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  :مدخل متهيدي

 هذا على اإلسالمية األمة أمجعت وقد ،لألفراد القومي السلوك على وحمافظة والنفسية، العقلية للصحة محاية اخلمر شرب اإلسالم محر 
 يقوم اليت اخلمسة لألصول ومحاية عليها املرتتبة للمضار دفعاً  املخدرات حرمت كما، ، ، ، ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص النيب وأحاديث الكرمي القرآن بنصوص لثبوته التحرمي
  .اإلسالمي اNتمع عليها

  :املؤطرة للدرسالنصوص 
  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

I - اWدراسة النصوص وقراء: 
 :توثيق النصوص -  1

 :املائدةالتعريف بسورة  -أ 
 آية، وهي السور اخلامسة من حيث الرتتيب يف املصحف الشريف، نزلت بعد سورة الفتح، 120مدنية، عدد آ^Wا  :املائدةسورة 

السم احياء إلحدى معجزات عيسى عليه السالم إىل قومه، حيث طلبوا ”^ أيها الذين آمنوا“تبدأ السورة hحد أساليب النداء  ، مسيت qذا ا
طمئن قلوqم، تناولت سورة املائدة كسائر السور املدنية جانب التشريع sس  هاب،منه أن ينزل هللا عليهم مائدة من السماء wكلون منها لكي ت

  .إىل جانب موضوع العقيدة وقصص أهل الكتاب
  :م سلمةالتعريف h –ب 

هي هند بنت أيب أمية بن املغرية بن عبد هللا بن عمر بن خمزوم بن يقظة بن مرة، املخزومية، تعد من املهاجرات األوائل،   :أم سلمة
يف سنة أربع من اهلجرة، وكانت من ملسو هيلع هللا ىلص املخزومي، دخل qا النيب عند أخيه من الرضاعة أيب سلمة بن عبد األسد ملسو هيلع هللا ىلص كانت قبل زواجها �لنيب 

  .هجرية 62أمجل النساء وأشرفهن نسًبا، وكانت آخر من مات من أمهات املؤمنني، توفيت سنة 
II  - فهم النصوص:  

الت األلفاظ والعبارات – 1  :مدلو
o  ُكل شراب يسكر ويذهب العقل  :ٱْخلَْمر. 
o القمار :ٱْلَمْيِسر. 
o  ُوهي احلجارة اليت كان املشركون يذحبون عندها تعظيماً هلا، وما ينصب للعبادة تقر�ً إليه :ٱْألَنَصاب  . 
o  َُٰا الكفار قبل اإلقدام على الشيء، أو اإلحجام عنه :ٱْألَْزملq وهي الِقداح اليت يستقسم. 
o  ٌۭخبيث، قذر، جنس :رِْجس. 

  )الخمر المخدرات، التدخين،( اإلسالم عالجها وكيف الصحية اآلفات

 
َ

َ�  قَال   َيبَارَكَ  اهللا
َ

  :َوَيَعا�

َها يَا﴿ ف�
َ
ينَ  ك ِ

�
  ا�

ْ
َما آَمنُوا َْمرُ  إِغ�

ْ
َميِْ'ُ  ا&

ْ
نَصاُب  َوال

َ
ْزالمُ  َواأل

َ
نْ  رِْجٌس  َواأل يَْطانِ  َقَملِ  م4 ُكمْ  فَاْجتَنِبُوهُ  الش�

�
َعل

َ
َا۩ُيْفِلُحونَ  ل م َّ  ِإن

ِيدُ  يْطَانُ  يُر َ  بَيْنَكُمُ  يُوقِعَ  َأن الّشَ َمْرِ  فِي وَالْبَغَْضاء الْعَدَاوَة ِ  ذِكْرِ  عَن وَيَُصدَّكُمْ  وَالْمَيْسِرِ  اْلخ ه َّ لاةِ  وَعَنِ  الل نتَهُونَ  َأنتُم فَهَلْ  الّصَ   .﴾مُّ
  ]91 - 90: ، اآليةالمائدة سورة[

مَّ  َقنْ 
ُ
َمةَ  أ

َ
َ�  رKََِ  َسل ْت  ،اَقنْهَ  اهللا

َ
  َغMَ « :قَال

ُ
4َ  رَُسول َ�  َصNَّ  اهللا يْهِ  اهللا

َ
مَ  َعل

َّ
  َقنْ  وََسل

ّ
ِRُ  ٍُمْسِكر  ٍWَِوُمْف«.  

  ]داود ابو أخرجه[

https://moutamadris.ma/


 

 

2 

o  ُفابتعدوا عن هذه اآل�م :َفٱْجَتِنُبوه. 
o  لعلكم تفوزون �جلنة :ْفِلُحونَ َلَعلَُّكْم تُـ. 
o  ٍّمرخ للجسم: ُمَفِرت. 

 :للنصوصاملعاين األساسية  – 2
 .ودنيوية دينية أضرار من هلا ملا وامليسر اخلمر تعاىل هللا حترمي �
 .ويرخي اجلسم ويفقده توازنه العقل يذهب ما كل ملسو هيلع هللا ىلصالرسول  حترمي - �

  :احتليل حماور الدرس ومناقشته
I -  واملخدرات والتدخني وحكمهما يف اإلسالمتعريف اخلمر:  

  :اخلمر وحكمه يف اإلسالم -  1
  :تعريف اخلمر –أ 

طلق على كل : يف اللغة مبعىن سرت، ومسيت مخرا أل£ا جتعل على العقل حاجزا يفقده قدراته، واخلمر يف التعريف الشرعي :اخلمر ت
 .شراب مسكر يذهب العقل وحيجبه عن وظائفه

  :يف اإلسالم حكم اخلمر -ب 
إىل اإلصابة حق �جلسم أضرارا كثرية، حيث يؤدي لكونه يل شرب اخلمر من أكرب املعاصي والذنوب، وقد حرمها هللا تعاىل على عباده

  ...داء السل و عدة، وقرحة املسرطان الكبد والدم، ب
 :املخدرات وحكمها يف اإلسالم -  2

 :املخدراتتعريف  – أ
ال أو مشموما أو حمقوª :املخدرات   .كل ما يرخي اجلسم وخيرجه عن اعتداله، سواء كان مأكو

  :يف اإلسالم حكم املخدرات -ب 
  .نفس األضرار الناجتة عن اخلمر، إضافة إىل أثرها البالغ على اجلهاز العصيب �جلسمدث حت األ£ املخدرات حرم هللا تعاىل

 :وحكمه يف اإلسالم التدخني -  3
 :الدخانتعريف  –أ 

الوعية الدموية ،مادة عشبية سامة حتتوي على مواد تؤثر يف اجلسم :الدخان   طري على ا واجلهاز  منها مادة النيكوتني اليت هلا مفعول خ
طيءاحلنجرة، و�لتايل املوت و ىل سرطان الرئة إمما يؤدي  ،التنفسي خصوصا   .الب

  :يف اإلسالم التدخنيحكم  -ب 
حملققة اليت يؤدي إليها التدخني   )....سرطان الرئة واحلنجرة، إحلاق الضرر �للثة واألسنان ( حمرم نظرا لألضرار ا

II  - أضرار اخلمر واملخدرات والتدخني وطرق العالج:  
  :أضرار اخلمر واملخدرات والتدخني -  1
  ...).السرطان، السل (اإلصابة �ألمراض الفتاكة  �
الكتئاب، القلق، التوتر (اإلصابة hزمات نفسية  �   ...).ا
الد واألسرة �   ...إحلاق الضرر �ألو

  : هذه التدخني عالجطرق  -  2
المتناع �   .هلا الدعاية أو وتروجيها بيعها أو املفاسد هذه شراء عن ا
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 .متعاطيها مصاحبة أو جمالسها شهود عدم �
 .ابتلي qا من لكل واإلرشاد النصح إسداء �
طالعة الفراغ وقت ملء � ضة �مل  .وكل ما يعود على اإلنسان �لنفع وال̂ر
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