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اتمع على ادرات -آثار ٥ -

مقدمة
هلم وشرع اخلبائث، عليهم م وحرّ الطيبات، لعباده أحلّ الذي احلمد هللا

يف الدارين. سعادتهم هلم يكفل ما الدين من
... وبعد

يف اإلسالم نعمة األمن نعمة بعد عظيمة بنعم البلد هذا على اهللا فقد منّ
هذا يكون أن عجب فال مكان، يأتيها من كل األوطان، والرزق الرغد

حمسود. نعمة صاحب وألن كل أعدائها، من قبل البلد مستهدف
عقيدتنا من للنيل  األول املقام يف  موجه ا�درات  نشر وحماولة
حرماننا معناه وهذا  قطعياً،  حترمياً ا�درات حترم اليت  اإلسالمية
وتقدم وأمان أمن من  السمحة  العقيدة  هذه  ظل يف  به ننعم ما كل  من

ورخاء.
تزال ال احلمد- وهللا – إنها إال بالدنا  يف  مشكلة ا�درات وجود ومع
من قلقون أننا إال  األخرى، األمم يف بانتشاره مقارنة  حمدودة
اللجنة من  الواردة التقارير حسب  انتشارها وتزايد وجودها، 

ا�درات. ملكافحة الوطنية
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أن احلقيقة " لعزيز: عبدا بن نايف امللكي األمري صاحب السمو يقول
وحنن حمدوداً... يزال ا�درات ال تعاطي من السعودية يف جرى ما
سقط سقط، فإذا شبابه الوطن فعماد مستهدفون، منطقتنا يف

 ( ١) وانهار." الوطن
وفتياتنا  شبابنا مستقبل  تهدد اليت األخطار  من أصبحت فا�درات
أفراد من  اجلميع تكاتف إىل وحيتاج جمتمعه، وأفراد بل البلد، هذا يف 
اليت كالنعامة نكون أن نريد وال  ، الداهم اخلطر للتصدي هلذا ومسئولني
وبرامج خطط وضع من بد فال باخلطر، حني تشعر الرتاب يف رأسها تدس

هلا. للتصدي عن ا�درات وتربوية إرشادية
هذا ملكافحة  مشكورة جبهود الدولة قامت الغالية بالدنا يف وحنن
اجملرمني تعقب يف جهدها قصارى تبذل األمن فأجهزة الفتاّك، الداء
داخل إىل احملرمة بتجارتهم يتسللوا أن من متنعهم كي املهربني،
وتوقف عليهم تقضي كي يف تلك السموم املتاجرين وتتعقب البالد،

وأمتنا. شبابنا مبستقبل اإلجرامية جتارتهم
 

بتاريخ ١٦ / ٣ / ١٩٨٧م. الصادر العدد ، احلوادث مع جملة مقابلة ( ١ )
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هلذا التصدي يف رائد دور هلا ا�درات ملكافحة الوطنية اللجنة وكذلك
ومؤسساته وأفراده طبقاته اجملتمع بكل يقوم أن ذلك بعد ويبقى اخلطر.

بدورهم.
الصاحلة  التنشئة طريق ا�درات عن انتشار منع يف كبري دور فللوالدين
وقبل السوء، جلساء من  وحتذيرهم ومالحظتهم ومراقبتهم لألبناء،
من وحيذروا  أعناقهم يف اليت أبنائهم أمانة الوالدان يستشعر أن ذلك
الشديد الوعيد  يف يدخلوا  ال حتى  هلم، النصح يف والتفريط تضييعها
مسعت  قال: اهللا عنه - رضي - يسار بن معقل فعن الصحيح يف احلديث الذي
وجل  اهللا عز يسرتعيه عبد من ما يقول:« وسلم - عليه اهللا صلى - اهللا رسول
« اجلنة عليه تعاىل اهللا حرم ميوت وهو غاش رعيته إال يوم ميوت رعية،

 ( ١ ) « اجلنة  يرح  رائحة مل بنصحه، حيطها فلم رواية ويف
اجملتمع  وفتيات شباب توعية كبرييف هلم أثر واملعلمات املعلمون وكذلك
وتنشئتهم أبنائه برتبية اجملتمع إليهم هد عَ الذين فهم , الداهم اخلطر هذا من

اإلسالمية. واملبادئ القيم على صاحلة تنشئة

. ومسلم البخاري  رواه  ( ١ )
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لشرف واملدركني ، احلقيقية ألدوارهم الواعني واملعلمات  املعلمني  إن
مهنتهم يف احتساب العظيم األجر يستحضرون والذين مهنتهم السامية،
ومالئكته  إن اهللا » وسلم - عليه اهللا صلى املصطفى- قول احلبيب ويتذكرون
ليصلون وحتى احلوت يف جحرها النملة حتى واألرض وأهل السموات
توصيل  هي ليست مسئوليتهم أن يعلمون  (١ ) « اخلري الناس معلم على
وهى وأمسى ذلك  من أعظم  إىل  تتعداها  بل  فقط، للطالب املعلومات
نفسه الوقت وبعده يف معه تأتي التعليم.وأيضا تسبق الرتبية اليت رسالة

الذي هو والتعليم الرتبية ألمانة أهالً يكون الذي الكفء املعلم إن
الطالب بتوعية ويقوم الطالب،  نفوس يف السامية والقيم املبادئ يغرس
ومستقبل مستقبلهم  بل وتهدد حياتهم، تعرتض اليت واألخطار باملشكالت
اليت املشكلة تلك ا�درات ، مشكلة من أخطر اآلن هناك وليس أمتهم،
أبنائها، وتستهلك دماء من واليت متتص من اجملتمعات، العديد فيها وقع
من ر ذّ حيُ بأسره العامل أصبح ولذلك بأكمله، اجملتمع حياة  وتهدد أمواهلا،
طريق  إىل واجملتمعات باألمم تؤدي الوخيمة واليت عواقبها ومن ا�درات
من يقع  كل يفرتس مستطري وشر خطري، فا�درات داء واهلالك. اهلاوية

صحيح حسن حديث وقال ) رواه الرتمذي ١ )
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الفساد. فيها  وينشر األمة مقدرات من كثري على ويقضي ، حبائله يف
ألنه  ، عليه تقضي حتى باجملتمع تفتك اليت املنكرات أشد ويعترب من
نعمة  هي و له اهللا منحها نعمة أهم يف املسلمة  األمة شباب يستهدف
االنتشار سريعة وا�درات شيئا، اإلنسان يعقل ال  بدونه الذي ، العقل
بد ال كان لذا ، تعاطيها تشجيع و هلا يف الرتويج اخلفية أساليبهم ألهلها و
اإلدارة مساهمة من هو الكتيب فيها. وهذا الوقوع ومن التحذير منها من
على وأضرارها ا�درات من (بنات) للتحذير اإلسالمية للتوعية العامة
وسوف لوجهه الكريم. يكون خالصاً وأن ينفع به, أن اهللا أسأل اجملتمع،

هذا الكتيب اجلوانب اآلتية: يف أتناول

با�درات. أوالً:املقصود
ثانياً: حكم ا�درات.

. ا�درات ثالثاً:أضرار
ا�درات. انتشار :أسباب رابعاً

ا�درات. خامساً:طرق الوقاية من
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با�درات: أوالً:املقصود
يتعاطاها، من العقلي والبدني على تأثريها هلا كيماوية أو نباتية مواد هي
كما  عقله وتغطي حركته، وتشل  ، واخلمول بالفتور جسمه فتصيب

 ( ١) " املسكر.... يغطيه
 

ثانياً: حكم ا�درات:
يف  خليفته سبحانه وجعله ، تقويم أحسن يف وخلقه اإلنسان اهللا  م كرّ
م  فحرّ وتكرميه، اإلنسان حلماية  اإلسالم وجاء بالعقل، ه ، وم�ّ أرضه
العقل ذهب بالعقل فإذا مرتبط الدين عقله،ألن على يؤثر أو ه ما يضرّ كل

وهلذه  ، بالعقل يذهب ألنه اخلمر تناول اإلسالم م حرّ ولذلك الدين. تبعه
علة يف اخلمر تشرتك مع ألنها ا�درات العلماء م حرّ العقل ذهاب وهو العلة
بني علماء املسلمني عليه املتفق عليه. ومن وتزيد العقل وذهاب اإلسكار
األحكام مصادر من يعتربان والقياس  اإلمجاع  أن بأقواهلم تج حيُ الذين

الكتاب والسنة. الشرعية، بعد

" عاملية ص ٢٣ ذات  أبعاد انظر ا�درات  مشكلة ( ١ )
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ا�درة العقاقري هذه تناول حرمة على اهللا- –رمحهم أمجع العلماء وقد
حقناً ويستحق أو تدخيناً أو سعوطاً أو أكالً أو شرباً الوجوه من وجه بأي

واآلخرة. الدنيا العقوبة يف ذلك فاعل
هذه  وكانت  ..." فتاواه: يف اهللا رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ قال 

" ... الشراب املسكر من شر وهى املنكرات, أعظم من احلشيشة
 (١ ) اخلمر .." بالتحريم أوىل من ... فهى أيضا:"  وقال

 

: ا�درات ثالثاً:أضرار •
لبنة  يف أي وأي خلل اجملتمع، بناء يف لبنة وكل فرد أفراد، من يتكون اجملتمع
عندما   - اهللا عليه وسلم صلى - وقد صدق اجملتمع، تفكك إلحداث يؤدي
ترى املؤمنني  »: - اهللا عليه وسلم صلى - فقال الواحد، املؤمنني باجلسد شبه
عضواً  اشتكى إذا كمثل اجلسد وتوادهم وتعاطفهم، ترامحهم يف املؤمنني

  ( ٢) « واحلمى. بالسهر جسده سائر له تداعى

[ صفحة ٢٠٥ جزء ٣٤ - ] الفتاوى جمموع ( ١ )
ومسلم البخاري رواه ( ٢ )
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وحاله لبناته، من لبنة وهو اجملتمع، من جزء ا�درات هو على واملدمن
البقاء، تتنازعه جبسده متعلقة تزال ال روحه لكن بني األحياء، كأنه قتيل
هذه وحالته واحندرت نفسه، صحته فقد مشلول شبه حنيل هزيل وهو

واستقراره. وسالمته ثمَّ على اجملتمع أسرته ومن على تؤثر
وعشرين مائة أكلها ويف ا�درات: يف إذ قال ابن حجر اهليثمي إىل وانظر
واختالل الفجأة، النسيان، وموت أنها تورث  ودنيوية، منها دينية مضرة

"... احلياء وتذهب  ودوام الرعشة،  العقل،
األضرار: هذه ومن احلياة، جوانب مجيع ضررها يتناول فا�درات

الدينية: األضرار -١
ضرر أي  من وصونها البشرية محاية على اإلسالمية الشريعة حرصت 
وهي: اخلمس، الضرورات على احلفاظ طريق عن وذلك بها، يلحق
للدين، مضيعة وا�درات واملال. والعرض والعقل والنفس الدين
صلواته أداء غيبوبة متنعه يف صاحبها ألنها تدخل مذهبة للعقل،
على اإلسالم يفرضها اليت الدائمة اليقظة وكذلك تنايف عبادته، وحتقيق
من حمرم،  كل الرتكاب  ه  جترّ عقله على سيطرتها أن كما املسلم، قلب
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على واعتداءات االنتحار، إىل ميل أو قتل من النفس على  اعتداءات
، العرض على واعتداءات ، فيما يضرّ له إهدار أو كسرقة املال

سعادة به و ينال اإلنسان ميلك ما أعز هو الذي الدين فآثار ا�درات على
والشرف العقل ضياع من أعظم هناك فهل خطرية اآلخرة ونعيم الدنيا
واخلالف الزناع وإثارة قه تفرّ من باجملتمع فتكاً أشد هناك وهل واألخالق،

منها. عافانا اهللا ا�درات تفعله ما وهذا فيه

: االجتماعية ٢-األضرار
من جزء ألن الفرد جمتمعه إىل يتجاوزه وتدهورها الفرد صحة اعتالل إن

األضرار: هذه ومن مبجتمعه، يُؤثر ويتأثر فهو جمتمعه،
يصبح حتى املدمن صحة  تدهور يتنامى اجملتمع: يف البطالة -انتشار

وجمتمعه. أسرته على فيصبح عالة العمل، عن عاطالً
غري  ا�درات على  املدمن العائالت:  تلك يف الطالق حدوث  كرثة -
فيه يتوهم ما لتحصيل موارده وينفق أسرته، يف كراعٍ ملسئوليته متحمل
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إىل يؤدي مما كساء، وال طعام، دون أسرته أفراد تاركاً خمدر من اللذة
العائالت. تلك الطالق يف حدوث

اخللقة،  مشوهي أطفال والدة تكرث اخللقة: مشوهي أطفال والدة -
املدمنني. أوساط يف البنية ضعيفي

تأمني ا�در بالطرق  عن املدمن يعجز وعندما اجملتمع : يف ظهور الرذيلة -
فانتشار البغاء، على ابنته أو زوجته  إلجبار  يلجأ ما كثرياً املتاحة

صورها. بكل على الرذيلة عالمة ا�درات
-ظهورالصفاتالذميمة:املدمن علىا�دراتيتصف بصفاتذميمة،
األخالقية، بالقيم واالستهانة واجلنب، كالكذب، قبيحة، ويعتاد عادات
الدعارة، وتعاطي اجلرائم، كالسرقة، ارتكاب إىل العليا، ويندفع واملثل

للمجتمع. اماً هدّ معوالً فيكون بذلك األنفس، على واالعتداء
إىل يؤدي الطلبة بني ا�درات تعاطي إن : العلمي التحصيل  -ضعف

النفسية. واالضطرابات القلق يؤدي إىل ألنه العلمي، التحصيل ضعف
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أمنية: ٣-آثار
فكل منهما  اإلسالم، عليها حيافظ اليت الضرورات أهم من الدين والعقل
العقل فسد وإذا دينه، لإلنسان يستقيم العقل فباستقامة باآلخر، مرتبط

وازعٌ له يعد مل اإلنسان دين فسد وإذا الدين، فساد إىل بالضرورة ذلك ى أدّ
أي يرتكب أن  يتورع وال وخيتل تفكريه يسلكه، سليم  يردعه، وال منهج
ي�عزع ولذلك  نزواته، إشباع سبيل يف معصية أي ميارس أو جرمية،
اخلصومات وتكرث األفراد،  نفوس يف  االستقرار ويضطرب األمن،
بنيته، ويفكك اجملتمع، قاعدة خيلخل مما األسباب، ألتفه واملنازعات
فال البلوى، وتعم الفوضى  تسود وبهذا مرتابطني، غري أبنائه وجيعل
الضرر يشمل وإمنا وحده  املتعاطي الفرد على  ا�درات ضرر يقتصر

األضرار: هذه ومن اجملتمع، أفراد بقية
الرئيسية ا�درات من األسباب تعترب اجملتمع: يف اجلرائم - انتشار
يكون عاجزاً عادة ما مدمنها ألن يف اجملتمعات، اجلرمية تفشي يف
اإلنتاج، جماالت من  جمال أي يف اآلخرين  وينفع ينفعه مبا  القيام  عن 
الداء هلذا لتعاطيه نتيجة باملسئولية الشعور من خالياً ويصبح
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مصدر أي من املال على يف احلصول مستميتاً يصبح ولذلك اخلطري،
قيمة ا�در، حتى على حياء،ليحصل أو وجل وسيلة دون وبأي

وأنواعها. صورها بشتى ارتكاب اجلرائم ذلك اقتضى لو
تسهر  األمنية السلطات األمن: أجهزة على العدواني السلوك - 
من ا�درات  أصحاب ولكن املعتدين، شرّ من  اجملتمع محاية على
أيدي يف الوقوع من  اخلالص أجل من يستميت ومهربني مروجني
قد املقاومة املسلحة،الذي استدعاه ذلك إىل لو حتى األمن, رجال
للسهر على الدولة جندتهم الذين األمن رجال بعض ضحيتها يذهب

البلد. هذا أمن

االقتصادية: ٤-األضرار
بدءا  النواحي االقتصادية يف اضطراباً يسبب ا�درات على اإلدمان  إن
غري إنسان املدمن إىل أن فعالوة بأكمله، األسرة ونهاية باجملتمع ثم الفرد من

اآلتية: النواحي من كربى خسارة يلحق مبجتمعه فإنه منتج،
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اإلدمان. ينتجها اليت من األمراض على عالجه اإلنفاق يف -
بالذات. اإلدمان لعالج آفة مصحات إنشاء وعلى -

هلا. واملهربني بها االجتار ومالحقة ا�درات مبكافحة املكلفة األمنية وعلى األجهزة -
القومي لتجتمع الدخل تستزنف الباهظة ا�درات أسعار ثم إن -
املافيا من  إجرامية جهات حلساب تعمل الناس من قلة أيدي يف

وسواها.
للمجتمع، واإلنتاج  التنمية عصب  فالعمل  البطالة، وانتشار -

يؤدي  ا�درات وتعاطي والرخاء، التقدم إىل السبيل بدوره وهو
ووصول دقته، من والتقليل األداء، على القدرة إضعاف إىل
بالضياع اإلحساس من  حالة  إىل املدمن أو املتعاطي العامل
واألبناء واألسرة اإلنتاج مواقع عن واالغرتاب بالالمباالة والشعور

اجملتمع. على اقتصاد مما يؤثر واجملتمع،
منفعة وال اإلنسان، يضرّ فيما له وإهدار للمال تضييع وكذلك -
ا�درات، يف ماله كل إنفاق إىل باإلنسان يؤدي  إنه بل منه،

يعول. ومن أسرته  وتضيع اإلفالس، حالة والوصول إىل



اتمع على ادرات آثار - ١٨ -

والنفسية: الصحية األضرار -٥
للشخص وعقلية ونفسية عدة أمراض بدنية إىل ا�درات يؤدي تعاطي
يف تؤثر ا�درات أن على الدراسات أمجعت فقد املدمن، أو املتعاطي
املستوى حيث ومن  ، والنشاط واحليوية القوة  حيث من  البدن أجهزة
مداه يتفاوت التأثري وأن ا�تلفة، وحواسه اجلسم ألعضاء الوظيفي 
وسأخلص تعاطيها، وطريقة ودرجة ا�درات أنواع تبعاً الختالف وقوته

ا�درات: كافة بها تشرتك اليت املدمرة األضرار هنا
اليت الدماغ قشرة  ضمور إىل يؤدي اإلدمان : الدماغ قشرة ضمور -

واإلدارة. يف التفكري تتحكم
ا�درات تعاطي أنّ األحباث الطبية تؤكد : العقلية القدرات يف نقص -
خاليا إصابة وإىل العقلية، القدرات يف إىل نقص يؤدي بدون إدمان ولو

ترنح. غري من مما خيلّ بقدرة الشخص على الوقوف ا�يخ بالضمور
الوسطى  القنطرة خناع   احنالل إن اجلسم: من السفلي النصف شلل -
يصاب كما - اجلسم. من السفلي النصف شلل إىل يؤدي املدمن عند

واالرتعاش وفقدان الوعي. اهلذيان من بنوبات املدمن
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الطحال. وتضخم الكبد -تليف
ومنها العصب متعددة، أعصاب يف بالتهاب يصاب العمى: إىل يؤدي -

إىل العمي. املؤدي البصري
قد يفضيان واملرئ البلعوم يف مزمن التهاب إىل  املرئ: يؤدي سرطان -

املرئ. سرطان إىل
باملدمن يؤديان الشهية املتكرر، وفقدان القيء يؤدي الشديد: اهلزال -

الشديد. اهلزال إىل
تهيج  ا�درات إن : للغذاء امتصاص سوء مع اهلضم سوء -
وتقرحهما، احتقانهما وإىل واملعدة  لألمعاء ا�اطية  األغشية
سوء مع هضم وسوء وإمساك إسهال نوبات من ذلك عن فينجم

. للغذاء امتصاص
ا�درات النفسية: أضرار أبرز أما

العصيب النفسي. والتوتر والكآبة باالضطهاد الشعور -
أشياء ورؤية أصوات مساع مثل: مسعية وبصرية، هلوسة -حدوث

االنتحار. أو فاجلنون إىل اخلوف تؤدي قد وختيالت هلا، ال وجود
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أحكام عنه ينتج مما واملكان، الزمان تقدير يف اضطراب  حيدث -كما
حبيث حميطه مع املدمن تفاعل الرتك�. مما يقلل من يف وضعف خاطئة،

ا�درات. على باحلصول فسعادته شيء، يسعده ال
 

: ا�درات انتشار :أسباب رابعاً
هلا التنبه فينبغي انتشار ا�درات، يف ساعدت أسبابا كثرية هناك إن

األسباب: هذه ومن فيها الوقوع من حنذر حتى

الديين: الوازع ١-ضعف
إليه سبحانه اللجوء وعدم باهللا الصلة وضعف الديين الوازع ضعف إنّ

يع�ّ الذي فاإلنسان اإلدمان، حدوث  يف اهلامة العوامل من يف الشدائد
أن ذلك الشيطان، ووسوسة عن  بعيداً سيكون  عليه وحيافظ بدينه
يده متتد أن ميكن ال إذ اإلدمان، جحيم عن جداً املل�م بعيد اإلنسان
طريق  هو ا�درات طريق ألن تهريباً، تداوالً وال وال ال بيعاً ا�در إىل

. الشيطان بطريق يلتقي أن الرمحن لطريق ميكن وال الشيطان



اتمع على ادرات -آثار ٢١ -

السوء قرناء قيمة للوقت مع ر يقدّ ال الذي املراهق عند الفراغ ٢-الفراغ:
ا�درات. الوقوع يف اهلامة يف العوامل من

تروج اليت وخاصة اهلابطة األفالم انتشار إن اهلابطة : األفالم انتشار -٣
حيث األفالم، هذه تعرضه ما تقليد  على  الشباب تشجع للمخدرات
املطاردة عمليات زائف يف بطويل مظهر ا�درات يف ومروج اجملرم تعرض

الشرطة. من واهلروب
هذه  املدمنني، وأثبتت أن على البلدان العربية يف أحد أجريت دراسة وقد
وجدت حيث تعاطي ا�درات على تشجع اليت األسباب من تعترب األفالم

 (١ ) األفالم." هذه يشاهدون يف ما يقلدون املنحرفني كانوا من ٪٣٢ أن

االستطالع  وحب التقليد حب االستطالع : وحب التقليد حب -٤
اهلاوية يؤدي بهم إىل قد أو متي� وعي من دون املراهقني يسيطر على الذي
يف من التساهل النشء حتذير من ا�درات، لذلك البد تعاطي يف والوقوع

يكون مدمراً حلياتهم. أن ميكن ألنه وحب االستطالع األعمى التقليد

واحلماية  الرعاية  يف اإلجيابي دورها لألسرة : األسرية  املشاكل -٥  
والرتبوية والصحية البدنية األساسية  باحلاجات والوفاء والتنشئة

" القرني ص ٩٤ بريك لـــــــ انظر ا�درات ( ١ )



اتمع على ادرات آثار - ٢٢ -

احتياجات من ذلك وغري واالجتماعية واالقتصادية والتعليمية
االجتاهات والقيم. تشكيل الكبري يف وتأثريها مستجدة،

التوتر أجواء ساد فيها ما إذا سليب دور يكون هلا أن أيضا ميكن وكذلك
وتعاطي لألذى والتعرض والنفسية املرضية واملشكالت  واالضطراب 

ا�درات.
أو ذلك كل اإلجيابي، األسري والتفاعل واحلب املودة افتقاد وكذلك 
ا�درات بتعاطي  منها باهلروب يُعاجلها مشكالت يف يسهم قد بعضه

. يعيشه الذي املؤمل الواقع من هرباً عليها واالعتماد

الوالدين  جهل للطفل : إن الصحيحة الوالدين بأساليب الرتبية جهل -٦
وتلبية تدليلهم  يف  اإلفراط إىل يؤدي قد الصحيحة  الرتبية  بأساليب

بعواقب األمور. الالمباالة عنه  ينتج يطلبونه قد ما كل يف رغباتهم
من األبناء إىل هروب قد يؤدي عليهم معاملة األوالد والقسوة سوء وكذلك
ا�درات وغريها. إىل تعاطي تدفعهم قد صحبة يف واندماجهم األسرة

مبفردهم  اخلارج إىل بالسفر لألبناء إنّ السماح اخلارج: إىل األبناء سفر -٧
على  احلصول إمكانية هلم تسهل اليت من األسباب سيئة صحبة مع ، أو



اتمع على ادرات -آثار ٢٣ -

األهل. رقابة عن بعيداً ا�در
جمتمعاتنا  بها ابتليت اليت  املصائب أخطر  من هي  األجنبية: العمالة  - ٨
تقاليدهم فيها  يعيشون اليت األسر  األجانب إىل ال العمّ ينقل  حيث احملافظة،
هلا. والرتويج ا�درات تهريب يف طويل باع األجنبية للعمالة فكان وعاداتهم،
إىل شهر بعد يؤدي يومياً املنومات إن استعمال ٩- استعمال املنومات:

عليها. اإلدمان
أن الناس بعض يظن ا�درات: حيرم حرم اخلمر ومل الظن بأن اإلسالم -١٠
ظن السنة، وهو يف وال القرآن ذكر فى مل يرد هلا ألنه ا�درات حيرم مل اإلسالم
ضرراً أشد وا�درات حرام، مسكر وكل مسكرة مادة اخلمر ؛ألن خاطئ

اخلمر. من حرمة أشد اخلمر فهي من واجملتمع الفرد على
من األسرة. وأثبتت مباشر غري جزء األصحاب هم السوء: رفقاء -١١
من احلذر  ينبغي لذلك الوالدين. تأثري  من أكرب تأثريهم أن دراسات عدة
اهلاوية. إىل وغريهم أنفسهم جيرون  ألنهم منهم األبناء وحتذير السوء رفقاء
تلك بتحسني الطريق إىل عديدة وذلك مهاوي يف تدفع الفرد السيئة فالصحبة
وذلك ا�درات، تعاطي يف يوقعونه  : فمثالً فيها، الوقوع وتسهيل املهاوي



اتمع على ادرات آثار - ٢٤ -

يف أثر من له وما ا�در مفعول عن الكاذبة والقصص باملعلومات ب�ويده
تعاطي يف بونه يرغّ حتى اإلرهاق، وإزالة وحل املشاكل، القلق، إزالة
أو جملاراتهم،  أو االستطالع، حلب نتيجة لتعاطيه فيندفع ا�در، ذلك
أن إال يلبث وما  قليالً، قليالً بتناوهلا إليهم، فيبدأ أو االنتماء  جماملتهم،

عنها. اإلقالع يستطيع ال حبيث عليها أدمن قد نفسه جيد

ا�درات: خامساً:طرق الوقاية من
هلم ممن جملتمعهم اجملتمع قام بها بعض أفراد إذا وأسبابٌ أمورُ هناك
براثن يف من الوقوع اهللا مبشيئة للمجتمع محاية كانت والقبول املكانة

األمور: هذه وغريها ومن ا�درات
للمجتمع: الدينية التوعية - ١

   : تعاىل قال

»
 

الفساد لظهور سبب الشرك واملعاصي سبحانه أن الشوكاني:"بنيّ قال

( ١)  «

آيه ٤١ الروم سورة ( ١ )
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واقع يف فساد كل اجلنس فيعمّ على يدل الفساد يف ...والتعريف العامل يف
أعظم من هو اجملتمع أفراد ا�درات بني ١)  فانتشار ) والبحر" الرب ح�ي
بالتمسك الناس تفريط بسبب ظهر الفساد إمنا وهذا األرض، يف الفساد
الصحيحة والعودة وجل عزَّ اهللا  إىل التوبة من بد  فال دينهم، بتعاليم
ومعنوياً، مادياً بنا يضرّ مجيع ما من لنا شفاء القويم الذي فيه لديننا اجلادة
فهي ولذلك وأخرانا، دنيانا علينا تفسد  اليت املواد من هي وا�درات
هذه من احلصني احلصن هو بالدين فالتمسك ، اإلسالمي ديننا يف حمرمة
مبنأى سيكون وحيافظ عليه بدينه يع�ّ الذي واإلنسان اخلبائث وغريها.
إذا إال ا�درات  شراك يف يقع أن وأعوانه، وال ميكن الشيطان عن تأثري

عز وجل. باهللا صلته ضعفت

للمجتمع: اإلعالمية التوعية -٢
توعية دوركبري يف له ا�درات لتعاطي باآلثار الضارة واهلدامة اجملتمع توعية إن
اليت اهلابطة األفالم منع وكذلك فيها، الوقوع من والتحذير ا�درات مبخاطر اجملتمع

االستطالع. وحب للتقليد الشباب تدفع واليت وا�درات اخلمور تروج لتعاطي

[ صفحة ٣٢٤ جزء ٤ - فتح القدير [ ( ١ )
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األسرة: بتوعية ٣-القيام
الرتبية ألسس وفقاً ورعايته النشء إعداد يف بواجبها األسرة توعية إن
الصاحلات غري ، وعدم إهمال النشء برتكه للمربيات اإلسالمية الصحيحة

والسلوك. واخللق الدين على خطرية من مفاسد ذلك عن ينشأ ملا ،

السوء: رفقاء من والتحذير ٤-التوعية
اإلسالم عين ولذلك والعقل، النفس توجيه يف كبري أثر للصداقات

أبي عن السوء، من رفيق وحذر الصاحل اجلليس  بتخري وأمر بالصداقة

« مثل اجلليس  قال وسلم - عليه اهللا صلى النيب - عن اهللا عنه - رضي - موسى

حيذيك أن إما املسك فحامل الكري ونافخ املسك كحامل والسوء الصاحل

إما أن حيرق الكري ونافخ  طيبة رحيا منه جتد أن وإما منه تبتاع أن وإما 
(١ ) « خبيثة جتد رحياً أن وإما ثيابك

يُهرب ويُروج ويَتعاطى ا�درات: ملن العقوبات الرادعة تطبيق -٥
ا�درات ويَتعاطى يُروج  و هرب  يُ  ملن  الصارمة العقوبات تطبيق إن
فعلته ما ومن ذلك  ذلك، على يقدم أن  نفسه له ل تُسوّ ملن  رادعاً تكون

ومسلم البخاري أخرجه ( ١ )
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إجراءات أن الغالية بالدنا يف  املسئولني لدى  وتأكد الرشيدة  حكومتنا 
بالفساد اإلجرام والساعني عصابات للتعامل مع تكفي تعد مل األمن العادية
من الداهم اخلطر هذا من مواجهة من مناص هناك يكن األرض، فلم يف
جملس هيئة قرار طبقت ولذلك ا�درات. يُهرب ملن عقوبة القتل تطبيق

.١٣٨ رقم قرار العلماء باإلمجاع
ا�درات تهريب يسببه ملا فإن عقوبته القتل ا�درات بالنسبة ملهرب -
بليغة جسيمة وأضرار  نفسه، املهرب  على يقتصر ال عظيم فساد من
يتلقى يستورد أو الذي الشخص باملهرب ويلحق مبجموعها، على األمة

املروجني. وميون بها اخلارج من ا�درات
٨٥ وتاريخ  قراره رقم اجمللس أكد فقد ا�درات ملروجي بالنسبة  -أما
أو باحلبس  بليغاً تعزيراً فيعزر  األوىل  للمرة كان فإن  ١٤٠١/١١/١١هـ
فيعزر مبا يقطع ذلك منه وإن تكرر مجيعاً، بهما أو الغرامة املالية أو اجللد
يف اإلجرام املفسدين وممن تأصل من يُعترب ألنه بالقتل ولو اجملتمع شره عن

نفوسهم.
ا�درات من شيء تعاطي احملاكم ا�تصة لدى عليه يثبث من كلّ -أما
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يلي: مبا يُعاقب
سنتني. ملدة ١.السجن

الشرعي. احلاكم ٢.يُعزر بنظر
أنواعها بكافة ا�درات أن  الشمس وضوح اتضح  فقد كر  ذُ ما وبعد
والصحة، للعقل  ودمار  قاتلة، مسوم  وأنها شرعاً، حمرمة وأشكاهلا
وحتطيم ، والضياع التشريد وطريق السوية، للشخصية وانهيار
قي ليلُ ا�درات على يُقدم عاقالً إنسانا نتصور فهل ميكن أن للمجتمع،

التهلكة؟؟. إىل وأسرته وجمتمعه بنفسه
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املراجع
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. احملضار صاحل حممد فاطمة ١٠.ا�درات /
أمحد د. : للمؤلف منها الوقاية وسبل  األمة على ا�درات أثر  .١١

. الغامدي علي بن عطية



اتمع على ادرات آثار - ٣٠ -

. منها اخلالص وطرق واملسكرات أضرارها .. ١٢.ا�درات
. شاهني حسني الدين املؤثرات العقلية / للمؤلف سيف ١٣.ا�درات و

بن حممد بن للمؤلف :عويض / عالية أبعاد ١٤.ا�درات مشكالت ذات
. الذيباني هذال

. الشريف حممد عبد اإلله بن : للمؤلف وصور / كلمات ١٥.ا�درات
عبدالرمحن بن العزيز عبد حممد بن : للمؤلف / ا�درات بداية النهاية .١٦

. السماعيل
أحكامها , أضرارها , تعاطيها أسباب , أنواعها , ماهيتها ) ١٧.ا�درات

القرني . بريك عائض . للمؤلف والعالج/ الوقاية سبل ,
فوائد اخلمر يف هل باخلمر التداوي أحاديث يف العلمي  ١٨.اإلعجاز 

. البار علي حممد / للمؤلف : د ومنافع ؟
. العليان صاحل بن عبداهللا بن عبدالعزيز د للمؤلف / وا�درات ١٩.اإلسالم
د. للمؤلف ا�درات/  من فيها حيذر ولده إىل والد من رسائل .٢٠

احلقيل سليمان
أمحد العسريي. : للمؤلف االجتماعية/ ا�درات أضرار .٢١
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