .

، إذا  كم بالشيء الحراـ: إلى إباحة االستشفاء أك التدا حيث ذىب فريؽ مف الحنفية( ِ)
أخبر طبيب مسمـ أف فيو شفاء لممريض، كلـ يكجد دكاء مباح يقـك مقامو في التداكم 

،كالبحر الرائؽ البف نجيـ   َُِ/ُبو مف المرض . ينظر : حاشية ابف عابديف 
ط : دار الكتب اإلسبلمي ،كبدائع الصنائع  ِٖ/ُ،كتبييف الحقائؽ لمزيمعي  َِٗ/ٖ

 ط : دار الكتاب العربي . ُُْ/ٓ،كما بعدىا ،  ُٔ/ُلمكاساني 
يباح التداكم بالمحـر مطمقا إال المسكر فبل  في المعتمد مف المذىب : كعند الشافعية

يصح التداكم بو، كيصح التداكم بالمحـر عندىـ ، إذا لـ يكجد ما يقـك مقامو في 
قامو في المداكاة، أك التداكم، ككاف المتداكم عارفا بالطب، يعرؼ أنو ال يقـك غيره م
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أرل أف سبب الخبلؼ في المسألة بيف العمماء  سبب الخبلؼ في المسألة :

ىذه العقاقير المخدرة  فمف يرل أف، الخمر باختبلفيـ في حكـ التداكم يرجع إلى 
، فإنيا تمحؽ بالخمر كتقاس عمييا في الحكـ  ب العقؿ كٕافسادهيترتب عمييا تغي

كمف ثـ : فبل ،  فتككف محرمة لكجكد العمة الجامعة كىي اإلسكار كٕافساد العقؿ
لؤلحاديث  منيا ،كذلؾميما كانت ضآلة القدر المستعمؿ  مطمقا ح التداكم بياايب

  دكاء .الكثيرة الكاردة في عدـ جكاز التداكم بالخمر كأنيا داء ال

تناكؿ ح ايب ،إال أنوحرمة لضررىا أك إلفسادىا العقؿ ، الخمر مكمف يرل أف 
نظرا كذلؾ النتفاء عمة الحرمة ، القدر اليسير منيا إذا كاف بقصد التداكم 

لكجكد الضركرة الداعية إلى ذلؾ ، كمف ثـ : قاؿ بإباحة التداكم بالقدر اليسير 
قياسا عمى حرمة الميتة ،  أيضا :ك مف العقاقير المخدرة قياسا عمى الخمر ، 

إذا تناكؿ منيا عمى قدر الحاجة مما يدفع عف نفسو  فإنيا تنتفي عف المضطر
 ( .ُاليبلؾ )

                                                                                                       

كاف يعرؼ ذلؾ مف تجربة سابقة لو مع المرض، أك أخبره طبيب مسمـ بذلؾ . ينظر : 
ط :  ُٗٓ/ْأسنى المطالب ألبي زكريا األنصارم في شرح ركض الطالب البف المقرم 

ـ (،كمغنى المحتاج َََِ – ىػ ُِِْبيركت ، الطبعة األكلى )  -دار الكتب العممية 
،كما بعدىا ط  َٓ، ّٕ/ٗط : دار الفكر ،كالمجمكع لمنككم  ُٖٖ/ْيني لمخطيب الشرب
  : دار الفكر.

: يباح التداكم بالمحـر إال ما يقتؿ مف تناكلو كالسـ كنحكه ، فبل يحؿ كعند الظاىرية 
 ُْٖ، َْْ/ٕ،  ُْٕ،َُٕ/ُالتداكم بو كٕاف دعت إليو الضركرة . ينظر : المحمى 

 الفكر. ط : دار ِْٔ، 
،كما بعدىا ،كفتح البارم البف حجر   ٖٗٓ،كما بعدىا ،  ّٖٓ/ٗظر : عكف المعبكد ( ينُ)

،كشرح السنة  ّٗ/ٓكما بعدىا ،كفيض القدير شرح الجامع الصغير لممناكم  ْْ/َُ
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 -األدنخ  -

الشيء عمي ما ذىبكا إليو مف حرمة التداكم ب كؿاأل  قكؿاستدؿ أصحاب ال
أدلة مف الكتاب الكريـ ، كالسنة النبكية ، ب المحـر كٕاف دعت إليو الضركرةا

 : ما يميالشريفة ، كمف المعقكؿ كأىميا 

 : انكتبة انكشٌىدنٍهٓى يٍ :  أٔال
بات كيحـر كيحؿ ليـ الطي) تعالي:  كلوقب اتالمحرمبحرمة التداكم استدلكا عمى 

 (. ُ() عمييـ الخبائث

 :انكشميخ  ٔخّ انذالنخ يٍ اٌَخ
، عمى إطبلقو  حـر تناكؿ كؿ خبيثالحكيـ أف الشارع عمى اآلية الكريمة  دلت

 ( .ِ) ، أيا كاف سبب خبثو كلك كاف ىذا ألجؿ التداكم بو
 يمكف أف يناقش ىذا االستدالؿ مف اآلية بما يمي :

،إال أنيا  حاؿ االختيار د حرمة تناكؿ المحرمات فيإف ىذه اآلية بعمكميا تفي
تخصص أك تقيد بالنصكص الشرعية األخرل كالتي جاءت بإباحة تناكؿ 
المحرمات عند الضركرة كذلؾ استثناء مف األصؿ كىك التحريـ ، حيث تفيد بأف 

كمف ثـ : فإنو ،  كؿ محـر ىك عند الضركرة حبلؿ، كالتداكم بمنزلة الضركرة

                                                                                                       

 -ىػ َُّْط : المكتب اإلسبلمي ببيركت ،الطبعة الثانية )  ِٖٓ/َُلئلماـ البغكل
 كما بعدىا ط : دار الفكر. ِِّ/ْييتمى ـ ( ،كالفتاكل الكبرل البف حجر الُّٖٗ

 ( مف سكرة األعراؼ .  ُٕٓ( مف اآلية رقـ )ِ)
،ككشاؼ القناع ُْٗ/ِكما بعدىا ،كالمبدع البف مفمح  َٔ/ُ( ينظر : بدائع الصنائع ّ)

 ،كما بعدىا .ُٖٗ/ٔ
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ال تككف مف ، حيث إنيا عند الضركرة  ؿ المحرمات لمتداكم بيايباح تناك

 .(ُ) الخبائث فبل يصدؽ عمييا اسـ الدكاء الخبيث المحـر الممنكع التداكم بو
ات مف المحرمبحرمة التداكم استدلكا عمى  : السنة النبكيةدليميـ مف ثانيا:  

 السنة بما يمي :
صمى اهلل عميو كسمـ  –رسكؿ اهلل أف  _  رضي اهلل عنو_ الدرداء  يأب عف -ُ
إف اهلل أنزؿ الداء كالدكاء، كجعؿ لكؿ داء دكاء، فتداككا كال تتداككا ) :  قاؿ  -

 ( .ِ( ) بحراـ
صمى اهلل عميو  –رسكؿ اهلل قالت : قاؿ  –رضي اهلل عنيا  –أـ سممة  عف -ِ

ـى ) :  -كسمـ  رَّ ـٍ ًفيمىا حى ـٍ يىٍجعىٍؿ ًشفىاءىكي ـٍ  ًإفَّ المَّوى لى مىٍيكي  ( .ّ() عى
صمى اهلل  -نىيىى رىسيكؿي المًَّو : ) قاؿ  _  رضي اهلل عنوعف أبي ىريرة _  – ّ

ًبيثً  -عميو كسمـ  ( .ُ( ) عىًف الدَّكىاًء اٍلخى

                                           

،كما بعدىا ط : مؤسسة الرسالة  َٕ/ُِ،كما بعدىا ، ِِّ/ّ( ينظر : تفسير الطبرم ُ)
،كبداية المجتيد  ّٕ/ٕ، ُِّ،كما بعدىا ، ِِٖ/ِلجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي ،كا

 .ُُٕ/ُط : دار الفكر ،كالمحمى البف حـز  ّْٖ/ُالبف رشد الحفيد 
 ( سبؽ تخريجو . ِ)
في كتاب  -رضي اهلل عنو  –( أخرجو البخارم ،كذكر أنو مف مف قكؿ ابف مسعكد ّ)

،كالبييقي في سننو الكبرل مف حديث أـ ُِِٗ/ ٓاألشربة ،باب شراب الحمكل كالعسؿ 
( كأخرجو ابف حباف في َُُِٕح ) ٓ/َُسممة ، باب النيي عف التداكم بالمسكر 

( ، كأخرجو الحاكـ في المستدرؾ ُُّٗح ) ِّّ/ْصحيحو مف حديث أـ سممة 
( ،كقاؿ : صحيح عمى شرط الشيخيف كلـ يخرجاه، كسكت عنو  َٕٗٓح ) ِِْ/ْ

كما بعدىا ط : دار الكتب  َِٔ/ ْتمخيص،كتمخيص الحبير البف حجر الذىبي في ال
 ط : دار الفكر . ُُْ/ٓالعممية ،ك مجمع الزكائد كمنبع الفكائد لمييثمي 
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 :اَحبدٌث ٔخّ انذالنخ يٍ

رسكؿ اهلل  ىنفات ، حيث المحرمبالتداكم  دلت ىذه اآلحاديث عمى عدـ إباحة
أف يككف فيما حـر اهلل تعالي دكاء، فدؿ عمي عدـ  - صمى اهلل عميو كسمـ –

بل أثر لو في الشفاء نظرا لضرره أك لخبثو فلعدـ الفائدة منو  ؛ جكاز التداكم بو
عف التداكم  -صمى اهلل عميو كسمـ  –رسكؿ اهلل نيى لذلؾ مف األمراض، ك 

مة التداكم ، ألنو حقيقتو، فأفاد حر  ، كالنيي يفيد التحريـ عند اإلطبلؽ بالمحـر
 ( . ِ) بالمحـر

 ادلؼقٕل:دنٍهٓى يٍ ثبنثب: 
إف اهلل تعالي إنما حـر ما حرمو عمي ىذه األمة لخبثو، حماية كصيانة ليا عف 
تناكلو، فبل يناسب ىذا أف يطمب بو الشفاء مف األسقاـ كالعمؿ، فإنو إف أثر في 

فمف يتداكم بو  إزالتيا أعقب سقما أعظـ منيا في القمب، بقكة الخبث الذم فيو،
 ( . ّ) في إزالة سقـ البدف بسقـ القمب ىيككف قد سع

 اآلحاديث ،ككذلؾ مف المعقكؿ : مف يمكف أف يناقش ىذا االستدالؿ
                                                                                                       

(،كسنف َّٕٖح ) ّٗٗ/ِكتاب الطب ، باب في األدكية المكركىة  -( سنف أبي داككد ُ)
(  ّْٗٓح ) ُُْٓ/ِكتاب الطب ، باب النيي عف الدكاء الخبيث  -ابف ماجة 

( ،كالسنف الكبرل لمبييقي  باب النيي عف َّْٖح ) َّٓ/ِ،كمسند اإلماـ أحمد 
 ( .  ُْٔٔٗح ) ٓ/َُالتداكم بالمسكر 

ط :  ِِ/ٓ،كمفاتيح الغيب لمفخر الرازم ُِّ/ِ( ينظر : الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي ِ)
،كفتح  َِٓ/ُألحكذم ،كتحفة ا ُِٔ/ِدار الكتب العممية ،كفيض القدير لممناكم 

 . ّٖ/ُُ ،كالمغني البف قدامة ّّٗ/ُالبارم البف حجر 
تحقيؽ:السيد  - ُّٖ،كالطب النبكم البف القيـ /ُُْ/ْ البف القيـ ( ينظر : زاد المعادُ)

 ـ (َُٗٗىػ َُُْالجميمي ط : دار الكتاب العربي، بيركت، الطبعة األكلى ) 
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بما نكقش بو استدالليـ مف اآليات الكريمة : كقد سبؽ بيانو فبل داعي لتكراره 

 منعا لئلطالة دكف فائدة. 

التداكم بالمحـر عند الضركرة  إباحةعمي  ثانياستدؿ أصحاب المذىب الثانيا : 
أدلة كثيرة مف الكتاب الكريـ ، كالسنة النبكية الشريفة ، كمنيا أك الحاجة إليو، ب

 ما يمي :

 انكتبة انكشٌى:دنٍهٓى يٍ :  أٔال
استدلكا بعمـك اآليات القرآنية التى كرد ذكرىا فى القرآف الكريـ كالتي تفيد 

 –ثناء نظرا لمضركرة كالحاجة كالتى منيا قكلو اإلباحة كذلؾ عمى كجو االست
مىٍيوً تعالى : ) فمى  ـى عى ٍيرى بىاغو كىالى عىادو فىبل ًإٍث  (ُ) ....(ًف اٍضطيرَّ غى

 ( .ِ() كقد فصؿ لكـ ما حـر عميكـ إال ما اضطررتـ إليو) :  تعالي كقكلو
 :تيف كجو الداللة مف اآلي

أسقط التداكم بالشيء المحـر ، حيث  يستفاد مف ىاتيف اآليتيف الكريمتيف إباحة
تحريـ ما فصؿ تحريمو عند الضركرة إليو، فكؿ محـر ىك عند  -تعالى  –اهلل 

، فيباح فيو تناكؿ المحرمات لمتداكم  الضركرة حبلؿ، كالتداكم بمنزلة الضركرة
 ( .ّ) بيا

                                           

  ( مف سكرة البقرة .ُّٕ( مف اآلية ) ُ)
 ( مف سكرة األنعاـ .  ُُٗ( مف اآلية رقـ ) ّ)
،كما بعدىا ،كالجامع ألحكاـ القرآف  َٕ/ُِ، كما بعدىا ،ِِّ/ّ( ينظر : تفسير الطبرم ُ)

،كبداية ُٕٗ/ٕ،كنيؿ األكطار  ُْ/ُِ،كعكف المعبكد  ّٕ/ٕ، ُِّ/ِلمقرطبي 
 . ُُٕ/ُ،كالمحمى  ّْٖ/ُالمجتيد البف رشد الحفيد 
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تداكم ال إباحةالسنة النبكية عمي استدلكا مف  السنة النبكية :دليميـ مف ثانيا: 

 بما يمي : عند الضركرة أك الحاجة اتبالمحرم
الرحمف بف عكؼ كالزبير بف  أف عبد ) قتادة أف أنسا أخبره :بما ركم عف  -ُ

العكاـ شككا إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك سمـ القمؿ فرخص ليما في قمص 
 (.ُ( ) الحرير في غزاة ليما

 : كجو الداللة منو
كاضحة عمى إباحة التداكم بالمحـر عند الحاجة أك إف ىذا الحديث يدؿ داللة 

ليذيف الصحابييف  -صمى اهلل عميو كسمـ -رخص رسكؿ اهلل الضركرة ، حيث 
لتكالد اليكاـ في ثيابيما،  ؛ في لبس الحرير، بسبب ما أصابيما مف حكة

فدؿ ىذا الحديث عمي ، كالحرير مما يحـر لبسو عمي الرجاؿ في حاؿ االختيار 
 ( .ِ) تداكم بالمحـر عند الضركرة إليوال إباحة

أف نفرا مف عيٍكؿو  : ) –رضي اهلل عنو  -عف أنس بف مالؾ كبما ركم  -ِ
اًنيىةن قدمكا عمى رسكؿ اهلل  فبايعكه عمى اإلسبلـ  - صمى اهلل عميو ك سمـ -ثىمى

صمى اهلل  -فاستكخمكا األرض كسقمت أجساميـ فشككا ذلؾ إلى رسكؿ اهلل 
أال تخرجكف مع راعينا في إبمو فتصيبكف مف أبكاليا  :فقاؿ –عميو ك سمـ 

كا فقتمكا الراعي : فقالكا  ،كألبانيا ؟  حُّ بمى فخرجكا فشربكا مف أبكاليا كألبانيا فىصى
                                           

كتاب كتاب الجياد كالسير ، باب الحرير في  -بمفظو : صحيح البخارم ( متفؽ عميو ِ)
كتاب المباس كالزينة ، باب إباحة لبس  -( صحيح مسمـ ِّٕٔح ) َُٗٔ/ ّالحرب 

 (.َِٕٔح ) ُْٔٔ/ّالحرير لمرجؿ إذا كاف بو حكة أك نحكىا 
بف رشد الجد ،كالبياف كالتحصيؿ ال ُٖ/ِ،كنيؿ األكطار  ِٕ/ُُعكف المعبكد  ( ينظر :ّ)

،كمغنى المحتاج  ٖٕ/ِط : دار الغرب اإلسبلمي ،كٕاعانة الطالبيف  ُٕٔ/ُٖ
  َٔٔ/ُ،كالمغنى البف قدامة ُُٔ/ُ،كالكافي في فقو اإلماـ أحمد البف قدامة َّٔ/ُ
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فبعث في آثارىـ   –صمى اهلل عميو ك سمـ  -كطردكا اإلبؿ فبمغ ذلؾ رسكؿ اهلل 

ـٍ ك  فىأيٍدًركيكا فجيء بيـ فأمر بيـ فقطعت أيدييـ ، ثـ نبذكا في أرجميـ كسيًمرى أىٍعيينييي
 (. ُ)(الشمس حتى ماتكا 

 : كجو الداللة منو
يدؿ ىذا الحديث أيضا داللة كاضحة عمى إباحة التداكم بالمحـر عند الضركرة 

ليؤالء القـك  -صمى اهلل عميو كسمـ  –رخص رسكؿ اهلل أك الحاجة إليو ،حيث 
مما أصابيـ مف مرض، كقد صحت  بشرب أبكاؿ اإلبؿ، عمي سبيؿ التداكم

                                           

ح  ِِٖٓ/ ٔكتاب الديات ،باب القسامة   –( متفؽ عميو بمفظو : صحيح البخارل ُ)
ح  ُِٔٗ/ّقسامة ،باب حكـ المحاربيف كالمرتديف كتاب ال -( كصحيح مسمـ  َّٓٔ)
( ، كما ذكره البخارم بألفاظ متعددة  غير ىذا المفظ كما ىك في كتاب : الزكاة  ُُٕٔ)

( ،ك كتاب الطب  َُّْح ) ْٔٓ/ِ،باب استعماؿ إبؿ الصدقة كألبانيا ألبناء السبيؿ 
ربيف مف أىؿ الكفر ( ،ككتاب المحا ُّٔٓح ) ُِّٓ/ ٓباب الدكاء بألباف اإلبؿ  -

ح ِْٔٗ/ٔباب سمر النبي صمى اهلل عميو ك سمـ أعيف المحاربيف  -كالردة  
(َِْٔ.) 

،أم : استثقمكىا  ستكخمكا األرضا : ( قبيمة مف تيـ الرباب مف عدناف ،كمعنى عٍكؿك) 
ىك : إذىاب منفعة العيف كحميا بمسامير محمية  السمركلـ يكافؽ ىكاؤىا أبدانيـ ،ك 

فى  ركاية أخرل عف أبى قبلبة ) ثـ أمر بمسامير فأحميت فكحميـ بيا ( كما  ،فقد جاء
جاء في ركاية ) فسمؿ أعينيـ (، فالسمر كالسمؿ : لفظاف متقارباف فى المعنى ،فالسمؿ 
ىك: فؽء العيف بأم شيء كاف ،كٕاذىاب ما فييا ، فيما بمعنى كاحد . ينظر : فتح 

منياج لمنككل عمى صحيح مسمـ ،كال ُُِ/ُِ، ُِْ/َُ،  ّّٕ/ُالبارل 
،كلساف العرب البف منظكر ُٕٗ/ٕ،كنيؿ األكطار ُْ/ُِ،كعكف المعبكد ُٓٓ/ُُ
ط : مكتبة لبناف  ِّٔبيركت ،كمختار الصحاح لمرازم / -ط : دار صادر  ّٕٔ/ْ

 ط : دار الدعكة . َْٓ،كالمعجـ الكسيط / بيركت –ناشركف 
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أبدانيـ بعد شربو، كالتداكم باألبكاؿ ىك مف قبيؿ التداكم بالمحـر إذ أجمع 

 ( .ُ) الفقياء عمي حرمة تناكؿ األبكاؿ عامة حاؿ االختيار

 :انشأي انشاخح يف ادلاأنخ 
كمناقشة ما أدلتيـ التي استدلكا بيا  بيافبعد بياف أقكاؿ الفقياء في المسألة ك 

ي أرل أف الرأم الراجح منيا ىك الرأم القائؿ بإباحة التداكم ، فإنمكف منياأ
إذا ثبت أف فيو دكاء لداء معيف، كدعت إليو الضركرة، كذلؾ الجممة،بالمحـر في 

بأف لـ يكجد دكاء مباح يقـك مقامو في التداكم بو مف المرض، ككصؼ الدكاء 
المريض يعمـ أنو ال ينفع  المحـر طبيب مسمـ عدؿ ثقة حاذؽ بالطب، أك كاف

، لمعرفتو بالطب أك لتجربة سابقة لو مع ىذا  في مرضو إال ىذا الدكاء المحـر
كم بو اعتداء عمي حياة معصـك الدـ أك صحتو، االمرض، كلـ يكف في التد

 . ككاف الغالب مف استعماؿ ىذا الدكاء السبلمة لمف يستعممو
 كسبب ترجيح ىذا الرأم ما يمي : 

 قكة أدلتيـ التي استدلكا بيا كسبلمتيا مف المعارضة القكية . أكال :
إف تحريـ التداكم بالمحـر ليس عمى إطبلقو ،كٕانما ىك خاص بالخمر  ثانيا :

حيث ال يثبت بيا الشفاء ؛ ألنيا بخكاص تخالؼ غيرىا مف المحرمات  ىانفرادال 
                                           

كما بعدىا تحقيؽ :  َُٖ/ُلمكشميرم  ( ينظر : العرؼ الشذم شرح سنف الترمذمُ)
الطبعة األكلى ،كشرح السنة  -محمكد أحمد شاكر ط : مؤسسة ضحى لمنشر كالتكزيع

،كالكافي في فقو أىؿ المدينة  َُِ/ُ،كحاشية ابف عابديف  ِٖٓ/َُلئلماـ البغكل 
ط : دار  ّْٓ/ِ،كحاشية العدكل عمى كفاية الطالب الرباني  ُٖٖالبف عبد البر /

،كما َُٕ/ُ،كما بعدىا  ،كالمحمى  َٓ، ّٕ/ٗكر ، بيركت، كالمجمكع لمنككم الف
 ،كما بعدىا .َْْ/ٕبعدىا ، 
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كليا الخطر مف مخاطرىا، كأداء كليست دكاءن ؛ نظرا لشدة ضررىا كخبثيا ككثرة 

، بخبلؼ غيرىا مف المحرمات ،كذلؾ كأبكاؿ اإلبؿ أك ما يؤكؿ لحمو ، إدمانيا
ككذلؾ المخدرات كالبنج كنحكه مف المفترات ، حيث ذىب أكثر الفقياء إلى 
القكؿ بإباحة التداكم بيا عند الضركرة كالحاجة لثبكت االستشفاء بيا ، كعمبل 

 (. ُ)الضركرات تبيح المحظكرات ( بالقكاعد الفقيية كالتي منيا : ) 

  ات :ء في حكـ التداكم بالمحرمفقيامف أقكاؿ ال وحيرجتـ تما  تأسيسا عمىك 
،التي  التداكم بالمنشطات الجنسية الطبية أك الكيميائية باح شرعافإنو ي

، إذا دعت الضركرة أك الحاجة إلى التداكم تشتمؿ عمى مادة مخدرة أك مفترة 
حاذؽ  كصفيا لو طبيب عدؿ ثقة ، بأفالتداكم بيا  شركط فرتكامع  كلكف، بيا

أك كاف المريض يعمـ نفع ىذه المنشطات في مرضو مف تجربة سابقة ، بالطب 
لـ يكجد دكاء مباح يقـك مقاـ ىذه ك ،  ، أك ألنو يعرؼ الطب لو مع المرض

كاف استعماؿ ىذه المنشطات في مداكاة ك ، ا المنشطات الطبية في التداكم بي
المريض بالضعؼ الجنسي مأمكنا ، ال يترتب عميو إىبلؾ المريض أك اإلضرار 

 . بو، أك انتكاس حالو، أك تبدلو
الطبية ،كٕاف كانت تحتكم عمى نسبة يسيرة  المنشطات الجنسيةكمف ثـ : فإف 

 في حاؿ الضركرة أك الحاجة ياتناكلمف المخدرات أك المفترات ، إال أنو يباح 
الذم يعاني مف إعفاؼ زكجة المريض  ايترتب عميي إذ،لمف بو عجز جنسي 

                                           

 ْٖ،كما بعدىا ،كاألشباه كالنظائر لمسيكطى / ٖٓ( ينظر : األشباه كالنظائر البف نجيـ /ُ)
 ِٖٓ/َُ،كشرح السنة لئلماـ البغكل  ُّٕ/ِ،كالمنثكر فى القكاعد الفقيية لمزركشى 

 ّْٓ/ِعمى كفاية الطالب الرباني  ،كحاشية العدكل َُِ/ُحاشية ابف عابديف ،ك 
 ،كما بعدىا .َُٕ/ُ،كما بعدىا  ،كالمحمى  َٓ، ّٕ/ٗ،كالمجمكع لمنككم 
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العجز الجنسي كمف في حكمو، كٕاعفافيا حؽ ليا عميو، كالحقكؽ في مرتبة 

المنشطة الكاجبات، كلما كاف إعفافيا ال يتأتى إال بتناكؿ زكجيا ليذه المكاد 
 (.ُكاف تناكلو ليا مشركعا، بؿ كاجبا، باعتبار أنو مقدمة ألمر كاجب)

 
 
 
 

                                           

 ،كما بعدىا .   ُِ( ينظر : المنشطات الجنسية مف منظكر الفقو اإلسبلمي /ُ)
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 دلغهت انثبنث ا

 ٍ ْٕ يف حبخخ إنٍٓبدلتُبٔل ادلُشغبد اجلُاٍخ ادلجٍحخ نضٕاثظ ان
كما سبؽ بيانو منيا مكاد طبيعية كأخرل طبية فبالنسبة  المنشطات الجنسية

لتناكليا إال ما نيى معينة ال يتصكر كجكد ضكابط الطبيعية ، فإنو  ممنشطاتل
ـٍ ًعندى )  : -تعالى  -الشارع عف اإلسراؼ فييا، بقكلو  ذيكٍا ًزينىتىكي ـى خي يىا بىًني آدى

 (. ُ( ) كيؿِّ مىٍسًجدو ككيميكٍا كىاٍشرىبيكٍا كىالى تيٍسًرفيكٍا ًإنَّوي الى ييًحبُّ اٍلميٍسًرًفيفى 
،كلكف يايباح تناكلإنو حاؿ الضركرة أك الحاجة ف الطبية أما المنشطات الجنسية

 كقيكد معينة أىميا ما يمي : بضكابط
أف ال يكجد دكاء مباح يقـك مقاـ ىذه المنشطات الطبية في التداكم بو  أكال :

مف العجز الجنسي أك العنة أك نحكىما مف األمراض، كلـ يمكف االعتياض عنو 
 بالمنشطات الجنسية الطبيعية.

المنشطات بالشخص  ةأف تككف ثمة ضركرة أك حاجة تقتضي مداكا ثانيا :
دـ مداكاتو بيا انتكاس حالو، أك لحاؽ ضرر ، بأف يترتب عمى عالجنسية الطبية

 شديد بو كبزكجو مف عدـ معالجتو بيا.
أف يراعي عدـ اإلسراؼ في تناكليا ؛ لما قد يترتب عمى اإلسراؼ في  ثالثا :

ال يعتمد اعتمادان كمٌيان عمى تمؾ ،كأ تناكليا مف األضرار التي قد تؤدم بحياتو
 (.ِ)اـ بكاجباتو إال بياالمنشطات ، بحيث ال يستطيع الجسـ القي

                                           

 ( مف سكرة األعراؼ .ُّ( اآلية )ُ)
،كالنكازؿ في األشربة ِْت الجنسية مف منظكر الفقو اإلسبلمي /( ينظر : المنشطاِ)

/ِّٓ . 
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نشطات أف تككف لو زكجة ال يتمكف مف معاشرتيا دكف معالجة بيذه الم رابعا :
، فإف لـ يكف متزكجا، أك كانت لو زكجة إال أنيا ال تتضرر مف عدـ الطبية

، منشطات مكاقعتو ليا، أك كاف سكيا في معاشرتيا، فبل يحؿ لو تناكؿ ىذه ال
 ك ببدنو ضررا مف غير ضركرة أك حاجة تقتضيو.باعتبار أنو يمحؽ بنفسو أ

أف يككف الضرر الذم يمحقو كيمحؽ زكجتو مف عدـ تناكؿ ىذه  خامسا :
، أشد مف الضرر الذم يمحقو مف تناكلو ليا، ألف ضرر عدـ التناكؿ نشطات الم

يتعداه إلى حقكؽ الغير عميو، كضرر التناكؿ إف كاف متصكرا فإنو يمحقو ىك، 
 لى غيره. كال يتعداه إ

المريض  ةنافعا في حال المنشطات الجنسية الطبية أف يككف تناكؿ سادسا :
 امأمكنا، بحيث ال يترتب عمى تناكلي ياأف يككف استعمال،ك  الذم تكصؼ لو

 . أك اإلضرار بو، أك انتكاس حالو المريض إىبلؾ
ة يقرر مداكابأف أف يككف تناكؿ ىذه المكاد تحت إشراؼ طبي كامؿ،  سابعا :

المريض بيذه المنشطات طبيب مسمـ عدؿ ثقة حاذؽ بالطب الطبيب فيو 
الجرعة المناسبة لحاؿ المريض، كزمنيا، ككقت تناكليا، كالمدة التي تتناكؿ 
خبلليا، بعد إجراء الفحكص الطبية لممريض، كتبيف مناسبة ىذا التناكؿ لحالو 

 كحاجتو إليو.
ار ما تندفع بو حاؿ الضركرة أك بمقد نشطاتأف يككف تناكؿ ىذه الم ثامنا :
فبل يحؿ تناكؿ جرعة لـ تكصؼ لو مف قبؿ طبيب مختص، : ، كمف ثـ  الحاجة

أك تناكؿ جرعة زائدة عما قررىا الطبيب لحالتو، أك تناكليا مف غير حاجة 
 مكاقعتو زكجتو، أك تناكليا بعد زكاؿ السبب المقتضي لمتناكؿ.
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نفسو كٕاعفاؼ زكجتو، كليس مجرد  أف يقصد بيذا التناكؿ إعفاؼ تاسعا :

 (.ُ) العبث أك التميي بذلؾ أك إثبات الفحكلة أك المبالغة فييا
كمادة مبطئة ( كنحكه  الترامادكؿ)  الطبي استخداـ العقار المطمب الرابع :

 مزكجةل الجنسية عاشرةالملسرعة القذؼ عند 
ع كمتعمقة أيضا : فإنو تكجد مسألة ميمة ممحقة بيذا المكضك كٕاتماما لمفائدة 

بالضكابط المبيحة لتناكؿ المنشطات الجنسة الطبية كالتي تـ بيانيا في المطمب 
كمادة مبطئة ( كنحكه  الترامادكؿ)  الطبي السابؽ كىي مسألة : استخداـ العقار

 جنسيا . لسرعة القذؼ عند معاشرة الزكجة
ة القذؼ عند كمادة مبطئة لسرع كنحكه الترامادكؿ الشرعي لتناكؿحكـ الما ف

 ؟.في تركيجو كاستخدامو ليذا الغرض ،كما المسئكلية القانكنية ؟ الزكجة جماع
  :ينتظـ في ىذيف الفرعيف ، كما يميكالحديث في ىذا المطمب عف ىذه المسألة 

 انفشع األٔل 
كًبدح يجغئخ ناشػخ ( ٔحنِٕ  انرتايبدٔلاحلكى انششػً الستخذاو )

 هضٔخخاجلُاٍخ نانقزف ػُذ ادلؼبششح 
مصنؼ مف المخدارت التي  الترامادكؿ عقارإف  لبياف الحكـ الشرعي ىنا أقكؿ :

؛ لضرره كخطره كسكء  ال تباع إال بكصفة طبية، كمراقبة مف جية الدكلة
استعمالو مف كثير مف الناس !! حتى إف بعض الدكؿ ال يسمح فييا لعمـك 

تعمؿ ىذا الدكاء في ، بؿ يسمح فقط لتخصصات طبية معينة يس األطباء بصرفو

                                           

 ،كما بعدىا . ِْ( المنشطات الجنسية مف منظكر الفقو اإلسبلمي /ُ)
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، أك لعبلج اإلدماف مف المخدرات األشد  ، كمسكف قكم تخصصاتيـ لمضركرة
 . خطران كالمكرفيف كغيره

عممنا بأف اآلثار الجانبية الضارة لئلفراط في استخداـ الترامادكؿ أك تعدم 
خمكؿ في كظائؼ الجياز اليضمي مما يؤثر سمبنا  : الجرعات المسمكح بيا ىي

اإلصابة  – دكار كغثياف كقيء - ـ كتقميؿ الحركة الدكرية لؤلمعاءعمى اليض
صعكبة في التبكؿ   - في المعدة مع الجرعات الزائدة كاالستخداـ المفرط ةقرحب

؛ ألنو يسبب تثبيطنا  صعكبة في التنفس،كأيضا  خاصة مع الجرعات الزائدة
رعشة  حدكث – بطء ضربات القمب كانخفاض ضغط الدـ - لمجياز التنفسي

في الرؤية مما يؤثر بالسمب عمى األنشطة  كاضطرابات كزغممةكتشنُّجات 
اليكمية خاصة إذا كاف المتعاطي مف السائقيف أك ممف تستمـز أعماليـ اليقظة 

زائدة  تشنُّجاتحدكث  - لفترة طكيمة أك استخداـ اآلالت مع الجرعات الزائدة
 مجيكلة المصدرات يتاميناألمفكخاصة إذا خمط مع األنكاع المتداكلة مف 

 تناكلو مع الكحكليات يثبط الجياز العصبيكما أف  – مضادات االكتئاب،كبعض 
الجرعات الزائدة تؤدم إلى ىبكط في الجياز العصبي كالجياز التنفسي  كما أف –

 .كٕاغماء كتشنجات كقد تؤدم لتكقؼ عضمة القمب كمف ثـ الكفاة
، لكف مع  لجة سرعة القذؼ قد يفيدتناكؿ الترامادكؿ لمغرض الجنسي لمعاف

 . االستخداـ المتكرر يؤدم إلى تثبيط الرغبة الجنسية، كٕاضعاؼ االنتصاب
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يكثر استعماؿ ىذا العقار ألغراض أخرل مما ليس لو كبالرغـ مف ذلؾ : فإنو 

عبلج ل )بيف الناس  فقد يكثر استخدامو عبلقة بتسكيف اآلالـ كعبلج اإلدماف
 (.ُ) سرعة القذؼ(

 كلبياف الحكـ الشرعي الستخداـ ىذا العقار في ىذا الغرض الجنسي أقكؿ :
عمى ىدم ما ذكره المختصكف مف آثار خطيرة ليذا العقار عمى صحة اإلنساف 
كسبلمتو ، فإنو يحـر استخدامو كمادة مثبطة لمعالجة سرعة الفذؼ عند الزكج  

يستعمؿ ىذا حيث فقط لتخصصات طبية معينة استخدامو  في يسمح؛ ألنو 
الدكاء كمسكف قكم، أك لعبلج اإلدماف مف المخدرات األشد خطران كالمكرفيف 

فيذا مف  سرعة القذؼلعبلج إليو ،أما استخدامو ك ضركرةعند ال كغيره
ليس لو عبلقة بتسكيف  ليذا العقار ؛ألف استخدامو ىنا االستخدامات الممنكعة

 . اآلالـ كعبلج اإلدماف

استخدامات ممنكعة غيري  كما عمى شاكمتو ( الترامادكؿ ء )ما داـ ليذا الدكاك 
ا تحت بند  كلـ يكف  ( الجكاىر المخدِّرة) مصرَّح بيا رسميِّا، ككاف مندرجن

ا في لكائح العبلج كتعميماتو أف ييصرىؼ بغير كصفة طبية معتمدة ؛  مسمكحن
فإنو ييمنىع  لثبكت إضراره البالغ بالصحة عند عدـ االلتزاـ بالمقررات الدكائية،

ييا  مـ مف قكاعد الشريعة شدة تحرِّ صرفو شرعنا؛ لتعمقو بضرر اآلدمييف، كقد عي
خاصة كأف ىذا ، في منع ما يؤثر بالسمب عمى صحة اإلنساف كيضر بيا 

مثؿ المكرفيف كىك أحد مشتقات)  العقار يندرج تحت بند الجكاىر المخدرة

                                           

كمية عمى مكقع  : أشرؼ أبك ميادم لمدكتكراآلثار النفسية لممنشطات الجنسية ( ينظر : ُ)
 .(/http://sharea.iugaza.edu.psرابط : )الشريعة كالقانكف في غزة 
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حاجة إليو بشكؿ ممفت كخطير (؛ كذلؾ بعد انتشار استخدامو دكف ال األفيكف

 (. ُ) مما يترتب عميو اإلضرار باألمف العاـ لمببلد كبصحة المكاطنيف

إذا لـ يعرؼ مكاد أخرل مباحة تستعمؿ  : جاء في فتاكل المجنة الدائمةحيث 
لتخفيؼ األلـ عند المريض سكل ىاتيف المادتيف )البثديف كالمكرفيف( جاز 

عند الضركرة، كىذا ما لـ يترتب عمى  استعماؿ كؿ منيما لتخفيؼ األلـ
  (.ِ) اىػ استعماليما استعماليما ضرر أشد أك مساك كإدماف

لما كمف ثـ : فإنو يحـر استخداـ الترامادكؿ في العبلقة الجنسبة بيف الزكجيف ، 
اتفؽ عميو الفقياء مف حرمة التداكم بالمحـر عند عدـ الضركرة أك الحاجة إلى 

يكف محتاجا إلييا أصبل، أك كجد ما يغني عنو مف األدكية التداكم بو، بأف لـ 
العجز الجنسي أك  حيث إف عبلج ( ،ّ)المباحة، أك عدـ تعينو لعبلج المريض

ى ىذا فبل ينطبؽ عم، تفي بو بدائؿ أخرل مباحة طبيعية كطبية  سرعة القذؼ

                                           

،كما بعدىا ط : دار القمـ َٓ( ينظر : المخدرات الخطر الداىـ لمدكتكر : محمد عمي البار/ُ)
 ـ .َُِّيناير  ٗالصادرة بتاريخ  –بدمشؽ ،كفتاكل دار اإلفتاء المصرية 

، الناشر :  ٕٕ/ِٓ( ينظر : فتاكل المجنة الدائمة لمبحكث العممية كاإلفتاء بالسعكدية ِ)
 الرياض . –اإلدارة العامة لمطبع  -إدارة البحكث العممية كاإلفتاء  رئاسة

،كالبحر الرائؽ البف نجيـ  ُٔ/ِْ( ينظر : المراجع السابقة ، كأيضا : المبسكط لمسرخسي ّ)
كما بعدىا ،كمكاىب الجميؿ لمحطاب  ْٗ/ُ،كحاشية الدسكقي كالشرح الكبير  َِٗ/ٖ
 ّٖ/ٓ،كحاشية البجيرمي عمى الخطيب  ُْ/ٖ،كنياية المحتاج لمرممي  ُِٕ/ُ

 ّٖ/ُُكما بعدىا ،كالمغني البف قدامة  ّْٓ/ِ،كٕاعانة الطالبيف لمبكرم الدمياطي 
 كما بعدىا.ُٖٖ/ٔ،ككشاؼ القناع لمبيكتي 
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جة ، كىك كجكد الضركرة أك الحا تناكؿ العقارات المخدرة إباحةضابط  العقار

  . الممحة، مع انتفاء البديؿ المباح
حاجة ممحة لمتداكم ىناؾ كمع التقدـ العممي في كيمياء الدكاء لـ تعد 

، لكجكد البديؿ الكيميائي المباح  ترامادكؿ كنحكه كمادة مبطئة لسرعة القذؼبال
. 

ؤدم إليو مف تعريض المريض لمخاطر اإلدماف كاألمراض العقمية ينظرا لما س
 . كالنفسية المترتبة عمى استعمالوكالجسمية 

، فيناؾ العبلج  تؤثر عمى سرعة القذؼ بديمة أدكية فبل حاجة إليو حيث تكجد
عمى مقدمة العضك  أسمكب الضغطالنفسي كالسمككي لسرعة القذؼ ، باستخداـ 

،أك عف  ثـ المعاكدة ثـ االسترخاء الذكرم قبيؿ عممية القذؼ لثكاف معدكدة
، كلكف قطعيا بإخراج الذكر مف ميبؿ الزكجة  رة اإلدخاؿعدـ إطالة فت طريؽ

ثـ  –تذىب فييا رغبة اإلنزاؿ  –عند الشعكر باقتراب اإلنزاؿ لفترة كجيزة 
كالغرض ،استخداـ كاقي ذكرم،أك المعاكدة، ثـ النزع مرة أخرل لفترة كجيزة أخرل 

مى التحكـ مف ىذا األسمكب تقميؿ حجـ اإلثارة كتحقيؽ أقصى درجة مف القدرة ع
االكتئاب  مضاداتكاستخداـ العبلج الدكائي أك مف خبلؿ  في تكقيت اإلنزاؿ

تبيف حديثان أف استعماؿ عقاقير تستعمؿ عادة لمعالجة االكتئاب حيث  الثبلثية
غمب حاالت أفي  جيدةتعطي نتائج ف  تزيد تركيز مادة السيرتكنيف في الدماغ
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 ٓ : ْ إلى عدة دقائؽ بمعدؿالمبكر  القذؼ السريع حيث تزيد المدة قبؿ القذؼ

  (.ُ)في بعض الحاالت أكثرأك  دقائؽ دقائؽ كقد تصؿ إلى عشر

؛ إذ مف المقرر شرعنا أنو  و حراـكلكؿ ما يؤثر عمى صحة اإلنساف سمبنا فتناف
ع فييا إلى المتخصصيف، كتناكؿ  ال ضرر كال ضرار، كمعرفة الضرر ييرجى

خاصة إذا كاف لمدكاء آثار سمبية تنتج عف  األدكية مرىكف بمشكرة األطباء،
 (.ِ) سكء االستخداـ أك كثرتو

 
 انفشع انثبًَ 

 (  انرتايبدٔلادلائٕنٍخ انقبٍََٕخ الستخذاو ) 
 أٔ تآٍم استؼًبنّ كًُشظ خُاً

التراماؿ أك الترامادكؿ بجميع أشكالو يصنؼ مف مجمكعات األدكية التي ليا 
مكعة األدكية المخدرة ، كمف ثـ : فإنو ال مفعكؿ مشابو لممكرفيف فيك مف مج

يجكز صرؼ ىذا الدكاء إال بكصفة طبية مف قبؿ طبيب مرخص لو بمزاكلة مينة 
الطب كبناءن عمى حاجة مرضية كاضحة ، كٕاال كاف مخالفا لمقانكف ، كتقع عمى 

عمى الصيدلي المسئكؿ عاتقو المسئكلية المقررة في القانكف ،ككذلؾ يجب 

                                           

كرقة عمؿ إلكتركنية لمدكتكر: أشرؼ  -( ينظر : اآلثار الجانبية لممنشطات الجنسية ُ)
في كمية الشريعة كالقانكف بالجامعة اإلسبلمية في غزة أبكميادم مقدمة لمندكة المنعقدة 

 ـ .ََِٕ/ٔ/ِٕكمكضكعيا :) المنشطات الجنسية بيف الطب كالفقو ( بتاريخ 
 ُُ( ينظر : المراجع السابقة ، كأيضا : فتاكم مكقع إسبلـ كيب : الصادرة بتاريخ :) ِ)

 (.َُٖٓٗٓـ ( فتكل رقـ : )  ََِٖ -ّ/ُٖ -ىػ  ُِْٗربيع األكؿ 
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، كٕاال يعاقب بدكف كصفة طبية ىذا الدكاء بكؿ أشكالو  صرؼاالمتناع عف 

 بغرامة مالية كالحبس .

أشارت لبلستخداـ غير ك في مختمؼ الدكؿ صدرت قكانيف عديدة حيث تكجد 
كقد أصدرت لتنظيـ ممارسة الميف الطبية المخدرة  الطبي لمعقاقير العبلجية

 ُّ ،ففي ذلؾ فنيان كالصيدلية بكؿ منيا كقصرت مزاكلتيا عمى المؤىميف ل
حيث  عقاقير المخدرةأكؿ قانكف ضمني ضد استخداـ الصدر  ـَُّٗديسمبر 

تداكؿ أك إىداء العقاقير  بيع أك ( تصنيع أكُُيمنع في مادتو الحادية عشر)
قانكف يعاقب صدر  ـُِٔٗنكفمبر  َِ، كفي  بدكف كصفات طبية رسمية

كر إذا حاز عقاقير لغير بإغبلؽ الصيدلية كٕايقاع الصيدلي لمدة ثبلثة شي
أغراض العبلج سكاء كانت عقاقير مصنعة أك عقاقير مكصكفة رسميان لعبلج 

 (.ُ) طبي

ـ بتعديؿ ُٖٗٗلسنة  ُِِرقـ  ممف القانكف المصر  ّٕالمادة كما أف 
شأف مكافحة المخدرات كتنظيـ استعماليا  يـ فُِٔٗلسنة  ُِٖ القانكف رقـ

 يعاقب باألشغاؿ الشاقة المؤقتة كبغرامة الأف : كاالتجار فييا قد نصت عمى 
 كألؼ جنية كؿ مف أحرز أتتجاكز خمسيف  تقؿ عف عشرة أالؼ جنية كال

نع مخدر  كأك فصؿ أك استخرج أنتج أك أاشترل  ك حازه ،كذلؾ بقصد أ اصى
  (.ِ) حكاؿ المصرح بيا قانكنيااأل غير يف يأك االستعماؿ الشخص يالتعاط

                                           

( ينظر : المسئكلية الجنائية عف استعماؿ المنشطات في المسابقات الرياضية لمدكتكر : ُ)
 . ّٖمحمكد كبيش/

 . ّْ( ينظر : المرجع السابؽ /ِ)
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 ادلجحث انثبنث 

  غبد انشٌبضٍخ ٔحكًٓب انششػًادلُش 
الرياضة ممارسة ك إشباع رغبات كتحقيؽ طمكحات كصكال لمبطكالت كالتفكؽ 

بالصحة العناية كالتي تعني بالدرجة األكلى  ،مف خبلؿ أىدافيا السامية كالنبيمة 
لقيـ السامية لمعب االبدنية كالركحية مف خبلؿ ممارسييا كذلؾ باتباعيـ 

دت إلى التسابؽ بيف رياضي العالـ أسباب أىناؾ عدة ف ،كلك كالنزيو الشريؼ
نجازات جؿ تحقيؽ اإل أنكاع المنشطات كبطرؽ شتى مف أتعاطي مف خبلؿ 

صبح صعبان بالطرؽ أرقاـ ف الكصكؿ إلى مستكل األ أخاصة ك ، العالية 
يف اختصار الطريؽ لمكصكؿ إلى ياالعتيادية ىذا مما دفع الكثير مف الرياض

 قؽ ليـ طمكحاتيـ المادية كالنفسية كغيرىا. القمة كالتي تح
 كالحديث عف ىذا المبحث ينتظـ في المطالب التالية :

 ادلغهت األٔل
 انصحٍخ ٔأضشاسْب ْبفٕائذٔ شٌبضٍخبدلُشغبد انانتؼشٌف ث

 كالحديث عف ىذا المطمب يتضمف ىذيف الفرعيف ، كما يمي :
 ٓبٔإَٔاػ شٌبضٍخبدلُشغبد انانفشع األٔل : انتؼشٌف ث

 شٌبضٍخ :بدلُشغبد انأٔال : انتؼشٌف ث
كقد عقاقير مصنعة كأغمبيا مكاد مخدرة يقصد بالمنشطات الرياضية : مكاد أك 

معتادة تساىـ في  طرؽ غير بكاسطة تؤخذ بكميات معينة ،تككف مكاد طبيعية 
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رفع المياقة البدنية بشكؿ غير طبيعي مف شأنيا أف تزيد نشاط البلعب نشاطنا 

   (.ُ) مما يجعمو ينافس بطريقة غير عادلة عادمغير 
 شٌبضٍخ :ادلُشغبد انثبٍَب :  إَٔاع 

يمكف تقسيـ المنشطات الرياضية المحظكرة طبقنا لتعميمات المجنة األكليمبية 
 الدكلية إلى نكعيف كما يمي :

 النكع األكؿ : عقاقير دكائية كتشمؿ المنشطات التالية :
العقاقير المثبطة لؤللـ المخدرة  -ِ         المنبيات لمجياز العصبي .  -ُ

 لمجياز العصبي.
 البيتا بمككرز.   -ْ.        المنشطات اليرمكنية البناءة -ّ
 مدرات البكؿ. -ٓ
ـ ( كتشمؿ اليرمكنات ُٖٗٗىرمكنات الغدة النخامية أضيفت عاـ )  -ٔ

 المنشطة لمغدد التناسمية كالغدة فكؽ الكمى، كىرمكف النمك.
،كتشمؿ ما  الثاني : مجاميع دكائية ليا تحفظات خاصة عند استخدامياالنكع 
 يمي :

 اليرمكنات الككرتكزكنية. -ِمخدرات المكضعية.          ال -ُ
 (.ُـ( )ُٖٖٗالماريكانا أضيفت عاـ ) -ْالكحكؿ .                      -ّ

                                           

الغفرم  أحمد قببلف ،كالدكتكر : نضاؿ أحمد لمجميع لمدكتكر : صبحي ( ينظر : الرياضةُ)
ـ(،كالنكازؿ في األشربة  ََِّ ألكلى )ا العربي باألردف الطبعة المجتمع ط : مكتبة ْٖ/
،كما بعدىا ،كالمنشطات الرياضية كالقانكف الجنائي لمدكتكر : إبراىيـ عيد نايؿ ِّْ/
 ـ (. ُٔٗٗط : دار النيضة العربية بالقاىرة )  ُِ/
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اـ إلى كما يمكف تقسيـ ىذه المنشطات الرياضية مف حيث الكظيفة كاالستخد

 أربعة أقساـ كما يمي : 

كتستعمؿ في رياضة  منشطات رياضية تدخؿ في تنمية القكة العضمية : : أكالن 
سباقات السرعة، رفع األثقاؿ ، رمي الرمح كنحكىا ، كمف ىذه المنشطات 
المستعممة في ىذه الرياضة :) ىرمكف النمك ( كالذم بدأ استعمالو عند 

ىذا اليرمكف يدخؿ في زيادة نمك العضمة ـ (،ك َُٖٗالرياضييف مف سنة )
 (Steroidاستيركيدإزالة الدىكف مف الجسـ ،كعقار ) كأعضاء الجسـ كخاصة

نع م ـ ( ثـُِٓٗلبناء النسيج العضمي كىك مستعمؿ كمنشط مف سنة )
ـ (، كعقار )  ُْٕٗاستعمالو عف طريؽ المجنة األكلمبية سنة ) 

مكف ذكرم كاستعمؿ كمنشط مف ( كىك ىر  Testesterone -التستستيركف 
ـ(، كقد منع استخدامو عف طريؽ المجنة األكلمبية سنة َُٓٗسنة )

كالكرياتيف كىك أحد أشير المكمبلت الغذائية ، كىك مادة طبيعية  ـ(،ُْٖٗ)
يفرزىا الجسـ تعمؿ عمى مساعدة العضبلت عمى إطبلؽ الطاقة، حيث يحفز 

؛ لذا يستخدمو العديد ممف  قةالعضمة عمى إنتاج المزيد مف جزيئات الطا
 يمارسكف رياضة حمؿ األثقاؿ ك رياضة بناء العضبلت.

كتستعمؿ في عدة أنكاع  منشطات رياضية تؤدم إلى رفع درجة التركيز : : ثانيان 
رياضية منيا : رياضة الرماية ، سباؽ الدراجات ،كالغطس كغيرىا ، كمف بيف 

                                                                                                       

طبعة كٕاصدار :  ّٖ( ينظر : المنشطات المحظكرة رياضيا لمدكتكر : أسامة رياض/ُ)
ـ ( ُّٗٗىػ ُُْْب الرياضي بالرياض ، الطبعة األكلى ) االتحاد السعكدم لمط
 . ِْْ،كالنكازؿ في األشربة /
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 Beta البيتابمككيرسالرياضة )اضية المستخدمة في ىذه ىذه المنشطات الري

Blockers . كالميدئات ، كالكككاييف ، ) 
ليبكبركتييف مثؿ عقار) منشطات رياضية تدخؿ في ارتفاع درجة التحمؿ : : ثالثان 

Lipoprotein) (استيركيد،ك Steroid،) 
( كتستعمؿ ىذه النكعية مف المنشطات في Erythropoietin إيرثركبكيتيفك)

كغيرىا ، حيث  جات ،كالمسافات الطكيمة ،كالتزلج عمى الجميدرياضة سباؽ الدرا
تسبب ىذه المنشطات نمك العضبلت كتنمية القدرة عمى تحمؿ التدريبات الشديدة 

 . كتحمؿ اآلالـ المصاحبة ليذه التدريباكت زيادة القدرة عمى التحمؿ
 :اضيلمري منشطات رياضية تدخؿ في رفع درجة النشاط العاـ كالحيكية : رابعا

كتشمؿ عقار ) مثيرالبيتا ، كالككرتيزكف ، كاإليفيدريف ( كىي تستعمؿ في عدة 
 (.ُرياضات مثؿ رياضة الجرم كالدراجات،كغيرىا )

 انصحٍخ ٔأضشاسْب شٌبضٍخادلُشغبد ان فٕائذانفشع انثبًَ : 
 : شٌبضٍخادلُشغبد ان فٕائذأٔال : 

التدريب كالتنافس إلى أف تحسف قدرة الجسـ عمى  الرياضية يمكف لممنشطات
كما أنيا تقمؿ مف الشعكر باإلعياء المرتبط بالتدريب كالكقت  ، أعمى المستكيات

 المطمكب لمتعافي بعد المجيكد البدني.
يؤدم الى الرياضية ف استخداـ المنشطات أيدع مجاالن لمشؾ  مقد ثبت بما الف

مى المستكل الرياضي ، كبالتالي ع يجابي عمى عناصر المياقة البدنيةالتأثير اإل
                                           

( ينظر : المراجع السابقة ،كأيضا :  المنشطات كالمكمبلت الغذائية لمدكتكر : سيد حسيف ُ)
مقاؿ عمى المكقع إإللكتركني لدار المنظكمة رابط :  -خشبة 

(https://search.mandumah.com/Record/506794 . ) 

https://search.mandumah.com/Record/506794
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،إال أف فكائد  لى جانب العممية التدريبيةإتـ ىذا االستخداـ  ذا ماإلبلعب 

 (.ُ) فكائد كقتيةرياضية المنشطات ال

   :انشٌبضٍخ ادلُشغبد تؼبعًانُبمجخ ػٍ   ضشاسثبٍَب : األ
عمى النكاحي البدنية كالكظيفية  لممنشطات الرياضيةيجابي إللى جانب التأثير اإ
يترتب عميو  استخداـ المنشطات الرياضيةف أقد ثبت بالتجربة رياضي إال أنو لم

، ؤثر بصكرة سمبية عمى صحة الفرد الرياضي تعراض جانبية أك عدة أضرار 
عدة أثبتت األبحاث الطبية أف تعاطي المنشطات الرياضية يؤدم إلى  حيث

 تعاطي أضرار ـيتقس أضرار أخبلقية كاجتماعية كصحية متعددة ،كمف ثـ : يمكف

 : كما يمي  أقساـ ثبلثة إلىالرياضية  المنشطات

 كقكانيف احتراـ مبادئ عدـ في كتتمثؿ  :كاألخبلقية التربكية األضرار : أكال

 الحؽ لمبدأ كاالمتثاؿ الشريؼ قاعدة التنافس احتراـ كعدـ الرياضية، األنشطة

 كقابميتيـ البلعبيف أخبلقيات في يؤثر مما النصر، تحقيؽ كالمساكاة في كالعدؿ

  (.ِ) لممنافسة

                                           

 ( ينظر : المراجع السابقة .ُ)
الكفاء  ط : دار َُٕ، ٕٔعميكة / محمد الديف عبلء مدكتكر :لالصحة الرياضية ينظر : ( ِ)

 َّالمنشطات الرياضية كالقانكف الجنائي لمدكتكر : إبراىيـ عيد نايؿ /باإلسكندرية ،ك 
 الكتاب ط : دار َُّكآخريف / العدكم عمي الديف جماؿ مدكتكر :لحياتنا  في ،كالرياضة

 مدكتكر :ل عيلمجم الرياضة،ك ـ ( ََِْ العربية ، الطبعة الثالثة ) الجامعي باإلمارات
العربي   المجتمع ط : مكتبة ُٓالغفرم / أحمد قببلف ،كالدكتكر : نضاؿ أحمد صبحي

 ـ(. ََِّ ى )األكل باألردف الطبعة
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 كالنفسية الحالة االجتماعية سكء في كتتمثؿ  :االجتماعية األضرار : ثانيا

 كاالكتئاب، النفس عمى السيطرة كعدـ نحك العدكانية كالميؿ لبلعب، كاألخبلقية

 كالتمريف، التحضير لممسابقات ىماؿإ ك  االنتحار، أك اإلجرامي السمكؾ كالميؿ نحك

   (.ُ)النبيؿ لمرياضة  اليدؼ عف نحراؼكاال 

عدة أضرار  يترتب عمى استخداـ المنشطات الرياضية  :الصحية األضرار : ثالثا
كصمت في حتى ؤثر بصكرة سمبية عمى صحة الفرد الرياضي تعراض جانبية أك 

 : يأتى مايفىذه األضرار  كتتمثؿ،  لى حد الكفاة المفاجئةإحياف بعض األ

 سريع ىبكط يحدث محدكدة، ثـ لفترة الجسـ لياقة المنشطة يرالعقاق ترفع -ُ

 . كبيرة بصكرة الجيد بذؿ بعد الراحة فترة زيادة، مما يؤدم إلى  بالكفاءة كمفاجئ

 في البمكغ أعراض سرعة ظيكر إلى يؤدم الصماء بالغدد ىرمكني اختبلؿ  -ِ

 . الجنسيف

 القامة قصر :  منياالبدف  في تشكىات إلى يؤدم مما المبكر البمكغ  -ّ

 . النمك كتكقؼ ، كاألطراؼ

 ، الذكرية اليرمكنات بسبب تناكؿ النساء عند الذككرة عبلمات بعض ظيكر -ْ
 . الذكرية اليرمكنات إفراز كزيادة ، الكجو شعر عمىظيكر ك  الصدر ضمكر:  مثؿ

 إرىاؽ الجمطات، الدـ، الشحكب، ضغط  :مثؿ األمراض لبعض التعرض خطر  -ٓ

 العجز الجنسي، السرطاف، الكبد، عمؿ اختبلؿ األعصاب كالعضبلت، تمؼ ب،القم

 ، الصماء الغدد إفرازات نقص العادة الشيرية، اضطرابات الخصيتيف، ضمكر

 . األمراض العقمية

                                           

 الرياضة،ك َُّكآخريف / العدكم عمي الديف جماؿ مدكتكر :لحياتنا  في الرياضةينظر : ( ُ)

 . ُٓالغفرم / أحمد نضاؿ لدكتكر :اقببلف ،ك  أحمد صبحي مدكتكر :ل لمجميع
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 (.ُ) المكت المفاجئ كربما كالتسمـ اإلدماف خطر في الكقكع -ٔ

  انثبًَ ادلغهت
 ٌبضٍخانش ادلُشغبد نتُبٔل انششػً احلكى

األخبلقية حكـ تناكؿ المنشطات الرياضية مف خبلؿ األضرار  بيافيمكف 
أك  التي تسببيا المنشطات الرياضية لمرياضي نفسوكاالجتماعية كالصحية 

 قاتمة سمـك إال ىي ماالرياضية  المنشطات أف لنا مف خبلليا تبيف، كقد  لغيره

 البلعبيف أخبلقيات في فضبل عف تأثيرىا السيئ اإلنسانية لمجسد كالنفس
، كمف ثـ  النفس عمى السيطرة كعدـ نحك العدكانيةدفع بيـ كال النفسيةحالتيـ ك 

: يمكننا القكؿ بتحريـ تعاطي المنشطات الرياضية المحظكرة ،كذلؾ لؤلسباب 
 التالية : 

 النفس كتزكية القمب صبلحإ عنيت بالعقؿ ك قد  اإلسبلمية الشريعة إف : أكال

 التيمكة إلى كإلقائيا النفس قتؿ عف كنيت ، الركح كتعالييا مككس البدف كتطيير
 كتحصيؿ الجسـ البدف كتحريؾ رياضة ممارسة عند الكقائية التدابير إلى ، كدعت

تتعارض الرياضية المحظكرة  المنشطات أف الشكؿ، كبما كجماؿ البدنية المياقة
 الكميات لفةمخال بحرمة تعاطييا القكؿ يمكف  الشرع ضركريات تحقيؽ مع

فاإلسبلـ حـر عمى   كالماؿ كالعرض كالنفس كالعقؿ الديف لحفظ الداعية الشرعية
أك المسمـ أف يتسبب في ىبلؾ نفسو كقتميا ، كما حـر عميو أف يضر نفسو 

                                           

،كالمكسكعة َُٕ، ٕٔعميكة / محمد الديف ( ينظر : الصحة الرياضية لمدكتكر : عبلءُ)
،كما بعدىا ،كالمنشطات الرياضية ِْْ،كالنكازؿ في األشربة / َّٕ/ُ العربية العالمية

 كما بعدىا . َّ،  ُٔكالقانكف الجنائي لمدكتكر : إبراىيـ عيد نايؿ /
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ـٍ إلىى )  -( ، قاؿ تعالى : ُ)بأم كجو مف أكجو الضررغيره  كال تيٍمقيكا بأىٍيًديك

ـٍ رىًحيمناكال ( ، ) ِ() التٍَّيميكىةً  ـٍ إٌف اهللى كافى بك صمى  -قاؿ ك  (،ّ() تىٍقتيميكا أٍنفيسىك
 (.ْ)(ال ضرر كال ضرار: )  -اهلل عميو كسمـ

سمى لمرياضة ىك تقكيـ الجسـ، كدفع الٌضرر عف الٌنفس ف المعنى األإ : ثانيا
كالبدف، كٕاظيار جكانب القٌكة كالٌنشاط كالتفكؽ مف خبلؿ أىدافيا السامية 

بالصحة البدنية كالركحية مف خبلؿ العناية كالتي تعني بالدرجة األكلى  ،ة كالنبيم
، كحٌتى لك كانت كالنزيو  لقيـ السامية لمعب الشريؼاممارسييا كذلؾ باتباعيـ 

، بشرط االنضباط بضكابط الٌشرع مباحة شرعاالرياضة لمٌترفيو عف الٌنفس فيي 
قد صارع ركانة كسابؽ عمى  - ـمصمى اهلل عميو كس -قد ثبت أف النبي ف، 

  (.ٓ) الخيؿ كاإلبؿ

يكرث ك  كالخداع لمغش مدعاةالرياضية المحظكرة فإنو  المنشطات تعاطيأما  
يجعؿ جسـ الرياضي يظير نشيطنا كقكينا كىك في إذ محقائؽ، ل قمب فيوالكذب ك 

                                           

 دار ط : َْٓطكيمة / السبلـ عبد الكىاب كحٌده لمدكتكر : عبد  األشربة ( ينظر : فقوُ)

 . ِْٔلنكازؿ في األشربة /ـ ( ،كأُٖٗاألكلى )  ، الطبعة بالقاىرة   السبلـ
 ( مف سكرة البقرة . ُٓٗ( مف اآلية رقـ :) ِ)
 ( مف سكرة النساء .ِٗ( مف اآلية رقـ :)ّ)
 ( سبؽ تخريجو .ْ)
،كما بعدىا ،كشرح النككم عمى صحيح مسمـ  ُٕ/ٔ( ينظر : فتح البارم البف حجر ٓ)

ا ،كشرح الزرقاني كما بعدى ُّٔ/ٓ،كما بعدىا ،كاالستذكار البف عبد البر  ُْ/ُّ
،كما بعدىا ط : دار الكتب العممية ،بيركت ،كالسنف  ِٔ/ّعمى مكطأ اإلماـ مالؾ 

 .ُٖ/َُالكبرل لمبييقي 
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، كاهلل تعالى أمرنا بالٌصدؽ حيث  الحقيقة غير ذلؾ، كىذا غٌش كقمب لمحقائؽ

اًدًقيفى ) : سبحانو  – قاؿ كيكنيكا مىعى الصَّ ( ُ( ) يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا اتَّقيكا اهللى كى
مىٍف غىشَّنىا ) :  كقاؿ عميو الٌصبلة كالٌسبلـ، مىٍينىا السِّبلىحى فىمىٍيسى ًمنَّا كى مىؿى عى مىٍف حى

 (.ِ( ) فىمىٍيسى ًمنَّا

ىك إال كسيمة مف كسائؿ  فاستعماؿ المنشطات الرياضية في المسابقات ما
ممارسة الغش الرياضي ىك تشكيو لسيمعة الرياضي  الغش كالخداع ، كما أف

نفسو إضافة إلى تشكييو سمعة ناديو كأسرتو كمنتخب ببلده اٌلذم ينتمي 
 (.ّ)إليو
دكف  طاقتو فكؽ لمجسد تحميؿالرياضية المحظكرة  المنشطات تعاطيإف  : ثالثا

عند النظر إلى المصالح كالمآالت في إلطبلؽ ، فتحقيؽ نفع لئلنساف عمى ا
، نجد أنيا ال تحقؽ لئلنساف المتعاطي الرياضية المحظكرة  استخداـ المنشطات

أم نفع عمى اإلطبلؽ، بؿ تؤدم إلى ضرر محض يؤثر عمى الجسـ كالعقؿ، 
كاألصؿ في الجسـ أف يككف قكينا كنشيطنا في حالتو االعتيادية الطبيعية، كعندما 

 (. ْأضرار )المنافع إلى  حكؿمو ىذه المكاد فإنيا تتدخ

                                           

 ( مف سكرة الٌتكبة .ُُٗ( اآلية رقـ :) ُ)
كتاب اإليماف ، باب  -رضي اهلل عنو  –( أخرجو مسمـ في صحيحو مف حديث أبي ىريرة ِ)

 (.َُُح )  ٗٗ/ُسمـ مف غشنا فميس منا قكؿ النبي صمى اهلل عميو ك 
 ،كما بعدىا .ِْٕ( ينظر : النكازؿ في األشربة /ّ)
الرياضية لمدكتكر :  المسابقات في استعماؿ المنشطات عف الجنائية ( ينظر : المسؤكليةْ)

ـ ُُٗٗاألكلى : ) الطبعة العربي بالقاىرة ، الفكر ط : دار ِٗكبيش / محمكد
 الممؾ ط : مكتبة ِٕاهلل الركيشد / خدرات لمدكتكر : عمي بف مدلمم الصحية (،كاألضرار
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كبالتالي يتعارض استخداـ تمؾ المنشطات مع القكاعد العامة في الشريعة  

كٕاف مف قكاعد الشرع أف ما ثبت ضرره  ،اإلسبلمية التي تنص عمى دفع الضرر
 . ت حرمتيا شرعناتثبىذه المنشطات فأضرار طبينا ( ، كقد ثبت ُ) ثبتت حرمتو

 الفطرةاعتداء عمى الرياضية المحظكرة فيو  المنشطات إف استخداـ : ابعار 
، كتغيير  الربانية التي فطر اهلل الناس عمييا، كفييا تدمير لصحة اإلنساف

تعالى عمى  -قاؿ اهلل ،  كالماؿ لمشيرة طمبان  اهلل تغيير لخمؽك ،  لطبيعة الجسد
ـٍ فىمىيي ) : المعيف  لساف إبميس ميرىنَّيي ٍمؽى كىآلى فَّ خى ـٍ فىمىييغىيِّري ميرىنَّيي بىتِّكيفَّ آذىافى اأٍلىٍنعىاـً كىآلى

،  كتغيير خمؽ اهلل ىك كؿ تصرؼ يؤدم إلى تغيير صكرة اإلنساف ( ،ِ( ) اهللً 
بأنكاعيا الرياضية المحظكرة كىذا الحكـ الشرعي بتحريـ تناكؿ المنشطات 
 تمنع استخداـ ىذه المنشطاتتكافقو جميع التنظيمات كالقكانيف الدكلية التي 

(ّ.) 

 ادلغهت انثبنث
 انشٌبضٍخ دلُشغبدتؼبعً اادلائٕنٍخ انقبٍََٕخ ن 

                                                                                                       

ـ(،كالمنشطات كالرياضة لمدكتكر : َََِبالسعكدية ، الطبعة األكلى ) الكطنية فيد
 ـ (. ُٖٗٗ) العربي بالقاىرة الفكر ط : دار ُِٓ،  ُِأسامة رياض /

،كنياية ُِٕ/ُب ،كمكاىب الجميؿ لمحطا َِٗ/ٖ( ينظر : البحر الرائؽ البف نجيـ ُ)
،كٕاعانة الطالبيف لمبكرم  ّٖ/ٓ،كحاشية البجيرمي عمى الخطيب ُْ/ٖالمحتاج لمرممي 

،ككشاؼ القناع لمبيكتي  ّٖ/ُُ،كما بعدىا ،كالمغني البف قدامة ّْٓ/ِالدمياطي 
 ،كما بعدىا.ُٖٖ/ٔ

 ( مف سكرة النساء .ُُٗ( مف اآلية رقـ )ِ)
الرياضية لمدكتكر :  المسابقات في تعماؿ المنشطاتاس عف الجنائية ( ينظر : المسؤكليةّ)

 . ّْ،  ِٗ،  ِٕكبيش / محمكد



 

  

  

 م9102عشر  السادسالعدد                                  فرع أسيوط  –األزهرجامعة  –جملة كلية البنات اإلسالمية
 666  

            
                                                                      

 املنشطات البدنية وأثرها على صحة اإلنسان من منظور الفقه اإلسالمى

 
بالرغـ مف انتشار تعاطي المنشطات الرياضية بيف ممارسي األلعاب الرياضية 

 يستخداـ المنشطات فانجد أنو ليس ىناؾ قانكف كاضح كصريح يحدد عقكبة 
ييتاجر بيا عمى عكس  مالشخص الذ أك يضع عقكبة عمى يالمجاؿ الرياض
يضع عقكبة عمى المخدرات كليس  ممصر الكلكف القانكف ،  يالقانكف الفرنس

تخصيص قانكف صريح   كأ هك تغير أ ويحتاج إلى تعديم المنشطات كىذا ما
المجاؿ الرياضى كذلؾ بالتعاكف مع المؤسسات الرياضية  يلمنشطات فتعاطي ال
. 

فيما كرد بخصكص تعاطي  تطبيؽ نص القانكفكف كبالرغـ مف ذلؾ : فإنو يم
فى المجاؿ الرياضى  المخدرات عمى تناكؿ المنشطات الرياضية المحظكرة

المنشطات قد تسبب ضران بشكؿ كبير مثؿ المخدارات مما ىذه ف أعتبار اب
 . ةكاحد ةا كجياف لعممميجعمي

غير  أشارت لبلستخداـك في مختمؼ الدكؿ صدرت قكانيف عديدة حيث تكجد 
كقد أصدرت لتنظيـ ممارسة الميف الطبية المخدرة  الطبي لمعقاقير العبلجية

كقد سبؽ بيانيا عند الحديث عف استخداـ عقار الترامادكؿ عند كالصيدلية 
 (.ُالمعاشرة الجنسية فبل داعي لتكرار الكبلـ منعا لئلطالة )

يجـر كنيو صدر قانكف في أكؿ ي ـُٓٔٗفي فرنسا عاـ لكف يضاؼ إلييا أنو ك 
تـ  عاـكفي نفس ال ،تعاطي كاستخداـ الكسائؿ المنشطة في المجاؿ الرياضي 

كفي نفس العاـ خرجت المجنة األكلمبية  ـُٕٔٗإجراء تجارب في بمجيكا عاـ 

                                           

 ( ينظر : صػ مف البحث .ُ)
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الدكلية كالمجنة الطبية الخاضعة ليا ببلئحة مف خبلؿ برامجيا بعدـ استعماؿ 

 .العقاقير كالتشديد عمى ذلؾ كفرض العقكبات

كحتى في كقت مبػكر فإف االتحاد الدكلي لمدراجات قدـ قائمة باألدكية المحظكرة 
  (.ُ) ككضع برنامج مراقبة كاختبارات خاصة في حاالت السباقات الرياضية

 
 فراداألك  يالرياضى عاتؽ عمى تقع يالت القانكنية المسؤلية تكضيح مف بد كال

ىذة  ية فيـ يشترككف معو فمثؿ ىذة المكاد المنشط ئوإعطا يف المشاركيف
ذلؾ شأف الشخص  يالجريمة كيقع عمييـ العقاب طبقا لنص القانكف شأنيـ ف

 :، كالمدرب (، كبياف ذلؾ كما يمي ) الطبيب ، كالصيدلي: كمنيـ يتناكليا مالذ

  : انغجٍت يائٕنٍخ : أٔالا  
لمصرح حكاؿ اغير األ يفإذا ثبت اتياـ الطبيب بأنو كصؼ عقارا مخدرا إلنساف 

 ّٓفى المادة رقـ فإنو يعاقب بعقكبة مالية مع السجف ، حيث جاء  بيا قانكنا
شغاؿ الشاقة المؤبدة يعاقب باأل) ـ ُٖٗٗلسنة  ُِِب مف القانكف رقـ 

كؿ مف سيؿ  وألؼ جني يتتجاكز مائت كال وتقؿ عف خمسيف ألؼ جني كبغرامة ال
 (. ؿ المصرح بيا قانكناحكاغير األ يبغير مقابؿ مخدران ف يطاأك قدـ لمتع

                                           

لمدكتكر : أسامة  -الرقابة عمييا  -أخطارىا -( ينظر : المنشطات كالرياضة أنكاعياُ)
ـ ( ،كالمنشطات الرياضية كالقانكف ُٖٗٗط : دار الفكر العربي )  ّّْرياض /
 . ِٗ،  ِٕلمدكتكر : إبراىيـ عيد نايؿ /الجنائي 
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مف سيؿ  يعاقب مف سنتيف إلى عشر سنكات كؿ وفإن يكفى القانكف الفرنس

لمغير استعماؿ المكاد المخدرة سكاء بالمقابؿ أك بالمجاف أك بتعدد الكسائؿ 
 (.ُ) المستخدمة فى ذلؾ

  : انصٍذيل يائٕنٍخ : ثبٍَب
تكرطو في ىذا األمر ، يعاقب كذلؾ الصيدلي بعقكبة مالية مع السجف إذا ثبت 

لسنة  ُِِمف قانكف مكافحة المخدرات رقـ  ُْتنص المادة رقـ  حيث
فيعاقب باألشغاؿ الشاقة ) ـ َُٔٗلسنة  ُِٖـ كبتعديؿ القانكف رقـ ُٖٗٗ

 .و (ألؼ جني يتتجاكز مائت كال وتقؿ عف خمسيف ألؼ جني المؤبدة كبغرامة ال

الذل  ييعاقب الصيدل يمة الفرنسفإف قانكف الصحة العا:  ذلؾباالضافة إلى 
طبية تحتكل عمى مادة مخدرة كىك يعمـ أف ىذة أك ركشتة يقـك بصرؼ تذكرة 

مف أجؿ ؛ قد حصؿ عمى ىذة التذكرة مف الطبيب  يالتذكرة كىمية كأف الرياض
الرياضية  وزيادة مقدرت يالحصكؿ عمى المادة المخدرة فقط الستخداميا ف

ة كليس مف أجؿ العبلج مف مرض معيف أك بسب بطريقة مصطنعة كغير قانكني
لممساءلة  وكتعرض ييحكؿ مف مسائمة الصيدل كليس ىنالؾ ما، ضركرة طبية 
د ااستعماؿ المك  سيؿ لمغير ، حيث إنو ذلؾ شأف الطبيب يف والقانكنية شأن

 (.ِ) كسيمة كانت مالمخدرة سكاء بالمقابؿ أك بالمجاف بأ

 : ادلذسة يائٕنٍخ : ثبنثب  

                                           

( ينظر : المرجع السابؽ ،كأيضا : المنشطات الرياضية كالقانكف الجنائي لمدكتكر : ُ)
 . َُٕ،كما بعدىا ، ٖٕإبراىيـ عيد نايؿ /

 . ّٗ( ينظر : المرجع السابؽ /ِ)
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قب المدرب فى ذلؾ المكضكع بانتحاؿ صفة الطبيب كممارسة مينة الطب يعا

المسابقات الرياضية بيدؼ  يبدكف ترخيص كٕاعطاء الرياضيف المنشطات ف
كافة المدرب بصفتو مسئكال بما نصت عميو عاقب ياستعمالو كمنشط كىنا 

 . القكانيف المنظمة لممارسة ىذة المينة
 ِ ي: قانكف صادر ف عاقبة المسئكليف منيابمجيكا صدرت عدة قكانيف لم يفف

، حيث نصت ىذه  ـُُِٗفبراير  ِْ يقانكف صادر ف،ك ـ ُُٖٗمارس 
أك سيؿ لفرد أف يتعاطى عقاران  ىيعاقب كؿ شخص تعاطالقكانيف عمى أنو ) 

غرامة أك طبيان قد يعرض صحتو لمخطر بالعقكبة التي تصؿ إلى خمس سنكات 
: مثؿ ، كانضـ إلى بمجيكا بعض الدكؿ  ،فرنؾ  َََٓأك  َََِمقدراىا 
 (.ُ) فرنساك  سكسيرا

 : ادلُشغبد تؼبعٍّ ػٍ شٌبضًان يائٕنٍخ : ساثؼب
لعاب الرياضية تباشر أثناء األ  يأعماؿ العنؼ التالقانكف أباح بعض فقياء قد 

لممكاد المنشطة كتأثره بيا لدرجة كصكلو لحالة يحدث  ياستخداـ الرياض،إال أف 
األحياف  بعض يجرحا لمخصـ أك حدكث عاىة مستديمة أك القتؿ ف بيا ضربا أك

 - َِّفى المكاد )التي كرد ذكرىا جنائية ك الجرائـ مف قبيؿ اليعتبر  ىذافإف 
مف القانكف ( بعدىا  كما ِٓٗ) مف قانكف العقكبات المصرل ،كالمكاد  ( ُِٓ
اإلجرامية بسب  فعاؿاأل يباحة فيقع تحت مبدأ اإل الالعنؼ  ؛ ألف ىذا يالفرنس

تعرضت  ، حيث ( الضرر يبنف الرضا) عميو استنادا عمى مقكلة  يالمجن ارض

                                           

الجنائي  ،كأيضا : المنشطات الرياضية كالقانكف ّٖ،  َْ( ينظر : المرجع السابؽ /ُ)
 . َُُ،  َُٕ،كما بعدىا ، ُٕلمدكتكر : إبراىيـ عيد نايؿ /
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عتبارىا تتنافى مع الكثير مف االنتقادات مف جانب الفقياء بىذه المقكلة 

  (.ُ)قانكف العقكبات  يساسية فالمبادئ األ

عند ثبكت تعاطيو لممنشطات حسب  رياضييا الب عاقبالعقكبات التي ي كمف
الئحة االتحادات كالمجاف الرياضية عمى جزاءات تأديبية تكقع عمى مف يثبت 

 :ما يمي  عميو استخداـ المنشطات
 كقؼ البلعب مدة معينة عف االشتراؾ في البطكالت حسب الئحة كؿ اتحاد. -ُ
الشطب النيائي مف اتحاد المعبة إذا ثبت تكرار البلعب نفسو لتعاطي  -ِ

 المنشطات.
الية منو أك المركز الذم حصؿ عميو أثناء البطكالت كشطب سحب الميد -ّ

 جميع نتائجو.
الحبس أك الغرامة إذا ثبت تركيج البلعب نفسو لممنشطات أثناء الدكرات  -ْ

 (.ِ) األكلمبية أك المحتفبلت الدكلية
 
 
 

 

                                           

( ينظر : المسئكلية الجنائية عف استعماؿ المنشطات في المسابقات الرياضية لمدكتكر : ُ)
 ،كما بعدىا. ِٕمحمكد كبيش /

ط : منشأة  ٖٗ( ينظر : الصحة في المجاؿ الرياضي لمدكتكر : عبلء الديف عميكه /ِ)
ـ (،كالمنشطات الرياضية كالقانكف الجنائي لمدكتكر : إبراىيـ ُٓٗٗبالقاىرة )  المعارؼ

 .   ُُّ، ْٖعيد نايؿ /
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 اخلبمتخ

 حسنيا – تعالى -نسأؿ اهلل

   

تضاعؼ الحسنات ، كبعفكه ، كبفضمو بنعمتو تتـ الصالحات الذم الحمد هلل 
كالصبلة  ، ، كبعكنو تكمؿ الغايات كترفع الدرجات كالزالتتمحى السيئات 

خير خمؽ اهلل عمى  -سيدنا محمد  - كالسبلـ عمى مف ختـ اهلل بو النبكات
إلى  أىؿ الرجاء كاإلشفاؽ صبلة كسبلما دائميفكعمى آلو كأصحابو  اإلطبلؽ ،

 . تبلؽ يـك ال
تعالى   -، كأتممت دراسة ىذا البحث بعكف اهلل  لي األمر فبعد أف يسر اهلل

المنشطات البدنية كأثرىا عمى لمكضكع : التناكؿ الفقيي كمف خبلؿ  -كتكفيقو 
فقد أسفرت الدراسة عف النتائج ، صحة اإلنساف مف منظكر الفقو اإلسبلمي 

 كالتكصيات التالية :

 : َتبئح انجحث:  أٔال
ال تشتمؿ مككناتيا عمى مكاد نجسة أك  ت الطاقةمشركبامنشطات أك ف إ -ُ

،كلذلؾ فبل بأس مف كٕانما تشتمؿ عمى مكاد منشطة لمجسـ محرمة لذاتيا، 
الطيبة التي أباحيا اهلل تعالى لعباده ،كىذا المكاد عمـك فيي داخمة في شربيا 

إذا كاف تناكليا بتكسط كاعتداؿ دكف إسراؼ مع خمك مف يتناكليا مف األمراض 
ي تضر معيا ىذه المشركبات حتى ال تؤثر عمى صحتو ،كٕاال يحـر عميو الت

شربيا كخاصة إذا كاف حجـ الضرر كبيرا حيث يمكنو االستغناء عنيا بالبدائؿ 
 الطبيعية.
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 تأثير مفيد عمى كظائؼ الدماغ ،كالتركيز العقمي ليا منشطات الذىف إف  -ِ

كرة كاليقظة كالكظائؼ المنشطات أف تعزز الذا  يمكف لكثير مف ىذه  حيث
،سكاء أكانت ىذه المنشطات طبيعية مف النباتات كاألعشاب  المعرفية العامة

كالشام كالقيكة كالكاكاك ، أـ طبية مف العقاقير المصنعة المحفزة لمذاكرة 
 كاإلدراؾ .

المنشطات  تناكؿ إباحةال يتصكر خبلؼ بيف أحد مف أىؿ العمـ عمى  -ّ
مأمكنا في حؽ مف يتناكؿ  استخدامياإذا كاف  كالذاكرة، اؾالطبيعية المحفزة لئلدر 

دكف إسراؼ ، فبل حرج في شربيا شرعا ،حيث إنيا مف المشركبات الطيبة منيا 
المباحة ؛ لعدـ احتكائيا عمى مادة مسكرة أك مخدرة أك مضرة باألصالة ، إذ 

كؿ ، كال بأس أيضا مف تنا لمجسـليس ليا تأثير مخدر كال تسبب اإلدماف 
إذا دعت  مف أجؿ التداكم بيا المنبيات الكيميائية المحفزة لمذىف كاإلدراؾ

 بناءن عمى قكؿ مف األدكية، اال يجدم غيرى،بأف  يالضركرة أك الحاجة إليا
، إال أنو  بالطب ا أك ماىراحاذقأك غير مسمـ إف كاف طبيب مسمـ عدؿ ثقة 

ضى ،إذا كاف استخداميا يحـر تناكليا في حؽ األشخاص األصحاء أك غير المر 
عشكائيا دكف كصفة طبية دكف حاجة إلييا ، أك يستخدميا الشخص استخداما 
غير مشركع ،كأف يستخدميا في غرض آخر غير ما أعدت لو ؛ ألنو قد تضر 

 بالجسـ .

المنشطات الجنسية الطبيعية التي تعزز القدرة الجنسية ، سكاء أكانت  -ْ
ي تناكليا ،ككذلؾ المنشطات الجنسية الطبية أطعمة أـ أشربة ال حرج شرعا ف

المصنعة ، ال حرج في استخداميا شرعا لمف ىك في حاجة إلييا بعد استشارة 
 أىؿ الطب في ذلؾ ، كلكف بضكابط معينة ، كما ال يصح لئلنساف أف يتناكؿ
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مف غير إشراؼ طبي أك  مف أجؿ زيادة متعتو الجنسية نشطات الجنسيةىذه الم

لما يترتب عمى تعاطي ىذه إلييا ؛  لغير ضركرة أك حاجة كصفة طبية أك
،إذ قد يصاب مف يتناكليا دكف  عمى المدل البعيد أضرار صحيةالمنشطات مف 

الفشؿ في كظائؼ الكبد كالكمى، كقد  ك،أالعجز الجنسي  ك،أالعمى حاجة إلييا ب
لي المكت ، كبالتاالقمبيةالدماغية أك يصؿ حاؿ متناكليا إلى اإلصابة بالسكتة 

 كنتيجة سمبية ليذه العقاقير. المفاجئ
لمف  حاؿ الضركرة أك الحاجة الطبية في المنشطات الجنسيةيباح استخداـ  -ٓ

بو عجز جنسي بناءن عمى كصفة طبية مكثكؽ بيا ،كٕاف كانت تحتكم عمى 
إعفاؼ زكجة المريض  ايترتب عميي إذ،نسبة يسيرة مف المخدرات أك المفترات 

ى حؽ ليا عم الزكجة العجز الجنسي كمف في حكمو، كٕاعفاؼمف الذم يعاني 
ال يتأتى إال  ىذه الزكجة إعفاؼ حيث إف، كالحقكؽ في مرتبة الكاجبات، زكجيا

، بؿ كاجبا  تناكلو ليا مشركعا المنشطة ،فيككفبتناكؿ زكجيا ليذه المكاد 
. باعتبار أنو مقدمة ألمر كاجب  

كمادة مثبطة لمعالجة سرعة الفذؼ  كنحكهيحـر استخداـ عقار الترامادكؿ  -ٔ
عند الزكج  لما ذكره المختصكف مف آثار خطيرة ليذا العقار عمى صحة اإلنساف 

مثؿ  خاصة كأف ىذا العقار يندرج تحت بند الجكاىر المخدرةكسبلمتو ، 
فقط لتخصصات استخدامو  في يسمحف؛  المكرفيف )كىك أحد مشتقات األفيكف(

عمؿ ىذا الدكاء كمسكف قكم، أك لعبلج اإلدماف مف يستحيث طبية معينة 
عبلج إليو ،أما استخدامو ك ضركرةعند ال المخدرات األشد خطران كالمكرفيف كغيره

ليذا  ،ىذا غير جائز ، حيث إنو مف االستخدامات الممنكعة سرعة القذؼل
 ،كمف ليس لو عبلقة بتسكيف اآلالـ كعبلج اإلدماف العقار ؛ ألف استخدامو ىنا
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ثـ : يأثـ اإلنساف باستخدامو ليذا العقار دكف كصفة طبية ، كما يعاقبو 

 القانكف بالحبس أك بالغرامة المالية .

 :انتٕصٍبد :  ثبٍَب
االلتزاـ بأحكاـ الشريعة اإلسبلمية، كبخاصة في مجاؿ بكؿ مسمـ أكصي  -ُ

المأككالت  ما أباحو اهلل تعالى لعباده مف تناكؿ في مع االعتداؿ الغذاء كالدكاء
 كالمشركبات دكف إسراؼ أك تبذير .

 الشرعية بالضكابط االلتزاـ ضركرة عمى المختمفة اإلعبلـ كسائؿ في التركيز  -ِ

الرياضية أك الجنسية ،ككذلؾ  الممارسات عند استخداـ المنشطات سكاء في
 الذىنية كغيرىا .

مكثفة  كتثقيفية تكعية دينية كطبية كحمبلتعقد مؤتمرات كندكات   -ّ
االستخداـ العشكائي تبيف خطكرة  ،كغيرىا  كاألندية كالجامعات بالمدارس

كبياف آثارىا المدمرة لصحة اإلنساف  لممنشطات البدنية عمى اختبلؼ أنكاعيا
 تسميطكمدل خطكرتيا عند اإلفراط في تناكليا أك بدكف مشكرة طبية ، مع 

تي تحتكم عمى نسبة عف المنشطات المحظكرة كالالبعد  ضركرة عمى الضكء
المسكرات كالمخدرات التي تذىب الكعي كاإلدراؾ عف طريؽ حظر بيعيا كبيرة مف 

 عمى المدمرة آثارىا كتداكليا في األسكاؽ ،كمصادرتيا كالتحذير منيا ،كتكضيح

 . المجتمعخطكرتيا عمى ك  صحة اإلنساف كسمككو

فقد  اـ ىذا البحث ،كأشكره عمى أف كفقنى إلتم –تعالى  –: أحمد اهلل  كختاما
مداه ،كحاكلت إخراجو في أجمؿ صكرة  –تعالى  –بذلت فيو جيدا يعمـ اهلل

ممكنة شكبل كمكضكعا،فإف كاف ىناؾ تكفيؽ فيو ،فيك مف اهلل كحده ،كٕاف كاف 
 كالخير أردت ،كلـ آلك جيدا أك أدخر كسعا . غير ذلؾ ،فحسبي أني اجتيدت ،
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 ، كأف يكتب لو القبكؿ، كقارئو البحث كاتبو ،أف ينفع بيذا  –تعالى  –أسأؿ اهلل 

كأف يغفر لي ما كاف فيو مف خمؿ أك تقصير ، فبل أبرلء نفسي مف الزالت 
كالحمد هلل أكال كآخرا ،كصًؿ الميـ كسمـ عمى سيدنا محمد كعمى آلو  ، كاليفكات

 .     تكفيقو ك تعالى –تـ بعكف اهلل  - كصحبو أجمعيف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دلصبدس ٔادلشاخغفٓشط ا
 

 جؿ مف أنزلو .  – القرآف الكريـ:  أكال
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  : كتب التفسير كعمكمو : ثانيا 
ط : دار الكتاب العربي بيركت ،كط : دار الكتب أحكاـ القرآف البف العربى  -6

 بيركت )د.ت( .  –العممية 
طبعة : دار  -تحقيؽ : محمد الصادؽ قمحاكل  -أحكاـ القرآف لمجصاص  -2

 ىػ (.َُْٓبيركت ) –لعربي إحياء التراث ا

 -ط : دار الفكر أضكاء البياف فى إيضاح القرآف بالقرآف لمشنقيطى -6
 ـ (ُٓٗٗىػ ُُْٓبيركت ) 

 : مكتبة العمـك كالحكـ بالمدينة المنكرة طالجزائرم  أيسر التفاسير ألبي بكر -6
 ـ (.ََِّىػػ ُِْْالطبعة : الخامسة ) -، السعكدية 

شر كالتكزيع، الطبعة : الرابعة ر طيبة لمنداط : تفسير اإلماـ البغكم  -6
 ـ(. ُٕٗٗىػ   ُُْٕ)

 بيركت  -ط : دار الفكر تفسير البيضاكل -6
تحقيؽ : أحمد محمد شاكر   ( الطبرمجامع البياف البف جرير ) الطبرل تفسير  -6

 ـ َََِ -ىػَُِْاألكلى )  ،الطبعةط : مؤسسة الرسالة 

 -مكد حسف ط : دار الفكرتحقيؽ : مح -تفسير القرآف العظيـ البف كثير -6
  .ـ (ُْٗٗىػ ُُْْبيركت ) 

 –تحقيؽ : أحمد عبد العميـ البردكنى  -الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبى  -6
 .ـ ( ُٖٓٗىػ َُْٓطبعة : دار إحياء التراث العربى )

 ـ ( .ُّٗٗدار الفكر ):  ط  الدر المنثكر فى التفسير بالمأثكر لمسيكطى -66

 . بيركت -ار إحياء التراث العربي د ط :ركح المعاني لؤللكسي   -66
 .دار الكتب العمميةط :  مفاتيح الغيب لمفخر الرازم  -62
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 :  كتب الحديث كشركحو:  ثالثا
 . الرياضبمكتبة الرشد ط :  األحكاـ الشرعية الكبرل البف الخراط -66
 –دار الكتب العممية  : طتحفة األحكذل شرح جامع الترمذم لممباركفكرل  -66

  .بيركت 
: ط الحبير فى تخريج أحاديث الرافعى الكبير البف حجر العسقبلنىالتمخيص  -66

 ـ (.ُٖٗٗىػ ُُْٗدار الكتب العممية ، الطبعة األكلى )
الطبعة بالسعكدية ،  دار ابف عفافط : الديباج عمى مسمـ لمسيكطي  -66

 (. ـ ُٔٗٗ ىػُُْٔ )االكلى

ب تحقيؽ : شعي – زاد المعاد فى ىدل خير العباد البف قيـ الجكزية -66
مكتبة  ،ط : مؤسسة الرسالة، بيركت  -كعبد القادر األرناؤكط ،األرناؤكط 

  ـ( .ُٖٔٗ -ىػ َُْٕالطبعة الرابعة عشر ) –المنار اإلسبلمية بالككيت

 –: دار الفكر  ط –تحقيؽ : محمد فؤاد عبد الباقى  – سنف ابف ماجو -66
 . بيركت

: دار الفكر  ط –تحقيؽ : محمد محى الديف عبد الحميد  -سنف أبى داكد  -66
 )د.ت(. 

تحقيؽ : أحمد محمد شاكر كآخريف  ط : دار إحياء التراث  -سنف الترمذل  -26
 . بيركت –العربى 

ط : دار المعرفة  -تحقيؽ السيد عبد اهلل ىاشـ المدنى  -سنف الدارقطنى  -26
 ـ(.ُٔٔٗىػ ُّٖٔبيركت ) –
بة دار : مكت ط –تحقيؽ : محمد عبد القادر عطا  -السنف الكبرل لمبييقى  -22

 ـ(.ُْٗٗ-ىػُُْْالباز بمكة المكرمة )
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تحقيؽ د/عبد الغفار سميماف البندارل ، كسيد  -السنف الكبرل لمنسائى  -26

الطبعة األكلى  –بيركت  –كسركل حسف  ط : دار الكتب العممية 
       .ـ( ُُٗٗ-ىػُُُْ)
 . ،بيركت دار الكتب العمميةط :  شرح الزرقاني عمى مكطأ اإلماـ مالؾ -26
محمد زىير  -تحقيؽ : شعيب األرناؤكط  -السنة لئلماـ البغكل شرح  -26

الطبعة  الثانية : )  -دمشؽ ػ بيركت –الشاكيش ط : المكتب اإلسبلمي 
 ـ (.ُّٖٗ -ىػ َُّْ

تحقيؽ: أبى تميـ ياسر بف إبراىيـ ط :  -شرح صحيح البخارل البف بطاؿ  -26
  .ىػ (ُِّْمكتبة الرشد بالسعكدية ) 

الطبعة  –بيركت  –: دار إحياء التراث العربى  ككل طشرح صحيح مسمـ لمن -26
 ىػ( . ُِّٗالثانية )

 –: مؤسسة الرسالة  ط –تحقيؽ : شعيب األرناؤكط  –صحيح ابف حباف -26
 ـ(.ُّٗٗ -ىػُُْْالطبعة الثانية ) –بيركت 

ط : دار ابف كثير  –تحقيؽ : مصطفى ديب البغا  -صحيح البخارل   -26
 ـ( .ُٕٖٗ -ىػَُْٕثالثة)الطبعة ال –بيركت  –كاليمامة 

ط : دار إحياء التراث  - تحقيؽ : محمد فؤاد عبد الباقى –صحيح مسمـ  -66
 بيركت )د.ت(.  –العربى 

محمكد أحمد تحقيؽ :  -لمكشميرم  العرؼ الشذم شرح سنف الترمذم  -66
 الطبعة األكلى. -مؤسسة ضحى لمنشر كالتكزيعط :  شاكر

: دار الكتب  ط –ـ أبادلعكف المعبكد فى شرح سنف أبى داكد لمعظي -62
 ىػ( .ُُْٓالطبعة الثانية ) –بيركت  –العممية 
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تحقيؽ : عبد   -فتح البارل شرح صحيح البخارل البف حجر العسقبلنى  -66

العزيز بف عبد اهلل بف باز ،كمحمد فؤاد عبد الباقى ،كمحب الديف الخطيب 
 بيركت.  –ط : دار الفكر ،ك ط :  دار المعرفة  –
الطبعة األكلى ،ط : المكتبة التجارية بمصر  -مناكم فيض القدير لم -66

   ىػ (ُّٔٓ:)
 ىػ ُُِْ )دار الفكر، بيركتط :  -لمييثمي  كمنبع الفكائدمجمع الزكائد  -66

 ـ (.ُِٗٗ
تحقيؽ : مصطفى عبد  -المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ النيسابكرل  -66

-ىػُُُْالطبعة األكلى ) –بيركت  –القادر عطا ط : دار الكتب العممية 
 ـ( .َُٗٗ

 ط : مؤسسة قرطبة بالقاىرة . -مسند اإلماـ أحمد  -66
: مكتبة الرشد  ط –تحقيؽ : كماؿ يكسؼ الحكت  – مصنؼ ابف أبى شيبة -66

 ىػ (.َُْٗالطبعة األكلى )  –بالرياض 
 ـ (. ُّٕٗبيركت )  –نيؿ األكطار لمشككانى ط : دار الجيؿ  -66

 :  رابعا : كتب المغة ، كالمعاجـ ، كالمصطمحات

الطبعة األكلى  –بيركت  –صادر  دار:  لساف العرب البف منظكر ط -66
 ىػ (.  ُّٕٓ)

مكتبة لبناف ناشركف ط :  تحقيؽ : محمكد خاطر -مختار الصحاح لمرازم  -66
 ـ(.ُٓٗٗ ىػ ُُْٓ) بيركت –
  .تحقيؽ : مجمع المغة العربية ط : دار الدعكة  -المعجـ الكسيط   -62

ط : دار النفائس  : محمد ركاس قمعجي لمدكتكر معجـ لغة الفقياء عربي -66
 ببيركت .
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 : كتب أصكؿ الفقة ، كالقكاعد الفقيية : خامسا

 أكال : ) كتب أصكؿ الفقو(:  
 . دار الكتب العمميةط :  في شرح المنياج لمبيضاكم لمسبكياإلبياج  -66

القاىرة الطبعة األكلى بدار الحديث ط :  اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ البف حـز -66
 ىػ ( .َُْْ : )

 - دار الكتب العممية، بيركتط :  لمزركشي في أصكؿ الفقوالبحر المحيط  -66
 ( .ـَََِىػ / ُُِْ: )الطبعة األكلى

شباب  -مكتبة الدعكة ط :  : عبد الكىاب خبلؼلمشيخ  عمـ أصكؿ الفقو -66
 . عف الطبعة الثامنة لدار القمـمصكرة  - األزىر

جامعة ط :  ر فياض العمكانيتحقيؽ : طو جاب - المحصكؿ لئلماـ الرازم -66
 ىػ (.ََُْ : ) الرياض الطبعة األكلىباإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية 

 . ط : دار المعرفة المكافقات لئلماـ الشاطبي -66

 : ) كتب قكاعد الفقو (: ثانيا
  .،بيركت دار الكتب العمميةط : األشباه كالنظائر البف نجيـ  -66

 . دار الكتب العمميةط :  تاج الديف السبكىلكالنظائر  األشباه -66

 (. ـُّٖٗ ىػَُّْ ) دار الكتب العمميةط : األشباه كالنظائر لمسيكطي  -62

 . دار القمـط :  أحمد الزرقا: مشيخ ل شرح القكاعد الفقيية -66

عبد الرحمف بف صالح العبد ل القكاعد كالضكابط الفقيية المتضمنة لمتيسير -66
المدينة المنكرة، ببلمية، عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسط : المطيؼ
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 (.ـََِّ ىػُِّْ ) الطبعة األكلى:

كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية المنثكر في القكاعد لمزركشي ط :  -66
 . الككيتب

 : كتب الفقو : سادسا

 :  كتب الحنفية( ُ)    
تحقيؽ : عبد المطيؼ محمد عبد  -االختيار لتعميؿ المختار البف مكدكد   -66

ىػ ُِْٔالطبعة الثالثة )  –بيركت  –لكتب العممية الرحمف  ط : دار ا
 ـ(.ََِٓ

 –بيركت  –ط: دار المعرفة  -البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ البف نجيـ   -66
 . الطبعة الثانية -لبناف

بيركت  –بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لمكاسانى ط : دار الكتاب العربى  -66
 ـ( .ُِٖٗ)

 .لمزيمعي : ط : دار الكتاب اإلسبلمى تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ  -66
الطبعة  -حاشية ابف عابديف عمى الدر المختار ط : دار الفكر ، بيركت  -66

 ىػ (. ُّٖٔالثانية )
 .  ـ(ُٖٓٗ -ػ ىَُْٔالمبسكط لمسرخسى ط : دار المعرفة ػ بيركت )  -66

ط : دار إحياء التراث  مجمع األنير فى شرح ممتقى األبحر لداماد أفندل -62
 .  يركتالعربى ب

 :  كتب المالكية( ِ)
بيركت )  -بداية المجتيد كنياية المقتصد البف رشد الحفيد ط : دار الفكر -66

 ـ( . ُٓٗٗ -ىػ ُُْٓ
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 ط : دار الغرب اإلسبلمي . البف رشد الجد البياف كالتحصيؿ -66

 .الثمر الداني لآلبي األزىرم ط : المكتبة الثقافية ،بيركت  -66

ر البف عرفة ط : دار إحياء الكتب العربية حاشية الدسكقى عمى الشرح الكبي -66
 .بيركت  –بالقاىرة ، ك ط : دار الفكر 

 ط : دار الفكر ، بيركت. حاشية العدكل عمى كفاية الطالب الرباني -66
ط :  محمد العربى القركلل الخبلصة الفقيية عمى مذىب السادة المالكية -66

 . دار الكتب العممية

 بيركت . –كر ط : دار الف شرح مختصر خميؿ لمخرشي -66

 دار الكتب العممية ،بيركت ط : - الكافى في فقو أىؿ المدينة البف عبد البر -66
. 
مكاىب الجميؿ لمحطاب ط : دار الرشاد البيضاء ، المغرب الطبعة الثالثة )  -66

 ـ (،كط : دار الفكر ،بيركت .ُِٗٗىػ ُُِْ
 : كتب الشافعية( ّ)

 -طالب البف المقرل ركض الشرح أسنى المطالب ألبى زكريا األنصارل  -62
الطبعة األكلى  –بيركت  ،تحقيؽ : محمد محمد تامر ط : دار الكتب العممية

 .ـ( َََِىػ ُِِْ) 

 بيركت . –ط : دار الفكر -لدمياطي ا لمبكرمإعانة الطالبيف  -66

 بتركيا . ط : المكتبة اإلسبلمية شرح منيج الطبلبحاشية البجيرمى عمى  -66
 -بيركت  –منككل ط : المكتب اإلسبلمى ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف ل -66

  .ىػ(َُْٓالطبعة الثانية )
 . بيركت –ط : دار الفكر مىيتبف حجر اليالكبرل الفتاكل ال -66
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مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنياج  لمشربينى الخطيب ط : دار الفكر  -66

 بيركت.   –
يركت ب –: دار الفكر  نياية المحتاج إلى شرح ألفاظ المنياج لمرممى ط -66

 ـ( . ُْٖٗ-ىػَُْْ)
 :  كتب الحنابمة( ْ)

 . دار الكتاب العربيط :  الشرح الكبير البف قدامة -66

الطبعة الثانية  –بيركت  –: عالـ الكتب  شرح منتيى اإلرادات لمبيكتى ط -66
 ـ(.ُٔٗٗ-ىػُُْٔ)
 -ىػ ُِْْ) الطبعة األكلى  ،مؤسسة الرسالة ط :  الفركع البف مفمح -66

 ـ (.ََِّ
تحقيؽ : زىير الشاكيش ط :  -قو اإلماـ أحمد البف قدامة الكافى فى ف -62

 ـ(.              ُٖٖٗ ىػَُْٖالطبعة الخامسة ) -بيركت  –المكتب اإلسبلمى 

تحقيؽ : ىبلؿ مصيمحى   -كشاؼ القناع عف متف اإلقناع لمبيكتى  -66
 ىػ( .            َُِْ) بيركت –مصطفى ىبلؿ ، طبعة : دار الفكر 

 . الرياضب دار عالـ الكتب ط : مقنع البف مفمح المبدع شرح ال -66
 الطبعة الثانية. –ط : مكتبة ابف تيمية  مجمكع الفتاكل البف تيمية -66

 ـ(. ُُٔٗدمشؽ ) –ط : المكتب اإلسبلمي  مطالب أكلي النيى لمرحيباني -66

 -بيركت  –ط : دار الفكر   ةالمغنى عمى مختصر الخرقى  البف قدام -66
 . ىػ( َُْٓ) الطبعة األكلى

 :         كتب الظاىرية( ٓ) 
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المحمى باآلثار البف حـز : أبى محمد عمى بف أحمد بف سعيد بف حـز  -66

 –بيركت ،كط : دار اآلفاؽ الجديدة  –: دار الفكر  ىػ( طْٔٓالظاىرل ت )
 بيركت ) د.ت ( .         

  : كتب الزيدية -( ٔ)
: دار  ط تضىالبحر الزخار الجامع لمذاىب عمماء األمصار البف المر  -66

 بالقاىرة ،كط : مؤسسة الرسالة ، بيركت . –الكتاب اإلسبلمى 

: لئلماـ أحمد بف يحيى المرتضى ، ط  شرح األزىار فى فقو األئمة األطيار -66
  .اليمف : صنعاء ،

 (:الكتب العامة المتنكعة ) الحديثة المتخصصة كغيرىا  : سابعا
كرقة  - بكميادمأ شرؼأ : مدكتكرلاآلثار الجانبية لممنشطات الجنسية   -66

الجامعة في كمية الشريعة كالقانكف بمقدمة لمندكة المنعقدة إلكتركنية عمؿ 
غزة كمكضكعيا :) المنشطات الجنسية بيف الطب كالفقو ( في اإلسبلمية 

 ـ .ََِٕ/ٔ/ِٕبتاريخ 

أحكاـ األدكية في الشريعة اإلسبلمية لمدكتكر : حسف بف أحمد بف حسف   -62
 ىػ (.ُِْٓالمنياج بالرياض ، الطبعة األكلى ) ط : دار  الفكي

ط : دار البشائر  - أحكاـ األطعمة في اإلسبلـ لمدكتكر : كامؿ مكسى  -66
 (.ـُٔٗٗىػ  ُُْٔبيركت ) –اإلسبلمية 

بيركت ، الطبعة الثالثة  –ط : مؤسسة الرسالة  اآلداب الشرعية البف مفمح  -66
  .ـ(ُٗٗٗىػ  ُُْٗ) 

 ط : مكتبة عمي بف مد اهلل الركيشد لمدكتكر :لممخدرات  الصحية األضرار  -66

  ـ(.َََِاألكلى ) الطبعة،  بالسعكدية الكطنية فيد الممؾ
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 – خالد سعد النجاركتكر : دمقاؿ لم –تعاطي المنبيات أكقات االمتحانات   -66

 رابط  : -مقاؿ منشكر بمكقع صيد الفكائد 

http://www.saaid.net/afkar/school/t34.htm )  ) .                      

 ط : دار المعرفة .  جامع العمـك كالحكـ البف رجب الحنبمي -66
دار الحكايات بيركت  ط : لغساف جعفر -الزىايمر - الشيخكخة خرؼ  -66

 ـ (. ََِٓالطبعة األكلى : ) 
 ط : دار كآخريف العدكم عمي الديف جماؿ حياتنا لمدكتكر : في الرياضة  -66

 (. ـ ََِْ الثالثة ) الطبعةالعربية ،  الجامعي باإلمارات الكتاب
 أحمد نضاؿالدكتكر : ك  ، قببلف أحمد صبحي لمجميع لمدكتكر : الرياضة -666

 ( .ـ ََِّ ) األكلى األردف الطبعةب  العربي المجتمع مكتبةط :  الغفرم
 الكفاء دارط :  عميكة محمد الديف عبلء الصحة الرياضية لمدكتكر : -666

 باإلسكندرية .
منشأة ط :   عبلء الديف عميكه لمدكتكر :الصحة في المجاؿ الرياضي  -662

  (. ـ ُٓٗٗ) القاىرة ب المعارؼ

دار الكتاب ط:  السيد الجميمي : تحقيؽ – الطب النبكم البف القيـ -666
 (. ـَُٗٗ ىػَُُْ ) األكلىالطبعة  ،العربي، بيركت

ترجمة : زينب منعـ  -تغذية لمدكتكرة : جكاف كيبستر غاندم الغذاء كال -666
 ـ(. َُِّىػ ُّْْط : دار المؤلؼ بالرياض ، الطبعة األكلى ) –
إصدار  - لنخبة مف عمماء التغذية في العالـ العربي -الغذاء كالتغذية  -666

ط : أكاديميا إنترناشيكناؿ لمطباعة كالنشر،  –منظمة الصحة العالمية 
                  . بيركت -ية الطبعة الثان

http://www.saaid.net/afkar/school/t34.htmرابط
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 دار ط : طكيمة السبلـ عبد الكىاب عبد كحٌده لمدكتكر : األشربة فقو -666

 ـ (. ُٖٔٗ ) األكلى الطبعة،   القاىرةب  السبلـ

ط : دار القمـ  لمدكتكر : محمد عمي البارالمخدرات الخطر الداىـ  -666
 بدمشؽ .

رؼ كالفقو المخدرات كالمسكنات كالمنشطات كالميمكسات بيف الع -666
 –بحث إلكتركني  –كالقانكف كالطب لمكميائي : طارؽ إسماعيؿ كاخيا

منشكر عمى شبكة اإلنترنت مقدـ إلى ممتقى األسبكع الثقافي الكيميائي 
 الثامف كالتي تنظمو الجمعية الكيميائية السكرية.

الرياضية  المسابقات في استعماؿ المنشطات عف الجنائية المسؤكلية -666
 : ) األكلى الطبعة ، القاىرةب العربي الفكر دار ط : كبيش مكدمح لمدكتكر :

 (. ـ ُُٗٗ

لمدكتكر : حساف  حيكية كنشاط أـ دمار كأضرار -مشركبات الطاقة -666
 كتاب إلكتركني منشكر عمى شبكة اإلنترنت . – مصطفى البيركمي

لمدكتكرة :  –االنتشار الكبير بيف الشباب كاألطفاؿ  –مشركبات الطاقة  -666
 –بحث منشكر ضمف سمسمة المطبكعات التكعكية  –عميكم الرشيدمأماني 

 إصدار : كحدة المسئكلية المجتمعية بجامعة الممؾ عبد العزيز بالسعكدية .
مشركبات الطاقة كعبلقتيا بالنشاط كالحيكية لمدكتكر : محمكد عمى  -662

(  ّٗبحث منشكر بمجمة التغذية كالصحة بالسعكدية عدد )  –الصعيدم
 ىػ (. ُِْْلعاـ ) 

مقاؿ عمى شبكة  -كىـ الباحثيف عف القكة  -مشركبات الطاقة  -666
رابط  - جنينة يمركة عزماإلنترنت لمدكتكرة : 
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(https://www.marwaa.info/?p=555. ) 
بحث  –مشركبات الطاقة الكىـ كالحقيقة لمدكتكر : سعد األنصارم -666

س عاـ ( إصدار شير مار  ُٔٔمنشكر بمجمة المستقبؿ بالسعكدية عدد ) 
  ـ (. ََِٓق  ُِْْ)
 - شاكر محمد أبك ىربيد لمدكتكر : لية عممياآالمنشطات الجنسية ك  -666

لمندكة المنعقدة في كمية الشريعة كالقانكف  مقدمة -إلكتركنية كرقة عمؿ 
بتاريخ  ( المنشطات الجنسية بيف الطب كالفقوبالجامعة بغزة كمكضكعيا :) 

 .ـََِٕ/ٔ/ِٕ
ظكر الفقو اإلسبلمي لمدكتكر : عبد الفتاح المنشطات الجنسية مف من -666

بحث منشكر بمجمة البحكث اإلسبلمية العدد ) األكؿ ( إصدار  - إدريس
 ىػ(.ُّْٔشير ربيع األكلعاـ ) 

ط :  المنشطات الرياضية كالقانكف الجنائي لمدكتكر : إبراىيـ عيد نايؿ -666
 ـ (. ُٔٗٗدار النيضة العربية بالقاىرة ) 

 لمدكتكر : - الرقابة عمييا - أخطارىا - أنكاعياالمنشطات كالرياضة  -666
 (. ـُٖٗٗ) دار الفكر العربي ط :  أسامة رياض

 العربي الفكر دار ط : أسامة رياض المنشطات كالرياضة لمدكتكر : -666
 (. ـ ُٖٗٗ ) القاىرةب

طبعة كٕاصدار :  المنشطات المحظكرة رياضيا لمدكتكر : أسامة رياض -626
ىػ ُُْْضي بالرياض ، الطبعة األكلى ) االتحاد السعكدم لمطب الريا

 ـ (. ُّٗٗ
ط : مكتبة اليبلؿ لمنشر كالتكزيع  المكسكعة الجنسية لكريمة البيجكرم -626
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 .ـ (ََُِبالقاىرة ، الطبعة األكلى ) 

ط : مؤسسة أعماؿ المكسكعة لمنشر  المكسكعة العربية العالمية -622
 ـ (.ُٗٗٗ ىػُُْٗالسعكدية ، الطبعة الثانية )  –كالتكزيع بالرياض

ف م،  زيف العابديف بف الشيخ بف أكزيف اإلدريسيل النكازؿ في األشربة -626
 ػىُِّْلى ) كألابعة طلا - سعكديةلبا  كنكز إشبيمياكرات دار منش

 .(  ـَُُِ

 فتاكل كمكاقع إلكتركنية عمى الشبكة العالمية: : ثامنا
 ٗيخ الصادرة بتار  – فتاكل دار اإلفتاء المصرية عمى الصفحة الرسمية -626

 ـ َُِّيناير 
: الناشر  - بالسعكدية كاإلفتاء العممية لمبحكث الدائمة المجنة فتاكل -626

 بالرياض . لمطبع العامة اإلدارة - كاإلفتاء العممية البحكث إدارة رئاسة
 -ىػ  ُِْٗربيع األكؿ  ُُ : الصادرة بتاريخفتاكم مكقع إسبلـ كيب  -626

 .ـ  ََِٖ-ّ-ُٖ
  . ( www. Islam qa.com ) -سؤاؿ كجكاب -مكقع اإلسبلـ  -626
 رابط : مكقع : ) الرؤيا ( عمى شبكة اإلنترنت  -626

          http://www.Alroya.info/ar/supplements/health/ . 

 ( . www. Islam web.net مكقع الشبكة اإلسبلمية :) -626
 رابط  : -مكقع صيد الفكائد  -666

http://www.saaid.net/afkar/school/t34.htm )  ) .                      

 رابط :  غزةفي  بالجامعة اإلسبلميةكمية الشريعة كالقانكف  مكقع -666

          (http://sharea.iugaza.edu.ps/.) 

 (.http gns.bdr130.net  ألسرة المسممة رابط : )مكقع مكسكعة ا -662

http://www.alroya.info/ar/supplements/health/
http://www.saaid.net/afkar/school/t34.htmرابط
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 -https://www )  مكقع : المكسكعة العربية الشاممة رابط : -666

mosoah.com/foods-and drinks/beverages .) 
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