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òß‡Ô¾a@ @
إِنََّما ُيرِيُد الشَّْيطَانُ { احلمد هللا الذي أخرب عن شر تعاطي اخلمر فقال 

وهذا وقع لكل  ] ٩١املائدة [  }ةَ َوالَْبْغَضاَء ِفي الَْخْمرِالَْعَداَو أَنْ ُيوِقَع َبْيَنكُْم
كْرِ اللَّـِه َوَعـْن   َعْن ِذ{ووقع ألغلبهم الصد، ى املخدرات من تعاط
من كان ‘‘ والصالة والسالم على رسول اهللا القائل  ] ٩١املائدة [ }الصَّلَاِة

ن يؤمن باهللا واليوم من كاو اآلخر فال يشرب اخلمر يؤمن باهللا واليوم
  )١( ’’اآلخر فال جيلس على مائدة يشرب عليها اخلمر 

فمن دواعي كتابة هذه الرسالة ما وجدا عليه حال بعض أبناء : أما بعد
ـ الذي  اإلدماين االحنرافاالجنراف يف  مناملسلمني  دمر الشـباب  ي
  املخدرات وعالجهاتعاطي يف دوامة  معه الطاقاتوتضيع 

جاءت مبا األمة  تها من قبل هذهكما أزالذه الغمة هلج الوقاية والعالو
  سالمية الشريعة اإل ا

                                 
  ٢٣٦٠صححه األلباين لغريه يف الترغيب ، ١١٤٦٢يف الكبري  الطرباين ١
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من وقع يف اإلدمان  اإلنسان من اإلدمان وعالجة لوقاية وهذه الرسال
حىت يتمكن ، مضمون هذه الرسالة مبا جاء يفاإلميان عنده حيرك  عندما

  من خالل امتثاله ألمر الرمحنمن دفع اإلدمان باإلميان 
  د القادر بن حممد بن حسن أبو طالبعب/ كتبها 
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يف مضـمون هـذه الرسـالة     باإلميان وعالجه اإلدمانالوقاية من إن 

  بامتثال أمر الرمحن وذلك من خالل أحباث ثالثة 
   املبحث األول

 حتـرمي اخلمـر  أسباب و حال املسلمني مع اخلمر قبل التحرميويشمل 
الذي ن ألمر الرمح مامتثاهلوحال الصحابة يف التفاعل مع حترمي اخلمر و

  اإلدمان  ترك كان فيه
  الثاين املبحث 
 معرفة، املقصود باخلمر معرفة من خالل الوقاية من املخدرات ويشمل

  أضرار اإلدمانمعرفة  ،الفالح يف اجتناب اخلمرأن 
   الثالثاملبحث 
معرفة عواقب اإلدمان الوخيمـة يف   من خالل عالج اإلدمان ويشمل

  العمل على دفع اإلدمان باإلميانوالدنيا واآلخرة 
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  املبحث األول
  يشمل

  حال املسلمني مع اخلمر قبل التحرمي
  أسباب حترمي اخلمر

  حال الصحابة يف التفاعل مع حترمي اخلمر
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אאא 
،  اهللا عليه وسلم املدينة وهم يشـربون اخلمـر  قدم رسول اهللا صلى 

عندهم حبيث  به معروفاً معموالً شرب اخلمر أول اإلسالم مباحاً فكان
وهذا مـا ال  ، نيب صلى اهللا عليه وسلم أقر عليهوال، ال ينكر وال يغري

، وانـه كان الناس على أمر جاهليتهم حىت يـؤمروا أو يُ وخالف فيه 
  )٢( تهي بصاحبه إىل السكرحىت ين اخلمر فكانوا يشربون

א 
لقرآن ل السكران يف قراءة أطاخل ،هاالسؤال عنمن أسباب حترمي اخلمر 

@@)٣(@احلوادث اليت يسببها اخلمر من تقاتل وبغض@،يف الصالة @

  سبب أول يف التحريم السؤال عن اخلمر

                                 
  من سورة النساء  ٤٣ذكره القرطيب يف تفسريه عند شرح اآلية  ٢
  فإنّ النهي عن اخلمر وقع مدرجاً ثالث مرات ٣

  عالج
  السلوكي لإلدماناالحنراف 

 

 

 من املؤمنني كعمر بن اخلطاب الذي كان يذكر للنيب صـلى اهللا  كان
وما يرتل بالناس من أجلها وكـان يسـأل   ، عليه وسلم عيوب اخلمر

معاذ بن جبل ونفر وكذا  شافياً ويقول اللهم بني لنا يف اخلمر بياناًعنها 
قالوا يا رسـول  و من األنصار أتوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

   حىت نزلتواملال   )٤(أفتنا يف اخلمر فإا مذهبة للعقل اهللا 
ْسأَلُوَنَك َعْن الَْخْمرِ َوالَْمْيِسرِ قُلْ ِفيهَِما إِثٌْم كَبٌِري َوَمَنـاِفُع ِللنَّـاسِ   َي{

  ]٢١٩البقرة [ }َوإِثُْمُهَما أَكَْبُر ِمْن َنفِْعهَِما 
ذنت مبـا يف  فهي أول آية آ  )٥( تطرق إىل حترميِ اخلمر ية أولاآل فهذه

  اخلمر من علة التحرمي
  }يهَِما إِثٌْم كَبٌِري َوَمَناِفُع ِللنَّاسِقُلْ ِف { تعاىل قوله

، الذي يعرف به ما جيب خلالقـه  )٦( لزوال العقل، فهو يف الدين اإلمث 
  وتعطيل الصلوات والتعوق عن ذكر اهللا 

                                 
  ة البقرة من سور ٢١٩وزاد املسري وكذا األلوسي يف تفسريهم عند شرح اآلية  البغوي ٤
  من سورة البقرة  ٢١٩الثعليب يف تفسريه عند شرح اآلية  ٥
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وقـول الفحـش    )٧(وما يصدر عن الشارب من املخاصمة واملشامتة 
   والزور إىل غري ذلك

جيلبوا من الشام برخص فيبيعوا يف فدنيوية ألم كانوا  املنافعوأما 
ضيم الطعام املعدة و إصالحكبالثمن الغايل وفيها نفع للبدن  احلجاز

  غري ذلك من اللذة املطربة اليت فيهاو ،وإخراج الفضالت

                                                                            
  فمن مفاسد اخلمر إزالة العقل الذي هو أشرف صفات اإلنسان  ٦

فإذا شرب زال ذلك العقـل   أي مينع صاحبه عن القبائح اليت مييل إليها بطبعه مسى عقال ألنه يعقل وقد
ر منها ورمبا كان ضحكة للصبيان حىت يرتد اكثاإلأرتكبها و يف وهو الطبع لفهاآمكن املانع عن القبائح وَت

سكران وهو يبول بيده ويغسل به وجهه كهيـأة املتوضـيء   على بن أيب الدنيا أنه مر اذكر  ،إليه عقله
  ويقول احلمد هللا الذي جعل اإلسالم نورا واملاء طهورا 

فإا تزيد يف حرارتك فقال  ما أنا بآخذ وعن العباس بن مرداس أنه قيل له يف اجلاهلية أال تشرب اخلمر 
ذكر ذلك األلوسي يف تفسريه  ،جهلي بيدي فأدخله جويف وال أرضى أن أصبح سيد قوم وأمسي سفيههم

  من سورة البقرة ٢١٩د شرح اآلية ٠عن
شتد ميله إليها وكاد يستحيل مفارقته هلا وتركه إياها ورمبا أورثت فيـه أمراضـا   ان اإلنسان إذا ألفها إ

ومل ، الطـب   أهلهلالكه وقد ذكر األطباء هلا مضار بدنية كثرية كما ال خيفى على من راجع  كانت سبباً
  يثبت أن األنبياء عليهم السالم شربوها يف وقت أصالً

  من سورة البقرة  ٢١٩الشوكاين يف فتح القدير عند شرح اآلية  ٧
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ولكن هذه املصاحل ال توازي مضرته ومفسدته الراجحة لتعلقها بالعقل 
ظُم من الفوائد املترتبة عليـه  على تعاطيهما أعاملفاسد املترتبة فوالدين 

  }َوإِثُْمُهَما أَكَْبُر ِمْن َنفِْعهَِما  {وهلذا قال اهللا تعاىل 
وأعـود بالضـرر يف   ، جل أن اإلمث أكرب من النفـع  عز وفأعلم اهللا 
وهلذا كانت هذه اآلية ممهدة لتحرمي اخلمر على البتـات ومل    )٨(اآلخرة

  )٩(بل معرضة  تكن مصرحة

                                 
فإن ما يتعلق بالتجارة فيهـا فقـد    نت قبل التحرميكا املنافعو، كبري بعد التحرمي  اإلمث وليعلم اآلن أن ٨

مل جيعل شـفاءكم    { حرم وما يتعلق بالتداوي ا يف اهلضم وإخراج الفضالت والشجاعة وغريه فإن اهللا
وصححه وصحح إسناده متمم عمـل   ٤/٥٥احلاكم  الدواء اخلبيث هو اخلمر بعينه } فيما حرم عليكم

  ٩٧٥٥أمحد شاكر 
الترمـذي   }ولكنها داء، إا ليست بدواء {عليه وسلم عن اخلمر يصنع للدواء قال  وملا سئل صلى اهللا

وكذا ما يتعلـق  ، وهناك عالجات هلذه األشياء بالطرق املشروعة كثرية ، وقال حسن صحيح  ٢٠٤٦
  بتخليلها أي حتويلها خلل لالنتفاع به ال جيوز

  البقرة من سورة  ٢١٩ذكره ابن كثري يف تفسريه عند شرح اآلية  ٩
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وعلموا أنـه  املقصود من اآلية  وافهم مر من أول وهلةناس اخلأُ تركف
منهم عثمان بـن   )١٠( ال حاجة لنا فيما فيه إمث واوقالحترمي غري مباشر 

  )١٢(وقيل حرمت اخلمر ، )١١( مظعون
ِفيهَِما إِثْـٌم كَـبٌِري َوَمَنـاِفُع     {إمنا قال  )١٣( ناس قالوا ما حرم عليناوأُ

عنا ننتفع ا كما قال اهللا تعاىل فسكت رسول اهللا د ياوقالوا ، }ِللنَّاسِ
  يتعاطوا  وظلوا )١٤(عنهم

                                 
  من سورة البقرة  ٢١٩ذكره السمرقندي يف تفسريه عند شرح اآلية  ١٠
  من سورة املائدة  ٩١ذكره السيوطي يف تفسريه الدر املنثور عند شرح اآلية  ١١
تلك اآلية كانت إيذانا هلم بأنّ اخلمر يوشك أن تكون حراماً ألنّ ما يشتمل على اإلمث ُمتصف بوصف  ١٢

اهللا أبقى إباحتها رمحة هلم يف معتادهم، مع يئة النفوس إىل قبول حترميها، فحدث مناسب للتحرمي، ولكن 
ذكـره يف   ،بعد ثالث سنوات ما جاء يف حديث علي من اخلطأ يف قرأة القرآن يف الصالة بسبب السكر

  من سورة النساء ٤٣تفسري التنوير والتحرير عند شرح اآلية 
وذكره السيوطي يف تفسريه الـدر  ، من سورة البقرة ٢١٩ية ذكره األلوسي يف تفسريه عند شرح اآل ١٣

  من سورة املائدة  ٩١املنثور عند شرح اآلية 
من سورة املائدة عن ابن عمـر وعـزاه    ٩١ذكره السيوطي يف تفسريه الدر املنثور عند شرح اآلية  ١٤

  لطيالسي وابن جرير  وابن أيب حامت والبيهقي يف الشعب
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 عيَّملا ُدوهلذا قال عمر رضي اهللا عنه اللهم بني لنا يف اخلمر بياناً شافياً 
  ئت عليه اآليةرِوقُ

حـىت  وظل هؤالء الذين قالوا نترك اإلمث ونأخذ النفع يتعاطون اخلمر 
، مر وأتلفت عليهم أذهـام كانوا يقيمون الصالة وقد أخذوا من اخل

ة يف من األيام صلى رجل من املهاجرين أمام الصـحاب  حىت كان يوماً
 ،عبد ما تعبدونفقرأ قل يا أيها الكافرون أ )١٥(املغرب فخلط يف قراءته 

  )١٦( وأنتم عابدون ما أعبد إىل آخرها بطرح الال آت

السكران يف قراءة  أطاخلسبب ثاني يف التحريم 
  صالةلقرآن يف الل

صنع لنا عبد الرمحن بن  ‘‘رضي اهللا عنه قال عن علي بن أيب طالب ف
وحضـرت  ، فأخذت اخلمر منا، نا من اخلمرقاعوف طعاما فدعانا وس

                                 
  من سورة املائدة  ٩١ه الدر املنثور عند شرح اآلية ذكره السيوطي يف تفسري ١٥
  من سورة النساء  ٤٣ذكره يف تفسريه روح البيان عند شرح اآلية  ١٦
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حنن نعبد ما  ]٢الكافرون [ } قُلْ َيا أَيَها الْكَاِفُرونَ {الصالة فقدموين فقرأت 
َمُنوا لَا َتقَْرُبوا الصَّلَاةَ َوأَْنـُتْم  َيا أَيَها الَِّذيَن آ{ فأنزل اهللا تعاىل. تعبدون

  )١٧(’’ ]٤٣النساء [  } ُسكَاَرى َحتَّى َتْعلَُموا َما َتقُولُونَ

                                 
  ٣٠٢٦صححه األلباين يف سنن الترمذي ، وقال حسن صحيح  ٣٠٢٩الترمذي  ١٧

تعلموا قبـل  من سورة لنساء ال تصلوا يف حالة السكر حىت  ٤٣قال األلوسي يف تفسريه عند شرح اآلية 
  الشروع ما تقولونه قبلها إذ بذلك يظهر أنكم ستعلمون ما ستقرُءونه فيها

قبل نزول حترمي اخلمر وكان املسـلمون   وا عن الصالة وعن دخول املسجد يف حال السكر وكان هذا
ذي املختلط العقل الذي يه هو والسكران ، بعد نزول هذه اآلية جيتنبون السكر واملسكر أوقات الصالة

اهللا تعاىل قال حىت تعلموا ما تقولون فإذا علم ما يقول مل يكن سكران وجيوز له  ألن،  وال يستمر كالمه
ذكره الواحـدي  . وقضاء ما عليه من الصلوات اليت مل يؤديها يف وقتها لسكره  الصالة ودخول املسجد

  يف تفسريه
ن ابن املنذر قال إذا خلط يف قراءتـه  من سورة النساء ع ٤٣وذكر القرطيب يف تفسريه عند شرح اآلية 

فإذا كان حبيث ال يعلم ما يقول جتنب }  َحتَّى َتْعلَُموا َما َتقُولُونَ{: استدالالً بقول اهللا تعاىل، فهو سكران
وإن كان حبيث يعلم ما يقول فأتى بالصـالة  ، وال تصح صالته وإن صلى قضى، املسجد خمافة التلويث
  فحكمه حكم الصاحي

فمـن  ، أن العلة يف ي الشارب عن الصالة الغلط يف قرأة القرآن يف الصالة بسـبب السـكر    فلينتبه
املتعاطني من يشرب كمية من الوسكي مثالً وال يدخله يف سكر  أال إذا استزاد ومن املتعاطني من يشرب 

  اخلمار الناتج من تعاطي املواد املخدرة فالعلة بالسكر وهو، واحدة تسكرهشربة برية 
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وكان منادي رسول اهللا صلى اهللا عليه ، وهي آية أغلظ من اليت قبلها
  )١٨( وسلم إذا أقام الصالة نادى أن ال يقربن الصالة سكران

 صالتنا )١٩( يء حيول بيننا وبني الصالةال خري يف ش ها وقالواوناس تركأُ
   )٢١( وقيل حرمت اخلمر  )٢٠( أهم مما يف اخلمر

                                 
  ٣٦٧٠صححه األلباين يف صحيح سنن أبو داوود ،  ٣٦٧٠أبو داوود ١٨
املراد بالصالة هنا الصالة املعروفة وقالت طائفة الصالة هنا املراد ا موضع الصالة وقالت طائفـة  قيل  

ا ال يأتون املسجد إال للصالة وال يصلون إال جمتمعني فكان ألم كانوا حينئذ املراد الصالة ومواضعها معاً
  متالزمني

  من سورة املائدة  ٩١ذكره األلوسي يف تفسريه وكذا السيوطي يف تفسريه الدر املنثور عند شرح اآلية  ١٩
فهموا أنه ي عن اكتساب السكر الذي يعجز به عن الصالة على الوجه املطلوب وليس عن عـني   ٢٠

من سورة  ٤٣عند شرح اآلية  ذكره صاحب روح البيان يف تفسريه،  الصالة فإا عبادة فال ينهى عنها
  النساء عن صاحب التيسري

فكانت آية النهي عن الصالة يف حال السكر لإلشارة إىل أنّ حالة السكر منافية للصالة، وصـاحُبها   ٢١
ذكره ، مؤذنة بتغير شأن اخلمر، والتنفري منهاجدير باالبتعاد عن أفضل عمل يف اإلسالم، ومن هنا كانت 

أيضاً أنّ ذلك احلد من السكر قد من سورة النساء وذكر  ٤٣لتحرير عند شرح اآلية يف تفسري التنوير وا
  يفضي إىل اختالل أعمال الصالة، إذ العمل يسرع إليه االختالل باختالل العقل قبل اختالل القول



  عالج
  السلوكي لإلدماناالحنراف 

 

 

قالوا يـا  و  )٢٢( نشرا بعد العشاء يف غري أوقات الصالة واقالوأُناس 
فقال عمر اللهم ، ال نشرا قرب الصالة فسكت عنهم رسول اهللا إنا
  ليه اآليةملا دعي وقرئت ع شافياً بياناًاخلمر  أنزل علينا يف

جيتنبـون  وكان الذين يشـربوا  ملا نزلت هذه اآلية من يشرا  لَّقَو
حـىت كـان   ، فإذا صلوا العشاء شربوها، الشرب أوقات الصلوات

الرجل يشرب بعد صالة العشاء فيصبح وقد زال عنه السكر ويشرب 
   )٢٣( بعد صالة الصبح فيصحوا إذا جاء وقت الظهر

تقاتل بني نفر من املهاجرين ونفر من  حدثفلم يزالوا على ذلك حىت 
  األنصار بسبب شرا 

سبب ثالث يف التحريم احلوادث التي يسببها 
  اخلمر من تقاتل وبغض

                                 
  من سورة البقرة ٢١٩ذكره صاحب روح البيان وكذا السمرقندي يف تفسريه عند شرح اآلية  ٢٢
  من سورة البقرة ٢١٩غوي وكذا صاحب روح البيان يف تفسريه عند شرح اآلية ذكره الب ٢٣

  عالج
  السلوكي لإلدماناالحنراف 

 

 

، عتبان بن مالك مجاعة من املسلمني فيهم سعد بـن أيب وقـاص   دعا
فيه هجاء  سكروا تفاخروا وتناشدوا حىت أنشد سعد شعراً ملاشربوا وف

 نزلـت يفَّ  قال عن أبيه سعد بن أيب وقاص نمصعب ب عنف، األنصار
فقالوا تعـال  ، أتيت على نفر من األنصار ‘‘آيات من القرآن وقال 
فأتيتهم يف حـش  ، حترم اخلمر وذلك قبل أن، نطعمك ونسقيك مخرا

، مـن مخـر   )٢٤( واحلش البستان فإذا رأس جزور مشوي عندهم وزق
 ندهم فقلـت فذكرت األنصار واملهاجرين ع، فأكلت وشربت معهم

فأخذ رجل حليي مجل فضربين به فجرح ، املهاجرون خري من األنصار
فأنزل اهللا تعاىل ، اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربتهأنفي فأتيت رسول 

  شأن اخلمر  يفّ
َيا أَيَها الَِّذيَن آَمُنوا إِنََّما الَْخْمُر َوالَْمْيِسُر َوالْأَنَصاُب َوالْأَْزلَاُم رِْجـٌس  {

إِنََّما ُيرِيُد الشَّْيطَانُ أَنْ )٩٠(َعَملِ الشَّْيطَاِن فَاْجَتنُِبوُه لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَِمْن 

                                 
  زق من مخر أي وعاء كبري فيه مخر ٢٤



  عالج
  السلوكي لإلدماناالحنراف 

 

 

ُيوِقَع َبْيَنكُْم الَْعَداَوةَ َوالَْبْغَضاَء ِفي الَْخْمرِ َوالَْمْيِسرِ َوَيُصدَّكُْم َعْن ِذكْرِ 
  اللَِّه َوَعْن 

  )٢٥( ’’] ٩١ملائدة ا [ }الصَّلَاِة فََهلْ أَْنُتْم ُمنَتُهونَ

وهذا ـى بـألطف    ،معناه انتهواالذي ستفهام اال وختم األمر بلفظ
انتـهينا  مث  ، فقال عمر انتـهينا  )٢٦( الوجوه ليكون أدعى إىل االنتهاء

  طاف منادي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أال إن اخلمر قد حرمت
 حرمت اخلمر ومل يكن يومئذ للعرب عيش أعجب منها وما حـرم و

   )٢٧( عليهم شيء أشد من اخلمر
منهم امتثاالً  شرا عندما بلغهم التحرمي ائياً واتركواملسلمون كلهم 

   ألمر اهللا

                                 
  ٢/٩٨ابن كثري يف التفسري ،   ٢٨٥البيهقي ،  ٧٨٢أيب يعلى ،  ٧٨٤ مسلم ٢٥
  من سورة املائدة ٩١روح البيان عند شرح اآلية  ٢٦
وكان ذلك التحرمي ، من سورة البقرة ٢١٩اآلية  ذكره عن ابن عمر صاحب روح البيان عند شرح ٢٧

بعد غزوة األحزاب وقيل ، وكانت وقعة أحد يف شوال سنة ثالث من اهلجرة ، سنة ثالث بعد وقعة أحد 
  وقيل عام الفتح سنة مثانية قبل الفتح بأيام

  عالج
  السلوكي لإلدماناالحنراف 

 

 

אאא 
امر وخاصة إذا كانـت يف  الناس خيتلفون يف التجاوب مع تلقي األو

منهم مـن  هم على خالفها فمنهم من يتجاوب من أول وهلة وأمور 
حيتاج توضيح ومنهم من حيتاج توضيح أكثر حىت يتأكد من وضـوح  

األمـر  األمر عنده وكلهم يف خري ألن املرء منهم مـىت اتضـح لـه    
من حـال  وهذا ما كان ، استجاب سواء من أول وهلة أو بعد تأخري 

املسلمني يف تفاعلهم مع حترمي اخلمر يف مراحلها الثالثة فكانوا مخـس  
  أصناف 

بعد أن بني اهللا تعاىل بأن اخلمر ، ناس تركوا اخلمر من أول وهلةأُ -١
فقد فهموا املقصود وعلموا أنه حترمي غري مباشـر  ، فيها أمث كبري ونفع

  وقالوا ال حاجة لنا فيما فيه إمث 
ِفيهَِما إِثٌْم كَـبٌِري َوَمَنـاِفُع   { إمنا قال ، أُناس قالوا ما حرم علينا -٢ 

عاطوا وقالوا نترك اإلمث ونأخذ النفع حىت كـانوا  وظلوا يت، }ِللنَّاسِ
  يقيمون الصالة وقد أخذوا من اخلمر وأتلفت عليهم أذهام 



  عالج
  السلوكي لإلدماناالحنراف 

 

 

أُناس من القوم الذين قالوا نأخذ نفعها ونترك إمثها تركوها ملا أمر  -٣
اهللا يف املرة الثانية أال يقربن الصالة سكران وقالوا صالتنا أهم ممـا يف  

  اخلمر 
من القوم الذين قالوا نأخذ نفعها ونترك إمثها قالوا نشـرا  أناس  -٤

  بعد العشاء يف غري أوقات الصالة وكانوا قلة
باقي القوم الذين قالوا نأخذ نفعها ونترك إمثها وكانوا يشربوا يف  -٥

  غري أوقات الصالة تركوها ملا أمروا باجتناب اخلمر
شرا عليهم حترمياً ائيـاً  اليت حرم  اتمع اإلسالمي كله اخلمر فترك
  ألمر اهللا تعاىل  والوامتث

يتضح مما سبق أن الناس ختتلف أحواهلا يف التفاعل مع استقباهلا ألوامر 
وهذا هـو  ، واملسلم مىت بلغ قلبه حكم تفاعل معه، التكليف الرباين 

كما كان حال املسلمني يف مراحل التحـرمي  ، االستبصار حبقيقة األمر
ي املرة األوىل من بلغ قلبه التحـرمي اسـتجاب للحكـم    فف، الثالثة
تفاعل يف املرة الثانية  ،ومن يبلغ احلكم قلبه واحتاج توضيح، وانتهى

  عالج
  السلوكي لإلدماناالحنراف 

 

 

ومن الناس من مل ، عندما اتضح له احلكم وبلغ قلبه فاستجاب وانتهى
يكفيه الوضوح األول والثاين يف بلوغ احلكم إىل قلبه واحتاج زيـادة  

  )٢٨(املرة الثالثة فبلغ قلبه فاستجاب وانتهى فوضح له يف  ،توضيح

ومع اختالف أحوال املسلمني يف سرعة استقباهلم ألمـر التحـرمي يف   
املراحل الثالثة لتحرمي اخلمر إال أن كل من بلغ قلبه التحـرمي بتـرك   

ائياً وعلى الفور امتثاالً ألمر  اخلمر تفاعل قلبه واستجاب لترك اخلمر
  اهللا 

امتثال أمر الرمحن هو عالج اإلدمان كما حدث من  وبذلك يتبني أن
  الصحابة عليهم الرضوان
كرامة والرب إال أعطاه هذه مل يدع شيئا من اله نومن فضل اهللا وكرمه أ

 يوجب علـيهم الشـرائع دفعـة    ومن كرامته وإحسانه أنه مل، األمة
فكذلك حترمي اخلمر كمـا  ، ولكن أوجب عليهم مرة بعد مرة، واحدة
ا سبق أن حترمي اخلمر كان بتدريج ونوازل ألم كانوا مـولعني  تبني مم

                                 
  أما من جيادل يف التوضيح أكثر من ثالث مرات فأمره يف خطر ٢٨



  عالج
  السلوكي لإلدماناالحنراف 

 

 

وملا صارت حراما عليهم قيل ما حرم اهللا شـيئا أشـد مـن    ، بشرا
  )٢٩(اخلمر

وهذا التدريج كان من اهللا رأفةً م حيث كانوا يشربوا جيل عـن  
والتدريج ، جيل وليس التدريج من عندهم ولكن من اهللا الذي حرمها 

للمجتمع بالتحرمي ومل يكن القصد من التدريج أن الشارب  كان متهيد
هلا يترك شرا على مراحل ولذلك كل من فهم التحرمي يف املراحـل  

  الثالثة توقف ائياً 
هـا  تركن يلمتجرىء على احلرام بشرا أل ليسوبعد ثبوت األحكام 

اليت شرع له التوبة وقد رحيم  غفوراهللا بل عليه أن يعلم أن ، بالتدريج
ـ منها التوبة شروط  هلذهو ،معصيته ا جتب ى أال اإلقالع والعزم عل

ويف التدريج مل يتحقق اإلقـالع وفيـه   ، يعود إيل املعصية مرة أخرى
   خمالفة للعزم على تركها وهو يعود إليها

                                 
  من سورة البقرة  ٢١٩ريه عند شرح اآلية ذكره السمرقندي يف تفس ٢٩

  عالج
  السلوكي لإلدماناالحنراف 

 

 

ويف أحوال الناس يف توافق قلوم مع التحرمي توضيح ملسـألة عـدم   
اليت بينت إمث اخلمر  اآليةثال عند نزول فم، استبصار املتعاطي باملشكلة

باملشكلة الـيت   وقتها قالوا نأخذ نفعها ونترك إمثها ألم مل يستبصروا
تكمن من إمث اخلمر الذي فيه ضرر بالدين والعقل والعداوة كاملتعاطي 

املشاكل الواقـع فيهـا بسـبب    طورة التعاطي واآلن ومل يستبصر خب
شرا وهو يعلم حبرمتها أو ظنه أا مل  التعاطي سواء ابتداء جرئته على

وقـد  ، تسبب له أي مشاكل وأنه يتعاطى مع نفسه وال يضر أحد معه
سبب له التعاطي مشاكل يف الصالة أو يف العمل أو مـع والديـه أو   

وعندما يتبني له أن ما يعانيه بسبب تعاطيه ، إخوانه أو زوجته وأوالده
  ل هذه املشاكل استبصر واجتهد يف تركها سعياً منه حل

وهناك من ال ينظر إىل ما سببه التعاطي له من مشاكل يف دينه وسلوكه 
وعمله ومشاكله مع أبائه وإخوانه وزجتـه وأوالده ورمبـا ضـعف    

مث ينظر إىل فعلهم معـه  ، االستبصار عنده حىت مجع كل هذه املشاكل
وال ينظر إىل التعاطي الذي سبب له كل هذه املشاكل وال يسـعى يف  



  عالج
  السلوكي لإلدماناالحنراف 

 

 

ينظر ولكن يسقط أخطائه على اآلخرين ف، ترك التعاطي لتحل مشاكله
عليه  باآلخرينأن أبنائه ربطوه باحلبال وضربوه أو أن أبيه يستعني إىل 

أو أن أبيه أتى بتوصية ليجلسه مدة ، يف عالجه وأن هذا فيه فضيحة له
على التعاطي كيداً  اإلصراروقد يتحول لعنادهم يف ، أكثر يف املصحة

  م دون أن يستبصر أنه هو املتضرر ولو أذى معه غريههل
ورمبا من بلغ به هذا األمر وجد من يبصره بأن كل ما هو فيـه مـن   

فاستدرك ما ، مشاكل هي معاناة من شؤم املعصية والطرد من رمحة اهللا
فاته وتاب إىل اهللا من هذا التعاطي قبل أن يدخله يف مشاكل قضـائية  

جرعة زيادة يف دورة مياه أو غريها من  تدخله السجن أو ميوت على
  األمور اليت فيها سوء خامتة

كما بني ، ومما سبق يتبني أمهية استبصار املتعاطي خبطورة التعاطي عليه
  اهللا تعاىل للمؤمنني أضرار اخلمر فتجنبوها ملا يف ذلك من السالمة هلم

يسـببه  فقد يكون من املؤمنني من جترؤوا على التعاطي جهالً منهم مبا 
يتولد عند الكثري منهم الرغبة يف التعايف من  لكن، التعاطي للمتعاطني

  عالج
  السلوكي لإلدماناالحنراف 

 

 

املخدرات فإن الغالب عليهم يريدون صالح أنفسهم ولكنهم حيتاجون 
فقد اقتضت حكمة اهللا ، توجيه طيب يعينهم على التخلص من التعاطي

أن يرغب عباده يف ترك ما اهم عنه وأن يرهبهم من االجتراء عليـه  
  ن يف معرفة املؤمن ذلك تتكون عنده الدافعية لعالج نفسه فإ
ليس عالج اإلدمان  فإن، أن يستبصر حبقيقة األمر )٣٠( بد للمتعاطي فال

ال ، حببة يتجرعها وال حبقنة تنظف دمه وبدنه وبعدها انفك من اإلدمان
تغري املفاهيم للتخلص من السـلوك اإلدمـاين   عالج اإلدمان يف إن . 

على أن دفـع إلدمـان    ةمناهج مبنيمياين من خالل وكسب سلوك إ
وحنن ، باإلميان حىت عند غري املسلمني من خالل ما ميلي عليهم دينهم

عظمته اليت فاقت  وسلم عليه اهللا صلى لنيبمنهجنا اإلسالمي قد بني ا
 اهللا صلى لنيبل عمر أتى ‘‘ كل مناهج اهلدايا وصالح النفوس عندما

 اهللا صلى النيب فقرأه الكتب أهل بعض من أصابه بكتاب وسلم عليه
 نفسي والذي اخلطاب بن يا فيها ونَكُوَِّهَتُمأً فقال فغضب وسلم عليه

                                 
  وكذا معاجله ٣٠



  عالج
  السلوكي لإلدماناالحنراف 

 

 

 حبق فيخربوكم شيء عن تسألوهم ال ،نقية بيضاء ا جئتكم لقد بيده
 موسـى  أن لو  بيده نفسي والذي ،به فتصدقوا بباطل أو به فتكذبوا
فستبصـر   )٣١(’’ يتبعين أن إال وسعه ما حيا كان وسلم عليه اهللا صلى

 صـلى  اهللا رسول وجه إىل عمر فنظر ‘‘ عمر حبقيقة األمر الذي ره
 رسـوله  غضـب  ومن اهللا غضب من باهللا أعوذ فقال وسلم عليه اهللا

 اهللا صـلى  اهللا رسول فقال نبيا ومبحمد دينا وباإلسالم ربا باهللا رضينا
 فـاتبعتموه   موسـى  كمل بدا لو  بيده حممد نفس والذي وسلم عليه

 نبـويت  وأدرك حيـا  كان ولو السبيل سواء عن لضللتم وتركتموين
، فنفع عمر استبصاره هذا عندما آل إليه األمر باخلالفـة  )٣٢(’’ التبعين

وجيء إليه بكاتب غري مسلم لديه خربة يف الدواوين واحلساب وهم 
جبني فرفضه عمر وبني للمع، حيتاجون إيل هذه اخلربة يف ذلك الوقت

رغم بعده عن مسائل اهلداية كاليت أغضبت رسول اهللا ، به أنه ال ُيْؤَمن

                                 
  ١٧٧حسنه األلباين يف املشكاة ،  ١٠٠٩وكرت العمال ،  ٣٨٧/ ٣املسند  ٣١
  ١٩٤حسنه األلباين يف املشكاة ،  ٤٣٥الدارمي  ٣٢

  عالج
  السلوكي لإلدماناالحنراف 

 

 

فكيف إذا كان األمر عالج لسلوك مسـلم ال  ، صلى اهللا عليه وسلم
اليت فاقت نتائج عالجها لإلدمان ، ينضبط أال مبنهج الشريعة اإلسالمية

ا ت البيان والوضوح لكل من يريدووهذا أمر ثاب، كل املناهج األخرى
  )٣٣( أن يعاجلوا اإلدمان بصدق ويهمهم النتائج املشرفة

ولذلك نأيت باألمور اليت ذكرها اهللا تعاىل يف كتابه وسنة رسوله صلى 
ليتضـح  ، اهللا عليه وسلم املبعوث هلداية العلمني وسـلفه الصـاحلني  

كيف يعيش املتعافني يف الدنيا بسعادة ونعـيم ويقـوا    )٣٤(للمتعاطني 
  م وعذاب يوم الدين والفوز جبنة النعيمأنفسهم من اجلحي

                                 
كان ف، ومل يبلغهم ما يف الشريعة اإلسالمية، والذين منهم من تبنوا مناهج أخرى ألا هي اليت بلغتهم ٣٣

فعلمه الرسول صلى اهللا عليه وسلم ما ، حاهلم يف هذا حال عمر الذي بلغه أمر مل يبلغه مقابله من الشريعة
فهكذا ُيحتاج إىل معرفة ما يف الشريعة اإلسالمية حىت ُيستبصر مبا فيها من مناهج اهلدايـة  ، فيه استبصاره

من مشقة دراسة املناهج األخرى والسعي يف ولو كلف ذلك جهد لكنه أقل ، الربانية يف الشريعة احملمدية
عالوة على النتائج اليت ليس هلـا  ، لكن له مع ذلك األجر عند اهللا، إسالميتها لتتوافق مع البيئة اإلسالمية

  مثيل يف عامل عالج اإلدمان
  وكذا غريهم ممن يعينهم من املعاجلني  ٣٤
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אאא 
وهـذا  ، فالح املرء يف الدنيا واآلخـرة   ملخدراتإن الغاية من حترمي ا

مـن  واحلفظ  العداوات مع اآلخرين الفالح فيه احلماية من الوقوع يف
   أضرار املخدرات

كمعرفـة   ،حترمي اخلمر يفلنا  يبينه اهللايتبني ذلك من خالل معرفة ما 
معرفـة  و، ة أن فالح املرء يف اجتناب اخلمـر ومعرف، اخلمرب املقصود
  اخلمر إدمانأضرار 

  اخلمرب معرفة املقصود -١
  )٣٥( ] ٩١املائدة  [}ا إِنََّما الَْخْمُر َيا أَيَها الَِّذيَن آَمُنو{يقول تعاىل

                                 
الَْمْيِسُر َيا أَيَها الَِّذيَن آَمُنوا إِنََّما الَْخْمُر  {آلية يف ا خطاب جلميع املؤمنني بترك هذه األشياء اليت ذكرت ٣٥

وسـوف  ، كانت شهوات وعادات تلبسوا ا يف اجلاهلية وغلبت على النفوس إذ }َوالْأَنَصاُب َوالْأَْزلَاُم 
  نأخذ اخلمر من هذه األشياء اليت ذكرت يف اآليات ألنه موضوعنا

  هو القمار فامليسر أما 
  هي النرد والشطرنج : هي األصنام وقيل: ب قيلاألنصاو
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  اخلمر له ثالث معاين يف اللغة 
  وهو غطاء رأسها وساتر لوجها ومنه مخار املرأةالتغطية والستر أحدها 
  املخالطة خالطه مبعىن مازجه  الثاين

  تركته حىت أدرك مخَّرت العجنياإلدراك الثالث 
ا تغطي وتستر العقل وختالطه أخذ اسم اخلمر أل املعاين الثالثةمن هذه 

  )٣٦(وألا تترك حىت تدرك وتستوي 
  شرعاًتعريفها 

وغطاه من أي نوع من األشربة وخالطه هي اسم لكل ما خامر العقل 
  حلديث 

                                                                            
يقال كانت ، والثانية ال تفعل والثالثة بيضاءاألزالم هي األقداح وكانت ثالثة مكتوب على أحدمها أفعل و

يأيت الرجل إذا أراد حاجة كأن يريد الزواج فرييد أن يعرف ، يف البيت عند سدنة البيت وخدام األصنام 
وإن وقفت على ال ، تزوج  ،فيدور األقداح فإن وقف على أفعل،  له أم شؤم هل يكون هذا الزواج خري

وحنن وهللا احلمد قد أكرمنا اهللا عوضاً عـن  ، فإن وقف على البيضاء أعاد ، تفعل يبتعد من هذا الزواج 
  هذا الشرك باالستخارة

  من سورة البقرة  ٢١٩الشوكاين يف فتح القدير عند شرح اآلية  ٣٦
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  )٣٧( }ر حرام مخكل مسكر مخر وكل {
  )٣٨( }كل مسكر مخر وكل مسكر حرام {

السكر وجهني أحدمها أن اخلمر اسم لكل ما وجد منه دل هذا على 
والوجه اآلخر أن املسكر معناه أنـه كـاخلمر يف   من األشربة كلها، 

مخر فحقيقة هذا اللفظ يفيد كونـه يف   املسكروذلك ألن قوله  احلرمة
  )٣٩(نفسه مخراً

  )٤٠(اختالط العقل السكر

وما خامر العقل من ، هو ماء العنب الذي غلى أو طبخ الذي : اخلمرف
أن يقال له مخـر   ما عمل عملها لوقياس ك ،)٤١(فهو يف حكمه غريه 
    أن يكون يف التحرمي مبرتلتهاو

                                 
  ١٣/١٧٣مسلم  ٣٧
  ١٣/١٧٢مسلم ،  ٥٧٥ البخاري ٣٨
  ذكر ذلك اخلطايب رمحه اهللا عند شرح احلديث  ٣٩
  ذكر ذلك اخلطايب رمحه اهللا عند شرح احلديث  ٤٠
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نه كل مـا خـامر   أمري املؤمنني عمر رضي اهللا عنه أفاخلمر كما قال 
األمة على أن ما أسـكر  و، كاخلمر فهو مبرتلتها  فكل ما كان، العقل
مـا أسـكر   { حلديث  من غري مخر العنب فمحرم قليله وكثريه هكثري

استدل مبطلـق  فقد ، واحلد يف ذلك واجب، )٤٢( }ام كثريه فقليله حر
مل يكن شـرابا،   على حترمي ما يسكر ولو }كل مسكر حرام  { قوله

  فيدخل يف ذلك
النبـات  و )٤٣(حيرم أكلهفأنه النبات الذي يسكر وليس فيه شدة مطربة 

من العلماء إن ف، )٤٥(احلشيشة ك )٤٤( جيب فيه احلدالذي فيه شدة مطربة 

                                                                            
ذكـره يف تفسـري التنـوير    ، والسكران من أَخذ عقله يف االنغالق، مشتق من السَّكْر، وهو الغلق ٤١

  من سورة النساء ٤٣والتحرير عند شرح اآلية 
  ٢٣٧٥صححه األلباين يف اإلرواء  ، ٣٣٩٣ابن ماجة ،  ٣٦٨١ود أبو داو ٤٢
وسيأيت معنا يف ذكـر   ١٠٩ – ٨٥ذكره عن الرافعي شارح عون املعبود باب ما جاء يف السكر ص ٤٣

  أقوال العلماء يف حترمي ما يسكر أو خيدر أو يفتر 
ا يف ذكـر أقـوال   وسيأيت معن ١٠٩ – ٨٥املاوردي شارح عون املعبود باب ما جاء يف السكر ص ٤٤

  العلماء يف حترمي ما يسكر أو خيدر أو يفتر 
   ١٠/٤٧ابن حجر يف الفتح  ٤٥
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حدث اخلمر مـن  مسكرة، ألا حتدث باملشاهدة ما ُي اقد جزم بأمن 
وقـالوا احلشيشـة جنسـة    الطرب واملداومة عليها واالماك فيها، 

   )٤٧( وجزم آخرون بأا خمدرة  )٤٦( وضررها أعظم من ضرر اخلمر
وكـل   )٤٨( }عن كل مسكر ومفتـر ى { صلى اهللا عليه وسلموالنيب 

املفتـر كـل   و، من األشربةشراب أسكر فهو مخراً من أي شيء كان 
  شراب يورث الفتور واخلدر يف األعضاء

                                 
  نقله عن الشيخ تقي الدين ٥/٣٤٠البسام يف توضيح األحكام  ٤٦
كـل مسـكر    {: استدل مبطلق قولهيف باب اخلمر من العسل فقد  ١٠/٤٧قال ابن حجر يف الفتح  ٤٧

، وقد جزم النـووي   ، فيدخل يف ذلك احلشيشة وغريها ن شراباعلى حترمي ما يسكر ولو مل يك }حرام 
ألا حتدث باملشاهدة ما حيدث اخلمر مـن  وهو مكابرة ،  ، وجزم آخرون بأا خمدرة وغريه بأا مسكرة

، وعلى تقدير تسليم أا ليست مبسكرة فقد ثبت يف أيب  الطرب والنشأة واملداومة عليها واالماك فيها
  عن كل مسكر ومفترداود النهي 

ذكـر أقـوال    ١٠٩ – ٨٥ويف شرحه عون املعبود باب ما جاء يف السـكر ص  ٣٦٨٦أبو داوود  ٤٨
  : العلماء يف حترمي ما يسكر أو خيدر أو يفتر فمنها 

، يقال أفتر  وانكسار املفتر هو الذي إذا شرب أمحى اجلسد وصار فيه فتور وهو ضعف:  قال يف النهاية
  ضعفت جفونه وانكسر طرفه  الرجل فهو مفتر إذا
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 املفتر كل شراب يورث الفتور والرخوة يف األعضاء واخلدر يف األطراف وهو مقدمة السكر: قال اخلطايب

عن شربه  ي، و  
،  ما ظهرت يف آخر املائة السادسة من اهلجرة حني ظهرت دولة التتـار  لإن احلشيشة أو: قال ابن تيمية

، ألا تورث نشأة ولذة وطرباً كـاخلمر   من اخلمر من بعض الوجوه وهي من أعظم املنكرات وهي شر 
وقـد   ، ، وإمنا مل يتكلم فيها األئمة األربعة ألا مل تكن يف زمنهم وتصعب الطعام عليها أعظم من اخلمر

  حرموها من غري عقل ونقل:أخطأ القائل
  إن احلد يف احلشيشة واجب: قال ابن تيميةو

وجد يف مصر مسكرة جداً إذا تناول اإلنسان منها قـدر  تشيشة وتسمى القنب إن احل: قال ابن البيطار
،  ، وقبائح خصاهلا كثرية وعد منها بعض العلماء مائة وعشرين مضرة دينية ودنيويـة  درهم أو درمهني

  ، وفيه زيادة مضار خصاهلا موجودة يف األفيون وقبائح
ورث الفتور واخلدر يف أطراف األصابع وهـو  املفتر هو كل شراب ي: وقال ابن رسالن يف شرح السنن

ألن العطـف يقتضـي     ، وعطف املفتر على املسكر يدل على املغايرة بني السكر والتفتري مقدمة السكر
، فيجوز محل املسكر على الذي فيه شدة مطربة وهو حمرم جيب فيه احلد وحيمل املفتر  التغاير بني الشيئني

  على النبات كاحلشيش 
املاوردي قوالً أن النبات وذكر ،  ، وليس فيه شدة مطربة حيرم أكله إن النبات الذي يسكر: يقال الرافع

  الذي فيه شدة مطربة جيب فيه احلد
احلشيشة كاخلمر يف النجاسة واحلد وتوقف بعض العلماء عن احلد فيها ورأى فيها التعزير  : وقال الذهيب

  ألا تغري العقل من غري طرب
إنا نسلم أن النيب صلى اهللا عليه وسـلم  : قلتد بعد ذكر كالم العلماء هذا وغريه قال شارح عون املعبو

ويؤيده ما أخرجه أبو نعيم كما يف كرت العمال  ، ، بل وى عن كل خمدر أيضاً ى عن كل مسكر ومفتر
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والعلماء يف خمتلف املذاهب اإلسالمية على حرمة تناول القدر املـؤثر  
فيحرم تعاطيها بأي وجـه  ، )٤٩(على العقل من املواد والعقاقري املخدرة 

                                                                            
وسلم  كتبت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه{عن احلكم بن عتيبة عن أنس بن حذيفة صاحب البحرين قال 

أن الناس قد اختذوا بعد اخلمر أشربة تسكرهم كما تسكر اخلمر من التمر والزبيب يصـنعون ذلـك يف   
،  ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن كل شراب أسـكر حـرام   الدباء والنقري واملزفت واحلنتم

، فاختـذ النـاس يف    كية، فاشربوا يف القرب وشدوا األو ، واحلنتم حرام ، والنقري حرام واملزفت حرام
فبلغ النيب صلى اهللا عليه وسلم فقام يف الناس فقال إنه ال يفعل ذلك إال أهل النار، أال  ، القرب ما يسكر

كـرت العمـال    }، وما أسكر كثريه فقليلـه حـرام   ، وكل مفتر وكل خمدر حرام إن كل مسكر حرام
١٣٢٧٣  

مسكر حرام وكل خمدر حرام وما أسكر كثريه حرم أال إن كل {ويف رواية أليب نعيم عن أنس بن حذيفة 
وروايات حذيفة هذه مل أقف على كالم أهـل  ،  ١٣٨٠٦كرت العمال  }قليله وما مخر العقل فهو حرام 

  العلم فيها
وأما عن كالم أهل الطب والقانون فلـهم عـدة تعريفـات    ، مر معنا كالم العلماء يف العزو السابق ٤٩

ات يف جملتها عن تعريفات األمم املتحدة واليت منها املادة املخدرة ويعرفوا تذكرها إدارة مكافحة املخدر
بأا كل مادة خام أو مستحضرة منبهة أو مسكنة أو مهلوسة تؤدي إىل حالة من التعود عليها مما يضـر  

له صنعت ومن التعريفات أيضاً مواد نفسية هلا فعلها الدوائي املتميز الذي من أج، بالفرد نفسياً وجسمياً
وأدخلت يف الدواء لعالج أمراض خمتلفة ولكن أسيء استعماهلا وأخذت بدون مشاورة طبيب وتـدخل  
على متعاطيها قدراً من الشعور بالسعادة الزائفة وحتدث تغريات يف احلالة النفسية واملزاجيـة للشـخص   

ومن التعريفات أيضاً أا مواد  ،وعرفت األمم املتحدة هذه املواد بأا املهبطات واملنشطات ومواد اهللوسة
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من الوجوه سواء بطريق األكل أو الشرب أو التدخني أو احلقن بعـد  
واعترب العلماء ذلك كبرية مـن كبـائر    تكان ةو بأي طريقإذابتها أ

  )٥٠(الذنوب يستحق مرتكبها املعاقبة يف الدنيا واآلخرة 
وألن هذه األشياء تدخل يف حكم اخلمر بالنص ألـا مـن عمـوم    
املسكرات أو بالقياس على اخلمر الحتادهم يف علـة واحـدة وهـي    

لى العقل أو البدن وسـواء  اإلسكار وملا هلا من تأثري ضار يف النهاية ع

                                                                            
حمظورة وهي كيميائية أو طبيعية تؤثر يف اجلهاز العصيب املركزي لإلنسان فتحدث له تغـريات يف األداء  

ومـن  ، الوظيفي ألجهزة اجلسم خاصة املخ واحلواس وتؤثر يف عواطف الشخص وسلوكه جتاه اآلخرين
النشاط عن احلد املعتاد وجتعل الشخص يف حالة غـري   التعريفات أيضاً املواد املنشطة وهي مود تزيد من

طبيعية كاهليجان والعنف وروح العدوانية والتشك يف اآلخرين وعنـد زوال مفعـول العقـار يصـاب     
  الشخص باهلبوط واالرختاء والقلق والتوتر واالكتئاب واإلجهاد اجلسماين الشديد مع توتر األعصاب

  ١٥الدكتور سدالن يف رسالة املخدرات ص٥٠
املخدرات تكون حبسب أثرها فإن كانت تغطي العقل مع حصول اللذة والنشـوة فهـي   تعاطي عقوبة و

  مل يكن معها نشوة وطرب فيعاقب مستعملها بعقوبة تعزيرية مناسبة ن مسكرة وحدها حد اخلمر وإ
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مسيت خمدرات أو منشطات أو منبـهات أو مهـدئات أو منومـات    
  )٥١( فهي حرام والبدني بإضرار العقل مادامت تنته

  )٥٢( }رِْجٌس{أن اخلمر تعاىل  وبين
  شروهو إمث و أي سخط وقد يقال للننت والعذرة واألقذار والعذاب

                                 
ه األطبـاء  من سورة البقرة وإن من آثامها مـا قـرر   ٢١٩قال يف التنوير والتحرير عند شرح اآلية  ٥١

  املتأخرون أا تورث املدمنني عليها أضراراً يف الكبد والرئتني والقلب وضعفاً يف النَّسل
مـا   ،جمموع فتاوى ورسائل الد احلادي عشر باب إزالة النجاسةقال الشيخ العثيمني رمحه اهللا يف  ٥٢ 

؟  س العني كالبول والعذرةكان مسكرا فهو مخر حمرم بالكتاب والسنة وإمجاع املسلمني، لكن هل هو جن
أو ليس بنجس العني وجناسته معنوية ؟ هذا موضع خالف بني العلماء، واتفق مجهورهم على أنـه جنـس   

  العني، والصواب عندي أنه ليس بنجس العني بل جناسته معنوية
ـ  وإطالق الرِّجس عليها واستخباث الشرع هلا  فَهَِم اجلمهوُر من حترمي اخلمر احلكـم   اواألمر باجتنا ،

وينبين على هذه قلت ، ، وأن احملرم إمنا هو شرا بعض فرأوا أا طاهرةالوخالفهم ، جناسة عنيبنجاستها 
املسألة مسألة صالة شارب اخلمر الذي ال يغلط يف قراءة القرآن إذا صلى فمن حكم بطهارـا يـرى   

ألن يف بطنه جنس سـواء غلـط يف   ومن حكم بنجاستها مينع شارا من الصالة ودخول املسجد ، صالته
قراءة القرآن أو مل يغلط ويترتب على هذا القول الثاين أن املداوم يومياً على التعاطي بكميات ال تدخلـه  

  يف سكر وال يف خلط القراءة ال يصلي مدد طويلة جتعله يف خطر عظيم وهو ما يترتب على تركها
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لـى  الظاهرة، ويطلق عالرجس اخلبث املستقذر واملكروه من األمور ف
قُلُوبِهِم مََّرٌض فَـَزاَدْتُهْم   يَوأَمَّا ٱلَِّذيَن ِف{ املذمات الباطنة كما يف قوله

إِنََّما ُيرِيُد ٱللَُّه ِلُيذِْهَب َعنكُـُم { وقوله، ]١٢٥التوبة [}رِْجًسا إِلَٰى رِْجِسهِْم 
بيـث يف النفـوس   واملراد به هنا اخل ]٣٣ األحـزاب [}ٱلرِّْجَس أَْهلَ ٱلَْبْيِت 
  )٥٣( واعتبارِ الشريعة

   }ِمْن َعَملِ الشَّْيطَاِن{ أنهتعاىل  وبين
، ويدفع إليه ينهوحيسنه ويز يرغب فيههو الذي وألنه هو الداعي إليه 

  )٥٤( به فيه من عمل هذا األمر بنفسه حىت اقتديَّ أولوهو 
وكوا من عمل الشيطان أن تعاطَيها ألجله مـن تسـويله للنـاس    

اطيها، فكأنّ الشيطان هو الذي عملها وتعاطاها، ويف ذلك تـنفري  تع
ملتعاطيها بأنه يعمل عمل الشيطان، فهو شيطان، وذلـك ممـا تأبـاه    

                                 
  ملائدةمن سورة ا ٩١التنوير والتحرير عند شرح اآلية  ٥٣
  من سورة املائدة ٩١الشوكاين عند شرح اآلية  ٥٤
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كل ما أضيف إىل الشيطان فاملراد من تلـك اإلضـافة   ف )٥٥( النفوس
)٥٦(املبالغة يف كمال قبحه

  

  معرفة أن الفالح يف اجتناب اخلمر -٢
  } َتنُِبوُهفَاْج{: يقول تعاىل 
 وزجراً فهو ياً .كونوا جانبا منهوواجعلوه ناحية  اتركوهوأي أبعدوه 

، وهو اجتناب ُمطالب به كل مسـلم   وهو أقوى التحرمي وأوكده، 
عن قال لشرة اليت جاء فيها العيشمل الوجوه المطلق ويكون اجتناب 

لعنت اخلمر على عشـرة وجـوه    ‘‘ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
عنت اخلمر بعينها وشارا وساقيها وبائعهـا ومبتاعهـا وعاصـرها    ل

  )٥٧(’’  ومعتصرها وحاملها واحملمولة إليه وآكل مثنها

                                 
  من سورة املائدة ٩١التنوير والتحرير عند شرح اآلية  ٥٥
  من سورة املائدة ٩١الرازي عند شرح اآلية  ٥٦
  ٣٣٨٠صححه األلباين يف سنن ابن ماجة ،  ٣٣٨٠ابن ماجه ،  ٣٦٧٤أبو داود ٥٧



  عالج
  السلوكي لإلدماناالحنراف 

 

 

وال من ، فمن هذا النص تبين أن املتعاطي ليس فقط املأمور باالجتناب 
بـل كـل   ، يعني على التعاطي ممن شرهم أعظم كالبائعني والصناع 

فالح املرء  علقألن اهللا تعاىل ، جتناب منه إنسان يريد الفالح عليه اال
  على اجتناب اخلمر 

  }لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ{: يقول تعاىل 
  نهمباالجتناب عليكم لكي تفلحوا أي 

وفالح املرء يف الدنيا فالحه يف اآلخرة فالذي يريـد فـالح الـدنيا    
  واآلخرة جيتنب األمور املخدرة 
لتايل فإن اخليبـة  يف اجتناب اخلمر وباوبعد أن بني اهللا أن فالح املرء 

 غاية الشيطان ممن يشرب اخلمرأن تعاىل لنا  يبني، تنصب على شاربه
  إيقاعه يف أضرارها
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  أضرار اإلدمان -٣
، بـاآلخرين لإلدمان أضرار اجتماعية بالغة اخلطورة يف عالقات املرء 

 وأضرار بالكليات اخلمس اليت جاءت الشريعة حبفظها لإلنسان وهذا
  بياا

  أضرار اجتماعية
املخدرات تؤدي إىل إفساد العالقة بني املتعاطني وغريهـم بـالبغض   

اخلصومات واإلقـدام   ما حيدث يف شرب اخلمر من إثارةك، والعداوة
صور من البغض والعداوة الـيت تقـع بسـبب     وهذه )٥٨(على اجلرائم

  تعاطيلا
   الشاربني أنفسهمعداوة وبغض بني 

ب اخلمر أنه يشرا مع مجاعة ويكون غرضه من ن الظاهر فيمن يشرإ
ن أذلك الشرب أن يستأنس برفقائه ويفرح مبحادثتهم ومكاملتهم، فك

                                 
  املائدة من سورة ٩١التنوير والتحرير عند شرح اآلية  ٥٨
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لفة واحملبة إال أن ذلك يف األغلب غرضه من ذلك االجتماع تأكيد اُأل
ينقلب إىل الضد ألن اخلمر يزيل العقل، وإذا زال العقـل اسـتولت   

قل، وعند اسـتيالئهما حتصـل   الشهوة والغضب من غري مدافعة الع
املنازعة بني أولئك األصحاب، وتلك املنازعة رمبا أدت إىل الضـرب  
والقتل واملشافهة بالفحش، وذلك يورث أشد العـداوة والبغضـاء،   

لفـة  فالشيطان يسول أن االجتماع على الشرب يوجب تأكيـد األُ 
وال ، واحملبة، وباآلخرة انقلب األمر وحصلت اية العداوة والبغضـاء 

شك أن شدة العداوة والبغضاء تفضي إىل أحوال مذمومة من اهلـرج  
عربـدوا  والشـاربني إذا سـكروا    كما حيدث من )٥٩( واملرج والفنت
 أن قبيلتني من األنصـار شربوا اخلمر وانتشـوا ‘‘روي  وتشاجروا،

ه بعـض  هفلما صحوا رأى بعضهم يف وج، فعبث بعضهم ببعض ، )٦٠(
فجعل بعضـهم  ، ا إخوة ليس يف قلوم ضغائنوكانو، آثار ما فعلوا 

                                 
  من سورة املائدة ٩١الرازي عند شرح اآلية  ٥٩
  أول السكر ومقدماته االنتشاء٦٠
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فحدثت بينهم الضغائن ، كان أخي يب رحيما ما فعل يب هذا يقول لو
  اهللا فأنزل  )٦١(’’
  } ِفي الَْخْمرِ إِنََّما ُيرِيُد الشَّْيطَانُ أَنْ ُيوِقَع َبْيَنكُْم الَْعَداَوةَ َوالَْبْغَضاَء{

  الشارب ووالديه عداوة وبغض بني
طيه اخلمر يسخط اهللا عليه واهللا تعاىل إذا سخط على عبـد  املرء بتعا

البغضاء عند الناس فال يرضـوا   ويوضع للمرء أسخط عليه اخللق
فتجد أقرب الناس إليه يذكرونه ، وتنفر نفوسهم وقلوم منه )٦٢(عنه 

                                 
من سورة املائدة عن ابن عباس وعزاه لعبد بن  ٩١يوطي يف تفسريه الدر املنثور عند شرح اآلية الس ٦١

  محيد والنسائي وابن جرير وابن املنذر وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي واحلاكم وصححه
د على ذلك أن من املتعاطني الذين يظنون أم أصحاب جتد من يريد أن يكون هو التاجر الوحيـد يف  ايز

فعل ذلك حمتسباً األجر يف ختليص الناس من شرورهم  هاحلارة فيخرب عن املتعاطني معه ممن يبيعون ويا ليت
  الرغبة يف االنتقامفتتولد بذلك العداوة والبغضاء بينهم و، ولكن فعل ذلك حىت يتخلص هو منهم 

يرجع لرسالة املؤلف عالج السلوك واملخاوف عند املدمنني عند احلديث على قبول اتمع ونظـرة   ٦٢
  ٢٠-١٥اتمع ألصحاب املعاصي ص 
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وال يفكر ملاذا بغضوه ؟ ورمبا ال ينتبه أن اهللا بغضـه  ، بسوئه وفساده
  ضاء يف البشرية فتبغضه لبغض اهللا له فوضع له البغ، قبلهم

بسـبب   األسرةفأبو الشارب عندما يفكر يف املشاكل اليت تعاين منها 
، تعاطي هذا االبن وما يتبعه من مواقف اجتماعيـة حمرجـة لألسـرة   

مث ال ، وعندما تشعر األم ذا حيل مكان الرضا على هذا االبن البغض
ظر إىل الفرق يف معاملـة  ولكن ين، ينظر االبن يف سبب ذلك البغض
فيبغض والديه على معاملتهما لـه  ، والديه له وإلخوانه أهل الصالح

وبذلك حتققت بغية ، ويكره إخوانه لشعوره أم متيزوا يف املعاملة عنه
الشيطان يف إيقاع العداوة والبغضاء بينه وبني أقرب الناس إليه والديه 

  وإخوانه 
   أوالدهالشارب وزوجته و عداوة وبغض بني

عندما جتد الزوجة زوجها عاكف على التعاطي تبغض رائحته وسكره 
وبدالً من أن يترك هذا الشيء الذي يسبب البغيضة يقـول زوجـيت   
تكرهين أنا أُرجعها ألهلها فيطلقها ويدمر األسـرة ويتشـرد األوالد   
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فيبغضونه للسكر الذي ضيعهم وهكذا تتحقق بغية الشيطان يف إيقاع 
  بغضاء بينه وبني أقرب الناس إليه زوجته وأوالدهالعداوة وال

شعوره بكراهة اآلخرين  ،ويترتب على ذلك مشاكل عظيمة للمتعاطي
له وعدم تقبلهم له مما يزيد عليه الوحدة فيزداد عنده الغـل واحلقـد   

  وهذا ما دل عليه واقع حال املدمنني ، لآلخرينواحلسد 
سدة عظيمة، ألنّ اهللا أراد حدوث العداوة والبغضاء بني املسلمني مفو

، أْمر أمة بني أفرادها البغضـاء أن يكون املؤمنون إخوة إذ ال يستقيم 
ال تباغضوا وال حتاسدوا ‘‘ وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  )٦٣(’’ وكونوا عباد اهللا إخواناً
ـ  وبعد أن ى تبني ما يريده اهللا لنا وهو الفالح بترك اخلمر والقضاء عل
  أضرار اإلدمان جبانب آخر من نأيت ، الشيطانية اليت يف اخلمر الفنت

  اخلمس باألصولأضرار اإلدمان 
  األصول اخلمسلإلدمان أضرار هلا تأثري بالغ اخلطورة على 

                                 
  ١٩٣٥صححه األلباين يف سنن الترمذي ،  ١٩٣٥الترمذي  ٦٣
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لكليات اخلمس بااملعروفة العقل والدين والنفس واملال والعرض وهي 
للمتعاطي  نبينها حىت يتضح )٦٤( لإلنسان هافظة حبعجاءت الشريواليت 

  مدى خطورة تعاطيه وهو يدمر هذه األصول

                                 
عة ترجع إىل حفـظ  تكاليف الشري" الضروريات اخلمسعن ١٨-٢/١٧قال الشاطيب يف املوافقات  ٦٤

مقاصدها يف اخللق ، وهذه املقاصد ضرورية ال بد منها يف قيام مصاحل الدين والدنيا حبيث إذا فقـدت مل  
جتر مصاحل الدنيا على استقامة ، بل على فساد وارج وفوت حياة ، ويف األخرى فوت النجاة والنعـيم  

حفظ الدين والـنفس والنسـل واملـال    : وجمموع الضروريات مخس وهي... والرجوع باخلسران املبني
  "والعقل

وهو أن حيفظ علـيهم دينـهم   : ومقصود الشرع من اخللق مخسة" ٢/٤٨٢وقال الغزايل يف املستصفى 
فكل ما يتضمن حفظ هذه األصول اخلمسة فهو مصلحة ، وكل مـا  ، ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماهلم 

  .يفوت هذه األصول فهو مفسدة ، ورفعها مصلحة
  ت ، فهي أقوى املراتب يف املصاحل صول اخلمسة حفظها واقع يف رتبة الضروراوهذه األ

  من األدلة على مراعاة الضروريات اخلمس القرآن والسنة و
َسـاناً َوالَ  قُلْ َتَعالَْواْ أَْتلُ َما َحرََّم َربكُْم َعلَْيكُْم أَالَّ ُتْشرِكُواْ بِِه َشْيئاً َوبِٱلْٰوِلَدْينِ إِْح{: من القرآن قال تعاىل

ـٰقٍ نَّْحُن َنْرُزقُكُْم َوإِيَّاُهْم َوالَ َتقَْرُبواْ ٱلْفَٰوِحَش َما ظََهَر ِمْنَها  ـَٰدكُْم مْن إْملَ َوَما َبطََن َوالَ َتقُْتلُـواْ  َتقُْتلُواْ أَْولَ
ـٰكُْم بِِه لََعلَّكُ َوالَ َتقَْرُبواْ َمالَ ٱلَْيِتيمِ إِالَّ بِٱلَِّتى ِهـَى   *ْم َتْعِقلُونَ ٱلنَّفَْس ٱلَِّتى َحرََّم ٱللَُّه إِالَّ بِٱلَْحق ٰذِلكُْم َوصَّ

ذَا قُلُْتْم فَٱْعِدلُواْ َولَْو أَْحَسُن َحتَّٰى َيْبلُغَ أَُشدَُّه َوأَْوفُواْ ٱلْكَْيلَ َوٱلِْميَزانَ بِٱلِْقْسِط الَ ُنكَلُّف َنفًْسا إِالَّ ُوْسَعَها َوإِ
  ].١٥٢، ١٥١:نعاماأل[} كَانَ ذَا قُْرَبٰى
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  العقل -١
                                                                            

فقد جاء يف حفظ الدين يـه  . ففي هذه اآليات تظهر العناية حبفظ هذه الضرورات ظهورا جليا واضحا
ـٰقٍ    {: سبحانه عن الشرك به ، وجاء يف حفظ النفس قوله تعـاىل  ـَٰدكُْم مـْن إْملَـ } َوالَ َتقُْتلُـواْ أَْولَـ

، وجاء حفظ ]١٥١:األنعام[} نَّفَْس ٱلَِّتى َحرََّم ٱللَُّه إِالَّ بِٱلَْحقَوالَ َتقُْتلُواْ ٱل{:، وقوله تعاىل]١٥١:األنعام[
، ومن أعظم الفواحش الزنا ]١٥١:األنعام[} الَ َتقَْرُبواْ ٱلْفَٰوِحَش َما ظََهَر ِمْنَها َوَما َبطََنَو{: النسل يف قوله

، ]٣٢:اإلسـراء [} نَُّه كَانَ فَاِحَشةً َوَساء َسبِيالًَوالَ َتقَْرُبواْ ٱلزَنٰى إِ{: الذي وصفه اهللا بأنه فاحشة يف قوله
َوأَْوفُواْ ٱلْكَْيلَ َوٱلِْميَزانَ {: ، وقوله}َوالَ َتقَْرُبواْ َمالَ ٱلَْيِتيمِ إِالَّ بِٱلَِّتى ِهَى أَْحَسُن{: وجاء حفظ املال يف قوله

ألن الذي يفسد ، رات األخرى ، وأما حفظ العقل فإنه يؤخذ من جمموع التكليف حبفظ الضرو}بِٱلِْقْسِط
ـٰكُْم بِـِه  {: عقله ال ميكن أن يقوم حبفظ تلك الضرورات كما أمر اهللا ، ويف ختام اآلية األوىل ٰذِلكُْم َوصَّ

  .[5]ما يدل على ذلك] ١٥١:األنعام[} لََعلَّكُْم َتْعِقلُونَ
 }اجتنبوا السـبع املوبقـات  {:النيب صلى اهللا عليه وسلم قالمن السنة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن 

الشرك باهللا والسحر وقتل النفس اليت حرم اهللا إال باحلق وأكل الربا {: يا رسول اهللا وما هن؟ قال: واقال
  ٢٦١٥البخاري  }ؤمنات الغافالتوأكل مال اليتيم والتويل يوم الزحف وقذف احملصنات امل
وقد مسى صلى اهللا عليه وسلم االعتداء علـى  " ٢٠قال عبد اهللا قادري يف اإلسالم وضرورات احلياة ص

هذه األمور موبقاً أي مهلكاً، وال يكون مهلكاً إال إذا كان حفظ األمر املعتـدى عليـه ضـرورة مـن     
  "ضرورات احلياة

اتفقت األمة بل سـائر امللـل علـى أن    " ١/٣١يب يف املوافقات قول الشاطومن استقراء أدلة الشرع ي
الدين والنفس والنسـل واملـال والعقـل ،    : الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات اخلمس وهي

وعلمها عند األمة كالضروري، ومل يثبت لنا ذلك بدليل معني وال شهد لنا أصل معني ميتاز برجوعها إليه 
  "يعة مبجموع أدلة ال تنحصر يف باب واحد، بل علمت مالءمتها للشر
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  إن اهللا كرم اإلنسان على غريه من املخلوقات بإعطائه العقل والذي  
عقـل  و، يتمكن من خالله معرفة اهللا وعبادته وحده ال شريك لـه  

 ألن اخلمر ينحرف بالعقل اإلنسان أشرف صفاته، واخلمر عدو العقل
وحفظه من التردي صاحبه إىل اهلدى والصالح  له من قيادةعما خلق 

، وكل ما كان عدو األشرف فهو أخس، يف مهاوي الضالل والفساد
  فيلزم أن يكون شرب اخلمر أخس األمور

   التعاطي على العقلأضرار 
وضده  ،والتواضع لربه واالنقياداخلمر ختمر العقل الذي طبعه الطاعة 

بـاء  تمـرد واملخالفـة واإل  من طبعه الاهلوى وهو ظلماين نفساين و
فإذا مخر اخلمر العقـل صـار   ، واالستكبار عن عبادة ربه كالشيطان
فتكـون   ،مث يغلبه ظلمة اهلـوى ، مغلوباً ال يهتدي إىل احلق وطريقه

فتتبع باهلوى مجيع شـهواا   ،النفس أمارة بالسوء وتستمد من اهلوى
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مهالك املخالفات فيظفر ا الشيطان فيوقعها يف  ،النفسانية ومستلذاا
  )٦٥( كلها

  )٦٦( شرب زال العقل املانع عن القبائح فأرتكبها وأكثر منها فاملرء إذا
  الدين -٢
الدين اإلسالمي جيد السعادة يف الدنيا  املؤمن عندما حيافظ على أركان 

 دييـؤ قـد  خلالً خيل بأركان الدين  شاراعل واخلمر جت، واآلخرة
   سته يف الدنيا واآلخرةابتع

  ضرار الدينية النامجة من املخدراتاأل

                                 
  من سورة املائدة  ٩١روح البيان عند شرح اآلية  ٦٥
وكذا يوجد يف املواد اليت يتعاطاها املدمن كاملنبهات املعروفة كالكبتاجون واألبيض مـا يسـبب يف    ٦٦

واآلن ، رمة معهأوائل تعاطيها الشكوك فإذا وجد متعاطيها زوجته تتحدث مع أبوه أما بوجود عالقة حم
هذه املواد اليت كانت ُتأخذ على أا منشطة فإن صناعها أدخلوا يف مكوناا مواد تعمل على تدمري العقل 
مباشرة ووجد تأثريها على صغار السن يف مدة استخدام قد ال تبلغ شهرين ويصبح بعدها ال ميلك مـن  

  العقل أقل نسبة تصلح لتوجيه صالح حاله أصالً 
مث يوضع املرء منـهم يف أحـدى   ، دمر العقل بصورة سريعة كاملواد الطيارة املعروفة بالتستسومنها ما ي

  املستشفيات العقلية إن وجد فيها مكان
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فاخلمار والتعاطي يسبب ، اإلدمان يضيع أركان اإلسالم بغياب العقل
تضييع الصالة اليت هي عمود الدين ويسبب يف ترك فريضة الصـيام  

ورمبـا  ، ويسبب يف عدم اجلرأة على تأدية فريضة احلج، جزئياً مث كلياً
  لريتكبها ش واألشياء احملرمةتشجع على السفر لألماكن اليت فيها الفح

يورث الطرب واللذة اجلسمانية والنفس والسرور ا إن شرب اخلمر 
   )٦٧(إذا استغرقت يف اللذة غفلت عن ذكر اهللا 

   }َوَيُصدَّكُْم َعْن ِذكْرِ اللَِّه{يقول تعاىل 
وهذا مشاهد يف واقع حال املدمنني فتجد الكثري منـهم كـان قبـل    

ذكار يقوم من النوم يأيت باألذكار وقبل أن ينام اإلدمان حمافظ على األ
ويركب سيارته يذكر ، ويأيت بأذكار الصباح واملساء ، يأيت باألذكار 

وملا تعود على اإلدمان ، ويدخل بيته وخيرج منه وهو يذكر اهللا ، اهللا 
انشغل بالتعاطي فأهلاه ذلك عن ذكر اهللا، فبدالً من أن يفكر يف اإلتيان 

كر يف اإلتيان باجلرعة حىت يظل يف السـكر ال يريـد أن   باألذكار يف
                                 

  من سورة املائدة ٩١األلوسي عند شرح اآلية  ٦٧
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هو ينكب من مخاره غرقـاً يف  وكيف يأيت بأذكار قبل النوم و، يصحو 
  وبتعاطيه هذا حقق بغية الشيطان يف صده عن ذكر اهللا، النوم
اللسان ذكر  سواءالصد عن ذكر اهللا ِلما يف اخلمر من غيبوَبة العقل، و

الذي فيه نفعهم  صلى اهللا عليه وسلم الرسول املراد به القرآن وكالم
إذا ان أحكام مـا حيتـاجون إليـه و   وإرشادهم، ألنه يشتمل على بي

انغمسوا يف شرب اخلمر غابوا عن جمالس الذكر وال يتلقّوه من أفواه 
فالشيء  ،فيه ما جيب على املكلّف معرفته سامعيه فيجهلوا شيئاً كثرياً

ويصد ظيمة يستحق أن حيرم تعاطيه، الذي يصد عن هذا هو مفسدة ع
الشـيء  ووهو تذكّر ما أمر اهللا به وَى عنـه  أيضاً الذكر القليب  عن

 خمالفة األمـر  الذي يصد عن تذكّر أمر اهللا ويه هو ذريعة للوقوع يف
  ويف اقتحام النهي

َعـْن  {جتد الكثري منهم ُصد يف واقع حال املدمنني أيضاً شاهد امل منو
جتده قبل اإلدمان كان حمافظاً على الصلوات يف أوقاا ومع  }الصَّلَاِة

اجلماعة فإننا يف هذه الديار املسلمة جند األباء يأخذون األبناء معهم إىل 
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املساجد من الصغر فينشأ املرء حمب للصالة وحمافظاً عليها يف اجلماعة 
الة فإذا وقع املرء يف اإلدمان جتده مع الوقت ابتعد عن املسجد وص، 

ته ومع العزلة واالنشغال بالتعـاطي  اجلماعة خوفاً من الفضيحة ورائح
مث يتركهـا يف  ، واحـدة   دفعةيبدأ جيمع صلوات اليوم كله ويأيت ا 

األيام اليت هو فيها يف مخار فيعتاد على ترك الصالة باأليام مث يهـون  
 إىل ل بـه األمـر  ومث يؤأسابيع وشهور عليه بذلك تركها ُمدد طويلة 

ويكون بذلك حقق بغية الشيطان يف الصد عن  سنواتتركها بالكلية 
 ييع للـدين فيضـيع معـه   يعه للصالة واألذكار تضيوتض )٦٨( الصالة

   الطمأنينة والسكينة والراحة النفسية

                                 
ويكون بتركه الصالة قد أتى بشر أعظم من التعاطي ألن شارب اخلمر إذا مات عليها يقع حتت مشيئة ٦٨
، إن شاء اهللا عفا عنه برمحته وإن شاء عذبه بعدله وإن عذبه فيتمحص يف النار حىت خيرج من ذنوبـه   اهللا

أقل ؟ اهللا أعلم مبا تستحق معاصيه من العـذاب مث  ، أكثر، عشر أالف، كم يكون عذابه من السنني ألف
د الذي بيننا وبينهم الصالة لعه{أما تارك الصالة فهو خملد يف النار كافر ، خيرج من النار مث يدخل اجلنة 

صححه األلبـاين يف  ،  ١٠٧٩ابن ماجة ،  ٢٦٢١الترمذي  ، ٤٦٣النسائي ٦٨}فمن تركها فقد كفر 
  ١٠٧٩سنن ابن ماجة 
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  املال -٣
الشريعة جاءت باحملافظة على األموال ومن حرصـها علـى ذلـك    

قال رسول ، أين أنفقهأوضحت للمرء أنه سيسأل يوم القيامة عن ماله 
ال تزول قدما عبد يوم القيامة حىت يسأل ‘‘ اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

، وعن علمه فيم عمل بـه،  فيما أباله وعن عمره فيم أفناهعن شبابه 
  )٦٩(’’  ، وعن جسمه فيما أبالهوفيم أنفقه، وعن ماله من أين اكتسبه
عتداء عليها قال حمترمة فنهت عن اال اآلخرينوبينت أيضاً أن أموال 

 دمه حرام املسلم على املسلم كل‘‘ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
سواء أموال املتعاطي والتعاطي تضيع معه األموال  )٧٠(’’ وماله وعرضه

  أو يسرقها أو باالحتيال على أصحاا اعندما يغتصبهأو أموال غريه 
  أضرار املخدرات على األموال

                                 
صححه األلبـاين يف  ،  ١٨٧٥البيهقي يف الشعب، و قال حديث حسن صحيح  ٢٤١٧الترمذي  ٦٩

  ٦٩عرفة اليوم األخر ص وانظر كتاب املؤلف عالج نفسك يف م،  ٣٥٩٢صحيح الترغيب 
 ١٩٢٧الترمذي ،  ٢٥٦٤مسلم  ٧٠
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،  )٧١(بة عن اخلمر أا مضيعة للعقل واملالكانت العلة يف سؤال الصحا
فتجد املرء قبل التعاطي صاحب جتارة تدر عليه باألموال العظيمة وله 
امسه وكيانه يف السوق أو يف وظيفة مرموقة حيصل منها علـى دخـل   
ثابت عظيم أو عنده أموال ورثها تعيشه هو وأوالده من بعده يف خري 

ي احملتاجني مث يدخل دوامة التعاطي ونعمة وينفق يف أبواب اخلري ويعط
وال جيد ويصبح فقرياً فتضيع األموال وختسر التجارة ويطرد من العمل 

قد جيد يف البداية من يعطيه ويقف معه حىت خيرج مـن  ، أحد يعطيه 
هذه احملنة وعندما جيدوه ينفق ما يأخذه يف التعاطي ينصـرفون عـن   

  مساعدته فال جيد إال الترويج 
 أيب بـن  علـي  عنف، اآلخرينعلى أموال  يدفع إىل التعديوالتعاطي 
 يف وسـلم  عليه اهللا صلى اهللا رسول مع شارفا أصبت ‘‘ قال طالب
 أخـرى  شارفا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول وأعطاين بدر يوم مغنم

 عليهمـا  أمحل أن أريد وأنا األنصار من رجل باب عند يوما فأخنتهما
                                 

  أنظر إىل السبب األول من أسباب حترمي اخلمر  ٧١
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 وليمـة  علـى  بـه  فأستعني قينقاع بين نم صائغ ومعي ألبيعه إذخراً
 تغنيـه  قينة معه البيت ذلك يف يشرب املطلب عبد بن ومحزة ،فاطمة
 فجـب   بالسـيف  محزة إليهما فثار النواء للشرف محز يا أال فقالت

جعلـه   السكر )٧٢(’’  أكبادمها من أخذ مث خواصرمها وبقر  أسنمتهما
ان الـبعري هـذان  ا وا ويأكل من كبدمهمالبعريين ويشقه مةيقطع أسن

   )٧٣(أموال لغريه فسدت 
  النفس -٤

الَ َتقُْتلُۤواْ أَْنفَُسكُْم  {الشريعة جاءت باحملافظة على النفوس يقول تعاىل 
  ]٢٩النساء [}  إِنَّ ٱللََّه كَانَ بِكُْم َرِحيماً

اية متعاطيها تبدأ باملصحة مث السجن أو ، واملخدرات مهلكة للنفس
  يتوب منهااملوت عليها إن مل 

                                 
  مسلم  ٧٢
وهذا الفعل الذي جرى من محزة رضي اهللا عنه من شربه اخلمر وقطع أسنمة الناقتني وبقر خواصرمها  ٧٣

كر كان مباحاً ألنه قبل حتـرمي  ألن أصل الشرب والس، وأكل حلمهما وغري ذلك ال إمث عليه يف شيء منه
   فإن ما أتلفه السكران من األموال يلزمه ضمانه ، وأما غرامة ما أتلفه فيجب يف ماله، اخلمر



  عالج
  السلوكي لإلدماناالحنراف 

 

 

  أضرار نفسية 
من خواصها أن اإلنسان كلما كان اشتغاله ا أكثر، الشراب معصية 

. ومواظبته عليها أمت كان امليل إليها أكثر وقوة النفس عليهـا أقـوى  
خبالف سائر املعاصي، مثل الزاين إذا فعل مرة واحدة فترت رغبته يف 

فتـوره أكثـر   ذلك العمل، وكلما كان فعله لذلك العمل أكثر كان 
ونفرته أمت، خبالف الشرب، فإنه كلما كان إقدامه عليه أكثر، كـان  

فإذا واظب اإلنسان عليه صار اإلنسان . نشاطه أكثر، ورغبته فيه أمت
غرقاً يف اللذات البدنية، معرضاً عن تذكر اآلخرة واملعاد، حىت يصري 

  )٧٤( من الذين نسوا اهللا فأنساهم أنفسهم
اطيه كان صاحب نفس طيبـة حيـب اآلخـرين    فتجد املدمن قبل تع

ويساعدهم ويسعى إلدخال السرور عليهم فلما تعاطى تغريت نفسـه  
عنـدما تنتـهي   وكأنه يريد أن ينتقم من الناس فيكونوا مثله وخاصة 

 أمواله ويقوم بترغيب اآلخرين يف التعاطي حىت جيد من ورائهم جرعة
                                 

  من سورة البقرة ٢١٩الرازي عند تفسري اآلية  ٧٤
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علـى زوجتـه   ، ه فيفسد من يدخله دوامة املخدرات على أمه وأبي
وتزداد هذه النفس ، فتخبث نفسه بتدمريه لألفراد واألسر ، وأوالده 

  أو فريوس اإليدز بأنواعهصاب بفريوس الكبدي خباثة عندما ي
   رضالِع -٥

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   ، الشريعة جاءت حبفظ األعراض
ذلك حمافظة و، وخاصة أعراض احملارم )٧٥( ’’أعراَضكم عليكم حرام‘‘ 

والتعاطي يؤدي بصـاحبه  ، منها على النسل ومنعاً الختالط األنساب
  إىل التعدي على حمارمه

  أضرار املخدرات على األعراض
القصص اليت يف العرض مؤملة جداً وخميفة فهذا الذي بشـربه اخلمـر   
وقع على ابنته وهذا الذي وقع على أخته وضاعت عنده احملارم وهذا 

ه حىت جيد جرعة وهذه الذي ُيدخل الرجال علـى  الذي يرهن صغريت
وليس هذا بأمرٍ عظيم فقد أخرب النيب ، زوجته حىت حيصل على املخدر
                                 

 ١٧٣٩البخاري   ٧٥
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اخلمـر أم  ‘‘مبا هو أعظم مـن ذلـك فقـال     صلى اهللا عليه وسلم
 ’’، من شرا وقع على أمه وخالته وعمتـه  رب الكبائر، وأكالفواحش

)٧٦(  
الذي بتدمريه تدمري جانب كبري فهذه بعض أخطار اإلدمان على الفرد 

  من حياة أسرته 
، ع األصول اخلمس اليت أنزل اهللا حلفظها لإلنسان شرائعفالتعاطي يضي

فقد أخرب ، نسان يدمرها بالتعاطي مفتاح الشروبدالً من أن يصوا اإل
بذلك عن نوع مما يتعاطـاه املـدمنني اآلن   صلى اهللا عليه وسلم النيب 

أصحاب التعاطي إليه على أنه أهون املخدرات وهو اخلمر الذي ينظر 
اليت جيمعون منها أثناء التعاطي الكثري يف وقت واحد مـن أوقـات   

                                 
  ٣٣٤٥ويف الصحيح  ١٨٥٣حسنه األلباين يف الصحيحة ،  ١١٤٩٨، ١١٣٧٢الطرباين يف الكبري  ٧٦

ألجل ما فيها من املضار يف املروءة حرمها بعض العرب على أنفسهم يف اجلاهلية، فممن حرمهـا علـى   
نفسه يف اجلاهلية قَْيس بن عاصم اِملْنقَري بسبب أنه شرب يوماً حىت سكر فجذب ابنته وتنـاول ثوـا،   

ما عاش ذكر ذلك التنوير ورأى القمر فتكلم معه كالماً، فلما أخرب بذلك حني صحا عزم أال يذوق مخراً 
  من سورة البقرة ٢١٩والتحرير عند شرح اآلية 
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اجتنبوا اخلمر فإا مفتاح كل  ‘‘صلى اهللا عليه وسلم  تعاطيهم فقال
  )٧٧( ’’شر

نعم التعاطي ال يأيت فقط باستحالل احملارم لكنه جيعل صاحبه يتجـرأ  
فهذه قصة فيها رجل من أهل الصالح ، القتل على الشرور كلها حىت 

مل يتعاطى قبل وتعرض لشرب مرة واحد ومع اإلكراه وليس له تاريخ 
إن  ‘‘رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم   يف اإلدمان وقتل النفس قال

شرب اخلمر أو يإسرائيل أخذ رجال فخريه بني أن  من ملوك بين ملكاً
فاختار اخلمر وإنه ، ير أو يقتلوه أو يزين أو يأكل حلم خرت يقتل نفساً
  )٧٨( ’’ خلمر مل ميتنع من شيء أرادوه منهملا شرب ا

حىت  اجتناب اخلمر يفاملرء عليه وقاية نفسه من خالل العمل مبا علم ف
   يتجنبها وال يقع فيها

                                 
حسنه األلباين لغريه ، ه ووافقه الذهيب وصحح٤/١٤٥احلاكم ، وحسنه يف الزوائد  ٣٣٧١ابن ماجة  ٧٧

  ٢٣٦٨يف الترغيب 
  ٢٣٧٠وصححه األلباين يف الترغيب ، ه وصحح ٤/١٤٧احلاكم  ٧٨
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 تعاىل هقولنزول ة عند وأما من جترء عليها فعليه تركها تأسياً بالصحاب
عظيم للمتجـرئني علـى    ديد وترهيب })٩١(َتُهونَفََهلْ أَْنُتْم ُمن{

ـ  ، كأنه قيلمن أبلغ ما ينهى عنهتعاطيها  ا مـن  قد تلي عليكم ما فيه
أم  ،أنواع الصوارف واملوانع، فهل أنتم مع هذه الصوارف منتـهون 

  )٧٩(أنتم على ما كنتم عليه، كأن مل توعظوا ومل تزجروا؟
يما ملا فهموه من التشديد ف ينافالفطن يقر كما أقر الصحابة بقوهلم انته

  تضمنته هذه اآلية من الزواجر
ملا علم أن هذا وعيد شديد زائد على معىن انتهوا  فعمر رضي اهللا عنه

مناديه أن ينـادي يف   وملا أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال انتهينا
وأريقـت  ، كسرت الـدنان ، أال إن اخلمر قد حرمت، سكك املدينة

  ك املدينةايف سك اخلمر حىت جرت

                                 
  ة املائدةمن سور ٩١الكشاف عند شرح اآلية  ٧٩
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وإين لقائم  )٨٠( ما كان لنا مخر غري فضيخكم‘‘  قال أنس بن مالك عن
إذ جاء رجل فقال حرمت اخلمر فقالوا  وفالناً أسقي أبا طلحة وفالناً

أهرق هذه القالل يا أنس قال فما سألوا عنها وال راجعوها بعد خـرب  
  )٨١(’’ الرجل

اخلطورة من التعاطي بل هي اية  مر معنا ليسوالشريعة بينت أن ما 
يأيت واليت  اآلخرةو الدنيا يفاألخرى  خالف العواقب من األضرار

  اآليت توضيحها يف املبحث
 

                                 
  شراب يتخذ من ختمري البسر املفضوخ أي املكسور ٨٠
  ١٣/١٤٨مسلم ،  ٤٦١٧البخاري ٨١
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א 
 اهتمامهـا أمر اخلمر مل تم بأسباب التعاطي بقدر عالج  الشريعة يف

  بترك التعاطي والذي من أجله بينت أضرار التعاطي 
دون التركيـز علـى   ، وهذا يوضح أمهية التركيز على ترك التعاطي

  أسباب التعاطي ألا ليست مربر للتعاطي 
فالذي نشأ يف بيت وجد إخوانه يطئون أخواته وأمه تـأيت بالرجـال   

  حال هذا البيت ليس مربر له على تعاطيهف ،لبناا فتعاطى
وكذا اليت وجدت زوجها يفعل الفاحشة مع أبنه فتعاطت من الصدمة 

  فهذا ليس مربر للتعاطي 
غتصب وهو صغري ال يستطيع أن حيمي نفسه أُأو كالذي يتعاطى ألنه 

 فهذا ليس، وكلما تذكر هذا ظن أنه فقد رجوليته فيتعاطى حىت ينسى
  مربر للتعاطي

وكذا من فقد زوجته وأوالده يف حادث تصادم ولو كان هو املخطـأ  
فيه بدالً من أن يتعامل مع مصيبته باألمور الشـرعية مـن محـد اهللا    
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 اهللا لب األجر مـن قضائه وقدره وتفويض األمر هللا وطواالستسالم ل
 ،جتده يتعاطى املخدرات لينسى معاناتـه ، داعياً أن خيفف عنه املصيبة
تضجر ممـا  الشيطان يف اجلزع والتسخط وي فيغضب اهللا عليه ويدخله
  ور اليت تنال على مصيبته وصربه عليهاهو فيه فيضيع بفعله األج

ـ  قبل كل شيء فاملتعاطي مطالب كله ابترك التعاطي سواء حلت مش
وعليه أن يعلـم أن بتركـه   ، أو مل حتليف التعاطي بزعمه ه تاليت أدخل

النامجة  ها حل مشاكلهسيتبعفيها مع اهللا صدق ة ينصوحلتعاطي بتوبة ا
التعاطي علق فالح املرء على ترك ألن اهللا ،  بتوفيق من اهللامن التعاطي 

سبباً للعداوة والبغضاء والصد عن ذكـر اهللا وعـن    التعاطي وجعل
  الصالة

هل هـي قبـل   لتعاطيه املتعاطي اليت تدفع شاكل املمسألة النظر يف و
ديد التوجيه األقرب واألسرع من التعاطي من أجل حت التعاطي أم نامجة

  فهو حسن ه مع ترك التعاطيعالجيف 
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فيكـون  لتعـاطي  لكمن عنده جهل يف التعامل مع شوقه الذي يدفعه 
  )٨٢(الكتساب مهارات شرعية يعاجل ا شوقه  هالتركيز يف توجيه

 أو من عنده جهل بالتعامل مع أصدقاء السوء الذين أدخلوه يف دوامة
فيحتـاج التركيـز يف اكتسـاب     ،لون بينه وبني التوبةيالتعاطي وحي

   )٨٣(مهارات شرعية يتعامل ا معهم 
يف املبحثني األول والثاين ممـا يـبني خطـورة     باإلضافة إىل ما سبقو

فإن عالج اإلدمان يأيت من خالل معرفة عواقـب اإلدمـان   ، التعاطي
فـإن   ،فع اإلدمان باإلميانالعمل على دمث  ،الوخيمة يف الدنيا واآلخرة

  امتثال أمر الرمحن هو الذي فيه عالج اإلدمان

  يف الدنيا الوخيمةمعرفة عواقب اإلدمان 
من املتعـاطي  املالئكة  منها نفور )٨٤( لإلدمان عواقب وخيمة يف الدنيا

املدمن ال يؤجر على صالته أربعني يومـاً  وأن  ،له ن الشياطنياحتضاو

                                 
  يرجع إىل رسالة املؤلف عالج الشوق عند املدمنني ٨٢
  يرجع إىل رسالة املؤلف عالج أصدقاء السوء بالصحبة الطيبة ٨٣
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تارك الصالة مرة بسبب اخلمار كفاقـد   وأن ،لكل مرة يشرب فيها
خيشى عليه غضب  املدمن املصر على تعاطيهوأن  ،الدنيا بعد امتالكها
املدمن خيشى عليه سوء اخلامتة فيموت وهو وأن  ،اهللا وعدم قبول توبته
  متعاطي ميتة جاهلية

  ضنه الشياطنيتاملتعاطي وقت مخاره تنفر منه املالئكة وحت - ١
املـرء يف كـل أحوالـه    الكتبة ال يفارقون  الئكةملاالشريعة بينت أن 

 اليت حيتـاج العبـد  الرمحة واملغفرة  أما مالئكة ،لتسجل عليه أعماله
تنفـر مـن العبـد    دعائها له باملغفرة والرمحة يف أحوال يقظته ونومه 

اهللا صلى اهللا عليه رسول قال  فقد ومن اجلنب حىت يغتسلالسكران 
 الئكة اجلنب والسكران واملتضمخ باخللوقثالثة ال تقرم امل ‘‘وسلم 

عندما ال تقترب مالئكة الرمحة من السكران من يقترب منه ف )٨٦( ’’ )٨٥(
                                                                            

لويل األمر  وهؤالء قلة أمام املستور مل نتطرق لعقوبة احلد باجللد أو التعزير  ألا تنفذ فيمن بلغ أمره  ٨٤
  أمرهم لذا نتناول ما يرق قلب اجلميع مما حيي اإلميان عندهم  

  طيب مركب من الزعفران وغريه ألنه من طيب النساء اخللوق ٨٥
  ٢٣٧٤صححه األلباين يف الترغيب ،  ٢٩٣٠لبزار ا ٨٦
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إال الشياطني؟ فيحركونه يف الشر حتريكاً وغالب حال املدمن أنه على 
عد املالئكة عنه ويزداد اقتراب الشياطني منـه أكثـر   جنابة فيزداد ُب

  فيلعبون به لعباً 
ويوافق قلبه هذه املعلومة ال يرضى وهو بعيد عن مخار التعاطي  املدمنو

أن يكون يف معية الشياطني وحيرم نفسه من معية مالئكـة رب  لنفسه 
  العاملني
  املدمن ال يؤجر على صالته أربعني يوماً لكل مرة يشرب فيها - ٢

من شرب اخلمر مل تقبل لـه   ‘‘قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ني صباحا فإن تاب تاب اهللا عليه فإن عاد مل تقبل له صالة صالة أربع

  )٨٧( ’’أربعني صباحا فإن تاب تاب اهللا عليه 
أن شارب اخلمر مبجرد شربه مرة واحدة ال من هذا احلديث املقصود 

جر له على صالته تقبل له صالة مبعىن ال يثاب عليها أربعني يوم فال أ
   )٨٨( األربعني يوميف 

                                 
  ٢٣٨٣لغريه يف الترغيب صححه األلباين ، صححه  و ٤/١٤٦ احلاكم، وحسنه  ١٨٦٢  لترمذيا ٨٧
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  قد الدنيا بعد امتالكهااة مرة بسبب اخلمار كفتارك الصال - ٣
من ترك الصالة سكرا مرة واحدة ‘‘  قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

فكأمنا كانت له الدنيا وما عليها فسلبها ومن ترك الصالة أربع مرات 
فما بالك من  )٨٩( ’’ سكرا كان حقا على اهللا أن يسقيه من طينة اخلبال

فإن يف ترك الصالة هذه املدة خروج من امللة ترك الصالة أربعني يوم 
  )٩٠(’’  العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركهـا فقـد كفـر   ‘‘ 

إذا مل يكن سكران حىت ال يغلط وهو يقرأ القرآن أما  فالشارب يصلي
قضى مـا   صحيال يقرب الصالة حىت يصحو فإذا إن كان سكران ف

                                                                            
يف اإلدمان ممن ابتعدوا عـن الصـالة    بعض الواقعنيكما يظن ، وليس معناه ترك الصالة أربعني يوم ٨٨

ويوجهوا هذا احلديث توجيهاً خاطئاً فيقولوا شارب اخلمر يترك الصالة أربعني يوم أي ليس له أن يصلي 
عوا بفهمهم هذا من ينكر عليهم ترك الصالة أربعني يوم حسب فهمهم حىت يستأنسوا بترك الصالة ويدف

  أن يف ترك صالة واحدة بسبب السكر عواقب وخيمة  ويتجاهلون، فيهاأو من يرغبهم 
وبدالً من أن يقول يل صالة هذه املـدة أم ال ؟  ، والذي ينبغي لصاحب هذه األفكار أن تعلو عنده اهلمة

  باقي احلديث عليه أن يتفاعل مع ، ويقف عند هذا اجلزء من احلديث
  ٢٣٨٥صححه األلباين لغريه يف الترغيب ، صححهو ٤/١٤٦ احلاكم ا ٨٩
  ١٠٧٩صححه األلباين يف سنن ابن ماجة ،  ١٠٧٩ابن ماجة ،  ٢٦٢١الترمذي  ، ٤٦٣النسائي  ٩٠
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كمثـل  ،  يؤجر عليهـا على شربه الله وعقوبة فاته وهو يف السكر 
ما يعاقب عليه بقطع مخسة عشر يوماً من  موظف أخل يف عمله خلالً

ألنـه إذا  ، أترك العمل مخسة عشرة يومـاً ؟ ال راتبه فهل له أن يقول 
بل إنـه  ، مشكلة أعظم تعرضه للفصل من العملانقطع فقد دخل يف 

  يعمل مع إيقاع العقوبة عليه بقطع أجر اخلمسة عشر يوماً
 يتفاعل مع باقي احلـديث و ،أن تعلو عنده اهلمة للمدمني ينبغي والذ

والتائب من الذنب كمن ال ذنب  ‘‘ )٩١( ’’فإن تاب تاب اهللا عليه  ‘‘
فيتوب ويصدق يف توبته عند ذلك يؤجر على صالته منـذ    )٩٢( ’’ هل

ف يف التوبة حىت ال يزداد تعاطيه فيسـتوجب  وال يسو، توبته مباشرة
وعند هذه احلالة قد ال يرجى قبول توبته أو خيشى  سخط اهللا وغضبه

  أن ميوت أيام العقوبة أو يف بدنه أثارها دون أن يتوب
  خيشى عليه غضب اهللا وعدم قبول توبته تعاطيهاملدمن املصر على  - ٤

                                 
  ٢٣٨٣صححه األلباين لغريه يف الترغيب ، صححه  و ٤/١٤٦ احلاكم، وحسنه  ١٨٦٢  لترمذيا ٩١
  ٤٢٥٠حسنه األلباين يف سنن ابن ماجة ،  ١٠/١٥٤لبيهقي ا،  ٤٢٥٠ابن ماجة  ٩٢



  عالج
  السلوكي لإلدماناالحنراف 

 

 

من شرب اخلمر مل تقبل لـه  ‘‘ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ليه فإن عاد مل تقبل له صالة صالة أربعني صباحا فإن تاب تاب اهللا ع

أربعني صباحا فإن تاب تاب اهللا عليه فإن عاد مل تقبل له صالة أربعني 
يف الرابعة مل تقبل لـه صـالة   صباحا فإن تاب تاب اهللا عليه فإن عاد 

وغضب اهللا عليه وسقاه مـن   مل يتب اهللا عليه أربعني صباحا فإن تاب
  )٩٣( ’’ ر اخلبال

  ’’ مل يتب اهللا عليه وغضب اهللا عليه‘‘وسلم  صلى اهللا عليهفقوله 
سـعى يف  فعلى املدمن أن يسرع بالتوبة وي ، شديدر زجوعيد وهذا 

ن من سخط اهللا عليه أو خوفاً مـن أ  خوفاً، استرضاء اهللا لقبول توبته
عليه فيختم على قلبه وعند ذلك ال يرجى لـه صـالح    اهللايغضب 

   اجلاهليةوت على ويكون مما نفذ فيه الوعيد الشديد بامل
  ميتة جاهليةاملدمن خيشى عليه سوء اخلامتة فيموت وهو متعاطي  - ٥

                                 
  ٢٣٨٣صححه األلباين لغريه يف الترغيب ، صححه  و ٤/١٤٦ احلاكم، وحسنه  ١٨٦٢  لترمذيا٩٣

  عالج
  السلوكي لإلدماناالحنراف 

 

 

ومات وهو  تعاطاهمما  يف أمعائه شيءالذي املتعاطي الشريعة بينت أن 
وأن مات يف أربعني ليلة من تعاطيه دون  ،على ذلك حرمت عليه اجلنة

مـا  ‘‘ وسلم رسول اهللا صلى اهللا عليه  قال، سوءخامتته كانت التوبة 
من أحد يشرا فتقبل له صالة أربعني ليلة وال ميوت ويف مثانته منـه  
شيء إال حرمت ا عليه اجلنة فإن مات يف أربعني ليلة مـات ميتـة   

املرء ال يدري مىت تأتيه املنية وال على أي حال تأتيـه  و )٩٤( ’’ جاهلية
ـ  ه أو قد تأتيه وهو ساجد أو وهو يف املسجد أو وهو ذاهب إىل عمل

أما املدمن فـإن أغلـب   ، هو عليهغري ذلك مما يرجى من اخلري الذي 
أحواله إما يف مخار التعاطي أو يف بطنه ودمه أثر مادة التعاطي لذا فإن 
الظن مبوته على هذه األحوال هو املتوقع فتكون موتته كما عرب عنها 

ن ألن غالب حاله يكـو  ’’ ميتة جاهلية ‘‘بأا  صلى اهللا عليه وسلم
صلى اهللا عليه وسلم إنه ف للعبد به تمخي أسوء ماوهذا من تاركاً معها 

   ة جاهليةتيولكن قال ممل يقول مات عاصياً 
                                 

  ٢٣٧٠وصححه األلباين يف الترغيب ، ه وصحح ٤/١٤٧احلاكم   ٩٤



  عالج
  السلوكي لإلدماناالحنراف 

 

 

هـذه  عندما يوافق قلبـه معرفـة   ولو كان شره مستطري إن املدمن 
خلوفه من سـوء  فإنه يسعى للخالص منه لإلدمان  عواقب الوخيمةال

  اخلامتة 
إجراء قضائه على أحد فإنه تعاىل شديد البطش إن اهللا تعاىل إذا أراد ف

من املخالفة  العبدمن يد قهره وانتقامه فليحذر  العصاةفكيف يتخلص 
فإن اإلنسان ال حيصد  ،والعصيان بقدر االستطاعة واإلمكان أينما كان

إال ما يزرع،والعجب أن اإلنسان الضعيف كيف يعصي اهللا القـوي  
  )٩٥( ت والغفلة عن اهللا تعاىلوليس إال من االماك يف الشهوا

  معرفة عواقب اإلدمان الوخيمة يف اآلخرة
املدمن يأيت يـوم القيامـة   لإلدمان عواقب وخيمة يف اآلخرة منها أن 

املدمن يزاد ، احلرمان من اجلنة، اهللا كعابد وثن يالقيدمن امل، عطشان

                                 
  روح البيان عند شرح اآلية  ٩٥

  عالج
  السلوكي لإلدماناالحنراف 

 

 

عرق وعصارة أهل النار وما خيرج صديد وعلى تعذيبه يف النار بشرب 
 ن فروج املومسات مما يؤذي أهل النار رحيهم

  املدمن يأيت يوم القيامة عطشان - ١
من شرب اخلمر أتى عطشان  ‘‘رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  قال

وعلى املرء أن جياهد نفسه على اجتناب التعـاطي   )٩٦( ’’يوم القيامة 
  حىت املمات فمن مات مدمناً يقابل اهللا يوم القيامة بأبشع الصور 

  اهللا كعابد وثن يالقيدمن امل - ٢
مدمن اخلمر إن مات لقي اهللا  ‘‘قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 شربال يالزمالذي  املدمن هذا تغلـيظ فـي أَمر )٩٧( ’’ كعابد وثن
من لَِقَي اهللا ف، ألن مستحل احلرام كافر ، له  املستحل وال ينفك عنه

                                 
  ٢٣٧٢صححه األلباين يف الترغيب ،   ١٣٢٣٣ال  كرت العم،  ١٤٣٦أيب يعلى ، ٣/٤٢٢املسند   ٩٦
  ٦٥٤٩صححه األلباين يف الصحيح ،  ٥٣٤٧ابن حبان  ٩٧



  عالج
  السلوكي لإلدماناالحنراف 

 

 

، السـتوائهما يف حالـة    د وثنكعاب، لقيه  شربهمدمن مخر مستحلًا ل
  )٩٨( رالكف

  احلرمان من اجلنة - ٣
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  )٩٩( }ال يدخل اجلنة مدمن مخر {
فهـو   )١٠٠(من يشرا مسـتحال  أهل السنة على  ناوحيمل احلديث عند

   )١٠١( الذي ال يدخل اجلنة أصال
                                 

  ٥/١٣١صحيح ابن حبان  أبو حامت هقال ٩٨
  ٢٣٦٢حسنه األلباين لغريه يف الترغيب ،  ٤/١٤٦احلاكم  ٩٩
عليه أن ميوت واملدمن املصر على التعاطي الذي ال يريد تركه فهو يف خطر عظيم أيضاً حيث خيشى  ١٠٠

  على إدمانه دون أن يتوب منه فال يشرا يف اآلخرة وشرا يف اآلخرة نعيم 
 }من شرب اخلمر يف الدنيا فمات وهو يدمنها مل يشرا يف اآلخرة { قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

   ٥٧٥ البخاري
   ٢٢٠٣مسلم } حرمها يف اآلخرةمن شرب اخلمر يف الدنيا مث مل يتب منها  { قال صلى اهللا عليه وسلمو

  فالذي يسعده أن يكون من أهل اجلنة يتلذذ خبمرها الذي وعد اهللا به من دخلها فليترك مخر الدنيا 
 }من سره أن يسقيه اهللا اخلمر يف اآلخـرة فليتركهـا يف الـدنيا    {قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ٢٣٧٥ه يف الترغيب حسنه األلباين لغري،  ٨٨٧٩ الطرباين يف األوسط 

  عالج
  السلوكي لإلدماناالحنراف 

 

 

و يف خطر عظيم أما املدمن املصر على التعاطي الذي ال يريد تركه فه
أيضاً حيث خيشى عليه أن ميوت على إدمانه دون أن يتوب منه فيحرم 

أشـد   الوعيـد  يكونو بذلك تكرار الوعيد الشديدلدخول اجلنة  من
  عندما جيمع املدمن مع تعاطيه معاصي أخرى 

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 مـر والعـاق  ثالثة حرم اهللا تبارك وتعاىل عليهم اجلنة مـدمن اخل  {

  )١٠٢( }والديوث الذي يقر يف أهله اخلبث
قالوا يا رسول اهللا أما مدمن اخلمر فقد عرفناه فما الـديوث قـال    {

  )١٠٣(}  الذي ال يبايل من دخل على أهله
                                                                            

من {اهللا صلى اهللا عليه وسلم رسول قال وخصوصية هذا األجر ملن يكون يف متناول يده شرا فيتركها 
صححه األلبـاين لغـريه يف   ،  ٢٩٣٩البزار } ترك اخلمر وهو يقدر عليه ألسقينه منه يف حظرية القدس

  هي اجلنة حظرية القدس،  ٢٣٧٥الترغيب 
كما يف بقية اهللا  هو يف مشيئةاستحالهلا وهو يعلم أنه واقع يف املعصية بشرا ف أما الذي يشرا دون ١٠١

  وجائز أن حيرم دخوهلاجائز أن يدخل اجلنة بالعفو ف الكبائر
صـححه واأللبـاين يف الترغيـب حسـن     ،  ١/٧٢ احلـاكم ،  ١٨٧٥البزار ،  ٢/٦٩املسند  ١٠٢

  ٢٣٦٦صحيح



  عالج
  السلوكي لإلدماناالحنراف 

 

 

  فيكون الوعيد باحلرمان من اجلنة أكثر عندما جيمع املدمن بني التعاطي 
   )١٠٤(والعقوق والدياثة 

صديد وعرق وعصارة  النار بشربذيبه يف يزاد على تع املتعاطي - ٤
    يؤذي أهل النار رحيه مماأهل النار وما خيرج من فروج املومسات 

  من يشرب اخلمر يزاد على تعذيبه بالنار بشرب عرق أهل النار
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

إن على اهللا عز وجل عهداً ملن يشرب املسكر أن يسقيه من طينـة  {
  )١٠٥(} الوا وما طينة اخلبال ؟ قال عرق أهل الناراخلبال ق

يف يزاد على تعذيبه دون توبة من هذه املعصية  مرتنيشرب اخلمر من و
  النار بشرب صديد أهل النار

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
                                                                            

  ٢٣٦٧لترغيب صححه األلباين لغريه يف ا،  ١٨٧٥البزار  ١٠٣
ابن تيمية يف جمموع الفتاوي ذكر ذلك الدياثة تزداد بشرب احلشيشة اليت تورث التخنيث والديوثة ١٠٤
٣٤/٢٠٥  
  ٢٠٠٢مسلم  ١٠٥

  عالج
  السلوكي لإلدماناالحنراف 

 

 

من شرب اخلمر مل تقبل صالته أربعني ليلة فإن تاب تاب اهللا عليـه  {
تعاىل أن يسقيه من ر اخلبال قيل وما ر  فإن عاد كان حقا على اهللا
  )١٠٦( }اخلبال قال صديد أهل النار
ن فـإ  ،تركها هللا بتوبةي وملألي معىن تعاطي فلينتبه الذي يتوقف عن ال

أال يعتمد على توقفه عن بتوبة لذا عليه جبها مل ُيما تعاطاه العقوبة على 
{ ن فـإ الوعيـد  يف  هعوقا ول ُيزيالتعاطي بل عليه استحداث توبة 
  )١٠٧( }التائب من الذنب كمن ال ذنب له

يزاد علـى   أربع مراتترك الصالة الشرب يف مخار سبب له والذي 
  جهنمبالنار بشرب عصارة أهل  هتعذيب

  :قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

                                 
صححه األلباين يف صـحيح سـنن الترمـذي    ، ٤٩١٧حسن إسناده أمحد شاكر ،  ٢/٣٥املسند  ١٠٦

١٨٦٢  
  ٣٠٠٨حسنه األلباين يف صحيح اجلامع ،  ابن ماجة  ١٠٧



  عالج
  السلوكي لإلدماناالحنراف 

 

 

من ترك الصالة أربع مرات سكرا كان حقا على اهللا أن يسقيه مـن  {
  )١٠٨( }بال قال عصارة أهل جهنمقيل وما طينة اخل طينة اخلبال

وج يزاد على تعذيبه بالنار بشرب ما خيرج من فـر  مدمناً من ماتو
   الباغيات

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
إن مات مدمن اخلمر سقاه اهللا جل وعال من ر الغوطة قيل وما ر { 

روج املومسات يؤذي أهـل النـار ريـح    الغوطة قال ر جيري من ف
  )١٠٩(}همفروج
  من يعلم الصغار التعاطي يزاد على تعذيبه بالنار بشرب طينة اخلبالو

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

                                 
  ٢٣٨٥صححه األلباين لغريه يف الترغيب ، صححه  و ٤/١٤٦ اكماحل ١٠٨
،   ٣٤٧٧حسـنه حمققـوا الترغيـب    ،  ١٤٦٣ضعفه األلباين يف الترغيـب  ،  ٣٩٩/ ٤املسند  ١٠٩

  املومسات بضم امليم األوىل وكسر الثانية هن الزانيات

  عالج
  السلوكي لإلدماناالحنراف 

 

 

ومن سقاه صغرياً ال يعرف حالله من حرامه كان حقا علـى اهللا أن  {
  )١١٠( }يسقيه من طينة اخلبال

يف اآلخـرة  إن املدمن عندما يوافق قلبه معرفة هذه العواقب الوخيمة 
اجلنـة  خيسـر  ن أمن خلوفه  ه هللاتعاطي يف تركفإنه يسعى  ،طنيالمتعل

   ويعذب يف النار
  

  العمل على دفع اإلدمان باإلميان
إن املرء إذا متكن من قلبه اإلميان دفع به اإلدمان سواء كان واقعاً فيه  

  :أو متعرضاً له وذلك من خالل عمله مبا يعرفه من األمور اآلتية 
معرفـة أن  ، ال جيتمعان يف قلب إنسـان   دماناإلإلميان ومعرفة أن ا 

معرفة املدمن أن إميانه ال بـد  ، اإلميان يرتع من املتعاطي وقت تعاطيه 
  أن يدفع إدمانه

                                 
  ٢٠٣٩صححه األلباين يف الصحيحة ،  ٣٦٨٠أبو داوود  ، ٦/٤٦٠املسند  ١١٠



  عالج
  السلوكي لإلدماناالحنراف 

 

 

  ال جيتمعان يف قلب إنسان دماناإلإلميان ومعرفة أن ا - ١
إنـه  ، اجتنبوا اخلمر فإا أم اخلبائث { عن عثمان رضي اهللا عنه قال

فأرسلت إليه ، امرأة غوية  )١١١(ل ممن كان قبلكم تعبد فعلقته كان رج
فانطلق مع جاريتها فطفقت ، إنا ندعوك للشهادة : جاريتها فقالت له

عندها   )١١٢(حىت أفضى إىل امرأة وضيئة ، كلما دخل بابا أغلقته دونه 
ولكـن  ، إين واهللا ما دعوتك للشـهادة  : فقالت، غالم وباطية مخر 
أو تقتل هـذا  ، أو تشرب من هذه اخلمر كأسا ،  دعوتك لتقع عليَّ

فلما رأى أنه ال بد مـن  ، فإن أبيت ِصحُت بك وفضحتك  ،الغالم 
زيدوين : قال، فسقته كأسا ، اسقيين من هذه اخلمر كأسا : ذلك قال

فإا واهللا ، فاجتنبوا اخلمر ، وقتل النفس ، فلم يرم حىت وقع عليها ، 

                                 
  عشقته وأحبته وهامت به حباًعلقته  ١١١
  وضيئة مجيلة ١١٢

  عالج
  السلوكي لإلدماناالحنراف 

 

 

أن أحدمها ليوشك و، يف صدر رجل أبداً مر إميان وإدمان اخلال جيتمع 
  )١١٣(} خيرج صاحبه

إلميـان  يقسم على عـدم اجتمـاع ا   رضي اهللا عنه بن عفان عثمان
  إال ليوشك أحدمها أن يطرد اآلخر  دماناإلو

  معرفة أن اإلميان يرتع من املتعاطي وقت تعاطيه - ٢
ع اهللا من زىن أو شرب اخلمر نز‘‘قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  )١١٤( ’’القميص من رأسه إنسانمنه اإلميان كما خيلع 
 لقد حكم الشرع على املدمن بأنه ليس مؤمناً كامل اإلميان حني سكره

فإن هناك من املدمنني من ، ومخاره وكم تكون فترة سكره ومخاره هذه 
ال يصحو من مخاره بل ال يريد إال أن يكون سكران حياته كلـها إن  

                                 
 ٩/٢٣٦مصنف عبد الرزاق ،  ٨/٢٨٧البيهقي يف الكربى   ٥٣٢٤ابن حبان ،  ٥٦٨٢النسائي  ١١٣

  ٥٦٦٦صحح األلباين وقفه يف سنن النسائي ، 
 ٣٥٢٨صححه حمققوا الترغيب ، وصححه ووافقه الذهيب  ٢٢/ ١احلاكم  ١١٤



  عالج
  السلوكي لإلدماناالحنراف 

 

 

ذلك ما يأيت به عادة مع اإلدمان من زىن ولواط  ضف على، استطاع 
  وسرقات 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن وال يسرق السارق حني يسـرق  {

  )١١٥( }وهو مؤمن وال يشرب اخلمر حني يشرا وهو مؤمن
وأي خسران أعظم مـن   ل أمره إىل ذهاب اإلميانؤن فاعل ذلك يفإ

  وخاصة إن مات وهو مرتوع اإلمياناإلميان  ذهاب
  معرفة املدمن أنه ال بد إلميانه أن يدفع إدمانه - ٣

أنه  ال بد أن يعرف الشرعأن يكون مؤمناً حقاً كما حكم فمن أراد  
جيتنـب   أنفوجب عليـه  ، إذا تعاطى مل يكن مؤمناً باهللا إمياناً كامالً 

إلميـان  يقوى ا ن املخدراتحىت ال يضعف إميانه وباالبتعاد ع التعاطي
  يدفع اإلدمان الذي 
  النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

                                 
  ٥٧ مسلم،  ٢٤٧٥البخاري  ١١٥

  عالج
  السلوكي لإلدماناالحنراف 

 

 

  )١١٦( } اآلخر فال يشرب اخلمر من كان يؤمن باهللا واليوم{
أماكن التعاطي اليت فيها جمـالس  لالبتعاد عن أيضاً  هيدفعالعبد  إميانو

  ترك جلساء اإلدمان والسوء ويتجنبهم عينه على املدمنني أي ي
  ى اهللا عليه وسلم صل قال

من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال جيلس على مائدة يشرب عليها  {
  )١١٧( }اخلمر 

اإلميان يف دفع اإلدمان فإنـه  أمهية معرفة  تعاطييوافق قلب املوعندما 
شل نفسه من اإلدمـان  لينتعنده  يبذل جهده يف تقوية الوازع الديين

ابن النعيمان صـاحب هـذه    مهاناً عند الناس كاحلمارال يكون حىت 
  القصة وهو يعرض نفسه لإلهانة والتوبيخ واحلقارة 
  قصة احلمار ابن النعيمان

                                 
  ٢٣٦٠صححه األلباين لغريه يف الترغيب ، ١١٤٦٢يف الكبري  ينالطربا ١١٦
  ٢٣٦٠صححه األلباين لغريه يف الترغيب ، ١١٤٦٢يف الكبري  الطرباين ١١٧



  عالج
  السلوكي لإلدماناالحنراف 

 

 

فأَمر بَِضْربِِه  بسكران صلى اهللا عليه وسلم النيبأُِتَي  عن أيب هريرة قال
 ومنا من يضربه بثوبه فلمـا  ومنا من يضربه بنعله هفَِمنَّا َمْن َيْضرُِبه بيد
 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ا أخزاه اهللا فقالم انصرف قال رجل

  ى أَِخيكُْملع الشيطانال تعينوا 
فإذا دعـوا  ، ن الشيطان يريد بتزيينه له املعصية أن حيصل له اخلزي أل

  فكأم قد حصلوا مقصود الشيطان، عليه باخلزي 
 )١١٨( امسه عبد اهللا ابن النعيمان ولقبه محـار ، رجل كان باملدينة فهذا ال
فكان يؤتى به النيب صـلى  ،  أكثر ما جيلد كانأكثر ما يشرب وكان 

اهللا عليه وسلم فيضربه بنعله ويأمر أصحابه فيضربونه بنعاهلم وحيثون 
، مث أتى به فحد أربـع   ، مث أتى به فحد ، مث أتى به فحد عليه التراب

، فقال له رسـول   فلما كثر ذلك منه قال له رجل لعنك اهللا،  مرات
  }ال تفعل فإنه حيب اهللا ورسوله  {: لى اهللا عليه وسلماهللا ص

                                 
  كان لقبه على اسم احليوان املعروف ١١٨

  عالج
  السلوكي لإلدماناالحنراف 

 

 

وعن الدعاء عليه فقال عن لعنه  صلى اهللا عليه وسلمى رسول اهللا نهف
اللهم اغفر : ال تقولوا هكذا ، ال تعينوا عليه الشيطان ، ولكن قولوا{

 )١٢٠( } قولوا رمحك اهللا{وقال  أمر بالدعاء لهف  )١١٩( }له ، اللهم ارمحه 

هان على أن املدمنني ليسوا كلهم أشرار كمثل هـذا الـذي   وهذا بر
مع وجود  هحمبة اهللا ورسوله يف قلب صلى اهللا عليه وسلمله النيب ت ثبأ

   ما صدر منه
لكن املشكلة أنه يعرض نفسه لإلهانة والتوبيخ والتحقري وهو املقصود 

  باحلد أكثر من إيقاع األمل باجللد 
أم جيعل إميانـه  ، ار ابن النعيمان هذا فهل املدمن يترك نفسه مثل احلم

عرضه  الذيقصة الهذه يدفع إدمانه ليكون مثل هذا الفارس صاحب 
حىت وجد قتـاالً  ، شرب اخلمر ألبشع اإلهانات جلد وسجن ونفي 

                                 
  ٣٦٢١صححه األلباين يف املشكاة ،  ٤٤٧٨أبو داوود  ١١٩
  ٧٩٧٣صحح إسناده أمحد شاكر  ٢/٣٠٠ا ملسند  ١٢٠



  عالج
  السلوكي لإلدماناالحنراف 

 

 

فتحرك عنده اإلميان فجلب به النصـر  ، عنيفاً للمسلمني من الفرس 
  للمسلمني 

  لرب العاملنيوالتوبة 
  لثقفيا حمجن وأبقصة 

 كانوكان يدمن اخلمر  قفيبن حبيب بن عمرو بن عمري الثحمجن  وأب
فلما ، يف اخلمر سبع مرات عمر بن اخلطاب  هحدقد  و ،عليها جيلد 

  أكثر عليهم سجنوه وأوثقوه
  )١٢١(وه على عمر فظنه قد شرب فقال اسـتنكه وقيل دخل أبو حمجن 

  هذا التجسس الذي يت عنه فتركهفقال أبو حمجن 
فحاول النظر إليها ، هوى امرأة من األنصار يقال هلا مشوس ان قد وك

فأشرف عليها ، فآجر نفسه من بناء يبين بيتا جبانب مرتهلا ، فلم يقدر 
ودوا حرج من الـرمحن   فأنشد ولقد نظرت إىل الشموس، من كوة 
فنفاه وبعث معه رجال يقال له أبو  ، فاستعدى زوجها عمر، غري قليل 

                                 
  ُهوُه أَي ُشموا َنكَْهَتُه ورائحةَ فَِمه هل َشرَِب الـخمر أَم الاْسَتْنِك ١٢١

  عالج
  السلوكي لإلدماناالحنراف 

 

 

كان أبو بكر يستعني به فأمر أبا جهـراء البصـري   صري البجهراء 
   ورجال آخر أن حيماله يف البحر

جهراء من أيب حمجن سيف فهرب منهما وأتى العراق أيـام   وأب رأى
فكتب عمر ، روب أبو حمجن أبو جهراء إىل عمر فكتب ،  القادسية
 وسـعد ملا كان يوم القادسية و، يأمره بسجنه بن أيب وقاص إىل سعد 

وكان يف الليل قـد  ، يتخلل الصفوف ويعظهم ويوصيهم أي االمراء 
قال له يـا  فاخلمر  طاف على العسكر فرأى أبا حمجن الثقفي يشرب

واهللا آلخذن منك حق ، عدو نفسه لقد حموت أجر جهادك وعبادتك 
وكان بسعد جراحة فاستعمل على ،  يف القصرد وقيده حلوجلده ا ،اهللا

لبيت لينظر ما يصنع الناس وصعد سعد فوق ااخليل خالد بن عرفطة 
المـرأة  قال للمسلمني  قتال الفرس بو حمجنأ أىرفلما ، يف املعركة 

يا سلمى يا بنت آل خصفة هل سلمى وامسها سعد وهي بنت خصفة 
فلله ، قال ختلني عين وتعريينين البلقاء ، قالت وما ذاك ، لك إىل خري 

وإن ،  حىت أضع رجلي يف قيديأن أرجع إليك ، علي إن سلمين اهللا 



  عالج
  السلوكي لإلدماناالحنراف 

 

 

فرجع يرسف يف قيـوده  ، فقالت وما أنا وذاك ،  قتلت استرحتم مين
  يقول 

  وأترك مشدودا علي وثاقيا        كفى حزنا أن تردي اخليل بالقنا 
  قد تصم املناديا ، مصاريع دوين    وأغلقت  إذا قمت عناين احلديد

  ال أخا ليا، واحدا  فقد تركوين     وقد كنت ذا مال كثري وإخوة 
  لئن فرجت أال أزور احلوانيا            دهوهللا عهد ال أخيس بعه

ووثـب  ،  فقالت سلمى إين استخرت اهللا ورضيت بعهدك فأطلقتـه  
مث أخذ الرمح وانطلق حـىت أتـى   ، على فرس لسعد يقال هلا البلقاء 

ـ  ووكان يكرب ، فقاتل قتاال عظيما  ، الناس ه يلعب بني الصـفني برحم
ال حيمل يف ناحية إال هزمهم اهللا فال يقف بني يديـه   فجعل ، وسالحه

فعجب الناس منه وهم ال يعرفونه  ، وكان يقصف قصفا منكرا، أحد 
وسعد ينظر ، ظنوه ملكا من املالئكة ، يقولون هذا ملك  فجعل الناس

واهللا لـوال  يقـول  فجعل ، القصر وهو مشرف على الناس من فوق 

  عالج
  السلوكي لإلدماناالحنراف 

 

 

لقلـت  و،  يف القيد لظننتها بعض مشائله هأين تركتو ، حمبس أيب حمجن
  هذا أبو حمجن وهذه البلقاء

فـأخربت  ، حىت وضع رجله يف القيد فلما هزم العدو رجع أبو حمجن 
فقال ال واهللا ال أحد اليـوم  ، بنت خصفة سعدا الذي كان من أمره 

  فخلى سبيله ، ما أبالهم رجال أبلى اهللا املسلمني على يديه 
وأنـا واهللا ال   فقال أبو حمجن، ال أجلدك يف اخلمر أبدا ه سعد لل قاو

لقد كنـت  ، قد كنت آنف أن أدعها من أجل جلدكم ، أشرا أبدا 
اهللا  فو، فأما إذا رجتين  ، إذ كان يقام علي احلد أطهر منها، أشرا 

   فلم يشرا بعد ، ال أشرا أبدا
مات بأذربيجـان   إىل أنليها فوفقه اهللا أن تاب توبة نصوحا فلم يعد إ

  )١٢٢( وقيل جبرجان
  يف تركه شرب اخلمر أبو حمجن  قال

                                 
،  ١/١٩٠فتـوح الشـام   ،  ١/٢٥٨فتوح البلدان ،  ٢/٢١٦تاريخ الطربي ،  ٧/٣٦٢اإلصابة  ١٢٢

  ٢/٣٢٩الفائق 



  عالج
  السلوكي لإلدماناالحنراف 

 

 

  مناقب لك الرجل احلليما               وفيها  رأيت اخلمر صاحلة
  ا أبدا سقيما يوال أشف                  اشرا حيايت ال فال واهللا 

ينشد فيها كان ، هذه توبته بعد أن كان وقت تعاطيه من حبه للخمر 
،  عليه دخلعندما عبيد بن أيب حمجن ل عبد امللك بن مروانما أخرب به 

  فقال أبوك الذي يقول 
ي إىل َجْنب كَْرمةفٱِدفن ي عظاِمي بعد مويت ُعروقُها      إذا ُمتترو  

  أخاف إذا ما ِمت أنْ ال أذُوقُها             وال َتْدِفَننِّي بالفَالَة فإنين 
  قهاسفإنين أسري هلا من بعد ما قد أُ    حلدي  )١٢٣(خبمر احلص لريوى 

شعر أبو حمجن مدى كان عشـقه   للمدمن من نيوبعد هذه القصة يتب
واالسـتمرار  ، ومع ذلك كان أشجع من بطولته قرار توبته ، للخمر

ويف إخباره كيف كان خمدوع يف اخلمر وهو يظن ، عليها حىت املمات 
                                 

مـن   ٢١٩وذكر القرطيب عند شرح اآليـة  ، يكثر فيه مزارع العنب موضع بنواحي محص احلص ١٢٣
يف نواحي ُجْرجـان،  : يثم بن عِدي أخربه من رأى قرب أيب ِمحجن بأذَربيجان، أو قالسورة البقرة أن اهل

ومكتوب على القرب هذا ، وقد نبتت عليه ثالث أُصول كَْرم وقد طالت وأمثرت، وهي معروشة على قربه
  فجعلت أتعجب وأذكر قوله: قرب أيب ِمحجن قال

  عالج
  السلوكي لإلدماناالحنراف 

 

 

لينظر املدمن يف قصته هذه ويف حاله ، الرجال وهي لك ، أا صاحلة 
ومدى اإلهانة اليت تعرض هلا بسبب املخدرات من إقامة حـد جبلـد   
وحبس بل إن أبو حمجن يف جهالة اخلمر ويف تغريبه كان أهـون مـن   

  نفورهم منه بتغريب مدمن اليوم ألنه بني أظهر أهله وناسه ويشعر 
جن هذه كيف كـان الشـرب   أن يقتاد مبثل قصة أبو حمملدمن فعلى ا

فـإن يف  ، يضيع فروسيته وكان سيحرمه من جلب النصر لدينه وأمته 
، املدمنني ما عنده مواهب عظيمة يف جماالت كثرية تفيد األمة والدين 

فال ، لكن التعاطي يهينه وخيفي هذه املواهب ، وجتعل له كيان عظيم 
يف قصته ل ماًختاسطر بد للمدمن أن ال تقل شجاعته عن أيب حمجن وي

  يتبعها بعمل صاحل حىت املمات ةتوبة نصوحاإلدمان ب
  ختاماً

فإن واقع حال التائبني من اإلدمان ممن صلحت أحواهلم يربهن على أن 
فإن من جيعل إميانه ، يف امتثال أمر الرمحن  ال يكون إال عالج اإلدمان

ـ يدفع إدمانه قبل أي غاية أخرى هذا هو الذي ُيحصِّ ذي ل العالج ال



  عالج
  السلوكي لإلدماناالحنراف 

 

 

ألن غايته يف ترك التعاطي ليس املقصود منها ، هو مبعىن الشفاء بالفعل
بقدر شعوره أنه ال بد له من ترك املعصـية  ، جمرد التوقف عن التعاطي

، وندمه على أنه جترأ علـى معصـية اهللا  ، فإقالعه عن املعصية هللا، هللا
ء كل هذا سعياً منه يف استرضـا ، وعزمه على عدم العودة ملعصية اهللا

وال خيشى عليه ، فإن اهللا تعاىل يقبل توبته ويثيبه على ذلك بالثبات، اهللا
تـه وضـعفت   فإن قلت مه ،انتكاسة مادام جيتهد يف صالح نفسه هللا

خبالف الذي ال يترك ، فإن اهللا ينتشله بسرعة ويرده رداً مجيالً ، نفسه
، اكانت معناهأخرى مهما غاية املخدرات هللا ولكن رد التوقف ألي 

ليس له أجـر علـى   لكن التعاطي  يف ستمراراالأفضل من  هتوقفنعم 
بـديل الزنـا    والـدخول يف ، خطر املراوغات خيشى عليهبل ، توقفه

الذي دل عليـه  فإن هذا ، اليت ترده مرة أخرى للمخدرات، واللواط
  ممن ال يريد أن يقوي الوازع الديين لديه، واقع حال املنتكسني
محن يف وقاية رامتثال أمر السه يف هذا احلال عليه وحىت ال يقع املرء نف

توبـة  مبتـدأ ب إدمانه به  فيدفع إميانهيحي ل ،نفسه من اإلدمانوعالج 

  عالج
  السلوكي لإلدماناالحنراف 

 

 

ك يتحرللتكون انطالقة ، املخدرات وكل السيئات واملنكرات يترك ا
 هي البدايةالتوبة فهذه ، ب اهللامشاعره حنو صالح نفسه بترك ما يغض

 ميـان اإلتقوية ها مرحلة مث يتبعاملخدرات من  سالنفيف عالج  الفعلية
وهذه يف مضـمون الرسـالة    للصمود والثبات على طاعة رب العباد

حلول املشاكل الناجتـة عـن    غري و حمور أخروهالقادمة مبشيئة اهللا 
صدق العبد يف سرعة حلها على قدر و ا ستحل مبشيئة اهللافإالتعاطي 

كتسب مهارات يف حل مشـاكله  ومن أراد أن يلربه إخالصه و تهتوب
 اليت يعاين منها التائب من اإلدمـان  فإن هناك رسائل يف حل املشاكل

  مؤلفة على النحو التايل 
  نفساليف التعامل مع ضغوط  رسائل تعني

  العصيان بطلب الغفران عالج -١
  تبني كيفية التخلص من املعاصي

  املدمنني الشوق عندعالج  -٢
  لى منازعة نفسه للتعاطي تعني التائب يف التغلب ع



  عالج
  السلوكي لإلدماناالحنراف 

 

 

  عالج السلوك واملخاوف عند املدمنني -٣
والتخلص من ، لمجتمع ملدمن لفيها حل مشكلة اخلوف من مواجهة ا

  السلوكيات اإلدمانية 
  عالج الكذب بتحري الصدق  -٤

من سلوكيات غـري  ، تعاطي هلم تعني التائبني على التخلص مما سببه ال
  غريهم للكذب من حيث كانوا أكثر عرضة ، طيبة
  عالج الغضب  -٥

  تعني التائب على التعامل مع انفعاالته والتغلب عليها
  عالج نفسك يف معرفة اليوم اآلخر -٦

فيها معرفة ما يدور يف اليوم اآلخر منذ الـنفخ يف الصـور وحـىت    
االستقرار يف اجلنة أو النار مما يعني املرء على صالح النفس وكسـب  

  أخرته
  د واحملسود والعائن واملعيونعالج احلاس -٧

  عالج
  السلوكي لإلدماناالحنراف 

 

 

تعني املرء من التخلص من داء احلسد وحفظ نفسه من حسد اآلخرين 
وكذا حفظه لآلخرين من أصابتهم بعينه وكذا محاية نفسه من أعـني  

  اآلخرين
  ضغوط اخلارجيةاليف التعامل مع  رسائل تعني

  عالج أصدقاء السوء بالصحبة الطيبة -٨
  صالح املرء وهو صديق السوء فيها التخلص من أكرب عواقب

  عالج الزوج حبسن العشرة -٩
حتتوي على جزء موجه للزوج وآخر للزوجة يعني كل واحد منـهما  

  على إجياد احلياة الزوجية السعيدة لنفسه وزوجه
  رب الوالدين عالج العقوق ب -١٠
   والديهرضا املسلم  كيفية كسب معرفةعلى شمل ت

  معالج القطيعة بصلة األرحا -١١
  تزرع املودة واحملبة بني املرء وأقربائه اليت يبلغ ا اجلنة



  عالج
  السلوكي لإلدماناالحنراف 

 

 

وهذه الكتب اليت عزوت عليها من تأليفي أيضاً وتنفع مـن وقـع يف   
اإلدمان ومن ال يعرف عن اإلدمان شيء فهي سلسلة عالجات شرعية 

وذلك من خالل محل النفس علـى اآلداب الشـرعية   للسلوكيات 
اهللا أن ينفع م وأن يأجر كل من أعـان  ل اسأ واالنقياد لرب الربية

  على نشرهم

  عالج
  السلوكي لإلدماناالحنراف 
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  عالج
  السلوكي لإلدماناالحنراف 
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واسأل اهللا العظيم رب العرش العظيم أن يصرف أبناء املسلمني عـن   
  كل شيء قدير ىإنه علجحيم املخدرات ويصرفها عنهم 

  


