
1 
 

 المخدرات والمواد المشابهة المسببة لالدمان

 الدكتور/ محمد بن إبراهيم الحسن

 

 مقدمة

طر لمسببه لإلدمان، على الشعوب اليقل عن الخاوإن الخطر الناتج عن استعمال المخدرات والمواد المشابهة 

 قين:ش بة لإلدمان ذوسبالمد واالموالخطر الناتج عن هذه  يد،يزبل  حروبالالوبائية أو  راض األمالناتج عن 

ائه وكفاءته دآصحية ونفسية تؤدي إلى ضعف  رارأضضرر بالغ يتمثل في  تعملها من مسه على ببستأولهما: ما

المجتمع. جعله عالة علىوفي العمل   

قة سرالون إلى ث أنهم يميلحي، المدمنين. لئكأول الجريمة بسبب دمعوثانيهما; ماتسببه على المجتمع من زيادة في 

ب الرغبة في عليهم أو بسبة المخدروالقتل إما بمسب تأثير المواد  ضالعروبيع  ابصوإإلغتاالحتيال ولنصب وا

تم انتشالهم تغناء غنها إذا لم يساالالمدمنون  تطيع اليسالحصول على المال الالزم للحصول على هذه المواد التي 

الميا فيما عدا الخمور وهى جميعأ بما فيها الخمور ة عممحرلموإد المسببة لإلدمان واوالمخدرإت  ٠همتالجعوم

ديكم إلىوال تلقوإ بأي "; ة فى الشريعة اإلسالمية لما تسببه من ضرر وهالك للشخص حيث قال. تعالىممحر  

لما تحدثه المخدرات من ظرا ون «.حرامخمر وكلكر خمر مسكل »عنه  هللا ضيروحديث ابن عمر  التهلكة.

ببة لإلدمان لمسا واد ملتسريب ا فيساعدة مرإئيل تقوم بالسإضرر بالغ على الشعوب فإننا نجد أن هناك مثل 

هم ومجتمعهم مما رأس تفتيت و برالعمنها مثل الهيروين إلى الدول العربية وذللث إلضعاف  رةالخطوخاصة 

المسببة لإلدمان وما تحدثه من ضرر بالغ على  دالمواهذه  ة ومن منطلق خطور.ة عليهمطرالسيك ذلهل بعد سي

د والملتوضيح أنوإع هذه  رقةمتفالشعوب، فقد أخذت على عاتقي جمع بعض المعلومات من كتب ومقاالت 

 .الكيميائى تركيبهاو اوضرره اوتصنيفها وتأثيره

بب إدمانها  إعتمادأ نفسيأ وعضويأ وهي األكثر سيالمواد التى  :األول :رئيسينوقد رأيت أن أصنفها إلى قسمين  

ويضم هذا الكتيب أربعة فصول. يتضمن .اخطرسيآ فقط وهي األقل نف ااعتمادب سببت. والثاني : المواد التي رخط

هذه المواد. بينما  رارأضد والطرق المختلفة لوصولها. كما يتضمن الفصل الثاني واهذه المالفصل األول تصنيف 

يغطى المواد التى  ابعالرلفصل وانفسيأ وعضويأ. ا اعتمادالني تسبب  المواد هذه  اعأنويغطي الفصل الثالث 

ت أن تكون معظم غبرمن نوعه، إآل أننى  األولب يالكتنا لست أدعى بأن هذا أ نفسيا فقط. أاعتماد سببت

ا الكيميائى ومدى تركيبهاواد المسببة لإلدمان والمع نواأة عن رفالمع بلتي يحتاجها طالاوالمعلومات الضرورية 

أتمنى أني يحوز  يرا.وأخ;  ى ما يتميز به.يذا فى رأيووسلسة وشاملة،  رةمختص ةيه بصورف فرةمتوها رتخطو

 من ورإء القصد. هللاوسلفأ الي انتقاد بناء  شاكراون أكالقاريء. كما  رضى لىعذا الكتيب ه
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