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)2) 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 .تعريف املخدرات الرقمية

عبارة عن مقاطع نغمات يتم مساعها عرب مساعات بكل من األذنني، حبيث يتم بث ترددات معينة يف 
ويقوم الدماغ بدمج االشارتني، مما ينتج ، اليمين على سبيل املثال وترددات أقل إىل االذن اليسرىاألذن 

 . عنه االحساس بصوت اثلث
 

 

 
  



 

)3) 

 طريقة استخدام املخدرات الرقمية
ابجللوس بغرفته مع اطفاء االضواء، وحبالة اسرتخاء مث يقوم ” املخدرات الرقمية“يقوم املستمع هلذه 

مساعاته واغماض عينيه. وتؤثر هذه املخدرات الرقمية على الذبذابت الطبيعية للدماغ، لتدخل بوضع 
املستمع اىل حالة من االسرتخاء، من خالل النغمات اليت تنبث عرب السماعات بدرجتني خمتلفتني من 

رتددات اكرب من خالل الفارق يف الرتددات، فكلما كان الفارق بني ال” اجلرعة“الرتددات، ويتم حتديد 
 تكون اجلرعة اكرب!

 



 

)4) 

 كيف يتم احلصول عليها؟ وهل هي مراقبة؟
هناك مواقع متخصصة تقوم ببيع هذه النغمات على مواقع االنرتنت، وال توجد رقابة رمسية أو حظر ملثل 
هذه النغمات يف الوقت احلايل، ويتم تروجيها عرب مواقع التواصل االجتماعي أيضا مقابل القليل من 

 الدوالرات، إىل جانب إمكانية احلصول عليها عرب موقع يوتيوب بشكل جماين.
  



 

)5) 

 اهلالة اإلعالمية

 
 
 

 يف الصحافة :
 تسجيل أول حالة وفاة 

  



 

)6) 

 احلقيقة العلمية
أكد أستاذ علم النفس يف جامعة امللك سعود مستشار األمانة العامة للجنة الوطنية ملكافحة املخدرات 

جمرد ضجة إعالمية ومهية، ومن املفرتض أال يُنشر عنها « املخدرات الرقمية»الصاحل، أن الدكتور نزار 
 .إعالمياً هبذا احلجم
 مل تسجل أي وفاة

مل تسجل أي حالة وفاة متعلقة »من جهته، قال مدير مستشفى األمل يف جدة الدكتور أسامة ابراهيم: 
 .«ابملخدرات الرقمية

املخدرات إبعداد دراسة بعنوان املخدرات الرقمية حقيقة أم خيال قام هبا  وقامت اللجنة الوطنية ملكافحة
 (.4عدد من الباحثني حوايل أربعة وحكمت من أكثر من أستاذ )

 الفرق بني املخدرات الرقمية واملخدرات التقليدية
على كافة  %100 أن للمخدرات التقليدية آاثرها املؤكدة واملثبتة علميًا بنسبة( 1)

جلسم، يف حني أن الرقمية منها مازالت تفتقد للدليل العلمي املؤكد على فاعليتها يف أعضاء ا
 .(1)الوصول للشعور ابنتشاء قريب من هذا املصاحب للمخدرات التقليدية

( أن املخدرات العضوية حتدث ختديرًا حقيقة، أم املخدرات الرقمية فال تعدوا عن  2)
 كوهنا مؤثرات صوتية.

 املخدرات الرقمية:حقيقة وجود 
يشري املختصون أن إدمان هذا النوع من املخدرات الرقمية هو إدمان نفسي وليس  

إدمااًن فعليًا هلذا النوع من األصوات، فهو غري معروف حىت االن وغري مصنف عاملياً، وال 
تغدو أن تكون أكثر من أصوات اثبتة شديدة اإلزعاج شبيهة أبصوات املعدات الصناعية 

يلة وتتكون من موجات صوتية مسموعة وأخرى غري مسموعة، تتسبب هبالك للخالاي الثق
العصبية والدماغية، ويرون أيضًا أن االستماع هلا ال يسبب اإلدمان، ولكنه يرتك ااثرًا سلبية 
مدمرة مثل احداث عدم تركيز وخلل يف خالاي الدماغ، واالذن، إضافة إىل اخلوف من أن 

ملراهقني والشباب إىل إدمان على املخدرات احلقيقية حسب الكثري هذه األصوات ستقود ا
دراسة للمعهد  2010يف العام ” واشنطن بوست“من الدراسات، وقد نشرت صحيفة 

عدم وجود أي بياانت علمية بشأن هذه “القومي )األمريكي( ملكافحة املخدرات أكدت 
 .(2الظاهرة)

                                                           

(1 )http://www.dailymedicalinfo.com  
(2 )http://tajamoh.org/ . 

http://www.dailymedicalinfo.com/articles/a-1697


 

)7) 

وتسويق هلا، وجيب أن نذكركم أن العالج  ويرى آخرون أن احلديث عنها ما هو إال هراء
أما التعذيب ابلضجيج  ابملوسيقى ابت أمرًا شائعًا وتستخدمه عيادات مرموقة حمليًا وعاملياً،

 .واملوسيقى الصاخبة أيضاً فهو أمٌر شائع لدى بعض األجهزة االستخباراتية يف العامل
يف خوري، فإنه ال دليل علمياً وحبسب الطبيب النفسي واستشاري اإلدمان اللبناين، د.جوز 

وال ورقة حبثية واحدة ذات قيمة، تؤكد أن ما يعرف بـ املخدرات الرقمية تؤدي ألعراض 
 (.3) اإلدمان أو تسببه، فال دليالً علمياً على ضررها أبي شكل من األشكال

وقد شدد متخصصون وأطباء على اهنا جمرد وهم نفسي، وال يوجد دليل علمي حوهلا ومدى 
 ررها، وان الرتويج هلا جاء من ابب اإلاثرة وجذب اجلماهري من قبل من يروج هلا.ض

وقد أشار كل من اخلبري الدويل يف جمال املخدرات من دولة الكويت األستاذ الدكتور عايد 
علي احلميدان واستشارية الطب النفسي يف أمانة اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات وخبرية 

ن ما يثار عن أو  عالج اإلدمان الدكتورة مىن الصواف أهنا جمرد وهم نفسي، األمم املتحدة يف
املخدرات الرقمية هو مسمى خاطئ ووهٌم نفسي صنعه اخلاسرون، فقد ساهم ذلك يف 
حرف االنتباه عن املشكلة األساسية اليت تواجه اإلنسان يف العصر احلديث وهو ازدايد 

 .املخدرات التقليدية
احلميدان إىل أن أغلب من يلجأ إىل املوسيقى الرقمية هو املدمن املصاب حبالة كما أضاف 

من اهلوس والشرود الذهين ويشعر أن املخدر الذي يتعاطاه ال يكفيه، لذلك يلجأ للصخب 
واملوسيقى املاجنة ذات الصوت املرتفع حىت يطفئ حالة الالوعي أو الفوضى العبثية داخله، 

رتويج ألهنا يف الغالب مواقع خصبة ووسيلة لنشر وترويج املخدرات وجيب أن حتظر مواقع ال
  (.4واملؤثرات العقلية، ورمبا تكون وسيلة مبتكرة لتوزيع املخدرات عرب شبكة اإلنرتنت)

 
 
 

  

                                                           

(3 ).http://www.fatehvoice.net  
(4 ) http://www.alriyadh.com . 

http://www.fateh/
http://www.alriyadh.com/


 

)8) 

 الشريعة اإلسالمية
 احلكم فيمتنع متصور غري كان  إن نهأل مفهوما يكون أن ينبغي املطلوبمن املعلوم أن 

 .عنه ليبحث ذكره من بد الف ،متصور غري واجملهول، تصوره فرع الشيء على احلكم ألن عليه
ال بد وضع تصور واضح للضرر الذي يقع بسبب هذا املؤثر الصويت على الشخص و 

املستمع وطريقة أتثره، فمىت وجد ضرر أو حتدد نوعه ميكن أن يصدر احلكم الشرعي على 
 الواقعة موضع البحث.

شبه أو علة جامعة بني األصل والفرع وأعين ابألصل املخدرات وال بد من وجود 
العضوية، وابلفرع املخدرات الرقمية تنزاًل، حىت يتعدى احلكم من األصل إىل الفرع، وهذا هو 

كما هو معلوم فمىت   (5)املتقرر عند علماء األصول، ألن العلة تدور مع احلكم وجودًا وعدماً 
 فت انتفى احلكم.وجدت العلة وجد احلكم ومىت انت

وعليه فالواقع يدل على أن مفهوم املخدرات الرقمية مل حيدد بعد، نظراً لالختالف الواقع 
 يف وجود دراسات حقيقية تثبت وجود هذه الظاهرة من عدمها.

ويرى البحث أنه البد من إحالة املوضوع إىل خمتصني هبذه الدراسات حىت يتم التحقق 
أو إدمان أو هلو، مث يعرض األمر على جلان فتوى أو اجتهاد  من وجود أثر يرتتب عليه ضرر

 مجاعي حىت يتسىن هلم إعطاء حكم شرعي.
 وهذا يظهر صالحية الشريعة لكل زمان مكان.

وأود التنبيه على أنه ال تعنينا يف الشريعة املسميات وإمنا يعنينا الرتكيز على املسمى وإن  
ة أو مؤثرات صوتية فاملعول عليه مدى الضرر كان االسم له أمهيته فتسمى خمدرات رقمي

 والتأثري الواقع على اإلنسان.
فاخلمر مثال هلا مسميات كثرية كمشروابت روحية وغري ذلك، ومع ذلك ال خترجها 

 ومع ذلك ال نستطيع القول أبهنا حمرمة. (6)املسميات عن حرمتها، والقهوة من أمساء اخلمر
  

                                                           
  .(62 /2) الفروق أنواء في البروق أنوار=  للقرافي الفروق( 5)

  .(106 /5) العرب لسان( 6)



 

)9) 

 حكم التداوي ابملوسيقى:
 بيان حكم التداوي هبذه املوسيقى .بقي 

 ذكرت بعض الدراسات أن هذه املوسيقى من املمكن أن يتم التداوي هبا.
 : ابملوسيقي التداوي حكم

 :  وجهني ابملوسيقى التداوي حكم يف للعلماء
 األول: حرمة التداوي ابملوسيقى.

 حرام فهذا ابملسكر التداوي حكم مثل حرام ابحملرمات التداوي ان علي استندواو 
 :  ابملسكر التداوي حرمه علي واستدلوا

 واستدلوا بقوله صلى هللا عليه وسلم: 
، وعن أيب هريرة قال: (7)«إن هللا أنزل الداء والدواء فتدووا عباد هللا وال تتداووا حبرام»

 .(8)«هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الدواء اخلبيث
الرأي ال جيوز وال حيتاج إليه املسلم لوجود ما يغين عنه  فالعالج ابملوسيقى بناء على هذا

َفاءٌ  ُهوَ  َما اْلُقْرآنِّ  مِّنَ  َونـُنَـز ِّلُ )بقراءة القرآن قال تعاىل:   .[82: اإلسراء] (َوَرمْحَةٌ  شِّ
 :  ابز ابن الشيخ قال

 بعالج ليست فاملوسيقي ، السفهاء عمل من هو بل له أصل ال ابملوسيقي العالج"
 . األخالق الحنراف وسبب للقلوب مرض فكلها ، املالهي آالت من وهي ، داء ولكنها
 واألحاديث املفيدة واملواعظ للقرآن املرضى امساع للنقوس واملريح النافع العالج دائماو 
 ويزيدهم الباطل يعو دهم مما فهو الطرب آالت من وغريها ابملوسيقي العالج أما ، النافعة
 اال قوه وال حول وال املفيدة واملواعظ والسنه القرآن مساع عليهم ويثقل مرضهم ايل مرضا
 . "(9)ابهلل

 الرأي الثاين: أجاز العالج ابملوسيقى:
يرى أنه إذا تعني ذلك إبخبار طبيبني عدلني فإذا أخربا أن املريض ال يشفى إال عن و 

َا أَتُْكُلوا َأاَل  َلُكمْ  َوَما)طريق املوسيقى فإنه جيوز التداوي هبا واستدلوا بقوله تعلى:   اْسمُ  ذُكِّرَ  ممِّ
. فهذا يدخل [119: األنعام] (إِّلَْيهِّ  اْضطُرِّْرتُْ  َما إِّاَل  َعَلْيُكمْ  َحَرمَ  َما َلُكمْ  َفَصلَ  َوَقدْ  َعَلْيهِّ  اّللِّ 

 يف االضطرار.
 احلاالت عالج يف ابملوسيقي التداوي جناح أثبتت العلمية االكتشافات إنوقالوا: 

 . النفسية
 ألولئك وقائي كطب  املوسيقي مسألة عوجلت:  اجملال هذا يف املتخصصني بعض قال

 يساعد ابملوسيقي والعالج عصبيه، واضطراابت وكآبه ونوابت النسيان ملرض يتعرضون الذين
 . الكالم على األطفال

                                                           
 (254 /24) الكبير المعجمالطبراني في (، و3876ح) (6 /4)أبو داود في كتاب الطب باب في األدوية المكروهة ( أخرجه: 7)

  ( من حديث أبي الدرداء وقال األلباني: ضعيف.1315ح) (760 /2) واألسماء الكنى(، والدوالبي في 649ح)

  ، وقال األلباني: صحيح. (3872ح) (6 /4)أبو داود في كتاب الطب باب في األدوية المكروهة ( أخرجه: 8)

  .523-521 ونصائح، وتنبيهات فتاوى( 9)



 

)10) 

وهذا االختالف الواقع يف التداوي هبذه املوسيقى جيعل احلاجة ملحة على عرض 
 املوضوع برمته على جلان فتوى أو اجتهاد مجاعي حىت يصدر حكم فصل يف هذه القضية.

وعند القرآن الكرمي الذي وإن كان الباحث مييل إىل عدم جواز التداوي مبحرم ال سيما 
 ميكن أن يتداوى به املسلم.

 


