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 ادلمذمخ
نهدل أو ، الحي وصف نفدهو اهالخنسغ الهخنيع، الحسج هلل رب العالسيغ

وأمهخىع اعبادلهو ، عمى عباده شهخيعة مهسحات لهجليع عمهى الرهخاس السدهتقيع
إيهاك نعبهج امدهتعيشيغ اهو جهل شه نو ،  بيػم الهجنغ يكػنػا مغ الفائديغنتى 

عميهو  ،لمعهالسيغوالربلة والدبلم عمهى نبيهو السبعهػث رنسهة ، وإياك ندتعيغ
 ..أفزل الربلة وأزكي التدميع.

 أما اعج ..

، ومشيهها العمههػم الصبيههة العبلجيههة ،لتصههػر العمههػم مهه  لقههجم العرههخ
َمها »قال َصمَّى هللُا َعَمْيهِو َوَمهمََّع: ، ويدخه لعباده، فخالق الجات خمق لو الجوات

ُ َداتإ ِإالَّ َأْنههَدَل َلههُو ِشههَفاتإ  َُّ ضيههػر السدههت جات فههي م ههال  ومهه ، (ٔ)«َأْنههَدَل 
الصب البذهخي لطيهخ الحاجهة لسعخفهة مها نتعمهق بيها مهغ أنكهام شهخعية مهغ 

 خبلل درامة جػانبيا السختمفة، وخاصة ما نتعمق ا ثخىا عمى العبادات.

وىهحا ، ؛ فيحا عاقل نكهيعاس في الدابق يفخقػن بيغ األفخادكان الش
، لمحكع عمى قػة عقمو وضعفو متخحنغ مغ ممػك الفخد دليبلإ ، أخخق مشجف 

ويطل ىحا األخيهخ يعهاني ، فبعزيع مترف االحكات وبعزيع مترف االغبات
، فهي السجرمهة قخانوأشػال نيالو مغ عجم قجرلو عمى الش اح، ومغ مخخية 
أو ، والسيههل لمعدلههة، ويههشخفس لقههجنخه لحالههو ويههجخل فههي دوامههة فقههجان ال قههة

فهإن لهع يكهغ اهالخيخ قهادر ومدهيصخ  أنولشفدو ولمشاس لمعجوانية نتى ن بت 
 .فبالذخ

                                                           
صحيح البخاري، دمحم بغ إمساعيل أبػ عبهجهللا البخهاري، لحقيهق: دمحم زىيهخ بهغ ناصهخ (ٔ)

 (.ٛٚٙ٘، نجنث رقع ) ٕٕٔ، ص ٚىه، جٕٕٗٔ، ٔالشاصخ، دار شػق الش اة، س
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وم  لقجم الصب لع اكتذاف اعس أمهباب اضهصخااات الدهمػك التهي 
احيهث يكهػن الذهخز ، يعاني مشيا اعس األفخاد، كعجم القجرة عمهى التخكيهد

ويتذههتت انتباىههو مهه  عههجد ، ال يدههتصي  التخكيههد مهه  مشبههو وانههج فقهه  امذههتتإ 
اضهههصخاب لذهههتت  –لمهههظ الحالهههة  فقهههج لهههع لرهههػيخالسشبيهههات السػجهههػدة ؛ 

في خسدة ، كمسػن في آن وانجكالحي يدتس  لخسدة أشخاص نت -االنتباه
صهعػبات فهي ومهغ االضهصخااات كهحلظ . فهي مكهان وانهج  ، مػاضي  مختمفة

لكشههو ، احيههث يعهخف السرههاب بيههحا االضهصخاب كههل نههخف عمهى نههجاالقهخاتة، 
، الكمسهات لتكهػيغ جسمهةورب  ، ي ج صعػبة في رب  الحخوف لتكػيغ الكمسة

صهعػبات فهي فيهع السدهائل و ، صعػبات في الكتااةواألمخ مذااو في نالة  
الحخكهة ومغ االضصخااات الدمػكية ، وإن كانت اديصة غيخ معقجةالحدابية 
، احيهث يع هد الذهخز عهغ مػاصهمة ال مهػس واالمهتسا  لمهجرس، السفخشة

والتههي لػقهه  ، السبههخرةالعجوانيههة غيههخ  ومههغ االضههصخااات ، كسههال ميستههوإأو 
ولحهج مهغ لػاصهمو الصبيعهي مه  الشهاس ، الذخز اسذاكل اجتساعية عجنجة

الستس مة االتيػر واالمتيتار والترخف دون ، واالنجفاعية الزارة، مغ نػلو
تعامل معهو عمهى أنهو مهػت نُ كل ما مبق كان قبل ذلظ  ،أدنى عقل أو نكسة
لكههغ ، و وعههجم إرادلههوأو مههػت إدارة لحيالههو ادههبب جيمهه، خمههق مههغ الذههخز

األشبات والسختريغ اكتذفػا م  الجرامات التي أجخيت عمهى الهجمال لجرامهة 
ىههحه االضههصخااات أن ىهههخالت األشههخاص الهههحنغ يعههانػن مهههغ لمههظ السذهههاكل 

ن ىههحه الدههمػكيات إنتستعههػن اسعههجل ذكههات شبيعههي أو فههػق الصبيعههي نتههى و 
ىخمهػن  إفهخازعمهى لهخثخ في مػصهبلت الهجمال كيسيائي نااعة عغ خمل  إنسا

فتكهػن السحرهمة  ،الحي مغ خبللو يحرل التخكيد والخاذ القهخار(ٔ)الجوباميغ
                                                           

في الجمال لتخثخ عمى ك يخ مغ األناميذ والدمػكيات اسها فهي مادة كيسيائية لتفاعل (ٔ)
== 



 

 العدد الثامن والعشزون     ــــــزاء ـجمـلـة الـزهــــ

777 

لعجم قجرلو عمى ، ن ىحه االضصخااات احكع الخارجة عغ إرادة السراب بياإ
 الديصخة.

وم  لقهجم األاحهاث الصبيهة العبلجيهة اكتذهف األشبهات م سػعهة مه  
لفتهخة  وإاقائهوىخمػن الهجوباميغ  إفخازالعبلجات الكيسيائية التي لداعج عمى 

سها مالصبيعهي  اإلندهانكالفتخة التي نبقى بيا ىهحا اليخمهػن فهي نالهة ،أشػل
والتهي  ،يداعج عمى لخصي نالة االضصخاب التهي يعهاني مشيها اعهس الشهاس

فيهي متشػعهة فهي شهكميا وآثارىها وليدهت عمهى ، قج لكػن شهجنجة أو خفيفهة
 . (ٔ)شكل وانج 

درس ىهههحه الحالهههة اعهههج أن عانشهههت انتذهههارىا فهههي اختهههخت أن أ وقهههج
فهبل لكهاد بهيغ فتهخة وأخهخت أن لدهس  األىهل الهحنغ ، م تسعالشا اذكل ممحػظ

يعهههاني أبشهههاؤىع مهههغ لع هههخ درامهههي عمهههى الهههخغع مهههغ السدهههاعجات السك فهههة 
السبحولههة، متدههائميغ أنههغ الخمههلب أو مههغ اعههس الدههمػكيات الستيههػرة التههي 

 لست لبيئاليع وشخيقة لخبيتيع ارمة.والتي ال  ،يقػم بيا األبشات

تشهاول ىهحه العبلجهات بفقج قخرت درامة األثخ الذهخعي الهحي نتعمهق 
عمى السرهابيغ ااالضهصخاب مهغ جانهب معخفهة أثهخ لشهاول العهبلج عمهى أدات 

، وعمههى الرههيام اذههكل خههاص، العبههادات مههغ صههبلة وزكههاة ونهه  اذههكل عههام
والسقارنههة بههيغ ، الزههخرمدتحزههخة القػاعههج الفقييههة فههي لههشز عمههى رفهه  

                                                                                                                                    

== 

ذلظ االنتباه، والتػجيو ولحخيهظ ال دهع وىهػ أنهج الس سػعهات الكيسيائيهة التهي لدهسى 
 نػاقل عربية.

مقابمة م  الجكتػر ،مقابمة م  الجكتػرة رمل بػرممي امتذاري الصب الشفدي، الكػيت(ٔ)
 خالج كمشجر امتذاري شب األشفال .
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مدترحبة آرات الفقيات فهي نهػ  السهخض السبهيح لخخرهة الفصهخ ، مفدجليغ
 في رمزان .
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 انزمهيذ
الدهعػدية ندهب السسمكهة العخبيهة % مغ األشفهال فهي 5٘٘ٔيعاني 

لمحخس الػششي الدهعػدي مهغ الصبي التاا  إنرائية ذكخىا السػق  الخمسي 
، مسهها نههجل عمههى أن انتذههار ىههحا (ٔ)اضههصخاب فههخس الحخكههة وقرههػر االنتبههاه 

نيث أنو يس ل رب  عهجد األشفهال فهي السسمكهة العخبيهة  ؛ااالضصخاب كبيخ جج  
 .وىي ندبة ال يدتيان بيا، دعػديةال

وذكخت الجكتػرة ىجت شعبان السخترة في ىحا الس هال ؛ أن معهجل 
%، مسا يعشهي ٕٔإلى  ٘انتذار اضصخاب قرػر االنتباه وفخس الشذاس بيغ 

ا داخل الفرػل الجرامية الشطامية شالبإ  ٕٗن ىشاك شالبا أو اثشيغ بيغ كل أ
 .(ٕ)يعانػن ىحا االضصخاب

                                                           
الذههههههههههههئػن الرههههههههههههحية -نطخ:مػقهههههههههههه  وزارة الحههههههههههههخس الههههههههههههػششي الدههههههههههههعػدية ا(ٔ)

http://ngha.med.sa/Arabic/Pages/default.aspx 
االمهتخالي يات العبلجيهة الضهصخاب قرهػر » :الجكتػرة ىجت نيهاد شهعبان مخلفهة كتهاب(ٕ)

مهجنخة مدهاعجة فهي مخكهد خهجمات االنتياجهات الخاصهة فهي   ،«االنتبهاه وفهخس الشذهاس
ال امعههة األميخكيههة فههي الكػيههت، امتذههارية فههي ال سعيههة الكػيتيههة الختبلفههات الههتعمع، 
ورئيدة ال سعية الستخررة في صعػبات التعمع في لبشان، وخبيخة لخبػية ألك هخ مهغ 

الشذهاس ببخنهام   ا فهي نقهل صهعػبات الهتعمع واضهصخاب قرهػر االنتبهاه/ فهخسعامإ  ٕ٘
 معتسجة في االلحاد العالسي لمتجريب. HD/ADالستحجة اإلنسائي، ومجربة  األمع
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ي الصب الشفدي أن ىحا ذكخت الجرامات العمسية الػبائية الحجن ة فو 
 .(ٔ)ا مغ أشفال العالع % لقخيبإ ٓٔاالضصخاب يريب ندبة لرل إلى 

، وعادةإ ما يعتقهج الك يهخون اه ن الصفهل ك يهخ نخكهة ىهػ ِشفهل نذهي 
؛ عائمتهههو أو فهههي الػمههه  التعميسهههي؛ مهههػات أكهههان ذلهههظ ِمهههَغ السحيصهههيغ اهههو 

، ك يهخ الحخكهة لوعمسياإ ىشالظ فخق ما بيغ الصفهل الشذهي  والصفه  ،السجرمة
ومدتػاه العمسي ، نخكتو ال ُلخثخ عمى لحريمو الجرامي ة خ فالصفل الشذي  ك

مهههو كسههها ُيحهههب دائسهههاإ اكتدهههاب ، ومهههغ الدهههيل جهههجاإ أن َلمِفهههت انتباىهههو، ولقجُّ
 . ميارات ومعمػمات ججنجة

فهههي نهههيغ أن الصفهههل الهههحي لهههخثخ نخكتهههُو الُسفخشهههة عمهههى لحرهههيمو 
مو الع، الجرامي والعمسي مّسها ؛ قمي فُتربح عاِئقاإ يحػل بيشو وبيغ ذلظ ولقجُّ

 وذلههظ، وبرههعػبة جههجاإ َلدههتصي  لفههت انتباىههو، نتبههاهي عمههو داِئسههاإ ُمذههّتت اال 
ُيرهبح الصفهل مُرهاااإ اسها  وفي ىحه الحالهة، ادرامي  نخثخ عمى لخكيده ول خخه 

مههَخض ف َفههخس الحخكههة ف الههحي غالبههاإ مهها ُنخافقههو أيزههاإ فاضههصخاب  ه:ُيدههّسى بهه
 . (ٕ)قرػر االنتباهف 

ا مهههغ األىههههل ولقمهههة وعهههي الشهههاس بيهههحا االضهههصخاب ن هههج أن ك يهههخإ 
واضهصخاب الدهمػك ، الدهيت الدمػك بيغ غ الحنغ ال يعخفػن الفخق يالسجرمو 

                                                           
د.عبهههج العطهههيع  -التذهههخيز والعهههبلج  –انطخ:اضهههصخااات ضهههتف االنتبهههاه واإلدراك (ٔ)

م،  ٕٙٔٓ، ٔصبخي، د. أمامة عبهج الهخنسغ، الس سػعهة العخبيهة لمتهجريب والشذهخ، س
 . ٘ٛص 

، الجممكدهيا دليهل البانهث العخبهي http://mawdoo3.comػ   انطخ: مػق  مػضه(ٕ)
م، ممدهههمة إصهههجارات مخكهههد لقهههػيع ولعمهههيع ٕٗٔٓ، ٖ،د.جهههاد البحيهههخي وآخهههخون ،س

 . ٕٓالصفل، ص 

http://mawdoo3.com/
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، الشاشههع عههغ خمههل فههي أعرههاب الههجمال والههحي يرههشف عمههى أنههو مههخض
، ألن التذااو بيغ األمهخيغ كبيهخ فهي الشتي هة ؛ػن التعامل م  السرابئيدي

 وإن كانت بػاعث كل مشيسا وقجرة صانبو عمى التحكع مختمفة .

اليام األفخاد الحنغ يعانػن مغ اضصخاب  جعش فيق  ىخالت اخص  كبيخ
واليهخب مهغ ، والعشاد الستعسهج، والكدل، باتقرػر االنتباه وفخس الشذاس االغ

فتمهظ الدهسات لطيهخ عمهييع  لحسل السدهخولية، وعجم، السيام السػكمة إلييع
ادبب الخمل أو ما يعبخ عشو ااالضصخاب العربي الحي لطيخ فيهو الشهاقبلت 

مسها نهخدي  ،العربية في الجمال عاجدة عغ نقل الخمهائل الجماغيهة افاعميهة
 خة.كبيولعميسية ممػكية اصبيعة الحال إلى نرػل مذاكل 

ضهصخاب بهيغ أفهخاد لذيخ إلى ارلفا  ندبة ىهحا اال اإلنرائياتوألن 
ما عميشها لحرهيل ال قافهة السصمػبهة نهػل كهل مها يخرهو أصبح لداإ ، الس تس 

 ابتجات مغ التعخف عميو إلى شخق عبلجو .

ويذيخ السخترػن إلى أن إىسال التعامل م  ىحه االضصخاب نهخدت 
إلى ناجة ىهخالت ندب لذيخ ندبة إلى ما لع رصجه مغ (ٔ)إلى نتائ  مجمخة 

ا مذهيخيغ إلهى أن ا نػعي  وليذ اختبلفإ ، اإلى العبلج ااعتباره مخضإ  يغالسراب
مهغ % ٜٓهه ٘ٚ ىحا االضصخاب لختمف مسالو ااختبلف نػعو ودرجتو وأن 

ا كان أو وأن لخك العبلج بشػعيو ممػكي   ،نتحدشػن م  الجواتالسرابيغ فيو 

                                                           

السخترهههػن نهههاالت مهههغ الصهههبلق، لهههخك العسهههل، اإلدمهههان، مههه ػن األنهههجاث،  رصهههج(ٔ) 
الد ػن، نػادث السخكبات، األمخاض الشفدية، وغيخىا أك خ عشج السرابيغ ااضهصخاب 

 قرػر االنتباه وفخح الحخكة.
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هه ا غيههخ ا واجتساعي ههبة نفدههي  ا مههيخدي إلههى وجههػد أنسههاس شخرههية مزههصخ شبي 
 .(ٔ)لسػاقف الحيالية السختمفةامػاجية قادرة عمى 

وكػني مخترة في ال انهب الذهخعي أردت أن أفهخد ىهحا البحهث فهي 
درامههة كههل مهها كههان اإمكانههو التهه ثخ مههغ جػانههب العبههادة مهه  ىههحا االضههصخاب، 

السهػلى أن مائمة ، ثع ا ىل االختراص الصبي، مدتعيشة ااهلل لبارك ولعالى
 يكتب ليحه الجرامة التػفيق، وأن لكػن مباركة مفيجة.

  

                                                           
 .ٚٔالتذخيز والعبلج، ص  –انطخ اضصخاب ضتف االنتباه واإلدراك (ٔ)
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 وعالخهمب، رعريف فرط احلركخ ولصىر االنزجبه: انفصم األول
لصخق في ىحا الفرل إلى بيان السػضػ  السخاد درامتو مهغ جانبهو أ

وذلههظ نتههى نتدههشى لههي درامههتو ، (ٔ)الصبههي السعتسههج عمههى مرههادره السػثػقههة
فهالحكع عمهى الذهيت فهخ  ، أوال مهغ لرهػر ماىيهة السػضهػ ا ؛ فبلبهج شخعي  

 عغ لرػره .

 وريزذ االنزجبه : رعريف فرط احلركخ ادلجحث األول
 
 بنغخ واصطالح

 :رعريف فرط احلركخ وريزذ االنزجبه نغخ :ادلطهت األول
البج أن نعخف  عخف السخاد اوىحا السرصمح مرصمح مخكب؛ ولكي ن

 ثع ن س  بيشيسا .، اكل لفطة مغ ألفاضو عمى نج

 :نقػل ؛ نا أن نعخف فخس الحخكة لغةدفإذا أر 

َخ ِفيِو َوَضهيََّعُو َنتَّهى َفهاتَ ، )َفَخَس( ِفي اأْلَْمخِ  َو)َأْفهَخَس( ِفهي اأْلَْمهِخ . َقرَّ
 . (ٕ)َوااِلْمُع ِمْشُو اْلَفْخسُ  ،َجاَوَز ِفيِو اْلَحجَّ 

ُكػنِ   .(ٖ))اْلَحَخَكُة( ِضجُّ الدُّ

                                                           
ات والسشذهتت الصبيهة السعتبهخة، مقابمهة السخترهيغ مهغ السػاق  الصبيهة التااعهة لمسشطسه(ٔ)

األشبات والسعال يغ والسخشجنغ، القخاتة في الكتب الستخررة، مقابمة اعس الحاالت 
 السرااة.

مختههار الرههحاح ،زيههغ الههجنغ أبههػ عبههج هللا دمحم بههغ أبههي اكههخ بههغ عبههج القههادر الحشفههي (ٕ)
 –الهجار الشسػذجيهة، بيهخوت  -العرهخية لحقيق: نػمهف الذهيدمحم دمحم، السكتبهة  الخازي،

 .م، فرل الفات مادة ) ف ر س (ٜٜٜٔىه / ٕٓٗٔ، ٘صيجا، س
 مختار الرحاح، فرل الحات، مادة ) ح ر ك (.(ٖ)
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أو  السعشههى: جهاوز الحههج فههي نخكتهو التههي ىهي ضههج الدههكػن  فيكهػن 
 .ال مػس في مكان وانج عغ الحج الستعارف عميو بيغ الشاس

 :؛ نقػلاه لغةوإذا أردنا أن نعخف قرػر االنتب

ْيِت َعَ َد َعْشُو َوَلْع َنْبُمْغوُ   .(ٔ))َقَرَخ( َعِغ الذَّ

ِمههِل. َوَنبََّيههُو َعَمههى ِضههجُّ اْلَخا: انتبههو فيههػ َناِاههو  ، )االنتبههاه( مههغ نبههو
ْيتِ   . (ٕ)َوقََّفُو َعَمْيِو ؛َفَتَشبَّوَ  ؛ الذَّ

الع د عغ االنتباه الحي يداعج عمهى الػقهػف عمهى : فيكػن السعشى
 .األشيات ومعخفة مخاداليا

، ثخ ما مبق أن االنتباه ؛ يعشي الذعػر اهاألمخأويسكغ القػل عمى 
والفصشههة فههي ، الشذههاس العقمههيوقههجر مههغ ، وىههػ نتصمههب اليقطههة، أو الذههيت

 . وعكدو الخسػل، لقجنخ األمػر واألشيات

فاالمت ااة السخكدة والسػجية نحػ : ىػفي لغة السختريغ فاالنتباه 
، معطههع الههتعمع يههاأثشائوىههػ الحالههة التههي يحههجث فههي ،م يههخ معههيغ نيههع الفخد

 .(ٖ)واالنتفاظ او إلى نيغ الحاجة ف ، وي خي لخديشو في الحاكخة

  

                                                           
 مختار الرحاح، فرل القاف، مادة ) ق ص ر(.(ٔ)
 مختار الرحاح، فرل الشػن، مادة ) ن ب ه (.(ٕ)
 .ٖٕالتذخيز والعبلج، ص  –انطخ اضصخاب ضتف االنتباه واإلدراك (ٖ)
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 (1): رعريف فرط احلركخ وريزذ ادلطهت انثبن 
 
 :باالنزجبه اصطالح

والههههحي نخمههههد لهههههو ب ، اضههههصخاب نقههههز االنتبههههاه وفهههههخس الشذههههاس
(ADHD)(ٕ)و(ADD)(ٖ) ، نالة مدمشة يعتبخ ىػ اضصخاب عربي بيػلػجي
 ولبلزميهههع نتهههى فهههي مخنمهههة البمهههػل، األشفهههالندهههبة كبيهههخة مهههغ لرهههيب (ٗ)

 . (٘)والخشج

فنهههػ  مهههغ أنهههػا  االضهههصخاب : ىهههجت شهههعبان ا نهههو ولعخفههو الهههجكتػرة
يطيههخ فههي ، العرههبي الدههمػكي الشههال  مههغ خمههل فههي بشيههة الههجمال ووضائفههو

ولختمههف مههسالو وعػارضههو بههيغ األفههخاد اههاختبلف ، مخنمههة الصفػلههة السبكههخة
وقج لكهػن أعخاضهو خفيفهة أو معتجلهة ، نػعو ودرجتو؛ فمكل فخد خرػصيتو

 .(ٙ)و شجنجةفأ

                                                           
يقههال: )لذههتت االنتبههاه (  ويقههال: ) قرههػر االنتبههاه ( و ) نقههز االنتبههاه ( كمههل ذلههظ (ٔ)

 شائ  في ىحا الس ال،  ويعصي ذات السعشى.
 Attention Deficitعههغ قرههػر االنتبههاه وفههخس الشذههاس وىههػ اخترههار  يعبههخ(ٕ)

Hyperactivity Disorder. 
 Attention Deficitوىهػ اخترهار  ،عهغ قرهػر االنتبهاه دون فهخس الشذهاس يعبهخ(ٖ)

Disorder. 
مدمغ في الصب: يعشي السخض شػيل األمج الحي ال نشفهظ عهغ السرهاب، فيهػ مدهتسخ (ٗ)

لصبيهق الصبهي عمهى الذهبكة العشكبػليهة، وىهػ لصبيهق معتسهج قهائع عمهى أشبهات  ،ودائهع
 . /https://www.altibbi.comمختريغ كل في م الو 

 .ٕٙقامػس مرصمحات صعػبات التعمع، ص(٘)
 - ٜٖٗٔمهغ شهػال  ٚٔ -انطخ مقابمة جخيجة الػشغ لمجكتػرة ىهجت شهعبان، األنهج (ٙ)

عمهههههههههههههههههههههههههههههى مػقههههههههههههههههههههههههههههه   ٖٕٙ٘ٔالعهههههههههههههههههههههههههههههجد:  - ٕٛٔٓنػليهههههههههههههههههههههههههههههػ  ٔ
== 

https://www.altibbi.com/
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 ضصخاب: ىحا االيا إلى تبلت التي نتع َنْدبُ السذكأبخز مغ و 

 ( نقز االنتباهLack of attention) 

، لمتذههتتوالقابميههة العاليههة ، وىههػ ضههتف فههي القههجرة عمههى التخكيههد
أو مههغ ، االنتبههاه مههغ م يههخ إلههى م يههخ آخههخ لوصههعػبة نقهه، وضههتف الس ههابخة

أو ، ويصمهق عميهو نقهز االنتبهاه أو ع هد االنتبهاه ، ميسة إلى ميسة أخخت 
 .(ٔ)وكميا لحسل معاني وانجة ، تف في االنتباهض

 ( َفخس الشذاس / الحخكةHyperactivity ) 

ا وىػ زيادة كسية الحخكة لجت الصفل اسا يعػق لكيفو ويدبب إزعاجإ 
، أو فههخس الشذههاس، أو الحخكههة الدائههجة، ويصمههق عميههو الشذههاس الدائههج،لآلخخيغ

 .(ٕ)كميا لحسل معاني وانجة 

 والدمػك ( االنجفاعّيImpulsive behavior.) 

الدههمػكية التههي  األعههخاضلعجنههج مههغ اويتس ههل نسهه  االنجفاعيههة فههي 
السيهل  األعهخاضومهغ ىهحه ، لرجر مغ الصفهل ذوي اضهصخاب نقهز االنتبهاه

، إلهههى التحهههجث أو أدات أي شهههيت دون التفكيهههخ فيسههها مهههيتع قػلهههو أو فعمهههو

                                                                                                                                    

== 

http://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/health/797528/14-12-
2017 

، قههامػس ٕٛالتذههخيز والعههبلج، ص  –انطههخ: اضههصخااات ضههتف االنتبههاه واإلدراك (ٔ)
 .ٕٙمرصمحات صعػبات التعمع، ص 

قهههامػس  ،ٜٛالتذهههخيز والعهههبلج، ص  –انطهههخ: اضهههصخاب ضهههتف االنتبهههاه واإلدراك (ٕ)
 .ٖٖمرصمحات صعػبات التعمع، ص
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وما قج يدبب ليع  ،وال خي  والتيػر في المعب، وصعػبة االنتطار في الجور
 .(ٔ)أخصار ولمسحيصيغ بيع 

مهغ لقيهيع ا يعهانػن غالبإه اهوالهحنغ يرهابػن وىحا االضهصخاب ي عهل 
-(ٕ)ولحرههيل درامههي ضههعيف ، مزههصخبة عبلقههات اجتساعيههةو  ،ذالههي متههجن ّ 

 ؛كشتي ههة ليههحا االضههصخاب العرههبي-مههالع نههتع التعامههل معههو اخصههة عبلجيههة
نتهى وإن لهع يكهغ يعهاني مهغ  (ٖ)عهغ الهتعمعا نيث يربح السراب اهو عهاجدإ 

 .(ٗ)فخس الحخكة 

                                                           
قهههامػس  ،ٜٜالتذهههخيز والعهههبلج، ص  –ضهههتف االنتبهههاه واإلدراك  انطهههخ: اضهههصخاب(ٔ)

 .ٖٛمرصمحات صعػبات التعمع، ص 
-مػق  وزارة الحخس الػششي الدهعػدية  :، انطخwww.webteb.comانطخ مػق  (ٕ)

 http://ngha.med.sa/Arabic/Pages/default.aspxالذئػن الرحية 
صهههعػبات الهههتعمع: م سػعهههة مهههغ االضهههصخااات الشسائيهههة السختمفهههة وغيهههخ الست اندهههة (ٖ)

لسػجػدة لجت اعس األفهخاد، لخجه  إلهى قرهػر وضيفهي فهي ال يهاز العرهبي السخكهدي 
والتعبيهخ عشيهها مسهها  ،عمهى قههجرليع فهي امههتقبال السعمػمههات والتعامهل معيهها انهخثخ مههمبإ 

والقههههخاتة، والكتااهههة، والفيههههع،  واإلصهههغاتيدهههبب صهههعػبات فههههي القهههجرة عمههههى الكهههبلم 
والتي ئههههة، واالمههههتجالل والحدههههاب، كسهههها لههههخثخ عمههههى االنتبههههاه، والههههحاكخة، والتفكيههههخ، 

صمحات صههههعػبات الههههتعمع مػس مرههههاوالسيههههارات االجتساعيههههة والشسههههػ االنفعههههالي. قهههه
 .ٖٕٔومفخداليا، ص

ىحا االضصخاب لو شكبلن: األول يكػن السراب او ك يخ الحخكة وفاقهج لبلنتبهاه، وىهحا (ٗ)
الشػ  أميل في االكتذاف مغ الشػ  اآلخهخ، ال هاني يكهػن السرهاب فيهو فاقهج لبلنتبهاه 

احهههاث وىهههحا الترهههشيف فيههو اخهههتبلف اهههاختبلف السهههجارس األ،لكههغ نخكتهههو شبيعية؛فق 
نيههث قههخرت اعههس الجرامههات أنههو اضههصخاب وانههج ال يقبههل التقدههيع،  ؛القائسههة عميههو

== 

http://www.webteb.com/
http://ngha.med.sa/Arabic/Pages/default.aspx
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ئهجة عهغ السعقهػل الدافيهي الحخكهة  ؛فإن كان يعهاني مهغ فهخس نخكهة
يرههُعب عميههو البقههات فههي نفههذ الصفههل الُسرههاب  نإنيههث  ؛والُستعههارف عميههو

فيههػ ال  نتطههار،اال  نتحسههلال و  ،أو عمههى مقعههجه ولههػ ِلفتههخة ادههيصة ،السكههان
ال يدهتسخ ، و بهل يقاشعهوفخصهة إلكسهال مهخالو أو نجن هو  وأمامه يعصي الهحي

وىهػ ، أقل مغ معهجل اإلندهان الصبيعهي ازمشّية قريخة جج   فتخةانتباىو مػت 
لمههحي يحجثههو أنههو ال  يبههجيُ و ، بههجأ اههو  ا أو عسههبلإ ال نشيههي نذههاشإ  رههبخلم فاقههج

هه، الخاصههةنشدههى أنههغ يزهه  أغخاضههو ا مهها ك يههخإ و  ،يدههسعو   ا مهها لزههيوغالبإ
 .يعمستمكال

السرههابيغ بيههحا ومههغ الزههخوري إلانههة العجنههج مههغ الفههخص ليههخالت 
ألن  ؛او البيههت نطههخإ ،أأو فههي محههي  العسههل، فرههللمحخكههة داخههل الاالضههصخاب 

صمههب مههشيع القيهههام أن يالحخكههة لدههاعجىع عمههى التخكيههد واالنتبههاه، ويسكههغ 
أو القيههام اسيسههات لدههتجعي االنتقههال مههغ مكههان ، ادههيصة رياضههيةاحخكههات 
 .(ٔ)أو لػزي  أوراق العسل، جمب األغخاض :م لآلخخ 

  

                                                                                                                                    

== 

نههو اخهههتبلف أو  ،مههخ ال نتعهههجتلكهههغ األ ؛ودرامههات أخههخت قدهههستو إلههى أك هههخ مههغ قدههع
 االتقديع والتدسية فق .

آخههخون، ممدههمة إصههجارات و انطههخ: لههجريذ األشفههال السعدههخيغ قخائيهها، د.جههاد البحيههخي (ٔ)
 .ٖ٘الصفل، الكػيت، ص مخكد لقػيع 
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 ثني فرط احلركخ ولصىر االنزجبهانفرق : ادلجحث انثبن 
لتس ل في فذل الفخد في لخكيهد انتباىهو  ADمسات قرػر االنتباه 

وعههجم القههجرة عمههى ، الك يههخ مههغ األخصههات اقتههخافو ، عمههى التفاصههيل الجقيقههة
وصههعػبة لشفيههحه ، الههحي يقههػم اههومػاصههمة التخكيههد عمههى الشذههاس أو العسههل 

و امهتكسال أدات السيسههات الشسصيهة اليػميههة، ااإلضههافة أ، لتعميسهات اآلخههخيغ
ا مها وغالبإه، ا مها يفذهل فهي لشطهيع نذهاشالو وأغخاضهو الخاصهةنهو غالبإهألى إ

ا مها وك يخإ ، نتخدد أو يكخه الجخػل في نذاشات لتصمب مشو بحل م يػد فكخي 
و األنذههصة السصمػبههة مشههو )أقبلمههو، أاالسيههام يفقههج أشههيات ضههخورية لمقيههام 
نهو يدههيل إليهاؤه وجههحب اىتسامهو بػامههصة أي أكتبهو، لعبههو، واجبالهو(، كسهها 
 .؛ فبل ي لي اوا ما نشدى السصمػب مشومشبو عخضي ادي  ،وك يخإ 

وعههجم ، فتتس ههل فههي الحخكههة السدههتسخة HDأمهها مههسات فههخس الشذههاس 
إمها مهغ  ؛نخكهات عرهبية قمقهةالسرهاب ويبجي ، االقجرة عمى ال مػس ىادئإ 
ويعهههاني صهههعػبة ، مههها جمدهههتو الستسمسمهههة دائسهههاإو ، خهههبلل نجيهههو أو قجميهههو
نتهخك مقعهجه دون إذن مدهبق، نيهث  ؛اسكهان وانهج االمتسخار فهي ال مهػس 

ودائهع االنتقهال مهغ نذهاس ، كسا يعاني مغ صعػبة في المعب بيجوت ومكيشة
 .او ن نشيي ما بجأألى آخخ دون إ

ه أن ل جر اإلشارة إليوومسا  ا يعهانػن مهغ مذهاكل فهي ىشاك أشخاصإ
وىشههاك مههغ يعههانػن مههغ ، HDو فههي فههخس الشذههاس فقهه  ،أ ADاالنتبههاه فقهه  

  .(ٔ)AD/HDمذاكل في االنتباه وفخس الشذاس 
                                                           

، ٕد.مدههههعج أبههههػ الههههجيار، س انطههههخ: القيههههاس والتذههههخيز لههههحوي صههههعػبات الههههتعمع ،(ٔ)
 .ٗٗم، ممدمة إصجارات مخكد لقػيع ولعميع الصفل، صٕٗٔٓ
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صىر ل: أصجبة وخىد اضطراة فرط اننيبط وادلجحث انثبنث
 االنزجبه 

الخئيدههههي ورات اإلصههههااة  لدههههببلههههع يحههههجد األشبههههات السخترههههػن ا
إال أنيع أشهاروا إلهى عهجة ، فخس الحخكة وقرػر االنتباه إلى اليػمااضصخاب 

إصههااة وضههائف الههّجمال و ، ؛ كالعامههل الههػراثي ليهها دور فههي ضيههػره عػامههل
ت أكهان ذلهظ قبهل أو مػا ؛لعخُّض ال ياز العربي إلصااة  و ، الكيسيائّية اخمل

لشاُول الحامهل ألدوّيهة و ،  نقز األوكد يغو ،  الُسبّكخةالػالدة و  ،أثشات الػالدة
، وأخههههخت نفدههههية اجتساعيههههة، ، وأمههههباب بيئيههههةمعيّشههههة أثشههههات فتههههخة الحسههههل

 .(ٔ)وغحائية

نيههث لعسههل مشههاشق القذههخة الجماغيههة لههجت الفههخد السرههاب اذههكل 
فههي وىههػ مهها يفدههخ لستعههو احاصههل ذكههات متػمهه  أو فههػق الستػمهه  ، مههميع

صقة الفز ال بيي األمامي التهي يعهاني ذوو اضهصخاب لكغ مش، أنيان ك يخة
عهغ العجنهج  ةالسباشهخ  ة؛ ىي السدخول فيياقرػر االنتباه وفخس الشذاس خمبلإ 

مهغ الدهسات الخئيدهية السرهانبة ليهحا االضهصخاب، المهيسا عهجم قهجرة الفههخد 
ااإلضافة ، اوالبقات يقطإ ، والس ابخة، واالنتباه، والتشطيع، عمى التخصي  الفعال

والخهاذ القهخارات الزهخورية ، وضب  االنفعهاالت، امتخجام الحاكخة العاممة إلى
ولعههخف ىههحه الدههسات بػضههائف ، والتقههجم الجرامههي، لتحقيههق التػافههق الشفدههي

                                                           
. مػقهه  ال سعيههة األمخيكيههة لمصههب الشفدههي http://mawdoo3.comمػقهه   :انطههخ(ٔ)

https://www.psychiatry.org// 

http://mawdoo3.com/
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و فذههمشا فههي أي أالههجمال التشفيحيههة وىههي السدههخول السباشههخ عههغ ن انشهها 
 .(ٔ)مػات أكانت درامية أم اجتساعية أم ميشية، ميسة مػكمة إليشا

% مهغ أدمغهة ٖغ أصغخ بشدهبة يلبجو أدمغة ىخالت األفخاد السرابو 
أن الخمهههل  إلهههىن ىهههحا االضهههصخاب، ولذهههيخ األاحهههاث األفهههخاد الهههحنغ ال يعهههانػ

العرهههبية فهههي اعهههس السشهههاشق العرهههبي نشذههه  نتي هههة نقهههز فهههي الشهههاقبلت 
ولتخصهي ىهحه ، ى ا ت انتقال السعمػمات بهيغ الخبليهاإلاسا نخدي  ،الجماغية

و العقهاقيخ السشبيهة التهي ألهى وصهف اعهس األدويهة إالسذكمة نم   األشبهات 
 .(ٕ)لعسل عمى لحديغ مدتػت وفاعمية ىحه الشاقبلت 

  

                                                           
 - ٜٖٗٔمهغ شهػال  ٚٔ -مقابمة جخيجة الػشغ لمجكتػرة ىجت شعبان ،األنج  :انطخ(ٔ)

عمهههههههههههههههههههههههههههى مػقههههههههههههههههههههههههههه   ٖٕٙ٘ٔالعهههههههههههههههههههههههههههجد:  - ٕٛٔٓنػليهههههههههههههههههههههههههههػ  ٔ
http://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-

news/health/797528/14-12-2017 
انطههههههههههههههههههههخ: مػقهههههههههههههههههههه  ال سعيههههههههههههههههههههة األمخيكيههههههههههههههههههههة لمصههههههههههههههههههههب الشفدههههههههههههههههههههي (ٕ)

https://www.psychiatry.org// 
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انزعريف ثبنعالج ادلضزخذو حلبالد فرط احلركخ  :ادلجحث انراثع
 ولصىر االنزجبه

ا عمههى ن العههبلج الستههػفخ ليههحا االضههصخاب لههيذ قههادرإ أالخغع مههغ اهه
ويذههههسل العبلجعههههادة  ،وشههههفائو، إاّل أنههههو قههههج يدههههاىع فههههي معال ههههة أعخاضهههه

االمتذهارة الشفدههية أو لشههاول العقههاقيخ الجوائيههة السشامههبة، أو قههج نتس ههل فههي 
 .(ٔ)بيشيسا الجم  

 أو  العههبلج الشفدههي الههحي ُيدههاعج الصفههلوىههػ  :الدههيكػلػجي العههبلج
سو ، اإلنرات، عمى لعُّػده التخكيد الخاشج يقهػم ، بشذاشو الدائهجولحكُّ

وىحا الشػ  مغ العبلج ال يعتسج ، صي أو السخشج الشفديرااو االخت
هه، اعميههو لػنههجه؛ إال لمحههاالت البدههيصة جههج   ا مهها لػصههف والتههي غالبإ

سيههائي فههي يتههجريب ولههيذ خمههل كلعمههى أنيهها خمههل مههمػكي يحتههاج 
 . (ٕ)الجمال 

  السختز اإشخاف الصبيب إالالعبلج ااألدوية وىحا ال دت ال نتع. 

 سرههابوي ههب التشػيههو عمههى أّنههُو نبقههى ىشههاك نههاالت يكههػن فييهها ال
مهو العمسهي ذلهظال نهخثخ ، الحي ُيعاني مهغ فهخس الحخكهة  ؛عمهى لحرهيمو ولقجُّ

                                                           
، الهههحاكخة العاممهههة وصهههعػبات الهههتعمع، www.webteb.comهانطهههخ: مػقههه  شهههب وبههه(ٔ)

، ممدهههمة إصهههجارات مخكهههد لعمهههيع ولقهههػيع الصفهههل، ٕٗٔٓ، ٕد.مدهههعج أبهههػ الهههجيار، س
 .ٖٖالكػيت، ص

ولذه يعو  ،الشفدي: عسمية واعية مدتسخة مخصصة ليجف إلهى مدهاعجة الفهخد اإلرشاد(ٕ)
لكي يفيع نفدو ويفيع ميػلو، وامتعجادالو وال اىالو، وقجرالهو، وخبخالهو، ومذهكبللو، 
ونػاني قرػره، ولفػقو. قامػس مرصمحات صهعػبات الهتعمع ومفخداليا،د.مدهعج أبهػ 

 .ٕٓ، صٖ، س ٕٗٔٓالجيار، مخكد لقػيع الصفل، 

http://www.webteb.com/
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لكػن ىحه الحالة ىي الحالة التي ُلريب األشفال الهحي يكهػن ذكهائيع  ثني
نيشيا ،إلههى درجههة عههجم لهه ثيخ فههخس الحخكههة عمههييع اذههكل مههمبي، شههجنج جههجاإ 

بيههجف مههشح ، يخزهه  ىههخالت األشفههال لمعههبلج الشفدههي فالدههيكػلػجيف فقهه 
 .(ٔ)لرخفاليع اليجوت 

  

                                                           
انطههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههخ: مػقههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه  ىيمهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههث النهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههغ (ٔ)

https://www.healthline.com/health/adhd/difference-
between-add-and-adhd ،امههتخالي يات نسػذجيههة لتههجريذ ميههارات القههخاتة ،

م، ممدهههمة إصهههجارات مخكهههد لعمهههيع ٕٗٔٓ، ٕد.عبهههج الدهههتار محفهههػضي وآخهههخون، س
 .ٙ٘ولقػيع الصفل، الكػيت، ص 
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، انزعرياف ثلنياخ عمام  اله انعالخابد :ادلجحث اخلابمش
 ورصنيفهب وفك جمبميعهب انذوائيخ

إن الشههاقبلت العرههبية لمسههدمحم عبههارة عههغ قػاعههج كيسيائيههة لعسههل عمههى 
، ويهههخت (ٔ)نقههل اإلشههارات العرهههبية بههيغ السخاكهههد العرههبية السختمفهههة لمسههدمحم 

لكيسيههائي ليههحه الشههاقبلت العرههبية نههخدي إلههى االعمسههات أن اخههتبلل التههػازن 
ص فتزتف قجرة الفهخد عمهى االنتبهاه والتخكيهد والحهخ ، اضصخاب آلية االنتباه

ولحلظ فإن العبلج الكيسيائي ، ويدداد انجفاعو ونذاشو الحخكي، مغ السخاشخ
 Norوالشػر إنبشفخيغ، Dopamineالحي يدتخجمو األشبات م ل الجوباميغ

Epinephrine   الكيسيهههائي ليهههحه الشهههاقبلت  لتهههػازن ايعسهههل عمهههى إعهههادة
 .(ٕ)وفخس الشذاس الحخكي، وعبلج اضصخاب االنتباه، العربية

األنيان لبقى أعخاض ىحا االضصخاب غيخ ممحػضهة نتهى في اعس 
مههغ السخاىقههة، وذلههظ لسهها لتصمبههو ىههحه السخنمههة مههغ  األشفههالدخههػل ىههخالت 

 ميارات ضخورية إلدارة الحات واالنفعاالت والتشطيع والتخصي .

واألفههخاد الههحنغ يعههانػن مههغ ىههحا االضههصخاب يدههتصيعػن مهه  لقههجميع 
نيها قهج ل خهح مدهارا آخهخ فيسها أفي العسخ الهتحكع فهي نهخكتيع السفخشهة، إال 

                                                           
نههو نتكههػن مههغ السههدمحم إنيث اإلندههان؛بي السخكههدي عشههج وىههي جههدت مههغ ال يههاز العرهه(ٔ)

ا لمهههتحكع فهههي الشطهههام العرهههبي الكمهههي، ولتزهههسغ وضائفهههو والشخههها  الذهههػكي،يعج مخكهههدإ 
األخخت ضب  الحخكة واإلرادة والتفكيخ، ويدتقبل ال يهاز العرهبي السخكهدي السعمػمهات 
 الحدهههية مهههغ ال دهههع، ويخمهههل الشبزهههات العرهههبية التهههي لدهههت يب لسهههجخبلت م يهههخ

 .ٕٛاالنقباضات العربية. قامػس مرصمحات صعػبات التعمع، ص
 .ٜٛالتذخيز والعبلج، ص –انطخ: اضصخاب ضتف االنتباه واإلدراك (ٕ)



 

 العدد الثامن والعشزون     ــــــزاء ـجمـلـة الـزهــــ

777 

ا يعيهق قهجرة السخاىهق أو البهالى عمهى التخكيهد ا عارمإ ا ذىشي  اعج ولربح نذاشإ 
ت عتبهخ نيهث ا ؛«بشطخيهة ال مهث»لهى مها يعهخف إواالنتباه، وأشارت الجرامات 

ن ثمههث الحههاالت السكتذههفة فههي مههغ الصفػلههة يسكههغ لمفههخد لخصييهها، وثم يهها أ
لى لشاول الجوات( وثم يا لدهتسخ إلبقى ضسغ درجة التحكع )لت اوز ناجتيا 

ن ألى لشاول األدوية لكشيا لدتصي  إلى مخنمة الخشج )ولدتسخ في ناجتيا إ
 .   (ٔ)لتحكع في صعػباليا(

يهالي عرهبي بيػلهػجي، وبالتهالي ال وىحا االضصخاب ىػ اضصخاب ن
يسكششا التحجث عغ إمكانية الذفات التام مشو، ولكهغ يسكششها لخصيهو والهتحكع 
في أعخاضو اعج فيع لعقيجالو وخرػصيتو، الميسا إذا خز  الصفهل لتهجخل 
عبلجي مبكخ، ولبقى وصهفة الش هاح والتهتلف والته لق مخلبصهة اتليهة لحفيهد 

لههى امههتخجام إميغ فيههو، إضههافة الههجوبا ىخمههػن وضههدمحم السديههج مههغ  ،الههجمال
االمهههتخالي يات الزهههخورية لمهههتحكع فهههي قرهههػر وضهههائف الهههجمال التشفيحيهههة، 
ولتحقيق الش انات السخجهػة مهغ الذهخز الهحي يعهاني مهغ قرهػر االنتبهاه 

ولحفيههد عسههل ، وفههخس الشذههاس البههج مههغ لههجريب الشطههام السخكههدي فههي الههجمال
ولعههجنل البيئههة السحيصههة ولحقيههق بيئههة انفعاليههة  ، وضههائف الههجمال التشفيحيههة

نفعاليهة واالجتساعيهة، ااإلضهافة ولجريبو عمى إلقهان السيهارات اال ، داعسة لو
ولعههجنل أمههاليب التههجريذ )العههبلج التخبههػي(، احيههث ، لههى العههبلج الدههمػكيإ

ولحفيههد  ،لرههبح أك ههخ إثههارة ومتعههة وقههادرة عمههى لذههغيل دمههال ىههحا الفههخد
وذلظ عهغ شخيهق المعهب واالبتكهار واليقطهة الحىشيهة ؛ ائية فيوالشاقبلت الكيسي

                                                           
 http://www.who.int/arانطخ: مػق  مشطسة الرحة العالسية (ٔ)

http://www.who.int/ar
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 عههغ العههبلج الصبههي والتسههاريغ الخياضههية والتغحيههة الدههميسة والتقههجنخ، فزههبلإ 
 .(ٔ)واإلرشاد والعبلج الشفدي تجريبولقشيات ال ،اامتخجام العقاقيخ

مهغ  فيهػ الضهصخابأما الجوات الصبي الحي ُيدتعسل في عهبلج ىهحا ا
اامهع ف  اوالسعهخوف ل اري ه، ف السي يمفشهجنت ف: ػعهة السحفهداتفريمة أو م س
ههالخيتههاليغ ف  ههوأيزإ وكههحلظ  ، ا اامههع فمههيميختفا فالبيسههػالنغف والسعههخوف ل اريإ

 .(ٕ)ا اامع فديكمشادريغففالجكدتخومفيتاميغف والسعخوف ل اريإ 

  

                                                           
انطههههههههههههههههههههخ: مػقهههههههههههههههههههه  ال سعيههههههههههههههههههههة األمخيكيههههههههههههههههههههة لمصههههههههههههههههههههب الشفدههههههههههههههههههههي (ٔ)

https://www.psychiatry.org// 
امتذههاري فههي الصههب الشفدههي، عزههػ ال سعيههة البخيصانيههة  -الههجكتػر ندههان السههالح (ٕ)

 لمعبلج الشفدي واألمخي، وعزػ ال سعية األمخيكية لمصب الشفدي.
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 أو إجيبثيخ اصزخذاو  لا انعالج، األثر ادلطهىة :ادلجحث انضبدس
ا لسها لخمفهو مهغ الشاس مغ لعهاشي العبلجهات الكيسيائيهة نطهخإ نتحخج 
ههه، آثهههار جانبيهههة الزهههارة  مهههظ اآلثهههارلا لحسهههل لكهههغ السرهههمحة لقتزهههي أنيانإ

يعتبخ االنتباه مغ العػامهل األمامهية ني ؛في مقابل مرمحة أعطع والسدع ة
سههغ الرههعب بههل مههغ السدههتحيل أن يحههجث لعمههع دون ف، السههخثخة فههي الههتعمع

ولكهي ، فاالنتباه شخس أمامي مغ شخوس التعمع والتفكيهخ والتهحكخ، (ٔ)انتباه 
 .ويجركو احػامو وعقمو، نتعمع السخت أي شيت نشبغي أن نشتبو إليو

الهحي  فهخاز الهجوباميغإاألدوية السشذصة لبلنتبهاه لدهاعج عمهى زيهادة 
نخدي إلى زيادة ىخمػن األدريشاليغ الحي لفهخزه الغهجة الكطخيهة والهحي يعسهل 

 . (ٕ)وزيادة االنتباه ، عمى كبح جساح الدمػك

، ا لتحدغ قجرلو عمهى التخكيهدفيتحدغ مدتػت الصالب الجرامي نطخإ 
وذلظ ألن فاقج ، وكحلظ الخاشج نتحدغ أداؤه الػضيفي بتحدغ وضائف دماغو

كسا أنههو ميدههتصي  ؛ه فههي الذههيت الههحي يصمههب مشههو فعمههوخ خصههالتخكيههد يك ههخ 
نيات ميامو السػكػلة إليو اعجما كان يع د عغ إكساليا فيتخكيا ناقرهة أو إ

كسا أنههو ميتحدههغ فههي ميههارات ك يههخة كانههت لرههعب عميههو كالتخليههب ؛معمقههة
 .ى الزيا بجال مغ الفػض، والشطام والسحافطة عمى السستمكات
ا عمههى قههخارات ا جههج  نبههجو التحدههغ واضههحإ وعمههى السدههتػت الدههمػكي 

نيث ؛وإدراك نيالهو، وقجرلو عمهى ضهب  انفعااللهو، السراب بيحا االضصخاب
                                                           

بشاؤنههها أ .ٕٙالتذهههخيز والعهههبلج، ص  –انطهههخ: اضهههصخاب ضهههتف االنتبهههاه واإلدراك (ٔ)
 .ٔٚم، مخمدة بخاعع، ص ٕٚٓٓ، ٔتػلي، سمذكبلت ونمػل، أمامة عمى م

 . ٜٗالتذخيز والعبلج، ص –انطخ: اضصخاب ضتف االنتباه واإلدراك (ٕ)
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 فيتخوت ويفكخ بجالإ ، ن وضائف دماغو لتحدغ مسا نخثخ عمى شخيقة لفكيخهإ
كسها أنهو مهيجرك ؛ ،والهتمف  اكمسهات وعبهارات غيهخ مشامهبةمغ مهخعة التيي 

مسها ميدهاعجه عمهى االنهجماج ، ا عمى لس ميهاادرإ القانػن واألنطسة ويربح ق
 .(ٔ)ولكػيغ عبلقات اجتساعية جيجة، الرحيح االس تس 

وكسهها أكههج السخترههػن فههي درامههات ك يههخة أن ىشههاك م سػعههة مههغ 
، اضصخااات مهمػكية: االضصخااات لشجرج لحت اضصخاب نقز االنتباه؛ وىي

اضههصخااات ، اجتساعيههةاضههصخااات ، (ٕ)اضههصخااات الشهػم، اضهصخااات انفعاليههة
 . (ٖ)معخفية

ه يدهتصي  أن ، اوعشج لحدغ السراب في لمهظ ال ػانهب السهحكػرة آنفإ
وعهجم ، ا مها لرهيبو ادهبب الفذهل الستكهخرالتي غالبإه، نتخصى نالة اإلنباس

 ؛أو لخصي مها يسكهغ ألقخانهو لخصيهو ادهيػلة، القجرة عمى الفيع واالمتيعاب
ومههمػك لخخيبههي ل ههاه ، األفههخادذلههظ إلههى مههمػك عههجواني ل ههاه  ينيههث نههخد
أو يحههاول أن نػجههج ، ه؛ مههغ خبللههو نههشفذ السزههصخب عههغ شههعػر الس تسهه 

 .(ٗ)لشفدو أىسية وإن كانت ممبية 

  

                                                           
 http://www.who.int/arانطخ: مػق  مشطسة الرحة العالسية  (ٔ)
اضصخاب الشػم بيغ األشفال والخاشجنغ لسرابيغ ااضصخاب االنتباه مسها ي عميهع  نشتذخ(ٕ)

 ا ااإلرىاق، أو الحجنث والسذي أثشات الشػم والقمق والكػابيذ.يذعخون دائسإ 
وىهههػ مههها يكهههػن نتي هههة صهههعػبة أو عدهههخ القهههخاتة والكتااهههة، والتي ئهههة، والخياضهههيات، (ٖ)

 واضصخاب الحالة السداجية .
 https://www.dailymedicalinfo.comكل نػم معمػمة شبية   مػق  :انطخ(ٗ)

http://www.who.int/ar
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اآلثبر اجلبنجيخ نعالخابد اضاطراة لصاىر االنزجابه : ادلجحث انضبثع
 وفرط احلركخ 

ىشاك جسمة شائعة لقػل: ال نػجج عهبلج كيسيهائي خهالي مهغ اآلثهار 
نخكهههجون ىهههحه  الرهههيادلةو  شبهههاتوالحقيقهههة أن السخترهههيغ مهههغ األ، ال انبيهههة
لكههغ الههحي نههخجح امههتخجام الههجوات عمههى الههخغع مههغ آثههاره ال انبيههة ، السقػلههة
أن السزهخة التههي مهتتحقق بتخكههو أكبهخ مهغ السزههخة التهي مههتتحقق ، الزهارة
 .ة األقلفإذا ما قارنا بيغ السفدجليغ؛ لتخجح السفدج؛بتشاولو

تفههي اعزههيع اههالعبلج الدههمػكي والتخبههػي والشفدههي فههي نالههة وقههج يك
مهه  ل كيههج الصبيههب السعههال  ، وجههػد اضههصخاب  قرههػر االنتبههاه وفههخس الحخكههة

ا مغ اآلثار ال انبيهة التهي لبعس الحاالت خػفإ  ة العبلج الكيسيائيعمى أىسي
، والحقيقة أن ىهحا الخهػف لهيذ فهي محمهو، لخمفيا عبلجات ىحا االضصخاب

 . وربسا فذل نتائ يا، إلى عخقمة خصة ميخ العبلج ديخ بل مي

وقههج أكههج األشبههات عمههى أن ىههحا العههبلج رغههع آثههاره ال انبيههة إال أنههو 
نيث نهخدي امهتخجامو إلهى لحدهيغ مدهتػت ؛ونتائ هو ممحػضهة، عبلج فعال
والشذههاس ، والعجوانيههة، واالنجفاعيههة، التقميههل مههغ الذههخود الههحىشيو ، االنتبههاه

 (ٔ).غأنو آمِ  كسا، الحخكي السفخس

 ،والسيل لمشػم، األرق والخسػل: ومغ اآلثار ال انبية ليحه العبلجات
ولقمههب الحههاالت ، والخعذههة، وآالم الههبصغ، والرههجا ، وفقههج الذههيية لمصعههام

                                                           
الضهههههههصخاب لذهههههههتت االنتبهههههههاه وفهههههههخس الحخكهههههههة  إشهههههههخاقانطهههههههخ: مػقههههههه  جسعيهههههههة (ٔ)

https://adhd.org.sa 

https://adhd.org.sa/
https://adhd.org.sa/
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ػ  مغ بجت بوبالتجرج اعج أم ،اولكغ معطع ىحه اآلثار لدول لمقائي  ، السداجية
 العبلج.

عرههبية أي نخكههات ال إراديههة ويدههبب اعههس األنههػا  ضيههػر لههػازم 
وفههي ىههحه الحالههة نخاجهه  السههخيس الصبيههب ، ادههبب لقمههز اعههس العزههبلت

قههج يحرههل لدههار  فههي دقههات وفههي نههاالت نههادرة ، لمبحههث عههغ عههبلج أندههب
 .افػرإ أو لذش ات نمدم عمى إثخىا مخاجعة الصبيب ، القمب أو شفح جمجي

أو ، شفهاليعوكسا أن أك خ ما يخيف أوليات األمػر إن كان العهبلج أل
امتخجام ىحه العقاقيخ يحتاج لفتخة عبلجيهة شػيمهة ىػ أن العبلج االخاشجنغ 

خاصة أن اعزيا مسها يرهشف عمهى أن أثهخه  مسا نخدي إلى نرػل اإلدمان
مسههها ي عهههل لجاولهههو بهههيغ ، قرهههيخ السهههجت نهههخدي إلهههى مهههعادة آنيهههة عارمهههة

 .(ٔ)اا مسكشإ السخاىقيغ أمخإ 

  

                                                           
. مػقههههههههههههه  وب شهههههههههههههب ٘٘ٔاضهههههههههههههصخااات ضهههههههههههههتف االنتبهههههههههههههاه، صانطهههههههههههههخ: (ٔ)

https://www.webteb.com 
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 االكزئبة (، انغضت، انلعرعالخبد ضجظ انضهىن )  :ادلجحث انثبمن
 :عهى صجيم ادلثبل

نشتذخ في وقتشا ىهحا الك يهخ مهغ االضهصخااات الدهمػكية التهي يكهػن 
دههبب عزههػي أو خمههل عرههبي أو نفدههي يحههجث عشههج ازديههاد إمهها امشذههخىا 

ومسارمة نيالو وأدات ، وعجم قجرة الفخد عمى لسالظ نفدو، ضغػشات الحياة
 .(ٔ)وواجبالو السصمػبة مشوالتدامالو 

 ؛وقج ذكخت الحعخ والغزب واالكتئاب عمهى مهبيل الس هال ال الحرهخ
 الهحعخ مه بلإ ف ،ألن الدمػكيات السدع ة التي لحتاج إلهى ضهب  ولحكهع ك يهخة

أو ، كسغ يراب االيم  عشج ركهػب الصيهارة، نالة اليم  والخػف الذجنج ػى
احيهث ، مذهاىجة قصهة فهي الذهار أو عشهج ، أو العاليهة، في األماكغ السغمقة

يرههاب اإلندههان ااضههصخاب شههجنج يفقههجه القههجرة عمههى الههتحكع فههي انفعااللههو 
 .(ٕ)صػلو ونخكتوشبقة و 

التههي لح ههب العقههل عههغ التفكيههخ  اإلغههبلقوالغزههب السههخاد اههو نالههة 
، ويهتكمع اا ودنشإهغيهخ الئقهة عخفإهفيقهػم الغزهبان بترهخفات  ،فتغصيو، دميعال
 .(ٖ)مسا نػقعو وغيخه اسذاكل كبيخة ، االنقإ كبلم نشجم عميو ا

ا في ىهحا العرهخ ندهب مها وأما االكتئاب فيػ أك خ األمخاض انتذارإ 
ىػ مدههتػيات ومخانههل اعزههيا و مشطسههة الرههحة العالسيههة،إنرههائية ورد فههي 
وىهػ مهخض يرهيب الهشفذ نهخثخ عمهى ، ا قج لػدي احياة اإلندانخصيخة جج  

                                                           
 /123esaaf.comانطخ: السػمػعة الصبية العخبية  (ٔ)
 /https://se77ah.comانطخ: مػمػعة الرحة العخبية (ٕ)
 /https://www.webteb.comانطخ: مػق  وب شب (ٖ)

https://se77ah.com/
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شهه نو أن نههخدي إلههى العجنههج مههغ السذههاكل ومههغ ، شخيقههة التفكيههخ والترههخف
احيث يكهػن السرهاب غيهخ قهادر عمهى مػاصهمة نيالهو  ؛العاشفية وال دسية

رغبهههة فهههي أدات أي شهههيت نتهههى مههها  فهههبل ي هههج، اليػميهههة االذهههكل الصبيعهههي
 .(ٔ)يحب

لحتهاج ، وىحه الدمػكيات قج لرل إلى مخنمة مخضية معيقة وخصخة
وقج لكههػن أادهه  مههغ ذلههظ احيههث ،إلههى لههجخل شبههي ا انههب اإلرشههاد الشفدههي

 نبيا عغ شخيق مخشج أو أخرائي نفدي.حمسكغ عبلجيا أو لي

عبلج مهخض مهغ ح لكسا أن لمظ الدمػكيات قج لكػن نتاج عبلج نتخّ 
ا لرل إلهى مخنمهة ممبية مدع ة جج   اف آثارإ ، فبعس العبلجات لخمّ األمخاض

مفدهجة لخكيها  لكغ عشج مقارنة السفامج ن ج أن، السخض الحي يحتاج عبلج
وىههػ لصبيههق لمقاعههجة الفقييههة التههي لقههػل: ف إَذا ، أشههج مههغ مفدههجة أخههحىا

 .  (ٕ)َلَعاَرَض َمْفَدَجَلاِن ُروِعَي َأْعَطُسُيَسا َضَخرإا ِااْرِلَكاِب َأَخفِِّيَساف

  

                                                           
 www.who.intانطخ: مػق  مشطسة الرحة العالسية  (ٔ)
بغ أبي اكخ جبلل الجنغ الديػشي، دار الكتب العمسية، األشباه والشطائخ، عبج الخنسغ (ٕ)

 .ٖٛم، ص ٜٜٓٔ -ىه ٔٔٗٔ، ٔس
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 ثعالخبد ضجظ انضهىنادلخزبرح رأثر انعجبداد  :انفصم انثبن 
ا كههان أو العبلجههات إي ابي ههفههي ىههحا الفرههل أنههاقر أثههخ لشههاول لمههظ 

والح  اذكل م سل عهام ، ،والدكاةى العبادات السختارة وىي الربلةا عمممبي  
ألنهو ميخزه  لقاعهجة ف  ؛والرهيام اذهكل خهاص، لعجم وجػد أثخ كبيهخ اهالى

 الزخر ندال ف.
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، عبماخ انز  رزأثر ثعالخبد ضجظ انضاهىن فرائضان :ادلجحث األول
 ولصىر االنزجبه خبصخوعالخبد فرط احلركخ 

، ا درجات السهخض إلهى أربعهة أقدهام أو مدهتػياتع الفقيات قجيسإ قدَّ 
نتي يدهيل معخفهة أثهخ السهخض عمهى العبهادات مهغ نيهث التكميهف الذهخعي 

 :واألخح االخخرة؛ وىحه األقدام ىي

كالحي يريب غالب الشاس في فتهخة مهغ  : َمَخض  ادي ولاْلِقْدُع األ 
أي الهحي ال نتخلهب عمهى اإلصهااة اههو  يهخ السخيههف؛وىهػ السهخض غ، الفتهخات

ِمْ ههل: َوَجههِ  اْلَعههْيِغ،  ؛أو السههػت، تمف ،أو الزههخر البههالىعػاقههب وخيسههة؛ كههال
ْخسِ  ووج  َجاِ  اْلَيِديِخ، والحسهى البدهيصة، الزِّ فالسرهاب ا نهج ىهحه  ؛ َوالرُّ

ِحيِح. عُنكْ  العمل ي خح  الرَّ

ةُ  اْلِقْدعُ  - ، أي التي لصػل فتخة اإلصااة بيا، ال َّاِني: اأْلْمَخاُض اْلُسْسَتجَّ
، والحسى (ٔ) َكاْلُ َحامِ  أو التمف، كاأللع الذجنج ؛ويحرل بيا الزخر

ل (ٕ)َواْلَفاِلُ  ، التي لصػل وىي أمخاض أشج ، (ٗ)، والذقيقة(ٖ)، َوالدُّ
ويعػد صانبيا لسسارمة ، ا لدتقخإال أنيا االعبلج غالبإ  قبميا مغ التي

 .نيالو الصبيعية

                                                           
العزههػية، يهه ثخ عمههى ال مههج واألعرههاب البكتيخياىههػ مههخض مههدمغ لدههببو أنههج أنههػا  (ٔ)

 وال ياز التشفدي والعيػن، ويخدي إلى لمف متدانج إذا لع يعال .
 ا االذمل الشرفي.ما يعخف شبي  (ٕ)
مخض معجي شائ  وقالل في ك يخ مهغ الحهاالت، لدهببو مهبلالت مختمفهة وىػ الجرن، (ٖ)

 مغ البكتيخيا، نياجع الخئة، ومسكغ أن يدبب التمف ألجدات داخمية أخخت.
 الرجا  الشرفي.(ٗ)
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هه ا مهها نههخدي إلههى لههجىػر اْلِقْدههُع ال َّاِلههُث: السههخض الخصيههخ الههحي غالبإ
ػن ؛ أي كهالس شَفهِإْن َكهاَن َعْقُمهُو َقهِج اْخَتهل: العقمية أو الشفديةنالة اإلندان 

ِلَعِصيَِّتهِو،  َفَيهَحا َكالسيهت اَل ُنْكهَع ِلَكبَلِمهِو َوالَ ، الحي ال يفيع أو يقهجر السرهمحة
، َوِإْن َكاَن َثاِبَت اْلَعْقهل َلهْع ، فتخلف  أىميتو ولكميفو أِلنَُّو اَل َنْبَقى َلُو َعْقل  َثاِبت 

ُفُو َوَلَبخُُّعُو. ؛(ٔ)َنَتَغيَّْخ   َصحَّ َلَرخُّ

َماِل، َفَيْخَتهل َعْقهل َصهاِنِبِو  اْلِقْدُع الخَّاِاُ : السخض الهحيَ ُنهَخثُِّخ ِفهي الهجِّ
لتهي يحرهل بيها لمهف ا َوَجهُ  اْلَقْمهِب َوالخَِّئهِة َوَأْمَ اِلَيها وَ أ،جرك؛ كالغيبػبة فبل ن

 .ا لحياة اإلندان الصبيعيةيكػن عائقإ ، لعزػ رئيدي

والسذاىج مهغ الػاقه  أن لمهظ األمهخاض قهج لتخمهف زوايها الشطهخ ليها 
 ؛والدههيصخة عمييهها مههغ زمههغ آلخههخ ،مههغ نيههث خصػرليهها أو لههػافخ عبلجيهها

لسهها أشههكل  َأْىههل اْلَسْعِخَفههةِ  َصههخََّح ُجْسُيههػُر اْلُفَقَيههاِت ِاَ نَّههُو َنْخِجههُ  ِإَلههى َقههْػل َ لههحلظ
 .(ٕ)َوُىُع اأْلِشبَّاُت، أِلنَُّيْع َأْىل اْلِخْبَخِة ِبَحِلَظ َوالتَّْ ِخَبِة َواْلَسْعِخَفةِ ، أمخه

َمِف َأنَُّو َأَااَح اْلِفْصَخ ِاُكلِّ  ، َنتَّى ِمْغ َوَج ِ  َوُنِكَي َعْغ َاْعِس الدَّ  َمَخض 
هههْخِس؛  ْصهههَبِ  َوالزِّ َوأِلَنَّ ،  اهههالعسػم الهههحي جهههات فهههي اآليهههة الكخيسهههةعسهههبلإ اإلِْ

 يُس. سخ و، فكحلظ الْ ينباح َلو اْلفْصخ َوِإن لع يحت  إل خاْلُسداف

                                                           
كسهها يدهههسى ب شهههائي القصهههب فهههي وقتشههها الحهههالي، وكهههحلظ الرهههخ ، واالكتئهههاب السخضهههي (ٔ)

 الذجنج.
الكافي في فقو اإلمام أنسج، أبػ دمحم مػفق الجنغ عبج هللا بغ أنسج بهغ دمحم بهغ  انطخ:(ٕ)

. السػمػعة ٓٗٗ، ص ٔم، جٜٜٗٔ -ىه  ٗٔٗٔ، ٔقجامة، دار الكتب العمسية، س
 ٕٚٗٔ - ٗٓٗٔالكػيههت،  –الفقييههة الكػيتيههة، وزارة األوقههاف والذههئػن اإلمههبلمية 

 .ٖ٘٘، ص ٖٙفػة، مرخ، ج الدبلمل الكػيت، مصاا  دار الر ، دارٕىه،  س
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هْيِخ، اَل ألَ  ،لكغ الهخاجح فهي السده لة أن الرهيام نمدمهو نَّهُو َشهاِىج  ِلمذَّ
ههْػُم،  ههِحيِح، َواآْلَيههُة َمْخُرػَصههة  ِفههي اْلُسَدههاِفِخ َواْلَسههِخيِس  فيههػُنْخِذيههِو الرَّ َكالرَّ

َفِخ اْلَقِريخِ   .َجِسيعإا ِبَجِليِل َأنَّ اْلُسَداِفَخ اَل ُنَباُح َلُو اْلِفْصُخ ِفي الدَّ

فَ اْلسخيس َأنَّ و َواْلَفْخق َبيغ اْلُسدافخ  ُىػ وَ ُاْعتِبخْت فيو اْلَسِطشَّة،  خالدَّ
َفُخ الصَِّػيلُ  ِة اَل  ؛الدَّ َنْيُث َلْع ُيْسكْغ اْعِتَبار اْلِحْكَسة ِبَشْفِدهَيا، َفهِإنَّ َقِميهَل اْلَسَذهقَّ

هههَفُخ  ُنِبههيُح، َوَكِ يَخَىهها اَل َضههاِاَ  َلههُو ِفههي َنْفِدههِو، َفههاْعُتِبَخْت ِاَسِطشَِّتَيهها، َوُىههَػ الدَّ
ا ا َوَعهَجمإ َواْلَسهَخُض اَل َضهاِاَ  َلهُو؛ َفهِإنَّ  ،الصَِّػيُل، َفَجاَر اْلُحْكُع َمَ  اْلَسِطشَّهِة ُوُجهػدإ

هْػِم ، لرهْػم  ا اأْلَْمَخاَض َلْخَتِمهُف، ِمْشَيها َمها َيُزهخُّ َصهاِنَبوُ  َوِمْشَيها َمها اَل َأَثهَخ ِلمرَّ
مَِّل، َواْلَقْخَنهههِة اْلَيِدهههيَخِة،  ْصهههَبِ ، َوالهههجُّ هههْخِس، َوُجهههْخح  ِفهههي اإلِْ ِفيهههِو، َكَػَجهههِ  الزِّ

اِه َذِلهههَظ، َفَمهههْع َيْرهههُمْح اْلَسهههَخُض َضهههاِاصإا، َوَأْمَكهههَغ اْعِتَبهههاُر ، َوَأْشهههبَ (ٔ)َواْلَ هههَخِب 
َخُر، َفَػَجَب اْعِتَباُرهُ   .اْلِحْكَسِة، َوُىَػ َما ُيَخاُف ِمْشُو الزَّ

هههل اْلسهههخيس  ؛فهههِإذا ثبهههت ىهههحا م مههه  ىهههحا، فقهههْج فعهههل اصهههو فهههِإْن لحسَّ
ُشُو مْغ اإِلْضخاِر ِبَشْفِدِو، وَ  ِ َلَعهاَلى، َوَقُبهػَل مْكخوىإا؛ لسا نتَزسَّ َُّ َلْخِكِو َلْخِفيهَف 

ُرْخَرههِتِو، َوَيِرههحُّ َصههْػُمُو َوُيْ ِدُئههُو؛ أِلَنَّههُو َعِديَسههة  ُأِبههيَح َلْخُكَيهها ُرْخَرههة ، َفههِإَذا 
اُح اْلُ ُسَعِة إَذا َنَزَخَىا، َوَالَّهِحي ُنَبه َلَحسََّمُو َأْجدَْأُه، َكاْلَسِخيِس الَِّحي ُنَباُح َلُو َلْخكُ 
بَلِة إَذا َقاَم ِفيَيا.    َلُو َلْخُك اْلِقَياِم ِفي الرَّ

ههَياِم، َكههاْلَسِخيسِ  ههِحيُح الَّههِحي َيْخَذههى اْلَسههَخَض ِاالرِّ الَّههِحي َيَخههاُف  َوالرَّ
ُد  ها َنَتَ هجَّ ِزَياَدَلُو ِفي إَااَنِة اْلِفْصِخ؛ أِلَنَّ اْلَسِخيَس إنََّسا ُأِبيَح َلُو اْلِفْصهُخ َخْػفإها ِمسَّ

                                                           
 مخض جمجي.(ٔ)
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ِد اْلَسهههَخِض ِفهههي  ِاِرهههَياِمِو، ِمهههْغ ِزَيهههاَدِة اْلَسهههَخِض َوَلَصاُوِلهههِو، َفهههاْلَخْػُف ِمهههْغ َلَ هههجُّ
 .(ٔ)َمْعَشاهُ 

لشهاس يطشهػن أن العبلجهات الكيسيائيهة لكهػن إلى وقت قخيب كهان او 
وأن الدههمػك السزههصخب أيههاإ كههان نػعههو أو مههببو ، لؤلمههخاض العزههػية فقهه 

االجتسهاعي أو  األخرهائييقػم بيها  والتي، نفدي إرشاديحتاج إلى جمدات 
نخفزهههػن فتهههخت الك يهههخ مهههغ األىهههل أو نتهههى البهههالغيغ  ، السخشهههج الشفدهههي

وبعزهيع ، كانهت بػصهفة مهغ معهال  مخهتزالعبلجات الكيسيائية نتهى وإن 
 أو عقمهههي ا لخمهههل نفدهههيعمهههى الهههخغع مهههغ اضهههصخاب نيهههاليع اليػميهههة لبعإههه

عمهى ، نخفزػن الحىاب لمصبيب الشفدي اح ة أنيع أصحات وليدػا م هانيغ
 .سحسذىاب العقل ال السخض الشفدي ىػاعتبار أن 

ولكغ م  لفذي األمهخاض الشفدهية والعقميهة ضيهخت الحاجهة السمحهة 
ويتشههاول عمههع  ،لمعههبلج الكيسيههائي إلههى جانههب العههبلج الدههمػكي أو التخبههػي 

 ،الشفذ األمخاض الشفدية والعقمية لحت شكل لقدهيسات ولرهشيفات متعهجدة
 .(ٕ)فيي إما أن لكػن نفدية عربية، وإما أن لكػن عقمية

ولههػ أردنهها أن ندههتعخض األثههخ الدههمبي عمههى العبههادات نههيغ لشههاول 
بهههل أن لعهههاشي  ؛الشفدهههية والعقميهههة مهههش ج أنهههو محهههجودالسهههخيس لمعبلجهههات 

                                                           
دمحم مػفهق الههجنغ عبهج هللا بهغ أنسهج بهغ دمحم بهغ قجامههة  يانطهخ: السغشهي البهغ قجامهةأب(ٔ)

، ٖثع الجمذقي الحشبمي، الذييخ اابغ قجامهة السقجمهي، مكتبهة القهاىخة، ج ،السقجمي
 .ٙ٘ٔص 

انطهههههههههههههههخ: مجونهههههههههههههههة عهههههههههههههههالع عمهههههههههههههههع الهههههههههههههههشفذ ،د.صهههههههههههههههالح الحسهههههههههههههههبلوي (ٕ)
arabpsycho.blogspot.com/2010/10/blog-post.html 



 

 فزط احلزكة وقصىر االنتباه ) دراسة شزعية يف أثز هذا االضطزاب على الفزائض عامة والصيام خاصة(

777 

ارهههػرة السههخيس عمهههى أن يسههارس نيالهههو  مدهههاعجةالعبلجههات نيهههجف إلههى 
صههحية مههميسة، ومههغ ذلههظ القيههام االعبههادات التههي كمفههو هللا مههبحانو ولعههالى 
بيهها؛ فالعبههادات مههغ صههبلة وصههيام وزكههاة ونهه  كسهها أنيهها لكههاليف شههخعية 

ىهي كهحلظ لحقهق لئلندهان الخانهة والصس نيشهة ، نخدنيا السدمع شاعة لخالقهو
 .مخاض والذخور السادية والسعشػيةولقيو مغ األ، واالمتقخار الشفدي

 
 
 ثبنعالجر فريضخ انصالح ادلطهت األول: رأث
وأول مهههها يحامههههب عميههههو السههههخت نههههػم ، (ٔ)عسههههػد الههههجنغ الرههههبلة

ادهبب أثخ مهمبي عمييها إذا كانهت لهخدي إلهى ل خيخىها القيامةلتمظ العبلجات 
نيهههث  ؛كههه ثخ جهههانبي الهههحي لخمفهههو اعهههس العبلجهههات (ٕ)االمهههتغخاق اهههالشػم

وغالههب ، فتتههجاخل أوقههات الرههبلة، يدههتغخق السههخيس اههالشػم لفتههخات شػيمههة
ألنيهها مههغ فئههة السحفههدات التههي ، عبلجههات ضههب  الدههمػك ال لههخدي إلههى ذلههظ
لقتزههي  (ٖ)فههإن كانههت الزههخورة ؛لههخدي إلههى زيههادة الشذههاس ولههيذ العكههذ

فهبل ، العبلجات التي مغ آثارىا الدمبية الشػم العسيق أو لفتخات شػيمةلشاول 
فقههج أوجههجت الذههخيعة اإلمههبلمية  ،(٘)والزههخر نههدال ، (ٗ)ضههخار ضههخر وال

                                                           
 قال ملسو هيلع هللا ىلص قال: )رأس األمخ اإلمبلم وعسػده الربلة( وصححو لغيخه األلباني رنسو هللا.(ٔ)
اعههس العبلجههات الجوائيههة لدههبب آثههار جانبيههة كاالمههتغخاق فههي الشههػم لدههاعات شػيمههة، (ٕ)

 /.https://www.altibbi.comت انطخ مػق  الصبي اآلثار ال انية لمجوا
التهههي يحرهههل اعهههجميا نرهههػل مهههػت، أو مهههخض، أو الع هههد عهههغ قهههال ابهههغ ليسيهههة:ف (ٖ)

الػاجبههات ف انطههخ: م سههػ  الفتههاوي، لحقيههق عبههجالخنسغ بههغ دمحم، م سهه  السمههظ فيههج 
 . ٕٕٙ ٕ، ٖٔىه، ج ٙٔٗٔلصباعة السرحف، 

 خر ندال (.نجنث الشبي ملسو هيلع هللا ىلص، وىػ أصل قاعجة ) الز(ٗ)
 قاعجة مغ القػاعج الخسدة الكمية.(٘)
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الهحي كال س  الرػري و ، ؛ كقزات الربلة اعج خخوج وقتيارخرة لمسخيس
 ا عمهى مها جهات عهغ الشبهي صهمى هللامغ أىل العمع امتشادإ  السحققػن قال او 

أن الشبهي جسه  بهيغ الطيهخ : عميو ومهمع عهغ ابهغ عبهاس رضهي هللا عشيسها
ن السهخاد اهال س  إقهالػا  ،والعرخ والسغخب والعذات مغ غيخ خهػف وال مهفخ

ع يولقهج، احيهث يكفهي أن نخدنيهاالربلة األولى إلى آخهخ وقتيها  ل خيخ :ىشا
 لكشههو لههيذ، فيطشههو مههغ نههخاه أنههو جسهه ، وقتيهها  انيههة فههي أول جههدت مههغ ال

 .  (ٔ)كحلظ

أثهخ إي هابي لهو فخس الشذهاس وقرهػر االنتبهاه عبلجات اضصخاب أما 
ا عمهى أن يكهػن أك هخ ثبالإه ينيها لدهاعج السرهمإنيث ؛عمى فخيزهة الرهبلة

والقهجرة عمهى ، كسا أنيا لداعجه عمهى االنتطهام بيها، وأقل نخكة ،في صبللو
ولحكخ أدائيا؛ فالسراب بيحا االضصخاب معهخوف عشهو أنهو ، لحقيق الخذػ 

والرهبلة وغيهخ ذلهظ مسها  (ٕ)ضعيف في مػاضبتو عمى األماميات كالشطافهة
 يحتاج لكخار.

 
 
 ثبنعالج زكبحر فريضخ انادلطهت انثبن : رأث
فبل لته ثخ ىهحه الفخيزهة اعبلجهات ضهب  الدهمػك بػجهو ، وأما الدكاة

إال مهغ جانهب  وقرهػر االنتبهاه بػجهو خهاصوال اعبلجات فخس الحخكة ، عام

                                                           
. ٕٓٓ، ص ٕىههه، مكتبههة القههاىخة ، جٖٛٛٔانطههخ: السغشههي البههغ قجامههة السقجمههي، (ٔ)

مغشههي السحتههاج إلههى معخفههة معههاني ألفههاظ السشيههاج، الخصيههب الذههخبيشي، دار الكتههب 
ىههه، ٗٓٗٔالفقييههة الكػيتيههة،  . السػمههػعةٜٕ٘، ص ٔىههه، ج٘ٔٗٔ، ٔالعمسيههة، س

 .ٜٕٓ، ص ٘ٔ، دار الدبلمل الكػيت، جدت ٕس
 لفخير األمشان، واالمتحسام، وغدل اليجنغ.(ٕ)
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فكسا قمشا لشهاول العبلجهات ، وقيستيا عشج السراب ااالضصخاب ،ل كيج معشاىا
، وفيههع، لدههاعج السرههاب عمههى لحدههيغ عسههل العقههل اكههل جػانبههو مههغ إدراك

 . ورب ، ولحكخ، ولحميل

 
 
 ثبنعالج ر فريضخ احلحادلطهت انثبنث: رأث

الدهمػك ضهب  ال لتعهارض بتالها مه  عبلجهات ، وكحلظ فخيزة الحه 
نيها لزهب  مهمػك إنيهث  ؛بل قج يكػن ليا أثخ إي ابي عمى أدات الحه  (ٔ)

هه، الههحي يعههاني مههغ خمههل مهها اإلندههان ، ا ورانههةا واندهه امإ فيكههػن أك ههخ الدانإ
، ولحقيق الخذهػ ، والشذاس ألدات السشامظ، ولعيشو عمى التخكيد في العبادة

 .والقجرة عمى التعبج

 
 
 ثبنعالجر فريضخ انصيبو ادلطهت انراثع: رأث
نهو يقتزهي إنيهث  ؛فيػ مح  الجرامهة فهي ىهحا البحهثوأما الريام 

وىي الفتهخة التهي يحتهاج فييها ، اإلمداك مغ شمػ  الف خ إلى غياب الذسذ
، أو انجفاعيهة، ا فهي االنتبهاهمهػات كهان قرهػرإ -السراب ااضصخاب الدهمػك 

عبلجالههو نتههى لدههاعجه عمههى الجرامههة والتحرههيل إن كههان  -أو فههخس نخكههة
هه واإلن ههازوعمههى السػاضبههة ، ا فههي السجرمههة أو ال امعههةشالبإهه ، اإن كههان مػضفإ

أو إنههحات وعمههى ضههب  مههمػك االنجفاعيههة نتههى ال نتههػرس صههانبو االسذههاكل 
فكسها ىهػ معهخوف نبهجأ له ثيخ العهبلج اعهج لشاولهو بشرهف مهاعة كسها  و،نفد

ويستج إلى مهت أو ثسهان مهاعات وىهػ األمهخ الهحي ، واألشباتقخر الريادلة 
، يقتزي لشاولو قبل الخهخوج مهغ السشهدل نتهى لتحقهق الفائهجة السخجهػة مشهو

                                                           
 أعشي: العقاقيخ واألدوية الكيسيائية وآثارىا.(ٔ)
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فتمظ العبلجات ليدهت كغيخىها مسها يسكهغ لخنيهل لشاولهو مه  مها نتشامهب مه  
وقت اإلمداك واإلفصار دون إنجاث أي ضخر لمسخيس أو أي ل خيخ لمخصهة 

 العبلجية.

معتبخة في الذخيعة اإلمبلمية ومبيحة لمفصخ  ل لعج ىحه األمبابفي
 في رمزانب 

َياُم َكَسا ُكِتهَب َعَمهى قال لعالى:  } َيا َأنَُّيا الَِّحنَغ آَمُشػا ُكِتَب َعَمْيُكُع الرِّ
ها َمْعهُجوَدات  َفَسهْغ َكهاَن ِمهْشُكعْ  ها َأْو  الَِّحنَغ ِمْغ َقهْبِمُكْع َلَعمَُّكهْع َلتَُّقهػَن َ َأيَّامإ َمِخيزإ

ة  ِمْغ َأيَّام  ُأَخَخ َوَعَمى الَِّحنَغ ُيِصيُقػَنُو ِفْجَية  َشَعهاُم ِمْدهِكيغ  َفَسهْغ  َعَمى َمَفخ  َفِعجَّ
َلَصههػََّ  َخْيههخإا َفُيههَػ َخْيههخ  َلههُو َوَأْن َلُرههػُمػا َخْيههخ  َلُكههْع ِإْن ُكْشههُتْع َلْعَمُسههػَن َ َشههْيُخ 

َشات  ِمَغ اْلُيَجت َواْلُفْخَقاِن َفَسهْغ َرَمَزاَن الَِّحي ُأْنِدَل فِ  ت ِلمشَّاِس َوَبيِّ يِو اْلُقْخآُن ُىجإ
ة  ِمهْغ َأيَّهام   ها َأْو َعَمهى َمهَفخ  َفِعهجَّ هْيَخ َفْمَيُرهْسُو َوَمهْغ َكهاَن َمِخيزإ َشِيَج ِمْشُكُع الذَّ

ُ ِاُكُع اْلُيْدَخ َواَل ُنِخيُج ِاُكُع اْلُعْدَخ وَ  َُّ َ َعَمى ُأَخَخ ُنِخيُج  َُّ َة َوِلُتَكبُِّخوا  ِلُتْكِسُمػا اْلِعجَّ
 (ٔ)َما َىَجاُكْع َوَلَعمَُّكْع َلْذُكُخوَن {

في عمى كل مدمع ا وجعمو واجبإ ، فقج شخ  هللا لبارك ولعالى الريام
وناجههة ، لسهها يرههيبو مههغ ضههتف ووىههغ وامههت شى السههخيس، شههيخ رمزههان
 . الدفخ مغ مذقة ولعب  السدافخ لسا في وامت شى، لمصعام والجوات

ولرهههيب أجهههدات مختمفهههة مهههغ أعزهههات ، واألمهههخاض ك يهههخة ومتشػعهههو
ولختمههف فههي ، وبعزههيا عرههبي، وبعزههيا عزههػي وبعزههيا نفدههي، ال دههع

 فميذ؛اإلفصههار عسههػم رخرههةفههي داخمههو كميهها فميدههت ، نههجليا وفههي أثخىهها
وال نهج يّصهخد عشهج ، لمسذقة السعتبخة في التخفيفات ضهاا  معهيغ مخرهػص

                                                           
 (. ٘ٛٔ-ٖٛٔية ) آمػرة البقخة (ٔ)
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جسيههههه  الشهههههاس،  لهههههحلظ أقهههههام الذهههههخ  الدهههههبب مقهههههام العمهههههة فهههههي جسمهههههة 
وأمهها لقههجنخ ، ألنههو مطشههة الزههتف ؛ا لمخخرههةفاعتههب السههخض مههببإ ،الخخز

عمهى فهي مخضهو  ي ؛ فك يخ مغ الشهاس قهػ الزتف فيػ راج  لمسخيس نفدو
وقههج يقهه  لحههت مدههسى السههخض مههاال نتشههافى مهه  ، مهها ال يقههػت عميههو اآلخههخ
ػ مههخض جمههجي لكشههو ال يعيههق الرههيام وال لػجههج ؛ ىههالرههيام كههالبخص مهه بلإ 

 .مرمحة مغ لخكو

 :عمهى أنيهاالسػافقهات  كتااو فيالخخرة مام الذاشبي وقج عخف اإل
مه  االقترهار ، امت شات مهغ أصهل كمهي يقتزهي السشه ، فما شخ  لعحر شاق

 . (ٔ)عمى مػاض  الحاجة فيو ف
ْخَرِة وقال في مػض  آخخ َواْلَسَذاقُّ لختمف ، اْلَسَذقة: فِإنَّ َمَبَب الخُّ

اههالقػة والزههتف وبحدههب اأْلَْنههَػاِل، َوِبَحَدههِب ُقههػَِّة اْلَعههدَاِئِع َوَضههْعِفَيا، َوِبَحَدههَب 
 .(ٕ)اأْلَْزَماِن، َوِبَحَدِب اأْلَْعَساِل ف

  

                                                           
ع، دار ابغ ليديخ السػافقات، إبخاىيع بغ مػمى المخسي الذاشبي، ليحنب: نعسان جغي(ٔ)

 . ٕٓٔ، ص ٔم، سٕٓٔٓندم، 
انطخ: السػافقات، إبخاىيع بغ مػمى بغ دمحم المخسهي الذهييخ االذهاشبي، لحقيهق: أبهػ (ٕ)

، ٔم، جٜٜٚٔىههه/ ٚٔٗٔعبيههجة مذههيػر بههغ ندههغ آل مههمسان، دار ابههغ عفههان، س 
 .٘ٛٗص 
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صابة ثفارط رماذير ادلصاهحخ وادلفضاذح ا حابل ادل: ادلجحث انثابن 
 .اننيبط وريزذ االنزجبه

وضهب  الحخكهة ؛ مصمهب أمامهي لمتفاعهل ، وضب  الهشفذ،  نتباهاال 
فهي مقابهل أن . والقيام االػاجبات عمى أكسهل وجهو، م  الحياة اذكل صحيح

ويخدي إلى ، لحلظ وفخس الحخكة ؛ معيق، وعجم ضب  الشفذ، لذتت االنتباه
قامت اعس الجرامهات  نيث؛وخدائخ كبيخة، لعخض الذخز لسذاكل عجنجة

التي لقارن بيغ ممػك السراب بيهحا االضهصخاب قبهل وصهف العهبلج والبهجت 
النطههت أن معههجل ، وبعههج االلتههدام اههو كسهها يقههخر الصبيههب السعههال ، بتشاولههو

بهجأ نتفاعهل وأن السراب ، ال خائع والدمػك السدتيتخ قل نرااو اذكل كبيخ
بهج ىشها مهغ التفخيهق بهيغ لكهغ ال ؛(ٔ)م  الس تس  ارهػرة إي ابيهة ممحػضهة

ي ىههاليغ فههف، الدههمػك السخضههي أو الههحي يكههػن عههخض جههانبي لعههبلج آخههخ
ويحتهههاج إلهههى لهههجخل دوائهههي ، الحهههالتيغ يكهههػن الذهههخز مغمهههػب عمهههى أمهههخه

وبهيغ الدهمػك الصبعهي الهحي ، ومداعجلو عمهى ضهب  نفدهو، لتحديغ نالتو
ىهحه ففهي ، أو كعخض جانبي لعبلج آخهخ، يكػن غيخ نال  عغ خمل دماغي

فهاألمخ داخهل فهي ، صهانبيا عهالق الحالة ضب  الشفذ مدهخولية لقه  عمهى
وىههحه الحالههة ال انيههة ليدههت ، نههو يحتههاج إلههى م اىههجة ولههجريبإنيث ؛قجرلههو

 مح  درامتي في ىحا البحث.

                                                           
نهػفسبخ -ٖٕ، بتهاريدمحم ٖٛ، العجد اإلنتخنتعمى شبكة  اإللكتخونيةان يجخيجة الب :انطخ(ٔ)

 )عبلج لذتت االنتباه يقمل ال خيسة(. :، مقال اعشػانٕٕٔٓ-
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خزعشاىا لمقاعهجة الفقييهة التهي لقهػل اه ن أوأما الحالة األولى فإذا 
يكههػن الفصههخ لشههاول العههبلج ف، (ٔ)فدفهه  السفامههج أولههى مههغ جمههب السرههالحف

ألن السفامهج التهي لتخلهب عمهى لهخك الهجوات ؛السشامهب ىشها أولهى مهغ الرهيام
 .يا مغ الريامئأولى بجر 

فَفِإَذا َلَعاَرَضْت َمْفَدَجة  َوَمْرَمَحة  : قال ابغ ن يع في األشباه والشطائخ
هها؛ أِلَنَّ اْعِتَشههاَت  َم َدْفههُ  اْلَسْفَدههَجِة َغاِلبإ ههْخِ  ِااْلَسْشِييَّههاِت َأَشههجُّ ِمههْغ اْعِتَشاِئههِو ُقههجِّ الذَّ

ههبَلُم }إَذا َأَمههْخُلُكْع ِاَذههْيت  َفههْ ُلػا ِمْشههُو َمهها (ٕ)فِااْلَسههْ ُمػَراتِ  ، َوِلههَحا َقههاَل َعَمْيههِو الدَّ
 .(ٖ)اْمَتَصْعُتْع، َوِإَذا َنَيْيُتُكْع َعْغ َشْيت  َفاْجَتِشُبػُه{

ُخو عمى أن ُر ِاَقْجِرَىاو َما ُأِبيَح ِلمزَّ ، فإن كان نال السهخيس (ٗ)َرِة ُيَقجَّ
كحرهػل الصالهب ؛ال يدتجعي لشاول العبلج النتفهات الحاجهة لهو فهي وقهت ما

عمههههى إجههههازة فههههبل يحتههههاج أن يحفههههد التخكيههههد ألدات االختبههههارات والػاجبههههات 
فبل ي ػز لو أن يفصخ رمزان النتفات العمة التي مغ أجميها أبهيح ، الجرامية
 . لو الفصخ

  

                                                           
األشباه والشطائخ، زيهغ الهجنغ ابهغ ن هيع، لحقيهق: زكخيها عسيهخات، دار الكتهب العمسيهة، (ٔ)

 .ٛٚم، ص ٜٜٔ، ٔلبشان، س –بيخوت 
 .ٛٚاألشباه والشطائخ، ابغ ن يع، ص (ٕ)
 :( الحهجنث رقهعٕٛ٘ٙ/ٙبهي ىخيهخة ) خخجو اإلمام البخاري في صحيحو ادهشجه عهغ أ(ٖ)

 ( ااب االقتجات ادشغ رمػل هللا ملسو هيلع هللا ىلص. ٛ٘ٛٙ)
 .ٖٚاألشباه والشطائخ، ابغ ن يع، ص (ٗ)
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 انصيبو وعالخبد ضجظ انضهىن :ادلجحث انثبنث
ه مهغ عسميهات  اإلندهانا لسها نهجور داخهل عقهل يعتبخ الدمػك انعكامإ

قهج لبهجر ، اا أو عرهبي  نفدي   مػات كانوألن اإلندان عخضة لمسخض  ؛معقجة
مشو اعس الترخفات التي لحتاج إلى لهجخل دوائهي لمتخفيهف مهغ نهجليا أو 

وىهي  شػبات اليم  السخضي،ىػ ما يعخفو األشبات بو  ؛عخحكحاالت ال، لكبتيا
نػبات مفاجئهة مهغ الخهػف الذهجنج الهحي ُيدهبب ردود فعهل جدهجية شهجنجة، 

 عشجما ال يكػن ىشاك خصخ نقيقي، أو مبب واضح.

احيههث يعتقههج السرههاب أنههو  وقههج لكههػن نػبههات اليمهه  مخيفههة جههجاإ،
، أو نتهى يذهعخ أو يعاني مغ أزمة قمبية، مػف لفقج الديصخة عمى أمخ ما

 . نيسػت اآل أنو

ويعاني العجنج مغ األشخاص مهغ نػبهة ىمه  وانهجة، أو نهػبتيغ فهي 
، وىهحا أمهخ عشج انتيات السػقهف السدهبب لمزهغ  نياليع، ولختفي السذكمة

لكههغ إذا كههان السههخيس يعههاني  مههغ نػبههات متكههخرة غيههخ متػقعههة،  ؛شبيعههي
 يهحهة بشػبهة أخهخت، فولقزي فتخات شػيمة في الخػف السدتسخ مهغ اإلصهاا

وبههالخغع مههغ أن نػبههات اليمهه  نفدههيا ليدههت  ،نالههة ُلدههسى اضههصخاب الفههد 
ميههجدة لمحيههاة، إال أنيهها يسكههغ أن لكههػن مخيفههة، ولههخثخ اذههكل كبيههخ عمههى 

 ا.إن لع نتخح صانبيا عبلجإ جػدة الحياة 

فههي أي وقههت، عشههج قيههادة  ىههحه الشػبههات ف هه ة بههجون لحههحنخ لحههجث
وقهج لكهػن  ،أثشات الشػم، أو فهي مشترهف اجتسها  العسهل الديارة في الدػق 

ولػجج العجنج مغ االختبلفات  ،نػبات ىم  مخقتة، أو قج لحجث اذكل متكخر
نيهث يذهعخ  ؛في ىحه الشػبات، لكغ عادة ما لحجث األعخاض  خهبلل دقهائق

وعهادة مها لتزهسغ ىهحه  ،ااإلعيات، واإلرىاق اعج ىجوت نػبهة اليمه  السراب
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الخهػف مهغ فقهجان  ،مي: اإلنداس االيبلك، أو الخصخ الػشيظالشػبات ما ن
ضيق ، االرلعاش، التعخق ، خفقان ومخعة ضخبات القمب، الديصخة أو الػفاة

الجوخهة ، الرهجا ، ألهع الرهجر، لقمرات الهبصغ، الغ يان، القذعخيخة، الشفذ
اإلندهههاس اعههجم الػاقعيهههة، أو ، اإلندههاس االخهههجر، أو الههػخد، أو اإلغسههات

 يرهاب السهخيس الخػف الذجنج مغ أناألمػأ مغ ىحا كمو ويعتبخ  ،الاالنعد 
، العههير احالههة مههغ التخقههب خههػف اإلصههااة مسهها يزههصخه إلههى،،بشػبههة أخخت 

 .(ٔ)ل شب اعس السػاقف التي قج لحجث فييا ىحه الشػباتو 

 ؛فهي الدهيصخة عمهى نهاالت اليمه  السخضهيةيداعج العهبلج الهجوائي 
ومهغ السفيهج أن نهحكخ  ،أو وقهت الحاجهة فقه نيث يسكغ لشاولو اذهكل دائهع 

ىشهها أنههو فههي نههال كههان الههجوات محتههاج لههو ارههػرة دائسههة أو لفتههخة شػيمههة 
فعهبلج نػبهات اليمه  مهغ العبلجهات التهي يسكهغ ضهب  لشاوليها قبهل ، مشتطسة

، وبعههج غههخوب الذههسذ فههي وقههت الفصههخ، ت وقههت الرههيام أي قبههل الف ههخبههج
م تامهل معيها اإعهادة لػقيتيها نتهى لهتبلفغالب العبلجات الجوائيهة مسكهغ التع

ي ضههخر عمههى أفتخخههح قبههل أو اعههج دون أن يكههػن لههحلظ ، مهه  وقههت الرههيام
 اعج امتذارة الصبيب.وذلظ ، السخيس

اهاقتخاب  إندامهونتشاول السراب العبلج فهػر  وفي اعس الحاالت 
هه، الحالههة قبههل أن يفقههج الدههيصخة عمههى نفدههو ا فيكههػن لشههاول العههبلج مقخونإ

فيهتع التعامهل معهو ، الحالة؛ وال نخخهح اذهكل مشهتطع لعهجم الحاجهة لهوبػجػد 
                                                           

انطخ: الجليل التذخيري واإلنرائي لبلضصخااات الشفدية، لع نذخه بػامهصة ال سعيهة (ٔ)
األمخيكيههههههههههههة لمصههههههههههههب الشفدههههههههههههي، مػقهههههههههههه  كههههههههههههل نههههههههههههػم معمػمههههههههههههة شبيههههههههههههة  
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وال يعهارض ذلهظ ، كسا نتع التعامل م  عبلج صجا  الخأس وقت الحاجة فق 
إال فهي نهال الرهيام احيهث يزهصخ السرهاب  عمهى العبهادات وال نهخثخ عمييها

فيفصهخ  ،لتشاول الجوات إن شعخ في نيهار رمزهان أنهو مهيتعخض لشػبهة ىمه 
وفي  ،لمسفدجة التي لحرل اطيػر أعخاض اليم  اب نف  نفدو ودرتمغ ا

كسههغ يرههاب اههاليم  عشههج  ،الحاجههةىههحه الحالههة ال يفصههخ السرههاب إال عشههج 
في خههح ، وال يقتزههي ذلههظ الفصههخ شههػال شههيخ رمزههان ،ركههػب الصيههارة مهه بلإ 

فسغ كهان  :}السراب االيم  السحتاج لمجوات رخرة السخيس في قػلو لعالى
 .(ٔ){مشكع مخيزا أو عمى مفخ فعجة مغ أيام أخخ 

  

                                                           
 (. ٗٛٔية ) آمػرة البقخة، (ٔ)
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 مب يرترت عهى ررن انصيبو من كفبرح أو لضبء :ادلجحث انراثع
هَياُم َكَسها ُكِتهَب َعَمهى :قال لعالى } َيا َأنَُّيا الَِّحنَغ آَمُشػا ُكِتَب َعَمْيُكُع الرِّ

ْعههُجوَدات  ٖٛٔالَّههِحنَغ ِمههغ َقههْبِمُكْع َلَعمَُّكههْع َلتَُّقههػَن ) هها مَّ  ِمههشُكع َكههانَ  َفَسههغ ۚ  ( َأيَّامإ
ا ة   َمهَفخ   َعَمى   َأوْ  مَِّخيزإ هغْ  َفِعهجَّ َغ ُيِصيُقػَنهُو ِفْجَيهة  َشَعهاُم الَّهِحن َوَعَمهى ُأَخهخَ  َأيَّهام   مِّ

 ُكشهُتعْ  ِإن ۚ  لَُّكهعْ  َخْيهخ   َلُرهػُمػا َوَأن ۚ  لَّهوُ  َخْيهخ   َفُيهػَ  َخْيهخإا َلَصهػَّ َ  َفَسهغِمْدِكيغ   
 .(ٔ)({ٗٛٔ) َلْعَمُسػنَ 

، عمهههى السدهههمع العاقهههل البهههالىفهههخض هللا مهههبحانو ولعهههالى الرهههيام 
سهخض ملالسبيحهة  األعهحارومهغ ، ز  لحوي األعحار الفصهخ فهي رمزهانورخّ 

 . كسا جات في اآلية الكخيسة

ههْػُم َنِديههُج ِفههي ف :لكههافيوجههات فههي ا َوِلْمَسههِخيِس َأْن ُيْفِصههَخ إَذا َكههاَن الرَّ
َأْجَسَ  َأْىهُل اْلِعْمهِع َعَمهى إَااَنهِة  فَفِإْن َلَحسََّل َوَصاَم، ُكخَِه َلُو َذِلَظ، َوَأْجدََأهُ  ؛َمَخِضوِ 

َواأْلَْصههُل ِفيههِو َقْػلههو َلَعههاَلى: }َفَسههْغ َكههاَن ِمههْشُكْع  ،اْلِفْصههِخ ِلْمَسههِخيِس ِفههي اْلُ ْسَمههةِ 
ة  ِمهْغ َأيَّهام  ُأَخهَخ{ رالبقهخة:  ا َأْو َعَمى َمهَفخ  َفِعهجَّ [ َواْلَسهَخُض اْلُسِبهيُح َٗٛٔمِخيزإ

ْػِم َأْو ُيْخَذى َلَباُشُخ ُبْخِئوِ ِلْمِفْصِخ ُىَػ الذَّ   .(ٕ)ِجنُج الَِّحي َنِديُج ِاالرَّ

                                                           
 (. ٗٛٔمػرة البقخة، آية ) (ٔ)
انطخ:  الكافي في فقو اإلمهام أنسهج، أبهػ دمحم مػفهق الهجنغ عبهج هللا بهغ أنسهج بهغ دمحم (ٕ)

. ٓٗٗ، صٔم، جٜٜٗٔ -ىههههههه ٗٔٗٔ، ٔبههههههغ قجامههههههة، دار الكتههههههب العمسيههههههة، س
 مٗٓٗٔالكػيهت،  –السػمػعة الفقييهة الكػيتيهة، وزارة األوقهاف والذهئػن اإلمهبلمية 

، ص ٖٙر الرههفػة، مرههخ، ج الدبلمههل الكػيههت، مصههاا  دا ، دارٕىههه، س ٕٚٗٔ -
ٖ٘٘. 
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، واألمهههخاض مهههػات كانهههت عزهههػية أو نفدهههية مختمفهههة فهههي أثخىههها
فههاألمخاض الشفدههية العقميههة التههي لفقههج السههخيس األىميههة مههبب زوال عقمههو؛ 

، لكههػن فههي نالههة مههكػن  يالتهه واألمههخاض  العقميههة ، لدههق  فههخض الرههيام
واألمهههخاض  يس وا  اسذهههخوعية الرهههيام وقهههادر عميهههو يرهههػمويكهههػن السهههخ 

احيهههث يكهههػن قهههادر عمهههى فيهههع  ؛الشفدهههية التهههي ال لفقهههج السهههخيس األىميهههة
السههخيس الههحي قههج و  ،فالرههيام يكههػن فههي نقههو واجههب ؛مذههخوعية الرههيام

لهجىػر نالتهو فهي نهال االمتشها  عهغ العهبلج  انتسهال نتعخض لبلنتكامهة أو
، فهجف  السفدهجة أولهى مهغ (ٔ)ي هب عميهو الرهيامأو لغيخ مػاعيهجه ال ، لفتخة

 . جمب السرمحة في لمظ الحالة
فهالسخيس ، الفصخ يكػن اقجر الحاجهةوكحلظ في األمخاض العزػية 

، الحي ال نت ذت بتغيخ مػاعيج العبلج اسا نتبلتم م  مهاعات الرهػم والفصهخ
 . ومغ نت ثخ بتغيخ السػاعيج يفصخ ، عميو الريام

فالحاجههة ، جههات الستخررههة فههي ضههب  الدههمػكوأمهها فههي نههال العبل
وإن لع يكغ محتاج لو ، فإن كان السخيس محتاج لمعبلج يفصخ، لقجر اقجرىا

حي يحتاج العهبلج نتهى يحدهغ مهغ  الكالصالب م بلإ ، في وقت معيغ فيرػم
 . ويتغشى عشو أثشات اإلجازة النتفات الحاجة، و الجرامي السخلب  االتخكيدئأدا

                                                           
 امتذاري الصب الشفدي د.رمل بخممي .(ٔ)
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لحلظ  ؛امتذارة الصبيب السعال  السختزوكل ما مبق نتػقف عمى 
الحي يقّجر مرمحة السخيس وفهق ، ي ب أن نتحخت السدمع الصبيب السخلسغ

 .(ٔ)أو لفخي   إفخاساعتبارات الذخ  دون 

وفههي نههال امههتجعى األمههخ الفصههخ فههي رمزههان فيههػ ال يخمههػ مههغ 
النقصهها  ناجتههو  إمهها أن يدههتصي  السههخيس القزههات اعههج رمزههان ؛نههالتيغ
ففهي ىهحه الحالهة ، إما ادبب الذهفات أو زوال الدهبب السبهيح لمفصهخ، لمجوات

فههإن ؛مزههان السقبلر يقزههي السههخيس مهها فالههو مههغ صههيام قبههل نمههػل شههيخ 
 ؛وىهػ لهع يقهس رمزهان األول مه  قجرلهو عمهى الرهيام ال اني دخل رمزان

 .(ٕ)القزاتمْدكيغ  لكل نػم، لت خيخه  إشعام، فإنو يقزي ويجف  الفجية
لهو، فيهػ وإما أن يزصخ السخيس لتشاول الجوات اذكل دائع لحاجتو 

فيتػجههب عميههو دفهه  ، بههحلظ لههغ يدههتصي  صههيام الذههيخ وال القزههات اعههج ذلههظ
فقج الَّفق اْلُفقيهات  ،لػ َأفصخ اعحر  والَّرل اْلعْحر ااْلسػت، بجل القزاتفجية ال

                                                           
انطههخ: مخترههخ اخههتبلف العمسههات، أبههػ جعفههخ أنسههج بههغ دمحم بههغ مههبلمة االصحههاوي، (ٔ)

ىهه، ج ٚٔٗٔ، ٕبيخوت، س –لحقيق: د. عبج هللا نحنخ أنسج، دار البذائخ اإلمبلمية 
 . ٕٔ، صٕ

إلقشهها  فههي مدههائل اإلجسهها ، عمههي بههغ دمحم بههغ عبههج السمههظ الكتههامي الحسيههخي اانطههخ: (ٕ)
ندغ فػزي الرعيجي، الشاشخ: الفهاروق الحجن هة لمصباعهة والشذهخ،  الفامي، لحقيق:

. الفقههو عمههى السههحاىب األربعههة، عبههج ٖٖٕ، ص ٔم، ج ٕٗٓٓ -ىههه  ٕٗٗٔ، ٔس
 ٕٗٗٔ، ٕلبشهان، س –الخنسغ بهغ دمحم عهػض ال ديهخي، دار الكتهب العمسيهة، بيهخوت 

 .ٖٔ٘، ٔم، ج ٖٕٓٓ -ىه 
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و فهْخض َلهع نهتسكَّغ مهغ فْعمهو ِإلهى أَلنَّه ؛عمى َأنَّو ال يرهام عْشهو وال كّفهارة فيهو
 .(ٔ)  ُنكسو، كاْلح ّ دقَ اْلسْػت ف

  

                                                           
انطههخ: اخههتبلف الفقيههات، أبههػ عبههج هللا دمحم بههغ نرههخ بههغ الح ههاج الَسههْخَوِزي، لحقيههق: (ٔ)

. ٕٙٓ، ص ٔم، ج ٕٓٓٓالخيهههاض،  –أضهههػات الدهههمف الهههجكتػر دمحم شهههاىخ نكهههيع،
 .ٚٚ، ص ٕٛالسػمػعة الفقيية الكػيتية، ج 
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 اخلبمتخ
الحسهههج هلل عمهههى ىهههحا الهههجنغ ، الحسهههج هلل نتهههى نبمهههى الحسهههج مشتيهههاه

ا ا مدهت جإ فمهع نتهخك أمهخإ ، البذخية ولشطيع شهخونيع إلمعادالعطيع الحي جات 
فهبل يرهاب السدهمع احيهخة وال شهتات ، إال وقج شخ  لهو قاعهجة نهجخل ضهسشيا

صهالحة لكهل مكهان ، فيكهحا ىهي الذهخيعة،نكعالذخ   شارئ إال ولو فيألمخ 
ليعير عمهى ىهحه ؛اإلندهانلهػفي كهل ناجهات ، جاتت كاممة شهاممة، وزمان

ومغ أعمع ، فسذخ  الجنغ ىػ خالق اإلندان، األرض ا مغ ومبلم واشسئشان
والرههبلة والدههبلم عمههى السبعههػث رنسههة ، اانتياجههات السخمههػق إال الخههالق

 لمعالسيغ دمحم بغ عبج هللا عميو أفزل الربلة وأزكى التدميع.

 أما اعج ..

الهحي أندهب  فالحسج هلل الحي أعانشي عمى االنتيات مغ ىحا البحث
وناجهة الشهاس لمتعهخف عميهو ومها ، ا ل جلهو وانتذهارهنطخإ ، أن مػضػعو ميع

نهي انت هت أن أجمهذ مه  السخترهيغ إنيهث  ؛نتعمق او مهغ أنكهام شهخعية
مغ األشبات واألخرائييغ السعال يغ لمدمػك مخات عجنجة أللعهخف عمهى أىهع 

وكسهها قابمههت ، مهها يعانيههو السرههاب ااضههصخاب فههخس الشذههاس ولذههتت االنتبههاه
أىع ما يعانػن مشهو مهغ واشمعت عمى ، اعس السرابيغ مغ األشفال والكبار

، واإلرشههههاديومههههجت نههههاجتيع لمعههههبلج الههههجوائي ، أعههههخاض ىههههحا االضههههصخاب
ولػاصهههمت كهههحلظ مههه  السشطسهههات والييئهههات التهههي لعشهههى بيهههحا الشهههػ  مهههغ 

، واألثخ الستحقق اعج الخػض في عبلجهو، االضصخااات لسعخفة مجت انتذاره
، وقخأت الك يخ مغ السخلفات التهي لتحهجث عهغ أىهع لفاصهيل ىهحا االضهصخاب

تمخهيز أىهع مها جهات فهي ىهحا بالختهام وأرغهب فهي  ،وانتياجات السراب او
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اهو؛  واإللسهامامهتيعاب السػضهػ  البحث عمى شكل نقاس لديل عمى القهارئ 
 : وىي كالتالي

ال انب الصبي م ال خرب االقزايا السدت جة التي لحتاج درامة  .ٔ
 فقيية.

اشههبل  السذههتغل االفقههو عمههى ال ػانههب الصبيههة ودرامههتيا أمههخ ميههع  .ٕ
 ضخوريات ىحا العرخ.فيي ضخورة مغ ، اجج  

م هخد خمهل  اقهجيسإ  الك يخ مهغ االضهصخااات التهي كهان يطشيها الشهاس .ٖ
ضيخت ليها فهي أيامشها ىهحه لفدهيخات ، رادة الذخزممػكي راج  إل 

عمسيهههة لهههشز عمهههى أن الك يهههخ مشيههها ادهههبب خمهههل كيسيهههائي فهههي 
 ا.ا أو امتيتارإ وليدت عشادإ ، مػصبلت الجمال

عج فهههههي نهههههل الك يهههههخ مهههههغ العبلجهههههات الجوائيهههههة الكيسيائيهههههة لدههههها .ٗ
وذلهههظ مهههيخدي بهههجوره إلهههى رفههه  الكفهههاتة ، االضهههصخااات الدهههمػكية
 .اإلندانالعقمية والدمػكية لجت 

ألن  ليها ؛لمظ العبلجات لحتهاج إلهى امتذهارات مهغ شبيهب مخهتز .٘
 ا خصيخة إذا أخحت دون رقااة شبية.آثار جانبية قج لكػن أنيانإ 

، لحخكهة دون عهبلجلخك السرهاب ااضهصخاب لذهتت االنتبهاه وفهخس ا .ٙ
 ميخدي إلى مداوئ ك يخة عمى الذخز والس تس .

وقرههػر االنتبههاه مههغ  ،يعههاني السرههاب مههغ اضههصخاب فههخس الشذههاس .ٚ
 اإندهانإ وفقج ال قة والتي بهجورىا ل عهل مشهو ، لجني في لقجنخ الحات

 إذا لع نتع عبلجو.، اا مدتيتخإ أو عجوانيإ ، ا مشصػي عمى ذالوضعيفإ 
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ال يفي االغخض إذا كان  اإلرشادالعبلج الشفدي عغ شخيق جمدات  .ٛ
ألنو خمهل كيسيهائي فهي مدهارات عسهل ؛االضصخاب متػمه  أو شهجنج

 السدمحم.
إلهى  أنػالهواضصخاب فخس الحخكة ولذتت االنتباه نهخدي فهي غالهب  .ٜ

وإلهى الخمهل الهػضيفي لهجي ، ضتف التحريل الجرامي لجت الصهبلب
 الكبار.

ولعههاشي ، والبصالههة، ونههػادث الدههيارات، سههةلشتذههخ معههجالت ال خي .ٓٔ
السخههجرات فههي ندههبة كبيههخة مههغ السرههابيغ ااضههصخاب فههخس الشذههاس 
ولذههتت االنتبههاه ندههب الجرامههات التههي قامههت بيهها مشطسههة الرههحة 

 العالسية.
اههههالشفذ عشههههج السرههههابيغ بيههههحا  واإلضههههخارةلقههههل معههههجالت ال خيس .ٔٔ

 .خاب اعج بجت العبلجات الكيسيائيةاالضص
الجوائية السدتخجمة لعبلجهات اضهصخااات ضهتف االنتبهاه العبلجات  .ٕٔ

وىههي عبلجههات ، وفههخس الحخكههة لااعههة لس سػعههة السحفههدات الجوائيههة
والػضهائف ، اإلندانالسدخول عغ دمال ، ال ياز العربي السخكدي 

 العقمية.
وضيفة االنتباه التي لت ثخ ادهبب وجهػد ىهحا االضهصخاب ليها عبلقهة  .ٖٔ

ولقهههجنخ الحكسهههة ، والدهههمػك، والهههػعي، واإلدراك، اهههالفيع والسػاضبهههة
 .وأمػر عجنجة لختل ااختبلليا، والرػاب

معال ة ىهحا االضهصخاب لهو آثهار إي ابيهة عمهى العبهادات والفهخوض  .ٗٔ
ومهغ ثهع لحدهيغ ، ألنو نخدي إلى لحديغ وضهائف العقهل، الذخعية

 األدات والعبادة.
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معال ة اضهصخاب فهخس الشذهاس ولذهتت االنتبهاه يدهاعج عمهى لقميهل  .٘ٔ
 لحخكة في الربلة والقجرة عمى الخذػ .ا
نهو إنيهث  ؛معال ة ىحا االضصخاب يداعج عمهى أدات فخيزهة الحه  .ٙٔ

عمهى الذهعػر  اإلندهانوقهجرة ، يداعج عمى لحدهيغ وضهائف العقهل
 ااالمتقخار الشفدي.

لقاعههجة  إخزههاعونههتع ، لعههارض مرههمحة ومفدههجة فههي العههبلجعشههج  .ٚٔ
 درت السفامج أولى مغ جمب السرالح.

 ا.يعسل ااألقل ضخرإ ، لعارض مفدجليغ عشج .ٛٔ
العبلجات الجوائية يعاد لخليب أوقاليا في رمزان نتى لتشامب م   .ٜٔ

 .السخيس وقت اإلمداك والفصخ، مالع يكغ في ذلظ ضخر عمى
وناجهة السهخيس ليها آنيهة فهبل يسكهغ ، اعس العبلجات ل ثيخىا آني .ٕٓ

 إعادة لغييخ أوقاليا.
 لبيح لمسخيس الفصخ في رمزان. السخض مغ الخخز التي .ٕٔ
اعزيا مبيح لمفصخ وبعزيا ، لو أنػال مختمفة، السخض ااب كبيخ .ٕٕ

 .ال
فاإلندههان قههيع عمههى ، السذههقة لههيذ ليهها ضههاا  محههجد لكههل البذههخ .ٖٕ

 نفدو في لحجنجىا.
عبلجههات ضههتف االنتبههاه وفههخس الحخكههة يحتاجيهها السرههاب إن كههان  .ٕٗ

 يغ عسمو.والسػضف لتحد، وئشالب في السجرمة لتحديغ أدا
ناجة السراب لتشاول الهجوات لرهبح ضهخورة ممحهة إذا أثهخت عمهى  .ٕ٘

 أدائو اذكل ممبي.
ولذهتت االنتبهاه الفصهخ  ،ي ػز لمسراب فهي اضهصخاب فهخس الشذهاس .ٕٙ

 إذا كان أداؤه ميتجىػر.، في رمزان لحاجة لشاول الجوات
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يعامل السراب افخس الحخكة ولذتت االنتباه معاممة السخيس الحي  .ٕٚ
 ثع يقزي اعج رمزان. ،ت الحاجةيفصخ أثشا

دفهه  السرههاب بيههحا االضههصخاب الكفههارة فههي نههال عههجم قجرلههو عمههى  .ٕٛ
المتسخار االضصخاب وامهتسخار ناجتهو لتشهاول الهجوات عمهى ، الريام
 الجوام.

ال ي ههػز لمسرههاب بيههحا االضههصخاب الفصههخ فههي رمزههان إذا انتفههت  .ٜٕ
 الحاجة اآلنية لتشاول العبلج.

وقهج يكهػن  ،ضتف االنتباه وفخس الحخكهة قهج يكهػن شهجنج اضصخاب .ٖٓ
لعامل السخيس م  االضهصخاب ولػااعهو ، وقج يكػن خفيف ،متػم 

 ندب شجلو ول ثيخه.
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 ادلراخع
 :كزتان

أبههػ جعفههخ أنسههج بههغ دمحم بههغ مههبلمة ، مخترههخ اخههتبلف العمسههات .ٔ
د. عبج هللا نحنخ أنسج، دار البذائخ اإلمهبلمية : لحقيق، االصحاوي 

 .ىهٚٔٗٔ، ٕس، بيخوت –
إلقشا  في مدائل اإلجسا ، عمي بهغ دمحم بهغ عبهج السمهظ الحسيهخي ا .ٕ

الشاشخ: الفاروق الحجن ة ، ندغ فػزي الرعيجي: الفامي، لحقيق
 .م ٕٗٓٓ -ىه  ٕٗٗٔ، ٔس، لمصباعة والشذخ

، الخنسغ بغ دمحم عػض ال ديهخي عبج ، الفقو عمى السحاىب األربعة .ٖ
 ٖٕٓٓ -ىههه  ٕٗٗٔ، ٕس، لبشههان –بيههخوت ، دار الكتههب العمسيههة

 .م
، أبػ عبج هللا دمحم بغ نرخ بهغ الح هاج الَسهْخَوِزي ، اختبلف الفقيات .ٗ

ههج َشههاِىخ َنِكههْيع: لحقيههق ْكُتْػر ُمَحسَّ ، الخيههاض –أضههػات الدههمف ، الههجُّ
 .م ٕٓٓٓ

دمحم مػفههق الههجنغ عبههج هللا بههغ أبههػ ، الكههافي فههي فقههو اإلمههام أنسههج .٘
 -ىههه  ٗٔٗٔ، ٔس، دار الكتههب العمسيههة، أنسههج بههغ دمحم بههغ قجامههة

 .م ٜٜٗٔ
 –وزارة األوقاف والذئػن اإلمبلمية ، السػمػعة الفقيية الكػيتية  .ٙ

الدبلمل الكػيت، مصاا   دار، ٕس، ىه ٕٚٗٔ - ٗٓٗٔالكػيت، 
 .مرخ، دار الرفػة

، زكخيهها عسيههخات: لحقيههق، ن ههيع زيههغ الههجنغ ابههغ، األشههباه والشطههائخ .ٚ
 .ٔس، لبشان –بيخوت ، دار الكتب العمسية
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: ليههحنب، إبههخاىيع بههغ مػمههى المخسههي الذههاشبي، ليدههيخ السػافقههات .ٛ
 .ٔس، مٕٓٔٓ، دار ابغ ندم، نعسان جغيع

، إبخاىيع بغ مػمهى بهغ دمحم المخسهي الذهييخ االذهاشبي، السػافقات .ٜ
دار ابهغ عفهان،  ،لحقيق: أبػ عبيجة مذيػر بغ ندهغ آل مهمسان

 .مٜٜٚٔىه/ ٚٔٗٔس 
م سهه  ، لحقيههق عبههجالخنسغ بههغ دمحم بههغ ليسيههة، م سههػ  الفتههاوي  .ٓٔ

 .ىهٙٔٗٔ، السمظ فيج لصباعة السرحف
الخصيههههب ، مغشههههي السحتههههاج إلههههى معخفههههة معههههاني ألفههههاظ السشيههههاج .ٔٔ

 .ىه٘ٔٗٔ، ٔس، الذخبيشي، دار الكتب العمسية
 بغ أنسج بهغ دمحم البغ قجامة أبػ دمحم مػفق الجنغ عبج هللا، السغشي .ٕٔ

 مكتبة القاىخة.، بغ قجامة السقجمي
أبههػ دمحم مػفههق الههجنغ عبههج هللا بههغ ، الكههافي فههي فقههو اإلمههام أنسههج .ٖٔ

 -ىههه  ٗٔٗٔ، ٔس، دار الكتههب العمسيههة، أنسههج بههغ دمحم بههغ قجامههة
 م. ٜٜٗٔ

األشهههباه والشطهههائخ، عبههههج الهههخنسغ بهههغ أبههههي اكهههخ جهههبلل الههههجنغ    .ٗٔ
 م.ٜٜٓٔ -ىه ٔٔٗٔ، ٔس، دار الكتب العمسية، الديػشي

، ٕس، د.مدهههعج أبهههػ الهههجيار الهههحاكخة العاممهههة وصهههعػبات الهههتعمع، .٘ٔ
 الكػيت.، ، ممدمة إصجارات مخكد لعميع ولقػيع الصفلمٕٗٔٓ

د.مدههعج أبههػ  ،اقههامػس مرههصمحات صههعػبات الههتعمع ومفخداليهه   .ٙٔ
 .ٖ، س مٕٗٔٓ، مخكد لقػيع الصفل ،الجيار

د.عبههج الدههتار  القههخاتة ،امههتخالي يات نسػذجيههة لتههجريذ ميههارات  .ٚٔ
ممدههمة إصههجارات مخكههد لعمههيع ، مٕٗٔٓ، ٕس، محفههػضي وآخههخون 

 .الكػيت، ولقػيع الصفل
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، القيههاس والتذههخيز لههحوي صههعػبات الههتعمع ،د.مدههعج أبههػ الههجيار .ٛٔ
 ممدمة إصجارات مخكد لقػيع ولعميع الصفل.، مٕٗٔٓ، ٕس
ممدهمة ، د.جهاد البحيهخي آخهخون  ،الجريذ األشفال السعدخيغ قخائي   .ٜٔ

 الكػيت.، إصجارات مخكد لقػيع الصفل
مختار الرحاح ،زيغ الجنغ أبػ عبج هللا دمحم بغ أبي اكخ بغ عبهج   .ٕٓ

القههههادر الحشفههههي الههههخازي ،لحقيههههق: نػمههههف الذههههيدمحم دمحم، السكتبههههة 
ىههه / ٕٓٗٔ، ٘س، صههيجا –الههجار الشسػذجيههة، بيههخوت  -العرههخية 
 .مٜٜٜٔ

،د.عبهج -والعهبلج  لتذخيزا –اضصخااات ضتف االنتباه واإلدراك  .ٕٔ
الس سػعهة العخبيهة لمتهجريب ، د.أمامة عبج الهخنسغ، العطيع صبخي 

 .مٕٙٔٓ، ٔس، والشذخ
 ٖالجممكدهههيا دليهههل البانهههث العخبهههي ،د.جهههاد البحيهههخي وآخهههخون،س .ٕٕ

 ممدمة إصجارات مخكد لقػيع ولعميع الصفل.، مٕٗٔٓ،
أبهػ دمحم عهد الهجنغ عبهج العديهد بهغ  ،الفػائج فهي اخترهار السقاصهج .ٖٕ

دار ، لحقيق:إياد خالهههج الصبههها ، دار الفكهههخ السعاصهههخ،عبهههج الدهههبلم
 .مٙٔٗٔ، ٔدمذق، س -الفكخ 

لحقيهق:  ،السبدػس ،أبػ عبج هللا دمحم بغ الحدغ بغ فخقج الذهيباني .ٕٗ
 كخالذي. –أبػ الػفا األفغاني، إدارة القخآن والعمػم اإلمبلمية 

إبهخاىيع بهغ عمهي بهغ  إمحاقام الذافعي، أبػ اإلم والسيحب في فق .ٕ٘
 دار الكتب العمسية.، نػمف الذيخازي 

زاد السدتقش  في اخترار السقش ، مػمى بغ أنسج بهغ مػمهى بهغ  .ٕٙ
لحقيههق: عبههج الهخنسغ بههغ عمههي بههغ ، مهالع بههغ الح ههاوي السقجمهي

 الخياض. –دمحم العّدكخ، دار الػشغ لمشذخ 
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 مبثالد مع ادلخزصني:ادل
، رمهههل بػرمهههمي امتذهههاري الصهههب الشفدهههي ،الهههجكتػرةمقابمهههة مههه   .ٔ

 الكػيت.
 مقابمة م  الجكتػر خالج كمشجر امتذاري شب األشفال. .ٕ
مقابمة م  الجكتػرة آمال عاشػر اختراصي عبلج مهمػك األشفهال  .ٖ

 والسخاىقيغ.

 :اإلنكرتونيخادلىالع 
مػقهههههههههههههههههههههه  كههههههههههههههههههههههل نههههههههههههههههههههههػم معمػمههههههههههههههههههههههة شبيهههههههههههههههههههههههة   .ٔ

https://www.dailymedicalinfo.com. 
 .www.who.intالرحة العالسية  مشطسة  .ٕ
مجونههههههههههة عههههههههههالع عمههههههههههع الههههههههههشفذ ،د.صههههههههههالح الحسههههههههههبلوي    .ٖ

arabpsycho.blogspot.com/2010/10/blog-
post.html 

 ./https://www.altibbi.comمػق  الصبي  .ٗ
 https://www.webteb.comمػق  وب شب  .٘
 /esaaf.comٖٕٔالسػمػعة الصبية العخبية   .ٙ
 / https://se77ah.comمػمػعة الرحة العخبية  .ٚ
 www.who.intمػق  مشطسة الرحة العالسية     .ٛ
مػقهههههههههههههههههههههه  كههههههههههههههههههههههل نههههههههههههههههههههههػم معمػمههههههههههههههههههههههة شبيهههههههههههههههههههههههة   .ٜ

https://www.dailymedicalinfo.com 
الضهههصخاب لذهههتت االنتبهههاه وفهههخس الحخكهههة  إشهههخاقمػقههه  جسعيهههة    .ٓٔ

https://adhd.org.sa 

https://www.altibbi.com/
http://www.who.int/
https://adhd.org.sa/
https://adhd.org.sa/
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، امتذهههاري فهههي الصهههب الشفدهههي -مػقههه  الهههجكتػر ندهههان السهههالح  .ٔٔ
وعزههههػ ، عزههههػ ال سعيههههة البخيصانيههههة لمعههههبلج الشفدههههي واألمههههخي 

 ال سعية األمخيكية لمصب الشفدي.
مػقههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه  ىيمهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههث النهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههغ  .ٕٔ

https://www.healthline.com/health/adhd/differe
nce-between-add-and-adhd ، 

 . http://mawdoo3.comمػق   .ٖٔ
مػقهههههههههههههههه  ال سعيههههههههههههههههة األمخيكيههههههههههههههههة لمصههههههههههههههههب الشفدههههههههههههههههي  .ٗٔ

https://www.psychiatry.org// 
مههغ  ٚٔ -األنههج ، مقابمههة جخيههجة الههػشغ لمههجكتػرة ىههجت شههعبان .15

عمهى مػقه   ٖٕٙ٘ٔالعهجد:  - ٕٛٔٓنػليهػ  ٔ - ٜٖٗٔشػال 
http://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-
news/health/797528/14-12-2017 

بتهاريدمحم ، ٖٛالعجد ، اإلنتخنتعمى شبكة  اإللكتخونيةجخيجة األنبات  .ٙٔ
) عهههبلج لذهههتت االنتبهههاه  :مقهههال اعشهههػان، مٕٕٔٓ-نهههػفسبخ -ٖٕ

 .يقمل ال خيسة (
الذهههههئػن الرهههههحية -مػقههههه  وزارة الحهههههخس الهههههػششي الدهههههعػدية  .ٚٔ

http://ngha.med.sa/Arabic/Pages/default.aspx 
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