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 :الممخص

في تراث الحضارات  جاءفي اي مجتمع من المجتمعات وقد من المشاكل الخطيرة ات المخدر تعد     
وجدت وقد  عصور قديمةالمخدرة منذ  تدل عمى معرفة االنسان بالمواد التي ثارالاالكثير من  القديمة 

وكان االنسان يكتشف النباتات  او كتابات عمى اوراق البردي عمى شكل نقوش، عمى جدران المعابد
ان جولة االنسان في الغابات  ويبدو يعصر االخركل بعضيا و أويتعرف عمييا من خالل التجربة في

ثير النفسي فستعمميا في العالج وادخميا لممعابد واستخدميا في أاتات ذات التدلتو عمى النب قديماً 
وكان موقف الديانات منيا متفاوت بين المنع المخدرات الدينية وتعاطى الناس في الماضي  طقوسو

لتفادي  االلية لىوتقديميا إ السعاده والمرح في تناوليا  واخرى اعتقدت االعتدالو  والتجنب والزىد
والمسيحة فقد حرمت  الييوديةالديانة الوثنية اما  اتفي الديانوىذا ماوجد  رضياوكسب  مخاطرىا

 عمى عدم السكر بيا شددتو  تناوليا وىذا بان واضح في بعض النصوص في العيدين القديم والجديد
 .مقبولةغير  متعاطيالفصالة  الن فيو الخالعة امني وحذرتا

 (.ينباتات ، بذور ، المعابد ، البردمخدرات ، )الكممات المفتاحية: 
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Abstract :  

    The drug problem is one of the serious problems in any society, and there 

are many traces in the heritage of ancient civilizations that indicate man’s 

knowledge of narcotic substances since those distant times. Through 

experience, he eats some of them and squeezes the other. It seems that man’s 

tour in the forests in the old days indicated to him about plants with a 

psychological effect, so he used them in treatment and entered them into 

temples and used them in his religious rituals. People used drugs in the past, 

and the position of religions about them varied between prevention and 

avoidance, asceticism and moderation, and others I believed in taking 

happiness and fun And presenting it to the gods to avoid its dangers and 

contentment, and this is what is found in pagan religions. As for Judaism and 

Christianity, it has forbidden its consumption, and this is clear in some texts 

in the Old and New Testaments. 

Keywords:( medicines, plants, seeds, temples, papyrus). 

 :المقدمة

( اذ عرف 140، ص8106لعصور القديمة )رباح ،الى ا استخدام المخدراتيرجع    
فيو ،  ونالذي يعيش م ومحيطيمعمى بيئتي خالل تعرفيمالناس النباتات المختمفة من 

م وأحيانًا في حينًا في طعامي م منيا ويستعممونوما يقع تحت يديي ونيجرب واومن ثم أخذ
، وىكذا عرف االنسان المخدرات بشكل تدريجِي عن طريق التجربة أو الصدفة  اشربتيم

الىداف ( 7وسي ، د.ت ،صالسثم ابتدأ اإلنسان مع مرور الوقت يزرعيا ويصنعيا )
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طبية وعالجية وتارة دينية فقد وجدت عمى شكل نقوش ورموز مرسومة عمى جدران 
او كاساطير رويت او كتابات عمى اوراق البردي  (140ص‘ 8106المعابد )رباح ، 

 ذور الخشخاش والقنبفشاع إستعمال ب ( 08، ص8181وتناقمتيا االجيال)سالمي ، 
في العديد من الحضارات كاوادي الرافدين ، ووادي النيل والصين واليند واليونان  والقات

لعالج  (03، ص8104والرومان واستعممت في مجال الطب الشعبي ) السعيد ،
االمراض وتسكين اآلالم أو جمب الفرح والسعادة أو بربطو بالطقوس الدينية والمعتقدات 

حاالت  الى استخدميا الحداث ةاالرواح اضافلسحري و خاصة التي تقوم عمى التفكير ا
 (04، ص8101التسمم أثناء الطقوس الدينية ، أو لتييئة المحاربين لممعركة )نصيرة ، 

النباتات واالشجار واالعشاب الموجوده في الطبيعة من ووجد االنسان القديم في بعض 
الجسمية كذالك الم مايجمب لو االحساس بالراحة وتساعده عمى التخفيف من بعض اآل

وان اسم ( ،01، ص8100ق.م )فتحية ، 8811قبل  اكتشاف الكحول وشربو  تم
فقد اما قبل ذلك  يجريالمخدرات لم يكن معروف سابقا وانما ظير في القرن العاشر ال

 .(43، ص8100) السميري ، مسكراتمفترات او عمى المواد المخدره  اطمق

مخدر بضم الميم وفتح الخاء وتشديد  مةىناك عدت معاني لكم: المخدرات في المغة
، 8117وىو الستر)كيطان ، –بكسر الخاء وسكون الدال -الدال المكسورة من الخدر

بمعنى يتخدر أو   Narkasis وكممة المخدرات مشتقة من الكممة االغريقة  (3ص
، والمخدر  الكسلالفتور أو  ايضاً  عنيتو ( 087، ص8104يجعمو مخدرا ) عتيقة ، 

( 5، ص8114، ويقال تخدر الشخص أي ضعف )عبد الغني ،المضعفالمفتر و يعني 
وتعني كممة الخدر الستر ، وجارية مخدرة ، أي إذا لزمت الخدر ، والخدر في الرجل 

ومن ىنا استعممت كممة مخدرات عمى اساس ( 051، ص0761بابو طرب )الرازي ، 
ات بعض اصناف النباتات والمخدر (8،ص8102تر العقل وتغيبو)شريط ، انيا مواد تس
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الموجودة في الطبيعة والتي اذا تناوليا الفرد تسبب لو تغيرًا في حالتو النفسية والجسمية 
 .(02، ص8100)فتحية ، 

يتفق عميو العمماء لممخدرات إال انو  جامع  ليس ىناك تعريفالمخدرات اصطالحًا:
 ة مستحضرةئيكيمياأو  او مسكرة مفترة طبيعية درات ىي كل مادةيمكن القول بأن المخ

 االعقل جزئيًا أو كميًا ، وتناوليا يؤدي الى االدمان ، بما ينتج عني ذىبمن شأنيا أن ت
 زراعتيا او صنعيا او في الجياز العصبي ، فتضر الفرد والمجتمع ، ويحضر اضرار
عبد الغني إال ألغراض يحددىا القانون وبما ال يتعارض مع الشريعة االسالمية) تداوليا

بأنيا أي مادة طبيعية أو مصنعة تفعل في جسم  وعرفت ايضاً ( 5، ص8114، 
و وينتج عن تكرار االنسان وتوثر عميو فتغير احساساتو وتصرفاتو وبعض وظائف

عبد المعطي ) نساناال وعقل صحةخطيرة عمى  اضراراستعماليا 
تناوليا انياك لمجسم والمخدرات عموما ىي كل مادة يترتب عمى .(022،ص8112،

وتاثير عمى العقل حتى تكاد تذىب بو ، وتكون عادة االدمان التي تحرميا القوانين 
موجودة في نباتات  ات الطبيعية ىيالمخدر (و 88، ص8104الوضعية )السعيد ،

فقدان كمي  تؤدي الىنأوراقيا عمى مادة مخدرة فعالة التي و  ثمارىا التي تحتويالطبيعة و 
راك بصفة مؤقتة مثل الخشخاش )االفيون( والحشيش)القنب اليندي( ، أو جزئي لالد

 (.542، ص8116والقات )الزحيمي ، 

 (اش )األفيونخأول من اكتشف الخشان سكان وسط اسيا ىم  : الخشخاش)االفيون(
لمصريون عرفو ا اذر إلى مناطق العالم المختمفة، ومنيا انتش .م ،ق في األلف السابع
أبي النوم وطمقوا عميو تسمية ( 27،ص8115صعب ، ) .مق الرابع القدماء في األلف

بنبات السعادة  وعرف وقد استعمل عالج لبعض االمراض،،( 11،ص0771)سويف ، 
 يا االلف الرابع ق.م تناولتسومرية يعود تاريخ وقد عثر عمى لوحات، السومريونعند 
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الصينيون والينود، ثم  تخدموموسم حصاد األفيون، وعرفو البابميون والفرس، كما اس
وقد أكدت ذلك ، ه إلى اليونان والرومان ولكنيم أساؤوا استعمالو فأدمنو  نتقل ا

وفي اليند  .المخطوطات القديمة بين ىوميروس وأبو قراط ومن أرسطو إلى فيرجيل
صعب )ة المحدودةتستخدمو في تبادالتيا التجاري اش واألفيون وظمتخبات الخشعرف ن

استقر في اليند قبل الصين بزمن و  انو ورد الييما من بالد سومرو  (27،ص8115، 
طويل وانتشر تعاطيو بين الينود سواء عن طريق االكل او التدخين او الشرب واستخدم 
لمتطبيب من ناحية اخرى وان من ادخمو ضمن الممارسات الطب اليندي ىم العرب في 

االرق واالستثارة العصبية ،  حوالي القرن التاسع الميالدي وكان يستخدم في عالج
الم الروماتيزمية ، ومخثر لمدم وان ألواواالسيال ، والدوسونطاريا ، والتياب االعصاب 

لعالج أمراض العيون وعمل   بعض ىذه االنواع  من التطبيب التزال تمارس في اليند
لتيدئة استخدم وايضا  ،وكذلك صنع منو مساحيق لنفس االغراض ،الم الجسمألمراىم 

ييدىء األلم والغضب ويمحو من الذكرة كل أثر لألحزان ويعالج لو  االطفال من الصراخ
وعرف العرب   ،(10-11، ص0771ضيق التنفس ويساعد عمى النوم )سويف ، 

وصفو ابن سينا لعالج التياب غشاء الرئو ، االفيون في القرن الثامن الميالدي وقد 
انواع المغص )السعيد،  (وبعض8101مقاتل،  الذي كان يعرف)بداء الجنب()موسوعة

 .(10،ص8104

)السوسي د.ت ،  لكممة العبرية شيشمشتقة من اتعني الفرح  وىي  : الحشيش
كما يدعى بالقنب  (18، ص8103)حسين ،اذ يشعر متعاطييا بالنشوة والفرح  (07ص

اليندي وقد دعي بيذا االسم نسبة الى موطنو االصمي وىو المنطقة التي تقطع جبال 
اليمااليا باليند ومن ىناك انتقل الى مختمف المناطق االسيوية ومن ثم الى باقي دول 

عرف كمخدر عند المصريين القدماء والينود واليونانيين (07)السوسي د.ت ، صالعالم 
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ىو مادة صمغية لزجة قميال تكون عادة عمى شكل  (08، ص8108)فوزي ، والفينيقين
مسحوق مضغوط مختمف من حيث دقة حبيباتو ، وىي ذات لون فاتح أو غامق يميل 

عد الى السواد او ما بينيما كما ان ليا رائحة متميزة تظير كثيرا عند إحتراقيا وتصا
ويرى بعض الباحثين ان سبب تسميتو بالحشيش مرجعو أن شجيراتو قصيرة أدخنتيا ، 

الحاالت تنبت بدون حرث )الذىبي تبدو كالحشيش كما أن ىذه الشجيرات في كثير من 
( 00-01، ص8108وكان استخدامو في مجال الطب )البداينة ، 07،ص0765،

د)الميندي وعرف االينود والصينيون الحشيش منذ االلف الثالث قبل الميال
 .(80،ص8101،

ىونبات خشن المممس واحادي الجنس ،اي يوجد نبات ذكر وانثى كل عمى :  القنب 
 مورقة و ياكما أن،  كثر فروعا وافتح لونا من الذكرحدى وتتميز االنثى بكونيا اطول وا

ذات االغالف الزىري فتكون  زىرة الذكر ، بينما ليا قاعدة عمى شكل القمب معتدلة
الن ، وتعني القنب بالالتينية الضوضاء (18-10، ص8115)صالح ، ذابمة  رخوه

ستخدا ووقد عرفت ،حدث ضوضاءي متعاطييا متو في اغراض متعددة لشعوب القديمة وا 
ومن اوائل الشعوب التي استخدمتو ، فصنعت من اليافة الحبال وانواعا من االقمشة 

طمق عميو حينيا او  ، ق.م8515م عرفو االمبراطور الصيني شن ننح عاف ، صينيونال
أما اليندوس فقد اسموه مخفف االحزان وعرف القنب في اليند  (واىب السعادة)

تعاطي  واستخدم في الحفالت من اجل اضفاء جو من المرح والبيجو عمييا وانتشر
، 8103القنب اليندي الى اجزاء من اسيا ثم انتقل الى افريقيا وامريكا الجنوبية)حسين ،

 .(8101،)موسوعة مقاتل وكان يوصف لعالج االمساك والذىول (18ص

لعبت دورا ىاما في حياة االنسان منذ العصور االولى لفجر التاريخ فكان : الكحوليات
 الممك كمكامش مع إنكيدو قام كمكامش  ببالد الرافدين عندمااول ذكر ليا في ممحمة 
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ق.م( كذلك كشف لوح طيني مسماري 8131-8531الخبز وشرب الخمر معو ) بكسر
ق.م مبين فيو كيفية 8131يعود لسنة )مدينة الناصرية حاليا(في مدينة اور السومرية 

وىذا يدل عمى انو  ( 8103صناعة خمر من الشعير )البيره()مدونة صومعة الوادي ،
منذ عصور  رف الصينيون القدامىعالعراقيين ىم اول من استخدم الكحوليات ، كما 

وعرفوا انواع مختمفة من ألنواع مختمفة من الطعام  عمميات تخمير طبيعية ضاربة
 والتي تعني المشروبات بعد معرفة طرق تصنيعيا اذ اطمقوا عمييا جميعًا كممة )جيو(

ر فكان ىناك عده انبذه اقدميا النبيذ االصفر الذي يصنع من تخمي لنبيذ أو األنبذة ا
اضافة الى نبيذ ، تختمف باختالف نوع االرز الذي يصنع منو  لو انواع وكان  ،االرز
من انواع من الحنطة والبطاطس وبعض  والنبيذ االبيض المقطر الذي يصنع  ،البيره

 عرفوافقد  ، نبيذ العنب الى ةاضاف ،الجذور النباتية التي تحتوي عمى مادة النشا
من الغرب بعد ارساليم اول بعثة دبموماسية لالتصال باالمبراطورية الرومانية  صناعتو

وقد ساعدت معرفة نبيذ العنب  ق.م 811ذلك حوالي سنة ايام حكم اسرة ىان وكان 
 الكمثرى ، كالبرتقال عمى ابتكار مزيد من الطرق لصناعة األنبذة من سائر الفواكو

ء وارتقاء ثقافة خاصة بالقواعد االجتماعية التي إلخ. وارتبط ىذا كمو بنشو ....التفاحو 
نشطت صناعة مجموعة من األنبذة  نفسو وفي الوقت ، يمزم مراعاتيما مع شرب األنبذة

الشيية  لزيادة ، واستعممت كعالج (ياو جيو)عرفت باألنبذة الدوائية  يشار إلييا بعبارة 
غناء الدم ما نسميو االن ضغط الدم وخفض التوترات )و ، وتنشيط الدورة الدموية وا 

 الصين شمالففي  ، وعالج نزالت البرد ،الم الروماتيزميةألوتخفيف ا ، المرتفع(
بينما  ،ن أنبذة األرز الصفراءيفضمون األنبذة البيضاء )المقطرة( وفي الجنوب يفضمو 

 كذلك عرفت،  يمقى القبول في جميع أنحاء الصيننجد نبيذ األعناب والفواكو عمومًا 
بصورة تمقائية مرتبطة بعمميات  المشروبات الكحولية  ا إلىممصر واليند طريقي

ات أخرى من مجتمع الىمت قرون نقان الطعام ثم بعد التخمير الطبيعية لبعض ألو 
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ممارسات الشراب في ىذا خبرات الصناعة و  ونقل خالل التفاعل الحضاري
لمشروبات الفاخرة في ا من (.وكان النبيذ يعتبر87-86، ص0756ال)سويف ، لمجا

والتي يتم استيالكيا من طرف الطبقة االسطوقراطية وقد اظيرت بعض  مصر القديمة
ق.م اي فترة 1111ق.م و 8411المخطوطات ان زراعة العنب تمت في الفترة مابين 

ماقبل االسر وعمى الرغم من وجود مشروبات كحولية اخرى من التمر والتين والرمان 
من الخمور المنتجة من العنب التي كانت تخزن في جرار تزين احيانا اال ان السائد 

 .(40باالزىار او اوراق النخيل لمحفاظ عمى طروتيا ) مجموعة باحثين ، د.ت ، ص

 موقف الديانات من المخدرات 

دون حرج او لقد كانت المغيبات العقمية قبل نزول الشرائع السماوية يتناوليا االنسان   
قديمة كدليل ترف وليو ) ور التناوليا فالخمور كانت تستخدم في العصمانع يحد من 

( وىنا قد يتصور بعض الناس أن الخمر ىي من بين  bohot ،8102 ة، مدون
المسكرات لكن االمر ليس كما يعتقدون بل ان كل ماىو مسكر من طعام وشراب ىو 

مسكرات وحكميا  امخدر فالخمر والحشيشة والقات والقنب وغيرىا من المسميات كمي
حكم الخمر ال بطريق القياس ولكن عن طريق النص وىو مانطق بو رسول اهلل صل 

وكان ،  (083، ص8104مسكر حرام ( )خضر ،  اهلل عميو وعمى الو وسمم )كل
 بعض الكينو في المعابد الوثنية يحثون الناس عمى تقديم الخمور كاقرابين الليتيم انذاك
حتى جاءت الشرائع السماوية التي وضعت احكام تحريم ىذه المواد التي كان ظاىرىا 

 (.bohot  ،8102 ة، مدون ترف وليو اما باطنيا ىي مواد ضارة )
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 قف الديانات الوثنية من المخدراتمو 

ومنيا المجتمع  الكحوليات منذ عيود قديمة عرفت المجتمعات البشرية القديمة     
المصري الذي يرى في حقيقة ىذه المشروبات انيا دم كائنات وقفت في فتره من 
الفترات تعارض وتقاوم االليو وبعد موت ىذه الكائنات وتحمل اجسادىا تفجرت ىذه 
االنبذه)الكحوليات( من ىذه الجثث المتعفنة فأمتنعوا عن شربيا او التقرب بيا الى 

سكر وعدم السيطرة عمى التصرفات التي تصدر عن الشارب ما مظاىر الاو االليو 
وكان الخمر والمبن والنبيذ خصوصا  ،نتيجة المتالء أبدانيم بدماء أعداء االلية كانت

من اىم القرابين السائمة التي يقدميا الممك لممعبود لتيدئة المعبود ويقضي عمى تاثير 
احتفال التتويج وعيد السد وعيد صفاتو الخطيرة المدمره واستخدم النبيذ في مناظر 

ات الجنائزية وكذلك قربانا سائال لمطقوس واالحتفال بالعام الجديد والتقديسالوادي 
قربان من النبيذ مع  بتقديم وىذا ماقام بو الممك سيتي االول لممعبود إيزيسالجنائزية 

ي ، عم) لكسب الرضا وتفادي المخاطر باقة من الزىور التي تحتوي عمى الخشخاش
بعدد  يمةولية في الصين القدو اقترن تناول المشروبات الكح (148-140د.ت ، ص

،حفالت  يم األضحيات لال لية أو لألسالفناسبات االجتماعية منيا مثال تقدالممن 
رار قبل الخروج إلى اتخاذ ق الزواج والميالد ولم الشمل ، او االجتماع حول الميت، او

في ىذه المناسبات وما و  ،حمف اليمين بوالء ما بأنتصار ،و ما، واالحتفال معركة حربية 
س جزءًا من مجموعة من الطقو كشابييا كان تناول المشروب الكحولي المناسب 

ومن ثم فقد ترسبت في مأثورات الحكمة الصينية كثير من  ،المستقرة اجتماعيا
تفاوتة من عمى االعتدال في ىذه السموكيات بل وعمى أقدار م ثتي تحاإلرشادات ال

االغريق ( اما 87-86، ص0756وتجنبيا تاره وتاره اخرى تركيا )سويف ،  الزىد فييا
يزينون االلو ىيبنوس بثمار الخشخاش ويطمقون عميو الو النوم )عتيقة ، 
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( وقد اوصى بعض حكماىم بمنع استعمالو النيم ادمنوه اضافو لما  085،ص8103
ور وىذا ما اكدتو بعض المخطوطات يسببو من سبات طويل في النوم وكسل وفت

( كذلك استخدم الرومان ثمار 10، ص8104القديمة التي تعود لالغريق )السعيد ، 
أن   لجمب السعاده ليم وكسب رضا االلو الخشخاش وزينو بو االلو  سومنس

االمبراطور الروماني ماركوس اورليانوس كان مدمنًا عمى االفيون)السنوسي ، د.ت 
استخدم االشوريون القنب في حفالتيم الدينية  ارة وادي الرافدين وفي حض ، (7،ص

وكان الكينة الينود  لكسب ود االليو ولتكون سندا ليم واطمقوا عمى نبتو اسم كونوبو
في طقوسيم وحفالتيم  وهتعمملما لو من تاثير كبير واس يعدون القنب من اصل اليي

الدينية وورد ذكره في اساطيرىم القديمة ووصفوه بأنو احب شراب الى االلو اندرا واليزال 
شيتا في االعياد ىذا النبات يستخدم  في معابد اليندوس والسيخ في اليند ومعابد اتباع 

  . (8101)موسوعة مقاتل ،  المقدسة حتى يومنا ىذا

 المخدراتموقف الديانة اليهودية من 

توصمت دراسة اثرية الى ان اتباع الديانة الييودية القدماء كانوا يحرقون القنب في      
 عام في تل عراد  8511اطار طقوس عبادتيم وعثر عمى ماده محفوظو في معبد عمره 
وكانت ىذه الماده  ييوذا الذي ىو جزاء من قمعة مرتفعة عند الحدود الجنوبية لمممكة

وي عمى مركبات تؤدي الى فقدان الوعي وكان القنب يحرق كي اليندي تحتمن القنب 
يدخل المتعبدون في حالة خدر ذىني وىذا دليل عمى استخدام اتباع الديانة الييودية 

كم 73واكتشف المعبد في صحراء النقب عمى بعد حوالي  تأثيرات عقمية عقاقير ذات
ى مذبحين من الحجر الجيري كانا نيات القرن الماضي وعثر عميمن تل ابيب في ست

مدفونين داخل المعبد وعثر عمى بخور فوق احد المذبحين اما االخر فقد عثر عمى 
)ادم لقنب لعب دورا كبيرا في العباداتبقايا من مركبات مادة القنب وىذا يدل عمى ان ا
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تسمى القوانين الخاصة بالطعام في العبرية )كاتروت( وىي جمع و  (8181سميث، 
لكممة كاشير، أي مالئم أو مناسب وىذه الكممة تشير إلى مجموعة القوانين الخاصة 
 باألطعمة عند الييود ومصدرىا التوراة ومن جممة ىذه القوانين ىو تحريم الخمر

ورد في العيد القديم كثير من النصوص التي تذم  (86، ص0775)اسماعيل ، وقد
لعذاب والبعد عن الرحمة لمبتمين بيا باالخمر وشاربيا وتحرم ىذه الخطيئة وتوعد ا

يشمل  والنيي تاره يختص باالدمان واخرى ىذاو  والقتل تارة أخرىوبالرجم تارة  اإلليية
مما ال يدع مجاال لمشك في إن ىذا الخمر شرب أصل  مطمق السكر وثالثة ينيى عن

قديم وىي وان نصوص التحريم كثيره جدا في العيد ال تعالى  العمل مبغوظا عند اهلل
مان دوان كانت مختمفة في صراحتيا اذ يتحدث بعضيا عن السكر وبعضيا عن اال

وبعضيا عن اصل الشرب مطمقا او في ظروف خاصة اال ان االمر الذي ال شبية فيو 
ىو ان الخمرة تقتضي الفساد والذم والعذاب لشاربيا وىو يظير بوضوح من مجموع 

التي جاء فييا تحريم الخمر  العيد القديمفي  (86، ص0775)اسماعيل ،  النصوص
)وكمم الرب ىارون قائال خمرا ومسكرا ال تشرب انت وبنوك معك عند دخولكم خيمة 

ولمتميز بين المقدس والمحمل وبين   ال تموتوا فرضا وىربا في أجيالكماالجتماع لكي 
 (بيد موسى التي كمميم الرب بيا النجس والطاىر ولتعميم بني اسرائيل جميع الفرائض

يعني ان الخمر تدخل في اعدد النجاسات ويدل  (00-6، عدد01ين ، ي)سفر الالو 
)اسماعيل ،  ممنوعة مطمقا الن النجاسات قد حرمت في عدة نصوص عمى انيا
وجاء في التوراة أيضًا )وكمم الرب موسى قائال كمم بني إسرائيل وقل (86، ص0775

وال  رزتفعن الخمر والمسكر يف لمرب ر لينتذرليم إذا أنفرز رجل أو امرأة لينذر نذ
يشرب خل الخمر وال خل المسكر وال يشرب من نقيع العنب وال يأكل عنبا رطبا وال 

 مر من العجم حتى القشر(خجفنو ال نذره ال يأكل من كل مايعمل منيابسا كل أيام 

ىنا يمنع النذير أن يفرح بأفراح العالم ويمنعة من تناول الخمر  ( 2-0: 4سفر العدد )
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وكل مايمت لو بصمو حتى البذار)العجم( وكل ىذا من اجل الرب )انطونيوس فكري،  
مرا وال )ليس لممموك ان يشربوا خوفي نص اخر من سفر االمثال  (4تفسير االصحاح 

() سفر امثال  حجة كل بني المذلة  وينسوا المفروض ويغيرواشربوا لئال ي لمعظماء 
( فيذا النص يؤكد عمى ان من سكر من المموك والعظماء فانو ينسى 2-3: 10:

الشريعة ويجور عمى حقوق البائسين ومن المعموم ان الناس كافة مكفمون بتطبيق 
)الخالدي ، الشريعة وليس المموك والعظماء فقط لذا يتساوى جميع الناس في ىذا االمر

يشجبون بشده الرؤساء الذين يحبون الشرب بكثرة النيم  ايضا النبياءوا (143د.ت ص
بذلك ينسون اهلل ومسئولياتيم الحقيقية ازاء شعب يكون مظموما ومنقادا الى الشر 
والحكماء يوجيون اكبر اىتماميم نحو العواقب الشخصية لحاالت التصرف فالشريب 

وقد حرمة الشريعة الييودية  (342، ص8116)اليسوعي ، تآلو الى الفقر والى العنف
في  ىذا التحريم وتسع ،مل في العبادات الوثنية عتحريمًا مطمقًا الخمر الذي كان ي

حتى لو ىذا  تعمميا الشعوبأنواع الخمور إلي تس ليشمل كل العصور التي تمت ذلك
 ونبصفة عامة يستعمموان الييود ،  صيصا ألجل استعماالت الييودالخمر وضع خ
)شنداخ ، منيم يحرمون تمك الخمور تحت اي ظرف باستثناء قمة  الخمور المصنعة

وكان المؤمنون مدعون كثيرا الى االمتناع عن الخمر لتحاشي اي  (12د.ت ، ص
 وكانت لمخمور اىمية كبيره عند (343، ص8116اشتباه بالتمثل بالوثنية)اليسوعي ، 

وبعد خراب الييكل  عيا سكيب من الخمرتقديم الذبائح فكانت بعض الذبائح يستعمل م
بما  تذكرةً  الييود وضع قوانين تمزم بتقديم الخمر الطاىر غير المسكرقرر  م 51سنة 

 .(12كان يقوم عمى المذبح في أورشميم)شنداخ ، د.ت ، ص
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 موقف الديانة المسيحية من المخدرات 

واألسماء واالنواع  التي لم تكن المخدرات في زمن السيد المسيح معروفو بالشكل   
توجد عمييا اليوم وىذا اليعني انو مادام  األنجيل لم يذكر المخدرات باسمائيا  فأن 
استعماليا مباح كال فاالنجيل المقدس يقول ) اىتمام الجسد ىو موت ولكن اىتمام 

( وكذلك قولو )امتنعوا عن كل شبو شر( 4: 6الروح ىو حياة وسالم ( ) روميو 
(  فاألنجيل يحرم كل مايستعبد االنسان ويدمره ويبعده عن اهلل اذن 88: 3 يسالونيكت)

فالمسيحيو تعطي اىميو خاصو لمجسد وفي ذلك يقول بولس الرسول ) ان عمى االنسان 
: 3ان يقوي جسده ويربيو فأنو لم يبغض احدا جسده قط بل يقوتو ويربيو ( )افسس ،

عمى النفس البشريو اذ تؤدي عمى تعطيل  ( ان المخدرات في رأي المسيحيو اعتداء87
القوه التي اودعيا اهلل في االنسان وىي العقل واالعتداء عمى عضو ما في الجسد وىو 
في نفس الوقت اعتداء عمى بقيو اعضاء الجسد وبعضيا يظير عمييا ىذا االعتداء في 

ي خمقو الحال والبعض االخر مع مرور الزمن غالمخدرات ىي اعتداء عمى الجسد الذ
اهلل عمى احسن صوره وألجل ىذا فالجسد بالنسبو لالنسان ىو امانو الييو اليجوز لو ان 
يدنسو او يدمره بل عميو ان يسمك بالروح واليكمل شيوه الجسد فاالنجيل يوصي بالقوه 
التي تساعد وتساند االنسان لكي يقدر عمى فعل الخير والصواب ىذه القوه ىي قوه روح 

ء بروح القدس ىو وحده الذي يدخل الفرح والسالمو الى قمب االنسان القدس فاالمتال
ويحميو من الوقوع في شباك ابميس وحبائمو ويرشده ليميز بين الخطأ والصواب وبين 

الحكيم يخشى ويحيد   ويصبح ذلك االنسان الذي ذكره الكتاب المقدس الحق والباطل
عن الشر , والجاىل يتصمف ويثق ويتجنب ىذه االفو النيا تتمف صحو االنسان وتبذر 

وىناك نيي صريح بعدم  (5-4، د.ت ،ص لسوسي)ا المال وتؤذي كل ماىو حولو
( اذ قال 146، ص8106السكر بالخمر النيا تؤدي الى المجون الخالعة )الخالدي ، 
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(اذ 06: 3بالخمر ففييا الخالعو بل امتمئوا بالروح )افسس  الرسول بولس )وال تسكروا
مقبولة ما لم ينوى صاحبيا  بحصموات متعاطى ىذه اآلفات ال تص المسيحية أن ترى 
 الكاممة عنيا، وأن يجاىد فعاًل فى ىذا السبيل، بقوة اإلرادة، والمجوء إلى الشبع التوبة

-43، ص8100، السميرييا تمامًا )الدينى، والتخمى عنيا فعاًل، إلى أن ينقطع عن
45.) 

 الخاتمة
التاريخية الى عدة قرون ان جميع المواد النفسية ذات االصول النباتية تمتد جذورىا     

عر ليا تاريخ مشبع بكثير من المعاني والقيم التي تستثير رواسب من مشا وان معظميا
قديس الديني او شبو الديني لتشابك ىذا التاريخ مع تاريخ الممارسات الدينية الت

صاحبت ظيور  وظاىرت تعاطي المخدراتوالسحرية في ماضي تمك المجتمعات 
الحضارات القديمة مثل حضارة وادي الرفدين والنيل والحضارة الصينية والفنيقية 

ان لو استخدامات متعدده اغمبيا ك واالغريقية .....الخ وخصوصا المخدرات الطبيعية
اذ  كان باغراض بريئة سواء كانت بيدف طبي او كطقس ديني اوحتى في طيي الطعام

منعت بعض الديانات رعاييا من شرب المخدرات )النبيذ( عند دخول المعابد اعتقاد 
اعداء االلية واعتقدت انيا مسبب لمنوم والكسل والفتور ىذه المسكرات ىي دم  منيا ان

والبعض االخر دعى الى عدم االسراف في تاثيراتيا الخطره المدمره  لغرض تفادي
يا واخذ في  الزىدو  الترك شرب المخدرات في المناسبات وفي بعض االحيان تدعوا الى

من اتقدت في تناوليا جمب السعادة والمرح  وتقديميا الى االلية ىو اقدار قميمو منيا 
اما  والتبرك بيا ىذا ماموجود في الدينات الوثنية رضيا حبيا وكسب اتفادي مخاطرى

قد  الكتاب المقدس بعيديو القديم والجديد يانات السماوية مثل الييودية والمسيحية فأندال
الن صالة  عمى عدم السكر بالخمر تشددو  حرم تناوليا في بعض النصوص
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قد حذرتا من السكر بالخمر فعمى السواء ىما  ناء عميو فإنوب المتعاطي غير مقبولة
 .الذي فيو الخالعة

 المصادر والمراجع

الكتاب المقدس، التوراة ، كتاب الحياة ، سفر العدد، االصحاح السادس،  .0
 . 0762ترجمة العالم الجديد، نيونيورك،

ن ، االصحاح العاشر ،ترجمة العالم ي_____،_____،______، سفر الالوي .8
 .0762الجديد، نيونيورك ،

_____،_____،____، سفر االمثال االصحاح احدى وثالثون،ترجمة العالم  .1
 .0762الجديد، نيونيورك ،

الكتاب المقدس ،االنجيل ، كتاب الحياة ، العيد الجديد، رسالة بولس الرسول  .2
 .0771، دار الكتاب المقدس، لبنان ، 6:4الى اىل رومية 

الرسول الى اىل  _____،______،_____، العيد الجديد ، رسالة بولس .3
 .0771دار الكتاب المقدس، لبنان ،  3:87افسس 

 3:88_____،_____،_____، رسالة بولس الرسول الى اىل تسالونكمي  .4
 .0771دار الكتاب المقدس، لبنان ، 

، محمد موسى ،الشباب واالنترنيت والمخدرات ، جامعة نايف العربية  ةالبداين .5
 .8108لمعموم االمنية ، الرياض ، 

لذىبي ، ادوار غالي ، جرائم المخدرات في التشريع المصري،دار النيضة ا .6
 .0756العربية ، القاىرة ، 

الخالدي ، عبد سامي عبد ، حكم الخمر في الكتب السماوية الثالثة ، مجمة  .7
 .8106، العراق ، 77كمية االداب ، جامعة بغداد ، العدد
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 ، د،ت . السوسي ، القس ، المخدرات سموم وىموم ، المانيا .01
السعيد ، عمراوي ، االتجار غير المشروع بالمخدرات وسبل مكافحتو ،  .00

 .8105، ، الجزائر اطروحة دكتوراه ، جامعة الجزائر ، كمية الحقوق 
الرازي ، محمد ابو بكر عبد القادر ، مختار الصحاح ، دار الكتاب العربي ،  .08

 .0761القاىرة ، 
خدرات الطبية والفقيية ، مجمة دمشق الزحيمي ، محمد ، احكام التخدير والم .01

 .558-527، ص0، ع82، مج 8116لمعموم االقتصادية والقانونية، 
دوفور، معجم الالىوت الكتابي، دار الشرق ، –اليسوعي ، االب كزافييو ليون  .02

 .8116بيروت ،
الميتدي ، حمد ، المخدرات واثارىا النفسية واالجتماعية واالقتصادية ، مركز  .03

 .8101الجنائية لمكافحة المخدرات ، قطر ، المعمومات 
ادم سميث ،ييود من القرن الثامن قبل الميالد احرقوا القنب في طقس ديني ،  .04

 independentarabia.com.8181/مايو/10
 ، سفر العدد. 4القس انطونيوس فكري ، تفسير الكتاب المقدس االصحاح  .05
الخطيئة ، المركز االسالمي –اسماعيل ، حاتم ، فانا ، الجميل ، المعجزه  .06

 .0775لمدراسات ، 
حسين ، اسامة محمد حسن ، المواجية الجنائية لممخدرات ومكافحتيا في  .07

التشريع الدولي والداخمي ، دراسة مقارنة ، اطروحة دكتوراه ،جامعة القاىرة ، 
 .8103كمية الحقوق ، 

مخدر ، خضر ، حسن سعد ، الممعونون في الخمرة وانطباق ذلك عمى كل  .81
 .8104اعمال المؤتمر العممي الدولي السادس لكمية الشريعة ، فمسطين ، 
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رباح ، فاطمة الزىراء ، ظاىرة المخدرات ، مجمة االجتياد لمدراسات القانونية  .80
 .8106، الجزائر ،8، ع 5واالقتصادية ، مج

سالمي ، مريم ، المخدرات ، اعمال المتقى الوطني حول المخدرات والمجتمع ،  .88
 .8181،الجزائر، 0ج

سويف ، مصطفى ، المخدرات والمجتمع ، المجمس الوطني لمثقافة والفنون  .81
 .0774واالدب ، الكويت ، 

شريط ، ممكية ، مكافحة جرائم المخدرات بين الشريعة االسالمية والقانون  .82
الجزئري ، رسالة ماجستير ، جامعة الشييد حمو لخضر الوادي ، كمية العموم 

 .8103االنسانية ، الجزائر ، االجتماعية و 
شنداخ ، لؤي عبد الحميد ، نظام العقوبات في الديانة الييودية ،)د.م( ،  .83

 )د.ت(.
  .8115بيروت،  صعب ، محمد مرعي ، جرائم المخدرات، .84
صالح ،محمد عبد الحميد ، المراىقة والمخدرات ،دار الييئة النيل العربية  .85

 .8115لمنشر والتوزيع ، القاىرة ، 
عابده ، الشيخ خميس،  دور الدين في مكافحة المخدرات ،اعمال المؤتمر  .86

 .8104العممي الدولي السادس لكمية الشريعة ، فمسطين ، 
 .8114عبد الغني ، سمير ،المخدرات ، دار الكتب القانونية ، مصر ،  .87
عبد المعطي ، حسن مصطفى، االسره ومشكالت االبناء ، دار السحاب لمنشر  .11

 .8112القاىرة ،  والتوزيع ،
عمي ، ناجح عمر ، دارسة تحميمية لبعض المناظر المنقوشة عمى الجدار  .10

الشرقي لمعبد سيتي االول في ابيدوس ، مجمة االتحاد العام لالثاريين العرب ، 
 د.ت. 7ج
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عتيقة ، سعيدي ، ابعاد االغتراب النفسي وعالقتيا بتعاطي المخدرات ،  .18
خيضر بسكره ، كمية العموم االجتماعية اطروحة دكتوراة ، جامعة محمد 

 .8104واالنسانية ، الجزائر ، 
فوزي ، جيماوي ، السياسة الجنائية لمكافحة المخدرات في الجزائر ، رسالة  .11

 .8101ماجستير ، جامعة الجزائر ، كمية الحقوق ، الجزائر ، 
الة فتحية ، سميماني ، االدمان عمى المخدرات واثره عمى الوسط االسري ، رس .12

 .8100ماجستير ، جامعة وىران ، كمية العموم االجتماعية، الجزائر ، 
كيطان ، طالب عبد الرضا ، تعاطي المخدرات والمسكرات وعالقتيا ببعض  .13

 .8117المتغيرات ، دراسة ميدانية ، جامعة القادسية ، كمية االداب ، العراق ، 
 .م( ن )د.ت(مجموعة باحثين ، الحياة اليومية في مصر القديمة ، )د .14
 النظر وجية من  نوالتدخي المسكرات، المخدرات، اإلدمانل،مقات موسوعة .15

 mokattel.com9/28/2021  النفسية
، موقف حكم االديان السماوية من المخدرات ، bohotمدونة  .16

  bohotutmadrassia.blogspot,com.8102/فبراير/86
االنبذه والخمور مدونة صومعة الوادي المقدس، كشف المستور في حكم  .17

 louistm.blogspot.com.8103/نوفمبر/83،
نصيرة ، ابراىمة ، ادمان المخدرات في المجتمع الجزائري ، مجمة الدراسات  .21

 .8101، 0والبحوث االجتماعية ، جامعة الوادي، الجزائر ، ع
 


