
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كما أن جمتمعنا الذي نعيش فيه جمتمع
الصغري  بقي فيه بعض االحرتام بني

, الديهو االبن و  بني التوقريو  ,الكبريو 
 والصديق ,واملساعدة بني اجلار وجاره

  .صديقهو 
هتدم  أنذه اآلفة اخلبيثة ال نسمح هلف

القيم اليت  هذه البقية القليلة من
 فتؤدي ابلتايل إىل, نائورثناها عن إاب

 .هذا اجملتمع تدمري
من أجل هذا وذاك فقد ارأتت وحدة 
الدراسات اإلسالمية والتحقيق 
واإلفتاء يف كلية العلوم اإلسالمية يف 
الرمادي ان تطرح هذه املشكلة على 
طاولة البحث لتناقش أسباهبا وطرق 

 معاجلتها, فكان هذا اللقاء.

 

 

فكما أييت:أما حماور هذه الندوة   
احملور األول: ) أثر املخدرات  – 1

طبية( على اجملتمع من الناحية ال
الدكتور  وستكون احملاضرة فيه لفضيلة

التدريسي  – هيثم نعمان الكبيسي
جامعة األنبار. -بكلية الطب  

احملور الثاين: )أثر املخدرات على  – 2
اجملتمع وسبل معاجلتها من الناحية 

وستكون احملاضرة فيه  الشرعية(.
ذ املساعد الدكتور أكرم لفضيلة األستا

عميد كلية العلوم  –عبيد فريح 
 اإلسالمية يف الرمادي.

 
 أ.م.د حممد نبهان إبراهيم رحيم اهلييت

مقرر وحدة الدراسات االسالمية    والتحقيق 
اإلفتاءو       

 

 

 

 

 

 جامعة األنبار
 كلية العلوم اإلسالمية 

تعقد وحدة الدراسات اإلسالمية والتحقيق 
  واإلفتاء

 

 

 
 

 

رات على المجتمع وسبل د   خ  أثر الم  

 معالجتها



ومن العجب , على ما أنعم هللا به عليه 
 أن بعض هؤالء الناس يعبث مبا أنعم

 ؛, وعقلههللا عليه به, كعبثه بصحته
وذلك أبن يقوم بتناول املخدرات اليت 

وجتعله ال يتحكمه, تذهب بعقل يف  
 إىل كل شر   ليكون منقادا  تصرفاته, 

ه هذ تؤدي به بدون إدراك  منه, وابلتايل
هذا   تدمري نفسه.   املخدرات إىل
أما على   لفرد.اخلاص اب على املستوى

ش فيه يعي نطاق األسرة واجملتمع الذي
, وإن قلنا فهي تؤدي به إىل دمار كبري

أكثر من دمار أهنا تؤدي إىل دمار 
بذلك مبالغني يف  نكونال  احلروب

 قولنا.
 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا 
محمد رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن 

 وااله.
كثرية قال هللا  فإن نعم هللا علينا وبعد

تعاىل يف كتابه العزيز ﴿َوِإن تَ ُعّدوْا ِنْعَمَة 
ّلّلَ َلَغُفوٌر ُُتُْصوَهآ ِإّن ا اّللِّ الَ 
 , [18النحل]رِّحيٌم﴾

 .العقلومن أعظم هذه النعم نعمة 
ميز هللا عز وجل اإلنسان  بالعقلف

ربنا  وكرمه على سائر خلقه قال
َكّرْمَنا َبِِن آَدَم  ﴿َوَلَقدْ : تعاىلسبحانه 

ّمَن  َوََحَْلَناُهْم يف اْلََبّ َواْلَبْحِر َوَرَزقْ َناُهمْ 
الطّيّ َباِت َوَفّضْلَناُهْم َعَلَى َكِثري  ّّمّْن 

 ولقد [70اإلسراء]تَ ْفِضيال ﴾ َخَلْقَنا
, النعم هذه على بشكره تعاىل هللا أمران
 ما على احملافظة له شكره متام ومن
 .عليه به هللا أنعم

قُْل يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن ﴿قوله عز وجل:  – 4

أَْسَرفُوا َعلَى أَْنفُِسِهْم ََل تَْقنَُطوا ِمْن َرْحَمِة 
َ يَْغِفُر الذُّنُوَب  ِ إِنَّ َّللاَّ َجِميعًا إِنَّهُ ُهَو َّللاَّ

ِحيمُ   [53]الزمر:  ﴾اْلغَفُوُر الرَّ

من أجل هذا وغريه وجب على مجيع 
وّمن هلم ابع يف الدعوة  أفراد اجملتمع

اآلفة الفتاكة  هالتصدي هلذ واإلرشاد
اليت سرت بني كثري من أوالدان 
وشبابنا, لتنخر جبسد األمة شيئا  فشيئا  
من دون مراقبة وال حماسبة ألؤلئك 

  الشباب. 
واحلقيقة أن املسؤولية تقع على عاتق 
الوالدين وأويل األمر بكل ما حيمله 

كما هي تقع   هذا املصطلح من معان  
على عواتق املفكرين واملثقفني 

من  اقلعهن ألكادمييني لنستطيع أنوا
إىل تعاليم  لكي يرجع اجملتمع اجذوره

نبينا حممد أخالق  ديننا احلنيف وإىل
الصاحل  صلى هللا عليه وسلم والسلف

وسالمة يف  من كرم وشجاعة وصدق
 العقل واجلسد.


