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الحمد هلل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل والصالة و السالم على 
مين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن لأفضل المرسلين المبعوث رحمة للعا

 تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 
 :أما بعد

التي توفر له القدرة على أداء وظيفته  بكل السبلبحانه وتعالى اإلنسان أحاط اهلل س
في الحياة وجاءت الشريعة باألحكام التي توفر له ذلك ومقاصد الشريعة اإلسالمية 

الضرورية هي حفظ الدين ، والنفس هي حفظ مصالح العباد في الدارين والمصالح 
 .والعقل ، والنسل و المال

 هالعقل وهي مزية كبرى ونعمة عظمى أنعم اهلل بها اإلنسان وميزكرم اهلل اإلنسان ب
 .عن سائر المخلوقات حتى يميز بين الطيب والخبيث

عن كل ما يؤثر على سالمته عني الشارع بالعقل عناية فائقة فأوجب حفظه لقد و
 بينالفرق ن العقل مناط التكليف ويميز به اإلنسان كل ما يزيله ويضعفه أل وحرم

 .ح و المفاسدالمصال
خرتهم وأحل لهم آمن الدين مافيه صالح دنياهم و هسبحانه وتعالى شرع لعبادواهلل 

الطيبات من الرزق وحرم عليهم الخبائث وكل ما يفسد الدين ويضر بالصحة 
 .والمال

وًبا ِعنَدُهْم ِفي اَلِذيَن َيَتِبُعوَن الَرُسوَل الَنِبَي اأُلِمَي اَلِذي َيِجُدوَنُه َمْكُت}: قال تعالى 
 الَتْوَراِة َواإِلْنِجيِل َيْأُمُرُهم ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهاُهْم َعِن اْلُمنَكِر َوُيِحُل َلُهُم الَطِيَباِت َوُيَحِرُم

 سورة األعراف( 851){ َعَلْيِهُم اْلَخَبآِئَث 
رم وقد ن كل طيب مباح وكل خبيث محأ: اشتملت هذه اآلية على قاعدة كلية وهي 

شك وال يرتاب عاقل بأن المخدرات بمختلف أنواعها داخلة لثبت بما ال يدع مجااًل ل
في الخبائث بما تسببه من أضرار خطيرة ال تخفى وقد قال الرسول صلى اهلل عليه 

 .أخرجه مسلم " كل مسكر خمر وكل خمر حرام"وسلم 
ت داخلة في على تحريم الخمر وتحريم كل مسكر والمخدرايدل هذا الحديث و

 .منه  المسكر بل هي أشد فتكًا
جمع العلماء على تحريم المخدرات فقد قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه أهذا وقد 

يؤدي لكل ما يزيل العقل فإنه يحرم للمحافظة على جسم وعقل اإلنسان سليمًا :"اهلل 
 ."دوره الذي خلقه اهلل تعالى من أجله

 
مل على أضرار ومفاسد وتتضح هذه تشيئًا إال مما يشال تحرم  اإلسالميةوالشريعة 

 :األضرار فيما يأتي

 :األضرار الدينية:أواًل
الشيطان عن ذكر اهلل وعن الصالة ، ويقضي على  يبعدهإن متعاطي المخدرات 

الجوانب الخّيرة في اإلنسان ليتسم بعد ذلك بالكذب والجبن والخيانة مما يؤدي إلى 
، وفقدان الغيرة على ي وهتك األعراض وتفشي األسرار وارتكاب المعاص هانحراف

المحارم ــ والعياذ باهلل إضافة إلى أن المخدرات توقع البغضاء والشحناء والكراهية 
 .هبين متعاطي
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إن تعاطي المخدرات والعمل على ترويجها يضّر بالدين الذي هو أعز مايملك 
 .نعيم الدارين بمشيئة اهلل  ورحمته اإلنسان وهو الثروة الحقيقية التي ينال بها المرء

 :األضرار الصحية:ثانيَا
أكدت البحوث والدراسات التي قام بها العلماء المختصون أن للمخدرات تأثيرًا 

 :والنفسية والتي يمكن إجمالها باآلتي  والعقليةضارًا على صحة اإلنسان البدنية 
اع واالختالل في قلة النشاط والحيوية وضعف المقاومة للمرض وكثرة الصد .8

التنفسي والهضمي مما يسبب  الجهازالسمع والبصر مع اضطرابات في 
السموم التي يصعب التهاب وتضخم في الكبد الذي يوقف عملها فتكثر 

 .تخلص الجسم منها
التهاب في المخ وتآكل ماليين الخاليا العصبية ، مما يؤدي إلى فقدان الذاكرة  .4

إحسساسه وسلوكه نتيجة تأثير المخدرات وتغيير كبير في مزاج اإلنسان و
 .على األعصاب والدماغ و الحواس 

 .اضطرابات القلب وارتفاع ضغط الدم  .3
أمراض خطيرة وكثرة األمراض كفقر الدم الحاد ، والسرطان بأنواعه ،  .2

ومعدية إضافة إلى أن تعاطي جرعة زائدة ومفرطة من المخدرات قد يكون 
مدمن عندما يصل إلى حالة ال يستطيع التمييز حيث أن ال(انتحار)في حد ذاته 

 .فيها بين التعاطي واالنتحار  
 .االضطراب في اإلدراك الحسي العام ، وصعوبة التفكير والبطء به .5
القلق والتوتر المستمر والشعور بعدم االستقرار والهبوط مع العصبية وحدة  .6

 .المزاج الدائمة

 :المضار االجتماعية: ثالثًا
خدرات ال عقل له فقد يقتل وقد ينتهك األعراض ويتلف األموال فمتعاطي الم 

ويتسبب في الحوادث فتحل بذلك المفاسد العظيمة وتقع العداوة والبغضاء بين أفراد 
األحقاد في قلوبهم وتوجد الضغينة والتفكك في صفوفهم  كزرعالمجتمع واألمة 

ة الفشل والذل قال وتتسبب بالفوضى الفرقة و االختالف وتذهب الربح فيحل محل
ِإَنَما ُيِريُد الَشْيَطاُن َأن ُيوِقَع َبْيَنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاء ِفي اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر }إ: تعالى

  سورة المائدة( 18){ َوَيُصَدُكْم َعن ِذْكِر الّلِه َوَعِن الَصاَلِة َفَهْل َأنُتم ُمنَتُهوَن
لى انتشار التفكك األسري لما يسببه من مشكالت ينتج كما يؤدي تعاطي المخدرات إ

عنها الطالق أو الهجران باإلضافة لما يسببه من سلوك سيء بين أفراد األسرة 
الواحدة مع عدم اآلمان داخل البيت باإلضافة على ما يحدثه أقران رب األسرة 

لمستمر المدمن من الفوضى والتعدي على البيت وأفراد األسرة مما يحدث القلق ا
 .لدى األم واألوالد

 :المضار المالية: رابعًا
ال عائد منه  والذي المخدرات المال الكثير شراء في رفصيمتعاطي المخدرات إن  

عما ينفقه األفراد المصائب والشرور فكم من مال قد أفني فضاًل  منإال ما يحمله 
تؤخر االقتصاد والدول في عالج األمراض الناتجة عن تعاطي المخدرات كما أنها 

 .وتوجد البطالة
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 :سبب انتشار المخدرات
كثيرة تساعد على انتشارها بين أفراد المجتمع وخاصة الشباب  ًاإن للمخدرات أسباب

 :منهم ويمكن أن نحصر هذه األسباب فيما يأتي
 :انعدام التربية السليمة في البيت .1

ن طرف الوالدين ، إن السبب األول في انحراف الشباب هو التربية الغير سوية م
منذ البداية مبنية  تربيتهفالطفل كالصفحة البيضاء ترسم فيها ما تشاء  فإذا كانت 

على أسس ومبادئ الدين اإلسالمي فالنتيجة هي إنسان صالح بإذن اهلل تعالى ، وال 
 نقصدهبأن كل اللوم على الوالدين فهناك األسرة والمدرسة والمجتمع ولكن ما  نقصد

أول ما يفتح عينه يرى أمه وأباه ، فإذا وجد الطفل األب يدخن مثاًل  هو أن الطفل
لحال هذا يكون من الصعب إقناعه بعدم التدخين اوهو يعتبر هذا األب قدوة له فإنه و

، وكما قيل قديمًا فاقد  يفعلهإذ كيف يستطيع األب أن يمنع ابنه عن شيء وهو 
ب ذا أخالق وبعيد عن الرذائل ، الشيء ال يعطيه ، والعكس بالعكس فإذا كان األ

 .فالنتيجة تكون بإذن اهلل طفل صالح
كلكم : )فالواجب على اآلباء مراعاة ما استرعاهم اهلل به قال صلى اهلل عليه وسلم 

فاألمير الذي على الناس راع عليهم وهو مسؤول : راع وكلكم مسؤول عن رعيته 
عبد راع على مال سيده وهو عنهم والرجل راع على أهل بيته ومسؤول عنهم وال

 أخرجه البخاري(مسؤول عنه ، فكلكم راع ، وكلكم مسؤول عن رعيته
 :الفراغ عند الشباب وخطورته .2

الوقت هو حياة اإلنسان وال بد من استغالله فيما يعود عليه بالنفع ، فكم من أناس 
اًل ولما كان الفراغ قات!! يقضون أوقاتهم في غير فائدة تذكر أو منفعة تسطر 

 ولألوقات  خاصة وقت الشباب الذي هو أغلى شيء ، كان االهتمام به أبلغ وأشد ،
: ) كما هو معلوم فإن اإلنسان يسأل يوم القيامة عن وقته قال صلى اهلل عليه وسلم 

ال تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما 
 (اله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما عملأفناه وعن شبابه فيما أباله وم

 أخرجه البخاري
الفراغ مفسدة للمرء إن لم يوجه في الخير فإنه يسبب مشاكل كثيرة ولذا ال بد أن  إن

الفراغ نعمة في حق العبد إذا استعمله  وأوقاتهم بما يفيدهم ويفيد أمتهم  يمأل الشباب
خراه ، أما إذا لم يغتنمه الشباب تحول من نعمة إلى فيما يعود عليه بالنفع في دنياه وأ

نعمتان مغبون فيها كثير من الناس ،  ):وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم نقمة ، 
 .مسلم أخرجه  (الصحة والفراغ

إني ألمقت الرجل أن أراه فارغًا ، ليس : ) وقال عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنه  
 (عمل اآلخرة في شيء من عمل الدنيا وال

 :الرفقة السيئة .3
يؤثر كثيرا على الشباب في عقله  بعيدين عن الصراط المستقيم إن االتصال بقوم 

على دين  الرجل: ) وتفكيره ولذلك جاء عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه قال 
مثل : ) وقال صلى اهلل عليه وسلم  . رواه الترمذي وغيره(خليله فلينظر أحدكم من يخالل

إما أن : الجليس الصالح والسوء ، كحامل المسك ونافخ الكير ، فحامل المسك 
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إما أن : يحذيك ، وإما أن تبتاع منه وإما إن تجد منه ريحًا طيبة ، ونافخ الكير 
 .أخرجه البخاري ومسلم(يحرق ثيابك ، وما إن تجد ريحا خبيثة

م الجللليس الصللالح بحامللل المسللك ، والرفيللق السللوء بنللافخ فمثللل صلللى اهلل عليلله وسللل
الكير ، ثم بين صلى اهلل عليه وسلم عاقبلة كلل ملن رفقلة االثنلين ، فلاألول اقلل شليء         
تجد منه الريح الطيبة ، والثاني أقل ما تجده منه أن يحرقك أو يحرق ثيابلك ، فوجلب   

 .لسوءعلى اإلنسان أن يتحرى الصديق الصالح ويبتعد عن الجليس ا
إن الرفقة من الحاجات االجتماعية لكل إنسان ، فإذا صلحت الرفقة صلح 

اإلنسان والعكس بالعكس ، فالحذر الحذر من رفيق السوء ، فإنه يفسد عليك 
الدين والدنيا ويجر إلى الرذيلة ، ويباعد عن كل فضيلة حتى يقرب إلى فعل 

 .الموبقات واآلثام والصاحب ساحب كما قيل
 :اإلعالم  .4

ال بلد مللن اسللتثمار اإلعللالم بمللا هللو مفيللد   8إن لإلعلالم تللأثيرًا سلللبيًا علللى العقللول  لللذ 
 . وغير مخالف لألخالق 

تعرضه بعض القنوات الفضائية ووسائل اإلعالم األخرى من بلرامج وأفلالم    ما وإن 
وخاصلللة التلللي تلللروج   الهابطلللةواألخلللالق وانتشلللار األفلللالم   واآلدابمنافيلللة لللللدين  
شلجع الشلباب عللى تقليلد ملا تعلرض هلذه األفلالم حيلث تعلرض ملروج            للمخدرات وت

 والهلللروب ملللن الشلللرطة   المخلللدرات فلللي مظهلللر بطلللولي أثنلللاء عمليلللات المطلللاردة  
 .فاإلعالم رسالة وأمانة وأهدافه سامية وعظيمة

لمشكلة لذا فإن الحل ... البالد  مصيرإن المخدرات آفة تجاوز خطرها الشباب ليهدد 
هو الرجوع إلى دين اهلل عز وجل اللذي ارتضلاه لنلا ، بله وحلده       المخدرات ورواجها

ينتج شباب قادر على تحمل المسؤوليات تجاه دينه ووطنه ومجتمعله اللذي يعليي فيله     
. 
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 عة أثر المخدرات على الفرد والمجتمعإذا
 هـ41-41عام 

 
 اليوم األول

والقائللل فللي ، الحمللد هلل الللذي أحللل الطيبللات وحللّرم الخبائللث                  
محكلللم كتابللله العزيلللز اللللذي ال يأتيللله الباطلللل ملللن بلللين يديللله وال ملللن خلفللله  

ا َعَلْمُتم ِملَن اْلَجلَواِرحِ  ِيَباُت َوَمَيْسَأُلوَنَك َماَذا ُأِحَل َلُهْم ُقْل ُأِحَل َلُكُم الَط  (2 )

كلل  }:  القائلل والصالة والسالم على  نبي الهدى ورسلول الرحملة    سورة المائدة
 ....بعد و{مسكر حرام

لقلللد أوجبلللت الشلللريعة اإلسلللالمّية المحافظلللة عللللى الضلللرورات الخملللس         
المال ، رض الع، والنفس ، والعقل ، الدين ) وحّرمت االعتداء عليها وهي 

، ومما ال شك فيه أن للخمور والمخدرات أضرارًا عللى الفلرد والمجتملع    ( 
يمكن تصنيف هذه األضرار إلى أبعاد كثيرة سلنتناولها خلالل ثالثلة    لذا فإنه 

 .أيام بمشيئة اهلل 
 :األضرار الدينية   .1

 وعن الصالة التي هي  -جل وعال -تصرف المخدرات اإلنسان عن ذكر اهلل
 .  نعمود الدي

           تقضلي عللى الجوانلب الخّيلرة فلي اإلنسللان ليتسلّم بعلد ذللك بالكلذب والجللبن
 .والخيانة واالعتداء على األموال واألعراض 

  توقع البغضاء والشحناء والكراهية بين متعاطيه. 

  تتسبب في زوال النعم. 

             تطفئ ملن القللب الغيلرة عللى الشلرف وتلذهب بالحيلاء اللذي هلو شلعبة ملن
 .شعب اإليمان 

 عاطي المخدرات معصية تفسح الباب  للمعاصي  األخرى ت. 

إن تعللاطي المخللدرات والعمللل علللى ترويجهللا يضللّر بالللدين الللذي هللو أعللز مللا  
يملك اإلنسان وهو الثروة  الحقيقية التلي ينلال بهلا الملرء نعليم اللدارين بمشليئة        

 .اهلل تعالى 
 

منها وما بطن إنه نسأل أن يحفظ لشبابنا دينهم وأن يقيهم شّر الفتن ما ظهر 
 .ولي ذلك والقادر عليه 
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 اليوم الثاني
 :األضرار الصحّية   -4

أكلدت البحللوث والدراسلات التللي قلام بهللا العلملاء المتخصصللون أن للمخللدرات     
تأثيرًا ضارًا على صحة اإلنسان العقليلة والنفسلية والبدنيلة ويمكلن إجملال هلذه       

- :األضرار باآلتي 
كم فلي التفكيلر واإلرادة فيظهلر الملدمن     ضمور خاليا المخ التي تلتح   -8

يصللاب بنوبللات  ، مهمللاًل أنانيللًا سللريع الغضللب متقلللب المللزاج رث الهيئللة    
رعب وكآبة وقلق وشك تؤثر على حياتله الخاصلة فملا تلبلث علرى األسلرة       

 .أن تتفكك وتنهار 
التليف الكبدي الذي يؤدي إلى فشل الكبد في إزاللة السلموم التلي تملر       -4

ملللدمن بارتعلللاال واخلللتالج حركلللة اليلللدين واللسلللان   بلللالمخ فيصلللاب ال
 .والوجه فتكون ال إرادية وتؤدي  في نهاية األمر إلى الشلل الرعاال 

اخللتالل لوظللائف القلللب والجهللاز الهضللمي والجهللاز التنفسللي فتقللل         -3
 .المناعة وتكثر األمراض 

انخفاض مستوى الكفاءة العقلية واإلنتاجية ملع خملول وبلالدة وإهملال      -2
 .راث ويعيي المدمن عالة على أسرته ومجتمعه وعدم اكت

 :األضرار االجتماعية  -3
والمخدرات تهلدم هلذه   .. األفراد هم نواة المجتمع وأساس وحدته وتماسكه  

بللرز أومللن .. الوحلدة وتسللهم بشللكل مباشللر فللي ضللياع  المجتمللع وتللدهوره  
- :أضرار المخدرات االجتماعّية

   فتظهلر  ، كرعايلة األبنلاء والزوجلة    إهمال المتعاطي الواجبات األساسلية
وقللد يتجلله أفـــــللـراد األسللـرة إللللى     ، الخالفللات ويسللود التللوتر والشللقاق     

 . -والعياذ باهلل  -تعاطي المخــــدرات أســــوة بالمتعاطي

  تعاطي المخدرات وحيازتها تؤدي إلى السرقة والتسول . 

    قلللوق االنعلللزال علللن المجتملللع وعلللدم االخلللتالط باألهلللل واألقلللارب وع
 .الوالدين وقطيعة الرحم

   وانصللراف األسللرة عللن مهامهللا  ، اإلسللاءة للسللمعة الشخصللية والعائليللة
الرئيسية في التربية والتوجيه  إلى متابعة المدمن والحد من تهوره وخطلره  

. 

نسأل اهلل تعالى أن يقي شبابنا ومجتمعنا من هذه اآلفة الخطيرة إنه ولي 
 .ذلك والقادر عليه
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 ثاليوم الثال
 

 أسباب تعاطي المخدرات
 

 :أسباب عديدة منها تكمن وراء اإلقدام على تعاطي الفرد للمخدرات   
ضعف الوازع الديني وضعف الصلة باهلل وعدم اللجلوء إليله سلبحانه     -8

في الشلدائد ملن العواملل الهاملة فلي إحلداث اإلدملان فاإلنسلان اللذي يعتلز           
يطان ذللك أن اإلنسلان   بدينه ويحافظ عليله سليكون بعيلدًا علن وسوسلة الشل      

المخلدرات ال   إلدمان فال يمكن أن تمتلد يلده إللى   المستقيم بعيدًا عن جحيم ا
 .بيعًا وال تداواًل وال تهريبًا ألن طريق المخدرات هو طريق الشيطان 

ينبغلي الحلذر ملن رفقلاء السلوء فالصلحبة السليئة تللدفع        الرفقلة السليئة    -4
طريللق إلللى تلللك المهللاوي  وذلللك بتحسللين ال. عديللدة  إلللى مخللاطر  الفللرد 

فمثالً يوقعونه في تعاطي المخدرات وذلك بتزويلده  ، وتسهيل الوقوع فيها 
ت حتللى ينللدفع فللي   بالمعلومللات والقصللص الكاذبللة عللن مفعللول المخللدرا    

ب االسلتطالع أو لمجلاراتهم أو مجلاملتهم فيبلدأ بتناولهلا      تعاطيها نتيجة لحل 
حيللث ال يسللتطيع اإلقللالع قلللياًل ومللا يلبللث أن يجللد نفسلله قللد أدمللن عليهللا ب 

 .عنها
كل ذللك  ، وسوء إدارة الوقت ، الفراغ وعدم استغالل األوقات فيما ينفع -3

 .يؤدي إلى االنجراف في عالم المخدرات 
ما تعرضه بعض القنوات الفضائية ووسائل اإلعالم األخرى من برامج  -2

بطلة وخاصلة   وانتشلار األفلالم الها  ، وأفالم منافية لللدين واآلداب واألخلالق   
التي تروج للمخدرات وتشجع الشباب على تقليلد ملا تعرضله   هلذه األفلالم      

عمليلات المطلاردة    أثنلاء حيث تعرض مروج  المخدرات في مظهر بطولي 
 .والهروب من الشرطة 

احذري وحّذري ملن حوللِك ملن التسلاهل فلي أملر المخلدرات التلي         : ي أخيت
وشللربًا أو أمللن الوجللوه أكللاًل  أجمللع العلمللاء علللى حرمللة تناولهللا بأيللة وجلله   

العقوبلة فلي اللدنيا واآلخلرة     يسلتحق  تدخينًا أو سعوطًا أو حقنًا و فاعلل ذللك   
  .وهي داء وبيل وشر مستطيل يفترس كل من يقع في حبائله.
 
 

من أشلد المنكلرات التلي تفتلك بلالمجتمع حتلى تقضلي        اإلدمان عليها ويعتبر 
منحها اهلل له وهي نعمة العقلل    عليه ألنه يستهدف شباب األمة في أهم نعمة

. 



 11 

 
اشغلي وقتك بالنافع المفيلد واختلاري الرفقلة الصلالحة التلي       أخيتي:  وختامًا

تعينك على الخير وابتعدي عمن يزين لك المعصية ويسّهل دروب الضلياع  
 .حفظك اهلل ورعاكِ  

وقاك اهلل أيتها الغالية من كل سوء وأبعد عنِك رفيقات السوء وحمى سلمعِك  
وبصرِك علن كلل ملا يغضلبه وجعللِك ملن أهلل السلعادة فلي اللدنيا واآلخلرة            
ووفقللِك لألعمللال الصللالحة التللي هللي مفتللاح الحيللاة الطيبللة فللي الللدارين قللال  

َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمن َذَكٍر َأْو ُأنَثى َوُهَو ُملْؤِمن  َفَلُنْحِيَيَنلُه َحَيلاًة َطِيَبلًة      :تعالى 
 . سورة النحل (11 )ْجَرُهم ِبَأْحَسِن َما َكاُنوْا َيْعَمُلوَنَوَلَنْجِزَيَنُهْم َأ

 
  

 

 


