
 "اإلدمان وأثره علي الفرد والمجتمع"
لك الحمد كماا يبغياي لجاوج و واك وعسايا كاللا ك ولاك الحماد رب  الحمد هلل رب العالمين .. يا

شااريك لاا   ااي كااللا   ولااي  إلاا  إال و وحااده ال أن الوأشااود  حمااداك كريااراك ًيغاااك مغاركاااك  ياا ..

غاد و وركاهل  ويافي  مان  لحا  وحغيغا  ع د أن كيد ا و غيبا وحغيغبا محمداك الصالحين ..وأشو

"ألبي الدرداء رضي و عب  :الحائل  . )الغخاري ومسالا  "ال تَْشَرِب اْلَخْمَر  َإِ ََّوا ِمْفتَاُح ُكال  َشار 

اللوا يوة وكوماك عليك يا كايدي ياا ركاهج و وعلاي ولاك وياحغك الليغاين اللاامرين وكالا 

 :  ماعة اإلكومتسليماك كريراك..  أما بعد  يا 

اا  تعالي :"يحهج و   َ َكاَن بُِكْا َرِحيمك  ": حهلا  تعاالي  . 29البسااء  )"َواَل تَْحتُلُها أَ فَُسُكْا ۚ إِنَّ وَّ

ا  " ..أي : بارتكاب محارم و وتعاًي معايي  "َواَل تَْحتُلُها أَ فَُسُكْاۚ   َ َكاَن بُِكْا َرِحيمك  أي  "إِنَّ وَّ

رات التاي تغادد من ارتكاب المحرمات وتعاًي المساكرات والمخاد أمركا ب  ، و واكا عب  :  يما

عن ابن عغاس : أن عمارو بان العاال يالل بالبااس وماه  باا ،  لماا و .. الماج وتولك الجسا

ياا "ذكروا ذلك ل  ،  دعاه  سأل  عان ذلاك ،  حااج :  يلي و علي  وكلا قدمها علل ركهج و 

َ َكاااَن بُِكااْا  :"لبااي الغاارد ، وقااد قاااج و تعااالل فااأ أن يحتركااهج و ،  َواَل تَْحتُلُااها أَ فَُسااُكْا ۚ إِنَّ وَّ

ا  ثاا أورد ابان مردويا  عباد ما ه  . لي و عليا  وكالا قاج :  سكأ عبا  ركاهج و يا " َرِحيمك

يلي ركهج و  اآلية الكريمة من حديث األعمش ، عن أبي يالح ، عن أبي مريرة ، قاج : قاج

: " من قتل  فس  بحديدة  حديدت   ي يده ، يجاأ بواا بلبا  ياهم الحياماة  اي  اار  و علي  وكلا 

  يوا أبدا ، ومن قتل  فس  بسا ،  سم   ي يده ، يتحساه  اي  اار  وابا  الاداك  مخلداك   وبا  الداك 

  يوا أبداك  مخلداك   وبا  الداك  حتل  فس  ،  وه مترد  ي  ار   يوا أبدا ، ومن تردى من  غل مخلداك 

 )متفق علي  . . "

 ): " من قتل  فس  بشيء ع ب ب  ياهم الحياماة " . يلي و علي  وكلا وك لك قاج ركهج و 

و اي الصاحيحين مان حاديث الحسان ، عان   . أ ر   الجماعة  اي كتاغوا مان ًرياق أباي قوباة

: " كاان ر ال ممان كاان  و عليا  وكالا يالي  بدب بن عغد و الغجلي قااج : قااج ركاهج و 

قغلكا وكان ب   رح ،  أ   ككيبا  حار بواا ياده ،  ماا رقاأ الادم حتال ماات ، قااج و عا  و ال : 

.وقد يتسغا  ي قتال  فسا  وو ارين عبادما يكاهن ." ..عغدي بادر ي ببفس  ، حرمأ علي  الجبة

 السااائحين المخمااهرينالماادمبين كمااا إن  مخمااهراك  عشاارات السااائحين يتعرضااهن للحتاال كاال يااهم 

أن عادد  تجاد  أي دولاة كاومة المارور  اي  إدارة وحيبما تساتمع لتحريار  كل عام،  اك أال يحتلهن 

أكرار مان عادد ضاحايا حارب  األشخال ال ين قتلها  حط  ي حهادث كايارات يحهدماا مخماهرون

، وأن كااعة يهميااك  ثماا هن بجاراح مختلفاة، كال يحتلاهن، ويصااب الغشار يتباام، وأن ثوثاة مان 

حياتا  لحادثاة مروعاة علاي األقال مان الساائحين  شخصا من كال شخصاين كاهت يتعارل  اوج

 وقد  وي اإلكوم عن ترويع اآلدمي حتل وله لا يحتل  أو يصيغ  بعامة مستديمة .. !المخمهرين

ْيادق ، قَااَج : بَلََيبِاي َعاوقد  وي اإلكوم حتي عن التروياع   َْ ُ َعاْن َ اابِِر ْباِن  ِ َيالَّل وَّ ْن َرُكاهِج وَّ

ُ يَاْهَم اْلحِيَاَماِة ، َوَماْن أَْ َشال ِكارَّ أَِ ياِ  أَ  َع ُ وَّ ا َروَّ َع ُمْسلِمك ُ َعلَْيِ  َوَكلََّا ، قَاَج : " َمْن َروَّ ْ َشال وَّ

هُ يَْهَم اْلحِيَاَمِة َعلَل ُرُءوِس اْلَخوئِقِ  م اإلكوم كلَّ ماا يرار    وأحمد والغيوحي . د)أبه داو" ِكرَّ حرَّ

م و شايَّكا إالَّ  بالفرد أو األكرة أو المجتمع، وأحلَّ كل ما مه ًي ا ومفياد للغشار  ميعكاا،  ماا حارَّ

ا مبا ،  حااج و تعاالل:  ُم َعلَاْيِوُا اْلَخغَائِاَث َويََراُع "عهَّل الباَس  يارك َويُِحال  لَُواُا اللَّي غَااِت َويَُحار 

   . 157  األعرات")تِي َكا َْأ َعلَْيِواْ َرُمْا َواألَْغوََج الَّ َعْبُوْا إِيْ 

 

 :قوع عوج اإلكوم لإلدمان التدرج  ي اإل

 أ هة اإليمان :
مُ  لَُواُ  ويحليحهج و تعالي :"   ي غَااتِ َويَُحار  والخغائاث   . 157)األعارات "   اْلَخغَائِاثَ  َعلَاْيِواُ  اللَّ

 ورملاأ األًفااجودمرت الغياهت ويتماأ  األرواح أذمغأ التيالعسيمة  ةاآل   وي المخدرات تلك 

كا من مجبهن بسغا تعاًيوا ، وكا مان كاجين بساغا ترويجواا ، وكاا مان د اين تحاأ  البساء.



المخادرات تعتغار أكرار ضاررا مان الخماهر لشادة   .. المخادرات إ وااالتراب بسغا  رعاتواا !!! 

السمهم  م ه تعاًيل لك حرم الدين االكومل  وتميتة.  ساناإلتأثيرما علل العحل  الخمهر تولك 

 لخلهرتوا علل يحة الفرد و شرما بين أ راد المجتمع.

ا إلل تححيق رغغاتوا  دون  سار إلال ماا يَتََرتَّاا علال ماا تحتر ا   -وألن البفس الغشريَّة تميل دائمك

وا، وَكاانَّ لوااا األحكااام  حااد أرشااد اإلكااوم أتغاعاا  إلاال كااغح  ماااح أ فساا -ماان مرااارَّ  ساايمةق 

  والتشريعات والحها ين الهقائيَّة والعو يَّة لحل  كل مشكلة تعترضوا، ثاا كا اأ كايرة ركاهج و 

  ير تلغيق لو ه األحكام والتشريعات. 

الحاال الربااا ي لمشااكلة إدمااان الخمااهر والمسااكرات التاادرج  ااي حاال  :: العااوج الربااا ي أوالك 

أ  ي  فاهس العارب  ميعكاات حتال إ واا كاا ها يمادحه وا  اي شاعرمات وكا أ قد تيليل..المشكلة 

حيث تغدأ الحصائد عادة ب كر األًوج ثا ويف الخمر.. كما كا ها يشربه وا  ي بيهتوا وأ ديتوا 

ا، وداالكًّ بشكل واضح علال أ ا  وحاي  ومبتدياتوات ول ا  حد  اء الحل  الربا ي للمشكلة حوكًّ حاكمك

ج ماا  ا ج من رب  العالمين.  ج مادمش،  كاان أوَّ لحد   لأ اآليات الحرو يَّة لتحلَّ المشاكلة  اي تادر 

ا :" ي تبفير الباس ِمْن ُشْرِب الخمر قهل  تعالل َوِمْن ثََمَراِت البَِّخيِل َواألَْعبَاِب تَتَِّخُ وَن ِمْبا ُ َكاَكرك

قكا َحَسبكا إِنَّ  ِي َذلِكَ  ْْ  هيف و تعالل الرْق بالَحَسن، ولا   . 67 لبحلا")آلَيَةك لِحَْهمق يَْعحِلُهن َوِر

ة التي تَفُهُق ماا  يواا  ا لتحريا الخمر، ثا لفأ األ سار إلل وثارما الرارَّ يصف السكر ب لكت تمويدك

لبَّاِس يَْسأَلُه ََك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر قُْل  ِيِوَما إِْثٌا َكغِيٌر َوَمبَا ُِع لِ "من مبا ع محدودة،  حاج تعالل: 

م تعاًيوا قغال أوقاات الصاوةت   . 219 الغحرة")َوإِْثُمُوَما أَْكغَُر ِمْن  َْفِعِوَما و ي مرحلة الححة حرَّ

يَا أَي َوا الَّاِ يَن وََمبُاها الَ "بحيث ال يأتي وقُأ الصوة إالَّ والهاحد مبوا  ي أتا  يحهة،  حاج تعالل: 

وَةَ َوأَْ تُْا ُككَ  وبعاد أن تويَّاأت البفاهس   . 43  البسااء") ل تَْعلَُمها َما تَحُهلُهنَ اَرى َحتَّ تَْحَربُها الصَّ

ا، كما قاج عمر بن الخلااب  -لتحريموا  م  ي  تمامك رضاي وأيغحها يتللَّعهن إلل اليهم ال ي تَُحرَّ

تحاريا  ااء الثاا  . وأحماد والحااكا  البساائي "): "اللوا بي ن لبا  اي الخمار بيا كاا شاا يكاو عب  

الَُم ِرْ اٌس ِماْن "الحاًع  ي قهل  تعالل:  ْْ يَا أَي َوا الَِّ يَن وََمبُها إِ ََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواألَْ َصااُب َواألَ

تعارت  -رضاي و عبواا-وألن عائشاة   .  90  المائادة")َعَمِل الشَّْيلَاِن  َاْ تَبِغُههُ لََعلَُّكْا تُْفلُِحهنَ 

ج الا ي   لاأ با   ي دكا عمق مش كلة الخمر  اي  فاهس المجتماع الجاامليت لا لك قالاأ عان التادر 

ج شاايء: ال تشااربها الخماار. لحااالها: ال  َااَدُع الخمااَر أباادكا ..")الغخاري اآليااات: "... ولااه  اا ج أوَّ

 -علال مراقغاة و تعاالل  يالي و عليا  وكالا الا ي ربَّااه البغاي  -. ولكن المجتمع والغيوحي . 

  ،  عان أ اس بان مالاك يلي و علي  وكالا  هر   ولوا علل  غي   كغحا   وتعالي ألوامره  امترل

الفراي:: الغسار والتمار، أ   قاج: كبُأ كاقي الحهم  اي مبا ج أباي ًلحاة، وكاان  مارما يهمَّا  

،  اأمر ركاهج و  . والفري: أن يصاًّ علي  الماء ويتركا  حتال ييلاي مان غيار أن تمسا  الباار

َمْأ". قاج:  حاج لي أباه ًلحاة: ا ارج   علي  وكلا يلي و مباديكا يبادي: "أال إِنَّ الَخْمَر قَْد ُحر 

 .")ابن ما ة والحاكا  .  خر ُأ  ورقتوا،  ََجَرْت  ي ِكَكِك المديبة أريحوا ) أَْمِرْقَوا

 العوج البغهي :ثا ياك: 

 ااء الحال البغاهي  كاغحا   وتعاالي  ومع   وج م ا التحريا الحااًع مان و:"   إ هة اإليمان 

ألياحاب  مبواا،  حااج  يلي و عليا  وكالا  لمشكلة إدمان الخمهر،  حد اكتمرَّ تبفير ركهج و

" يلي و علي  وكلا ركهج و  )الغخاري ألبي الدرداء: "ال تَْشَرِب اْلَخْمَر  َإِ ََّوا ِمْفتَاُح ُكل  َشار 

كل َمْن يحهم بصباعتوا وبيعوا وُشْربوا،  حاج يلي و علي  وكلا  . بل ولعن ركهج وومسلا  

: "لََعااَن وُ اْلَخْمااَر َوَشاااِربََوا َوَكاااقِيََوا، َوبَائَِعَوااا َوُمْغتَاَعَوااا، َوَعاِيااَرَما ياالي و علياا  وكاالا 

. ولكان ركاهج ما اة وأحماد   )أبهداود والترما ي وابانَوُمْعتَِصَرَما، َوَحاِملََوا َواْلَمْحُمهلَةَ إِلَْياِ "

اا، حتال لاه  يلي و علي  وكلا و  لا يُيلق باب التهبة أمام ماالالء المادمبينت بال  علا  مفتهحك

ةت حيث ربط ركهج و  ر الخلأ أكرر من مرَّ بين التخهيف من كخط و يلي و علي  وكلا تكرَّ

يالي و  ه ماي عسماة ركاهج و ، وماكاغحا   وتعاالي وعحاب   ي اآل رة وعدم تاهبتوا إليا  

يالي و  ي معالجت  لمرل م ه المشكوت المتج  رة  ي مجتمع ما،  حاج ركاهج و  علي  وكلا 



ا، َوإِْن َمااَت َدَ اَل البَّااَر، علي  وكلا  : "َمْن َشِرَب اْلَخْمَر َوَكِكَر لَْا تُْحغَاْل لَا ُ َياوةٌ أَْربَِعايَن َياغَاحك

ا،  َاإِْن َمااَت َدَ اَل  َإِْن تَاَب تَا ُ َعلَْيِ ، َوإِْن َعاَد  ََشِرَب  ََسِكَر لَْا تُْحغَْل لَا ُ َياوةٌ أَْربَِعايَن َياغَاحك َب وَّ

ا، ُ َعلَْيِ ، َوإِْن َعاَد  ََشِرَب  ََسِكَر لَْا تُْحغَْل لَ ُ َيوةٌ أَْربَِعايَن َياغَاحك َت  َاإِْن َماا البَّاَر،  َإِْن تَاَب تَاَب وَّ

ِ أَْن يَْساحِيَ ُ ِماْن َرَدَغاِة ا ُ َعلَْيِ ، َوإِْن َعاَد َكااَن َححكًّاا َعلَال وَّ يَاْهَم ْلَخغَااِج َدَ َل البَّاَر،  َإِْن تَاَب تَاَب وَّ

 . )أبهداود والترم ي"ُعَصاَرةُ أَْمِل البَّاِر"وما َرَدَغةُ اْلَخغَاِج؟ قَاَج:ركهج و، اْلحِيَاَمِة". قالها: يا

وييَّة مان الهياايا التاي  اهَّ بواا بعاب أياحاب ت  يلي و علي  وكلا كما  علوا ركهج و 

اة مبواا، ووقاايتوا مان الهقاهع  اي ِشاَراأ كال  مساكر أو مخاد ر،  و ي ذلاك داللاة علال تبفيار األُمَّ

و.  أويابي ياا ركاهج " حاج: يلي و علي  وكلا  يروي أبه الدرداء أن ر وك  اء إلل البغي 

ْقاااَأ... َوال تَْشاااَرِب اْلَخْماااَر..." ِ َشاااْيَّكا َوإِْن قُل ْعاااَأ َوُحر  )ابن ما ااا  وأحماااد قااااج: "ال تُْشاااِرْأ بِااااهللَّ

اد ركاهج و  والحااكا .  ة اإل ساانت  يحاهج يالي و عليا  وكالا ويالك  ما علال ياحَّ علال مراار 

"للصحابي ال ي كأل  عن اكتخدام الخمر كدواء: "إِ ََّوا    .  )أحمد وابن حغانَداٌء، َولَْيَسْأ بَِدَواءق

 أضرار الخمهر والمخدرات :

تا  مراارَّ الخمار  يالي و عليا  وكالا ثاا يُهايال ركاهج و :"   عغاد و بلريحاة  -تعلايا أُمَّ

ار،  عان عرماان بان عفاان  -أ رى  بِِ ْكِر قصه السابحينت حتَّل يَتَّعظ مبواا َماْن كاان لا  عحال يفك 

أ   قاج: "اْ تَبِغُها اْلَخْمَرت  َإِ ََّوا أُم  اْلَخغَائِِث، إِ َّا ُ يلي و علي  وكلا ، عن البغي ي و عب  رض

اْن َ اوَ قَاْغلَُكْا تََعغَّاَد،  ََعلِحَْت ُ  اْماَرأَةٌ َغِهيَّاةٌ،  َأَْرَكالَْأ إِلَْياِ  َ اِريَتََوااا،  عشااحت  وأحغتا  )َكااَن َرُ اٌل ِممَّ

َواَدِة.  َاْ لَلََق َماَع َ اِريَتَِواا،  َلَفِحَاْأ ُكلََّماا َدَ اَل بَابكاا أَْغلَحَْتا ُ ُدو َا ُ،  َحَالَْأ  َحتَّال لَ ُ: إِ َّا  َْدُعهَأ لِلشَّ

يَاةُ  ًِ َ ْمارق،   إ اء مان ال  ااج عسايا يُْما  مان الشاراب)أَْ َرل إِلَل اْمَرأَةق َوِضيََّةق ِعْباَدَما ُغاوٌَم َوبَا

ا َحَالَْأ: إِ    ، أَْو تَْشَرَب ِماْن َماِ ِه اْلَخْماَرِة َكأْكك َواَدِة، َولَِكْن َدَعْهتَُك لِتَحََع َعلَيَّ ِ َما َدَعْهتَُك لِلشَّ ا، ي َووَّ

ِْياُدو ِي.  َلَااْ  اا، قَااَج:  ا.  ََسحَْت ُ َكأْكك  لا ِرْم]يَا أَْو تَْحتَُل َمَ ا اْلُيوََم. قَاَج:  َاْكحِيبِي ِمْن َمَ ا اْلَخْمِر َكأْكك

ِ الَ يَْجتَِماُع اإِليَمااُن يغرح ولاا يَْتُرأ [َحتَّال َوقَاَع َعلَْيَواا، َوقَتَاَل الابَّْفَس،  َااْ تَبِغُها اْلَخْماَرت  َإِ ََّواا َووَّ

 . وركاهج)البسائي وابن حغاان والغيوحاي . يُْخِرَج أََحُدُمَما َياِحغَ ُ"َوإِْدَماُن اْلَخْمِر إاِلَّ لَيُهِشُك أَْن 

ا األكاماء بحادر ماا تشايل   يالي و عليا  وكالا و  حاين يعاالم مشاكلة ماا  إ ا  ال تشايل  كريارك

م ك لك كل ما تبلغق علي  يفتوا من إذماب العحل، أيكًّا كاان  م الخمر حرَّ يَاتت  وه حين حرَّ المسمَّ

يالي غاي عان الب -رضي و عبواا-مصدر م ا الشرابت العبا أو التمر أو غيرمما،  عن عائشة 

-. وقالاأ أم  كالمة ")الغخااري ومسالا . أ   قاج: "ُكل  َشاَرابق أَْكاَكَر  َُواَه َحَرامٌ  و علي  وكلا 

ات أل واا  -رضي و عبوا ماة شارعك  ي حديث و ر يُغَي ُن أن كل أ هاع المساكرات والمخاد رات ُمَحرَّ

َعاااْن ُكااال  ُمْساااِكرق و عليااا  وكااالا يااالي تُولاااك الفااارد، وتُْراااِعف المجتماااع: " ََوااال َرُكاااهُج وِ 

ن ا سار: العسايا وباادي: عاه  .)المفتر: كل شاراب ياهرث الفتاهر والخادر  اي األًارات")َوُمْفتِرق 

يالي و عليا  كماا  جاد ركاهج و  .)أباه داود وأحماد . 92 10المعغهد شرح كابن أباي داود 

ة اإل سان،  يحهج ركهج وكلا  م كل شيء يرر  بصحَّ "ال َضاَرَر :يالي و عليا  وكالا و  يَُحر 

.  ماا يبلغاق علال الخمار مان تحاريا وعحهباات يبلغاق ")ابن ما ة وأحماد والحااكا  َوال ِضَرارَ 

ات وغيرماااا مااان السااامهم التاااي ترااار  اإل ساااان. وبعااادما اكاااتحرَّ التحاااريا، كا اااأ  علااال المخااادر 

يلي و رات، وكان تلغيق ركهج و التشريعات واضحةك  ي معاقغة َمْن يُْحِدم علل تباوج المسك

يالي ، أن البغاي رضاي و عبا  لو ه التشريعات تلغيحكا رائعكا،  عن أ اس بان مالاك  علي  وكلا 

ْياا، ")الغخاري ومسلا  َضَرَب  ِي اْلَخْمِر بِاْلَجِريِد َوالب َعاجِ  و علي  وكلا  َْ . وعان قَغِيَصاة بان ُذ

..") أبهداود والبساائي "َمْن َشِرَب اْلَخْمَر  َاْ لُِدوهُ : علي  وكلا يلي وأ   قاج: قاج ركهج و 

ماه ردع كال َماْن يالي و عليا  وكالا . ولكنَّ الوادت مان العحااب  اي  سار ركاهج و وأحمد . 

ج ل   فس  أن يُدمن المسكرات أو المخد رات، وليس التشاف ي أو اال تحاام مان يااحغوات  واه  تَُسه 

علال تأيايل  يالي و عليا  وكالا ي حا ة إلل العوجت ل لك َعِمال ركاهج و شخه مريب  

يالي و أ ا  قااج: أُتِاَي البغاي   رضي و عب  م ه المعا ي  ي  فهس الصحابة،  عن أبي مريرة 

بر ل قد شرب،  حاج: "اْضِربُههُ".  حاج أبه مريرة:  ِمبَّا الرارب بياده، والراارب  علي  وكلا 



اا ا صارت قااج بعاب الحاهم: أ ا اَأ و. قااج: "ال تَحُهلُاها َمَكاَ ا، ال ببعل ،  والراارب برهبا ،  لمَّ

 ") الغخاري وأبه داود وأحمد . يبُها َعلَْيِ  الشَّْيلَانَ تُعِ 

مشاكلة المساكرات والمخاد رات معالجاة عمليَّاة متدر  اة  يالي و عليا  وكالا مك ا عالم البغي 

الك، والخهت من عصيا  ت  وه اآلمر بتحريا كل مسكر، ثا بَِسن  الحها ين  مغبيَّة علل تحهى و أوَّ

ااا  -الرادعااة التااي تعااالم  ، و ااي ذلااك يااوح للفاارد  -أيرك ااِهي  كاال  فااس تخاارج عاان الساالهأ السَّ

 ..  ي حل  مشكوت عصره يلي و علي  وكلا والمجتمع. م ا مه مبوم ركهج و 

 لخمهر والمسكرات :الحكمة من تحريا اإلكوم ل

، هوكريار  قليلا قاًعاك باتا ك وما  ي حكموا، تحريماك حرم اإلكوم الخمر والمسكرات  أيوا الباس :

العسيمة مان وراء ذلاك ماي مباع  وكهاء أدي إلي السكر وغياب الهعي أم لا يالد إلي ، والحكمة

ا التهقف عباد حاد معاين ألن إباحة الحليل ثا ًل المسلا من مجرد ت وق الخمر أو االقتراب مبوا

، وتأكاره العاادة، وإذا با  قاد ا تواي إلاي يساتدرج شايَّا  شايَّاك  مبا  إذ إن الشاارب  ادوى أمر ال

 يالكد عسمة اإلكاوم  اي محارباة اإلدماان والهقاياة مبا  وإعجااْ الم من وم ا ما اإلدمان الحاد

الاغعب باأل ا  مبواا  غااميالرحا ة اإلكومية وا تصارما علي غيرما من الرحا ات اليربية التي يت

 مان عمال الشايلان، والحارون الكاريا ياأمر تعتغار الخمار ر سااك  اإلكاوم فاي  !!واال تمااء إليواا

الَُم ":المسلمين با تبابوا  حاج تعالي  ْْ يَاا أَي َواا الَّاِ يَن وَمبُاهْا إِ ََّماا اْلَخْماُر َواْلَمْيِساُر َواألَ َصااُب َواألَ

ْن َعَمِل الشَّ   صايا العاالا  وعلي م ا كاان    . 90)المائدة "ْيلَاِن  َاْ تَبِغُههُ لََعلَُّكْا تُْفلُِحهنَ ِرْ ٌس م 

الادين اإلكاومي مان عحيادة  يحملا  مان غياره، بساغا ماا اإلكومي من ما ه المشاكلة أقال كرياراك 

 .الخلير وثحا ة وتشريع يحهج دون الهقهع  ي براثن م ا المرل

حد أثغتأ الدراكات اللغ يَّة الحديرة أكغاب تحريا اإلكوم للخمر   إذا   سر ا حهلبا لبتعرت عليو

إيااابة الاا ي يتباااوج الخماار بالعديااد ماان األماارالت مراال: ماارل تلي ااف الكغاادت  ااالخمهر تسااغ ا 

ا لخويا الكغد، وتحهم بتركيا الدمهن  يوا، وك لك تُصايا الجوااْ الورامي باضالرابات  تحليمك

ت  لللعام، ويُصاب بسهء التي ية و حه الفيتاميبات، كما تالث ر علل مختلفةت  يفحد اإل سان شويَّ 

أما  ي اليرب  حد ترخمأ م ه المشاكلة  اي   األعصاب، وعرلة الحلا، والعباير المكه  ة للدم

معوااا مشااكوت عدياادة  اتجااة عبوااا، كاالعتااداء علااي  الحاارن األ ياار، وتلااأ تتفاااقا وتتفاااقا

أيغحأ واحدة من أ لار المشاكوت  حتلومتك العرل، والحتل،  ,األشخال، واإل وج باآلداب

 .اال تماعية والصحية

البساا  ومعبي م ا أن الحرااء علاي اإلدماان يخفاب معادالت ما ه الراروب مان الجريماة بوا ه

 لود ين: الكغيرة، لو ا كا أ  سرة اإلكوم إلي الخمر من  ا غين، وتحريم  للشرب

غرائا ه ودوا عا ، وا تواك  عن التحكا  ي اإل سانلعحل عج   الخمر ت ما العحل، وإذا ذما ا "

ل اتا ، وكاان أيراا بمراباة تادبير وقاائي  البسا والشرائع والحها ين ل لك كان تحريا شرب الخمر

 .لشرب الخمر ـ عحهبة وتدبير وقائي  ي الهقأ  فس  ضد  رائا أ ري، كما أن الجلد ـ كحد

 اإلدماان ياالدي إلاي  علاي أكارت  وعلاي مجتمعا  ثحايوك  م ا باإلضا ة إلي أن المدمن يشكل عغَّااك 

ك لك قد تتعلل قدرة المادمن علاي  تدمهر الشخصية، واال توج العحلي، وتدمهر السلهأ الخلحي

وا عدام الفكر، وقصر مدي اال تغاه، وتتغدد ًماهح  أداء وتيفت  بسغا كررة البسيان وبطء الفوا

يصاغح  يللاا مان أكارت  أن تعهلا  ثاا كارعان ماابمسااعدة  فسا  و الماريب ويفتحاد امتماما 

 .يعتمد علي  ال شخصا غير مسَّهج

األًفااج علاي تعااًي  وتعسا مصيغة م ه الكارثة عبدما يحع  يوا األًفاج  ي الصير،  إذا ما  شأ

مالكااد، كمااا أن  لااهرة ماا ه  المخاادرات،  ااإن إدمااا وا لوااا  ااي شااغابوا ور ااهلتوا يصااغح شااغ 

 ل  عهاقا و يمة وأثار كيَّة ..من الحهمي رة علي الصحة واألالسام

 الخلغة الرا ية :

 إ هة اإلكوم :ا يالحمد هلل  رب العالمين والصوة والسوم علي أشرت المركلين وبعد 
  



وإذا كان اإلكوم قد وقف مهقفاك حاْماك تجااه ما ه الجريماة حفاتااك علاي أببائا  .إآل أ ا  لاا يسالا  

ن اإلكاومية والعربياة لكريار مان يفي م ه األيام تتعرل األمتام  .. أبباْه من تلك الشرور واآلثا

المااالثرات والحااروب الخفيااة والعلبيااة ، وماان ذلااك دعااهات التشااكك والياا و الرحااا ي ، وحمااوت 

ور ااق الساوح ، بحياث يه ا  الساوح إلال يادور  الهاحادةاألمة  أبباءبين  والهقيعةالتحريب 

 أنقلااا العاادو الححيحااي لإلكااوم وللعروبااة ، ولاا لك  جااد بعراابا الااغعب باادال ماان أن يه اا  إلاال 

 ، وتلك مأكاة العصر . أيراالدماء المسلمة تراق بأيدي مسلمة 

ومن بين م ه الحموت التي تستودت البيل من كيان المجتمع اإلكومي تصدير كميات كغيرة من 

كااريعا أو بليَّااا  ماان كاامهم بيراااء تحتاال ماان يتعاًامااا إليواااالمخاادرات والكحااهج إلياا  ، ومااا 

.تعاًيوا يالدي إلل مدم الصحة وذماب العحل و حدان الهتيفة وا حلااً الكراماة وتفكاك األكارة 

،  وبااأ كريار ماان واال حاراتوبالتاالي تاالدي بصااحغوا إلاال ارتكااب الجريماة  واإل اوسوالفحار 

عجاا  بسااغا تااهرًوا  ااي إدمااان الخمااهر أو المخاادرات حيااث ت أيااحابواالجاارائا التااي يرتكغوااا 

 والسالا أو أ واال توسالسرقة  لإلإمكا اتوا المالية من كد عادتوا المرضية السيَّة  يلجَّهن 

الت ويار أو إعااون إ اوس تجااارتوا وبياع ماا يمتلكااهن. ولا لك تسااارع أكارما بفاارل  والبواا أ

 الحجر عليوا لمبعوا من التصرت  ي أموكوا تصر ا كيَّا .

صغح غيار كاات  اي حالاة التاهرً مان اإلدماان، يراات إلال الد ل العادي للفرد ي أنوالمعروت 

ذلك أن م ا الد ل يأ    ي التراْج والبحصان بتدمهر حالة المريب يهما بعد يهم حتال يبتواي 

يكاهن  أنب  الحاج إلل التسكع والتشرد والغلالة وكلوا  رائا يعاقا عليواا الحاا هن . وبادال مان 

 ، يصغح عالة علي  . لمجتمعللخير االفرد قهة إ تا ية تريف 

 

 اآلثار االقتصادية لتعاًي المخدرات

المخدرات تفتك بالماج، ماج الفارد ومااج األماة  واي تخارب الغياهت العاامرة وتياتا : أيوا الباس

األًفاج، وتجعلوا يعيشهن عيشة الفحر والشاحاء والحرماان،  المخادرات تا ما باأمهاج شااربوا 

تجار السهء والعصاابات العالمياة والفارد الا ي يحغال علال كفوا بيير علا إلل   ائن ال ئاب من 

المخدر يرلر إلل اكتحلاع  ا ا كغير من د ل  لشاراء المخادر، وعليا  تساهء أحهالا  المالياة 

 ويفحد الفرد مال  ال ي ومغ  و إياه .

ابوا ومن األضرار االقتصادية أ وا تجعل األ راد قليلي اإل تاج  تخسر الدولة   ءاك من  يارة شاغ

الا ين تبتواي رحلاتوا كاريعاك ماع اإلدماان إماا باالجبهن أو اله ااة ، وما ه  ساارة كغارى وضارر 

 ادح باالقتصااد الاهًبي ، يتحمال كاهء تغعاتا  األماة  معااء ، وياالدي بواا ال محالاة إلال التلاف 

 والرعف واإلعياء .

  اآلثار السياكية لتعاًي المخدرات

ًيواا يا داد يهمااك بعاد ياهم، لدر اة أن أياغحأ مها واة إن أ لار المخادرات وتعاعغاد و :"

م ه األ لار معركة ححيحية وشركة  خهضوا مع تجار م ه السمهم التي أيغحأ علل قدر بالغ 

ماان الحااهة والرااراء، وتااديرما مبسمااات وشخصاايات كغاارى ، واألماار باا لك لااا يعااد محتصااراك علاال 

لال الصاعيد السياكاي أمار واضاح أشخال  ارادى، بال أن مبااأ مبسماات دولياة باات  لرماا ع

و لياار،  وباااأ دوالك بعيبوااا وراء ماا ا التااهرً المت ايااد  ااي عااالا المخاادرات، وان ماا ا التبساايا 

الدولي يستخدم المخدرات كسوح من أكلحة الحرب ضاد الشاعهب المساتود ة، وأ ا  يرماي إلال 

ت كاال إرادتاا  ْرع الااهمن والرااعف بااين شااغاب األمااة المسااتود ة، والاا ي كاايفحد مااع المخاادرا

 وعبفها   ويستسلا لوضمحوج والتفكك ومه ما تححح  المخدرات أكرر من أي كوح و ر .

دع مجااال للشاك أن الصاويه ية العالمياة مان أ لار ما ه المبسماات  مان  اوج ياوقد ثغاأ بماا ال 

 مالوا من أياد مدمرة  ي أ حاء العالا وقبهات تحميوا ومبا   وعموء رو أ المخدرات و اياة

 ي دوج العالا اإلكومي بودت الحراء علل ثروة م ه الغود ، المتمرلة  ي شاغابوا الهاعاد حتال 

يااتا اال حااوج الخلحااي  يوااا ، وتشاايع الفاحشااة ويصااغح الشااغاب  ااي  ااهاء روحااي وعحائاادي ، 



ويصغح  ائر الحهى غير مالثر  ي الحاضر، عديا التأثير  ي المستحغل وب لك تسلا قاهى األماة 

 ..  يمة الحيمة ، تابعة ال متغهعة محهده ال قائد ه وتكهن  وايتوا الووأ المحتهموتصغح عد

 أثر اإلدمان علي العوقات األكرية :

ماان أمااا المشااكوت اال تماعيااة المسااغغة لإلدمااان كراارة الخو ااات األكاارية إن  عغاااد و :"    

عبااف واالغتصاااب والساارقة ت ايااد حااهادث ال إلاالواللااوق وتشاارد األبباااء، وأن اإلدمااان يااالدي 

والحتال واال تحاار، باإلضاا ة إلال كراارة المخالفاات الحا ه ياة وا توااأ الحاا هن، وأن اإلحصاااءات 

مان   عادد كغيار إلالباإلضاا ة   تشير إلل أن إدمان المخادرات أدى إلال ت اياد  ارائا االغتصااب 

وعاادم االكااتحرار  ماان قرااايا اللااوق %85 حااد أتواارت األبحاااث العلميااة أن .. حااهادث العبااف 

لاغعب الجارائا لاه تعرضابا علال كاغيل المرااج ولايس الحصار  و .العائلي  ا ماة عان المخادرات

الغشعة التي يبدى لوا الجغين وتوت  لوا الحلهب وتر روا كل األعرات، والتاي قاام بواا مادمبهن 

 .ما كفا ا حصر   ي حق ذويوا وأ فسوا من قغلوا

إقدام مدمن علل اغتصاب اببتا   اي  واار رمراان،  من بين، جرائا كان ورائوا مدم كرير من ال

ومه تحأ تاأثير الماادة المخادرة، دون أن يكتارث لتهكاوتوا أو دمهعواا، بيبماا قاام مادمن و ار 

بحتل ابب  الصيير، وبغساًة ا للق بسيارت  وألحل بجرت   ي اللريق، كما اضلر أحاد المادمبين 

 .الحصهج علل  رعة يييرة من الويروينلتحديا اببت  لمروج المخدرات  ي كغيل 

 اغتصاب المهتي:

وتحاأ تاأثير المخادرات قاام شااب باغتصااب  راث كايدات،  غعاد أن إ هة اإليمان واإلكوم :

كان ًالغاك  امعياك مستحيماك يلحغ  ْموْه بالع راء بساغا  جلا  وحيائا  الشاديدين. تحاهج الشااب 

ضاغل  يحااوج اغتصااب قغلاة مان الخادماة، وبساالال  الخجهج إلل كارثة ا تغ  إليوا األب عبادما 

مادمن بفراال يااديح   ااي كليااة اآلداب الا ي قاادم إلياا  أوج كاايجارة محشااهة  إلاالعلاا أ اا  تحااهج 

ومن يهموا تحهج الخجهج إلل وحش لا يكتف بتد ين الغا جه  .تساعده علل التخله من حيائ 

حام باغتصابوا، وكا أ  ريحة أككتوا الويروين، ولا يحبع بتحغيل الخادمة    سحط  ي بَّر إدمان

 بساغا ياديح  المجارم  .والده بتعهيب والدة الخادمة بعشرين ألف  بي  إل حاذ ابب  مان الساجن

المرء علل دين  ليل   ليبسر أحادكا مان :"حين يحرر أن  الركهج يلي و علي  وكلا ويدق 

 )أبهداود والترم ي .."يَُخالِل

ق الروج  جرب مهاقعة الساقلات  اي اللرقاات، وتحاهج إلال ويهايل الشاب مشهاره  ي ًري

و اه   األب بفصال اببا  مان  الش وذ الجبسي  كان يغياع  ساده للشاهاذ محابال شامة ميارويين،

الكلية  أكرع إل حاذه وعبف ، ووعده االبن باالكتحامة حتال اًماأن إلال وعاهده الخادعاة ، لكبا  

، وعلاا أ ا  اتخا  مان محاابر الغسااتين وكارا دمااناإلبعاد أن ا تركا   المب ج ه لء بوروب  من 

إلدما   وش وذه،  حد قرر الشاب مماركة متعة  ديدة وأتل بفعلة ال يصدقوا عحل،  ماا إن  ار  

 تاة يييرة ماتأ بالسكتة الحلغية حتل ا حب علل المحغرة و تحوا دون  المشيعهن من د ن  رة

 . ردما من الكفن هت وال  جل وا   يمارس الجبس مع الجرة التي 

وأدمن الشاب ا توااأ حرماات الماهتل  اي الساوم الادامس حتال شاك قرياا أحاد الماهتل أن قغار 

اببت  تا  غش ، وبالفعل  تح الر ل الحغر ليشامد  رة اببت  التي د بوا باألمس قد ا توكأ،.  حرر 

االيحااع با  بعاد وبالفعال تاا  . هرا عمل كمين حتل يشامد الملعهن ال ي ال يراعي حرمة الماهتل

أن شامده أمالي المهتل اإل اث الوتي ته ين حديرا، وا حرها عليا  ليشاغعهه ضاربا وركاو حتال 

كاد يلفظ أ فاك  بين أيديوا، لهال تد ل ر اج الشرًة ال ين قاادوه إلال قساا الشارًة ومبااأ تاا 

 .. اتوام  با تواأ حرمة المهتل وتا إيداع  السجن

باعد  بيببا وبيبا المعايي كما باعدت باين المشارق والميارب ..واحفاظ اللوا عا با واعفه عبا و

 أوالد ا وبباتبا ومصر ا من كل مكروه وكهء يارب العالمين ..


