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 تحريم المسكرات

 :الخمر-1
ة بنصوص ة والنفسيّ ة العقليّ لصحّ ا ما يضرّ  الدين كلحرم          

 :  القرآن والسنة 
 :القرآن الكريم في-
والميسر واألنصاب واألزالم الخمر يا أيها الذين آمنوا إنما ”

  ) 90:المائدة) “لعلكم تفلحونفاجتنبوه  رجس من عمل الشيطان
 :السنة النبوية في

كل مسكر حرام وكل “:قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 “خمر حرام



 تحريم المخدرات

 :المخدرات-2

المخدرات داخلة في عموم تحريم المسكرات،حتى          •
رضي هللا  سلمةإنها مفترة وليست مسكرة، روي عن أم :لوقيل

 عنها أن النبي صلى هللا عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر

اتفق العلماء على حرمة تناول القدر المؤثر على العقل من -•
 المواد والعقاقير

اعتبر العلماء تعاطي المخدرات بطريق األكل أو الشراب أو -•
أو الحقن أو أو بأي طريق كان، كبيرة من  السعوطالتدخين أو 

المصنوعة من القنب  والحشيشة“:كبائر الذنوب قال الذهبي
حرام كالخمر يحد شاربها كما يحد شارب الخمر وهي أخبث من 

 “الخمر
 



 تحريم المخدرات

وبالتالي فإنه ال فرق في الحكم بين المواد السائلة               

سبل ]“والمواد الجامدة مادامت تسكر أو تخدر متعاطيها

 [ السالم

  لماذا تحريم المخدرات في الدين؟•

دفعا للمضرات المترتبة عليها وحماية لألصول الخمسة التي •

الدين والنفس :" وهي ،يقوم عليها المجتمع القوي الصالح 

 ."والمال والعقل والعرض 

 



 لماذا تحريم المخدرات؟

المخدرات تستهدف المجتمع بجميع فئاته العمرية *
أنها وخطورتها األعظم واألشد ضررا،واالجتماعية 

 تستهدف

مما ينعكس سلبا على كافة النواحي  ؛الشباب بالذات *
المتعلقة بالتنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية 

  . 

تعرض المخدرات المتعاطي إلى مخاطر جسدية *
 .ونفسية وقانونية

 



 لماذا تحريم المخدرات؟

 :استخدامهاللكثرة المخاطر الناتجة عن •

 اإليدز/السيدا/التقاط فيروس نقص المناعة البشري-•

 اإلصابة بالتهاب الكبد الفيروسي-•

 اإلصابة باألمراض المنقولة جنسيا-•

 التعرض للعنف-•

 التعرض للسجن-•

 العزلة-•

 .....التهميش-•



 تساؤل

الشك أن هناك من يمتثل ألوامر هللا  فيمتنع عن المسكرات *

 والمخدرات بأنواعها تبعا لقوة إيمانه وعددهم كثير

 حد من انتشار المخدرات بسبب الّدين                

هناك من يرفض تعاطي المخدرات معتمدا على العقل الذي *

 يأمره بالحفاظ على جسده وهذا فيه حّد النتشار المخدرات

هناك من من يقع في شباك المخدرات رغم تحريمها دينّيا *

وما فيها من خطر على الجسد والعقل فما هو موقف الّدين 

   منه؟



 دينّيا وسط العتمة األمل موجود

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=509335145802750&set=a.300042296732037.66831.297877613615172&type=1&ref=nf


الحق في التوبة   

 “التوابون الخطائينابن آدم خطاء وخير كل ”-

والذي " :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم-

نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب هللا بكم ولجاء بقوم 

 "  يذنبون فيستغفرون هللا فيغفر لهم
 الخطأ من صفات البشر                   

 ومن له الحسنى فقط *** من ذا الذي ما ساء قط 
 
  



لتــــــــــــــوبةاالحق في   

َوالَِّذيَن إَِذا َفَعلُوا َفاِحَشًة أَْو َظَلُموا أَْنفَُسُهْم ”: قال هللا تعالى •

ُ َوَلْم  ُنوَب إاِل هللاَّ َ َفاْسَتْغَفُروا لُِذُنوِبِهْم َوَمْن َيْغفُِر الذُّ
َذَكُروا هللاَّ

وا َعَلى َما َفَعلُوا َوُهْم َيْعَلُموَن  أُوَلِئَك َجَزاُؤُهْم َمْغفَِرةٌ . ُيِصرُّ

اٌت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اأْلَْنَهاُر َخالِِديَن فِيَها َوِنْعَم  ِهْم َوَجنَّ ِمْن َربِّ

  َ [136 -135/آل عمران] “أَْجُر اْلَعاِملِين

 

 مهما عظم الذنب فالتوبة مقبولة عند الخالق                  •

 



 الحق في التـــــــوبة

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يقول • ِبيَّ َصلَّى هللاَّ : عن أبي ُهَرْيَرَة َقالَ َسِمْعُت النَّ
 :َفَقالَ َربُّهُ  ،َفاْغفِْر لِي ...َربِّ أَْذَنْبتُ  :أَْذَنَب َذْنًبا َفَقالَ عبدا إِنَّ 

ْنَب َوَيأُْخُذ  ا َيْغفُِر الذَّ َغَفْرُت لَِعْبِدي ُثمَّ  ِبهِ أََعلَِم َعْبِدي أَنَّ َلُه َرّبً
ُ ُثمَّ أََصاَب َذْنًبا   ، َفاْغفِْرهُ  َ..َفَقالَ َربِّ أَْذَنْبُت ...َمَكَث َما َشاَء هللاَّ

ْنَب َوَيأُْخُذ  :َفَقالَ  ا َيْغفُِر الذَّ َغَفْرُت  ِبهِ أََعلَِم َعْبِدي أَنَّ َلُه َرّبً
ُ ُثمَّ أَْذَنَب َذْنًبا  ََ ... َقالَ َربِّ  َ...لَِعْبِدي ُثمَّ َمَكَث َما َشاَء هللاَّ

ْنَب  ا َيْغفُِر الذَّ أَْذَنْبُت آَخَر َفاْغفِْرهُ لِي َفَقالَ أََعلَِم َعْبِدي أَنَّ َلُه َرّبً
 الحديث....َغَفْرُت لَِعْبِدي َثالًثا  ِبهِ َوَيأُْخُذ 

 2758) ومسلم ( 7507)رواه البخاري •



 الحق في التوبة

 فليستغفر بذنب   ألمَّ  َمن الناس أيها " : العزيز عبد بن عمر قال•
 فليستغفر عاد فإن ، وليتب هللا فليستغفر عاد فإن ، وليتب هللا

قة خطايا هي فإنما ، وليتب  الهالك وإن ، الرجال أعناق في مطوَّ
  . " عليها اإلصرار في

 أن و وارد الخطأ وأن مالئكة ليسوا البشر أن : هذا ومعنى•
 يقع قد مما مخرجاً  مخطئلل هللا جعل ولذلك فقط لألنبياء العصمة

 تخلص فقد فعل فإن ، واالستغفار التوبةوهو ، الذنوب من فيه
  . هلك الذنب على أصر وإن ، الذنوب شر من

 165 / 1 ) " الِحَكم العلوم جامع "•



 اإللحاح في طلب التوبة

 بالذنب عليها ويتوعد المعصية تعالى هللا ُيبغض كما•

 ، وجل عز رحمته من عباده يقنط أن يحب ال فإنه
  ، إليه ويتوب العاصي يستغفره أن ويحب

 ربه من أحدنا يستحيى أال : البصري للحسن قيل•

 ؟ يعود ثم يستغفر ثم ، يعود ثم ذنوبه من يستغفر

 من تملُّوا فال ، بهذا منكم ظفر لو الشيطان ودّ  : فقال
  . االستغفار

 



 إذا كن أنت التغيير

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=429814803784056&set=a.181267128638826.37014.181101081988764&type=1&ref=nf


نساعده على االندماج: ومن تاب  

الحلول العملية يجدوا أن اجب المجتمع أفرادا ومجموعات و•

 [كثيرة عض التائبين يعاني من مشكالتب]لتائبين، ل

، ونعينهم على ما هم ونحيط بهميد العون، مالبد أن نمد له •

 .  فيه من الطاعة واإلقبال على هللا عز وجل

شعور التائب أن هللا ال ك]كثير من المشاكل النفسية وحل •

،شعور يمكن أن يغفر له، وأن ذنوبه أعظم من مغفرة هللا

 ،[مميت،نساعده للتخلص منه



 من تاب نساعده على كسب االطمئنان

مثال تأمين العالج للمدمنين والمتعايشين مع -•
 فيروس نقص المناعة البشري

 تنظيم لقاءات لإلنصات إليهم-•

 بحقوق اإلنسان في مجتمعهم  تمتيعهم-•

 دور األسرة اإلحاطة بهم والوقوف إلى جنبهم-•

دور مستخدم المخدرات في إنقاذ نفسه هو •
 .األهمّ 



 حياتك كتاب تخط فيه ما تشاء فسارع إلى التوبة

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=524350247624133&set=a.190702224322272.48747.190325951026566&type=1&ref=nf


الحق في الرحمة لمن أصّر على استخدام 

 المخدرات

إن الرحمة صفة من صفات هللا عز وجل،مشتقة من 

وكتبها سبحانه "الرحمن الرحيم"أسمائه الحسنى 

كتب ربكم على نفسه "وتعالى على نفسه 
(54:األنعام")الرحمة  

لما خلق هللا الخلق كتب في :"النبوي وفي الحديث  

إن رحمتي سبقت :كتابه فهو عنده فوق العرش

(رواه مسلم)" غضبي  



 الحق في الرحمة

الرحمة فضل كبير من هللا،فقد كتب على نفسه •

 لعباده، بهاالرحمة،وتعهد 

 أخبر بذلك ليبعث في قلوبهم المخطئين الطمأنينة، •

، والثقة في رحمة هللا إّن خطأ اإلنسان ال يطرده من رحمة •

هللا تجعل من كل امرئ ارتكب زلة يجزم أن هللا سيغفرها إن 

 شاء برحمته التي غلبت غضبه،

فال يجد اليأس مكانا في قلبه،وال يقنط من رحمة هللا التي •
 وسعت كل شيء



 الرحمة من مقاصد األديان

من مقاصد الرسالة المحمدية الخالدة والخاتمة الرحمة فقال -

-( 107: األنبياء)"للعالمينوما أرسلناك إال رحمة :"تعالى

 ”مهداةإنما أنا رحمة :" وقال عليه الصالة السالم

 بهامن أبرز صفاته عليه الصالة والسالم الرحمة التي شهدت -

لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما :"هذه اآلية

 (28:التوبة")رحيم رؤوفعنتهم حريص عليكم بالمؤمنين 

فبما رحمة من هللا لنت لهم ولو كنت فظا :"خاطبه ربه فقال-

 (.159:آل عمران")غليظ القلب النفضوا من حولك



لرحمة مطلوبة بين الناسا  

ثم كان من :"المؤمنين بالتراحم فيما بينهم قال عز وجل أمرهللا-

 (17:البلد")بالمرحمة بالصبروتواصواالذين آمنوا وتواصوا 

قال رسول هللا صلى :رضي هللا عنهما قال -بن بشير النعمانعن -

ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم :"هللا عليه وسلم

كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسده بالسهر 

 (.رواه البخاري ومسلم)" والحمى

 

تشمل الرحمة في اإلسالم كل فرد في المجتمع وكل                

 .مجموعة



 رحمة الّناس كاّفة

أمر الدين بالّتراحم العاّم،وجعله من دالئل *
اإليمان الكامل محذرا من مغّبة القسوة فقال 

ال يرحم هللاُ من ال :"عليه الّصالة والّسالم
 "يرحم الّناس

خّص الدين أقواما بالّرحمة و فرض *
رعايتهم وهم المرضى واليتامى وذوي 

 ”والمساكينالقربى من ضعاف الحال، 

 



 الرحمة شاملة

 فقال بالّرحمة اإليمان وسّلم عليه هللا صّلى الّرسول ربط-

 رسول يا رحيم كلنا قالوا "تراحموا حتى تؤمنوا لن" لصحابته

 الّناس رحمة صاحبه،ولكنها أحدكم برحمة ليس إّنه":هللا،فقال

 .( والبيهقي الطبراني رواه) "العاّمة رحمة

 عليه هللا صلى هللا رسول فعن والصغير الكبير الرحمة تشمل-

 شرف صغيرنا،ويعرف يرحم ال من مّنا ليس": قال وسلم

 .(الترمذي رواه) "كبيرنا

 



لرحمة سلوكا  

 مع وخاصة حياتنا في بها نتعامل صفتنا من الرحمة فلتكن-

 والضعفاء،ألنهم واأليتام الخصوصية الحاجات وذوي المرضى

 منهم المحتاج بيد واألخذ الطيبة الكلمة إلى أكيدة حاجة في

 والبشاشة بهم والتلطف والمعنوية، المادية المساعدة وتقديم

 .وجوههم في

 لمستخدمي والعزلة والوصم التهميش رفض وأكرر أعيد-
 المكتسب المناعة نقص فيروس مع وللمتعايشين المخدرات

 



انتشار المخدراتدائرة بالتوبة والرحمة نقلص   

 التابوهات

 المحرمات

 الوصم والتمييز

لمخدراتا  

 
 

والجنس الموت  
 

 
 الخوف
 االلخوف

الخوف    

لقيما  

                                                  األخالقيات
  الخزي 

 اإلنكار والصمت



? 

 الوصم

 التمييز

 الصمت



الّدين والمجتمع سند للحد من انتشار المخدرات ولكنك أنت 
 األهم فاعزم وتوكل

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=353795801399947&set=a.350625871716940.79587.349582898487904&type=1&relevant_count=1


 ابحث عن الحل لإلقالع عن التعاطي

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=588189904560649&set=a.105604192819225.3267.105590939487217&type=1&ref=nf



