
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ُكل ه  َعن   َوَسلَمَ  َعلَيههه  ّللَاُ  َصلَى ّللَاه  َرُسولُ 
ر   كه  1/26مسند اإلمام أحمد:  «َوُمف تهر   ُمس 

 (  ..4رقم الحديث )
: قال عنهما هللا رضي عباس ابنعن  -4

: َوَسلَمَ  َعلَيههه  ّللَاُ  َصلَى ّللَاه  َرُسولُ  قال
رُ » شُ  أُم   ال َخم  بَرُ  ، ال فََواحه  َمن   ، ال َكبَائهره  َوأَك 

بََها هه  َعلَى َوقَعَ  َشره  «َوَعَمتههه  َوَخالَتههه  أُم ه
 ( ..2371): والترهيب الترغيب صحيح

: قال عنهم هللا رضي عباس ابن عن -5
 :َوَسلَمَ  َعلَيههه  ّللَاُ  َصلَى ّللَاه  َرُسولُ  قال
يلُ  أَتَانهي» ب ره  َعزَ  هللاَ  إهنَ  ُمَحَمُد؛ يَا: فَقَالَ  ، جه

َر، لَعَنَ  قَد   َوَجلَ  َرَها، ال َخم   َوَعاصه
َرَها بََها، َوُمع تَصه لََها، َوَشاره ُمولَةَ  َوَحامه  َوال َمح 

 َوَساقهيََها، َوُمب تَاَعَها، َوبَائهعََها، إهلَي هه،
تَقهيََها  ..(1/316): مسند اإلمام أحمد «َوُمس 

: قال عنه هللا رضي عباس ابن عن  -6
 : َوَسلَمَ  َعلَيههه  ّللَاُ  َصلَى ّللَاه  َرُسولُ  قال
نُ » مه ره  ُمد   َكعَابهده  ّللَاَ  لَقهيَ  َماَت، إهن   ال َخم 

 .. (2355) :مسند اإلمام أحمد «َوثَن  

وصلى هللا وسلم على سيدنا محمد وعلى 
 آله وصحبه أجمعين ...

 محمد نبهان إبراهيم الهيتي أ.د      

 

 

 

 

 

 

 

المخدرات معوٌل لهدم أركان المجتمع وفساد 

 العقول

 

 

 

 

تنتج تعاطي المخدرات والسلبيات التي 
عنها واآلثار الجسيمة التي ينتهي إليها 

 المتعاطي ..

وإليكم بعض النصوص التي تنهى عن 
المخدرات والمسكرات بكل أشكالها 

 -وأنواعها:

ينَ  يَاأَي َها: تعالى قال-1  إهنََما آَمنُوا الَذه
رُ  رُ  ال َخم  َن َصابُ  َوال َمي سه ََلمُ  َواْل  َز   َواْل 
س   ج  ن   ره تَنهبُوهُ  الَشي َطانه  َعَمله  مه  فَاج 
يدُ إهنََما*  تُف لهُحونَ  لَعَلَُكم    أَن   الَشي َطانُ  يُره
ره  فهي َوال بَغ َضاءَ  ال عََداَوةَ  بَي نَُكمُ  يُوقهعَ   ال َخم 

ره  ره  َعن   َويَُصَدُكم   َوال َمي سه ك   َوَعنه  ّللَاه  ذه
 سورة ُمن تَُهونَ  أَن تُم   فََهل   الَصََلةه 
 ( ..91-90) آية: المائدة

ينَ : تعالى قال-2  الَرُسولَ  يَتَبهعُونَ  الَذه
يَ  النَبهيَ  ُدونَهُ  الَذهي اْلُم ه تُوبًا يَجه َدهُم   َمك  ن   عه
َراةه  فهي يله  التَو  ن جه  بهال َمع ُروفه  يَأ ُمُرهُم   َواإله

ل   ال ُمن َكره  َعنه  َويَن َهاهُم    الَطي هبَاته  لَُهمُ  َويُحه
مُ  مُ  َويَُحر ه َخبَائهثَ  َعلَي هه  سورة ال 

 ( ..157) آية: اْلعراف
ره  َعن  -3 َشب   ب نه  َشه  ع تُ : قَالَ  َحو   أُمَ  َسمه

يَ  َسلََمةَ     نََهى»: تَقُولُ  َعن َها ّللَاُ  َرضه

 

 جامعة األنبار

 كلية العلوم اإلسالمية 

 وحدة الدراسات اإلسالمية

 والتحقيق

املخدرات معوٌل هلدم أركان 
 اجملتمع وفساد العقول

 إعداد

 أ.د محمد نبهان إبراهيم الهيتي



 

 

 

 

 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين والصَلة والسَلم على 

سيدنا محمد خاتم اْلنبياء والمرسلين وعلى آله 

 صحابته الغر الميامين.الطيبين الطاهرين و

 وبعد: فإن نهعََم هللا علينا كثيرة وآَلَءه عديدة ..

 ّللَاه  نهع َمةَ  تَعُد وا َوإهن يقول ربنا سبحانه وتعالى 

ُصوَها َلَ  يم   لََغفُور   ّللَاَ  إهنَ  تُح  سورة النحل :   َرحه

 .. (18)آية 

العقل ، فبالعقل  مه نهع َمةُ عَ ومن أعظم تلك الن ه 

وكرمه على باقي  َميََز هللا عز وجل اإلنسانَ 

ً باْلوامر  الخَلئق ، وبه يصبح اإلنسانُ  مكلفا

 والواجبات ..

ًكَرًه على  ولقد أمرنا هللا سبحانه وتعالى أن نَش 

هه المحافظةً عليها هذ  ره الن هعَمه .. ومن تمام ًشك 

  وصيانتًها من عبث العابثين وإفساد المغرضين

 ومن العجب أن بعض الناس يعبث بما أنعمه هللا

عليه فيبدأ بتناول ما يفسد عقله وًلبَه ليبتعد عن 

الميزة العظيمة التي ميزه هللا بها عن باقي 

أجلكم هللا( فَل الخَلئق وبالتالي يكون كالبهائم )

 يميز بين ما حَلل والحرام وَليفرق بين ال

 يضره وما ينفعه ..

 نتكلم عن العبث  وما دمناإضافة إلى ذلك .. 

 وتعاطي بتناول وإفساده العقل بنعمة

 نقول: المخدرات

 أكبر من المسكرات وسائر المخدرات نإ

 جرائم إلى ذاتها بحد المؤدية الجرائم

 ة  ثَ وره ومُ  الخبائث، أم فهي خطيرة،

 وانتشرت مجتمع في تد  جه وُ  وما لمفاسد،ل

بينهم الصفات  انتشرت إَل أفراده بين

 ووقعوا في فخ الملذات المحرمة الفاسدة

 تؤدي بصاحبها إلى مهالك اْلوبئة التي

تشيع  وبالتالي المعدية واْلمراض القاتلة

 الفوضى روتنتش الفاحشة في المجتمع

 ويَعُم  الخراب .. الجرائم تكثرو

والمخدرات تقاس على الخمر في أنها 

مذهبة للعقل وُمغَي هبَة  له وهي تشترك معه 

في علة الحكم .. ولقد نهى هللا عز وجل 

يدُ  نََماإعن تناول الخمر فقال:   يُره

 َوال بَغ َضاءَ  ال عََداَوةَ  بَي نَُكمُ  يُوقهعَ  أَن الَشي َطانُ 

ره  فهي ره  ال َخم  ك ره  َعن َويَُصَدُكم   َوال َمي سه  ّللَاه  ذه

نتَُهونَ  أَنتُم فََهل   الَصََلةه  َوَعنه  سور  م 

 .. (91) المائدة: آية

 

 إضاعةوإن من مساوئ تعاطي المخدرات 
 الناس، بين والبغضاء العداوة وإثارة المال

 فمتعاطي. .الصَلة وعن هللا ذكر عن والصد
 وعيه يفقد كَلهما المخدرات أو الخمر

 الشقاق تثير طائشة تصرفات ويتصرف
 وكَلهما والبغضاء، والعداوة والخَلف

 التكاليف وسائر الصَلة عن غفلة في يكون
 علة فإن ذلك ضوء وفي الوعي، فقده أثناء
 قد تكون اإلسكار وهي الخمر في الحكم
 فعل تفعل ْلنها المخدرات، في توفرت
 ويكون وإذهابه، العقل حجب في الخمر
 حكـم هو التحريم وهو الخمر حكـم

 بجميع المخدرات فتكون أيضا، المخدرات
 .. حراما أنواعها

َسُف له أن تعاطي المخدرات  وإن مما يُؤ 
وتناول المفت هرات أخذ باَلنتشار بين شبابنا 
في الوقت الذي ينتظر منهم ديننا ومجتمعنا 

ليساهموا في بنائه ويكونوا مثاَلً أن ينهضوا 
 صالحاً لمن يأتي من أجيال ..

وما دمنا قد ارتضينا أن نسير في طريق 
الدعوة إلى هللا عز وجل علينا جميعا أن 
 نتحمل المسؤولية وننبه مجتمعنا إلى خطورة 


