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 الملخص

في تراث الحضارات  توقد ورد ،ي مجتمع من المجتمعاتأتعد مشكلة المخدرات من المشاكل الخطيرة في     
ثار على جدت هذه اآلوقد و   ،البعيدة ةزمننسان بالمواد المخدرة منذ تلك األثار كثيرة تدل على معرفة اإلآالقديمة 

 نسان يكتشف النباتات ويتعرف عليها منكان اإلو  ىوراق البردأو كتابات على أشكل نقوش على جدران المعابد 
لنباتات ذات ته على ادل  قد ا نسان في الغابات قديم  جولة اإل ن  أويبدو  ،خركل بعضها ويعصر اآلأخالل التجربة في

في الماضي  الدينية، وتعاطى الناس واستخدمها في طقوسه ،دخلها للمعابدأستعملها في العالج و اف ،ثير النفسيأالت
وكان موقف الديانات منها متفاوت ا بين المنع والتجنب والزهد واالعتدال، وأخرى اعتقدت أن  في تناولها المخدرات 

السعاده والمرح، وتقديمها الى اآللهة لتفادي مخاطرها ورضاها، وهذا ماوجد في الديانات الوثنية، أما الديانة اليهودية 
في بعض النصوص في العهدين القديم والجديد، فقد شددت على عدم  والمسيحية فقد حر مت تناولها، وهذا واضح

 .السكر بها وحذرتا منها؛ ألن فيه الخالعة، فصالة المتعاطي غير مقبولة
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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

ذ عرف الناس النباتات المختلفة من ، إ( 160، ص8102استخدام المخدرات يرجع للعصور القديمة )رباح ، ن  إ   
نها ويستعملونه  يديهم مأخالل تعرفهم على بيئتهم ومحيطهم الذي يعيشون فيه ، ومن ثم أخذوا يجربون ما يقع تحت 

 ،دفةخدرات بشكل تدريجِي عن طريق التجربة أو الصنسان المشربتهم ، وهكذا عرف اإلأحينا  في طعامهم وأحيانا  في 
 هداف طبية وعالجية وتارة دينية( أل9يزرعها ويصنعها )السوسي ، د.ت ،ص -مع مرور الوقت-ثم ابتدأ اإلنسان 

و كتابات على ، أ( 160ص‘ 8102فقد وجدت على شكل نقوش ورموز مرسومة على جدران المعابد )رباح ،  ؛
ستعمال بذور الخشخاش افشاع  ،(08، ص8181جيال)سالمي ، ساطير رويت وتناقلتها األأو كأوراق البردي أ

 كما ،والصين والهند واليونان والرومان ،والقات في العديد من الحضارات كوادي الرافدين ، ووادي النيل والقنب
و جلب الفرح مراض وتسكين اآلالم أ( لعالج األ01، ص8106استعملت في مجال الطب الشعبي ) السعيد ،

 ةضافإ ، رواحالتي تقوم على التفكير السحري واألتلك خاصة وب ، أو بربطه بالطقوس الدينية والمعتقدات ، والسعادة
، 8101حداث حاالت التسمم أثناء الطقوس الدينية ، أو لتهيئة المحاربين للمعركة )نصيرة ، مها إلاالى استخد

 في الطبيعة مايجلب له ةعشاب الموجودشجار واألن النباتات واألنسان القديم في بعض موجد اإلقد و ، ( 06ص
 اكتشاف الكحول وشربه  قبل كذلك تم   ، ساعده على التخفيف من بعض اآلالم الجسميةيحساس بالراحة و اإل

نما ظهر في القرن العاشر إو  ،سابقا   ا  ن اسم المخدرات لم يكن معروفإو  ( ،01، ص8100ق.م )فتحية ، 8811
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وأن  ،( 61، ص8100) السميري،  مسكرات وأطلق على المواد المخدره مفترات أما قبل ذلك فقد أ ، الهجري 
مكن د أو متفق عليه للمخدرات وييوجد تعريف موح   ولذلك ال ؛ ختالف النظرة إاليهااتعريف المخدرات يختلف ب

 تعريف المخدرات لغة  واصطالحا .

 : المخدرات في اللغة

ال بكسر الخاء وسكون الد-خدر بضم الميم وفتح الخاء وتشديد الدال المكسورة من الخدركلمة م  تدور معاني      
بمعنى يتخدر أو   Narkasisغريقة  وكلمة المخدرات مشتقة من الكلمة اإل، ( 1، ص8119وهو الستر)كيطان ، –

يعني المضعف والمفتر ،  ريضا  الكسل أو الفتور ، والمخد  أ( وتعني 089، ص8106) عتيقة ،  يجعله مخدرا  
( وتعني كلمة الخدر الستر ، وجارية مخدرة ، أي إذا 7، ص8116تخدر الشخص أي ضعف )عبد الغني ، :ويقال

ومن هنا استعملت كلمة مخدرات على ، ( 071، ص0921لزمت الخدر ، والخدر في الرجل بابه طرب )الرازي ، 
صناف النباتات الموجودة في أوالمخدرات بعض ،  (8،ص8102)شريط ،  نها مواد تستر العقل وتغيبهأساس أ

 (.02، ص8100ذا تناولها الفرد تسبب له تغيرا  في حالته النفسية والجسمية )فتحية ، إوالتي  ،الطبيعة

 المخدرات اصطالحا :

نه يمكن القول بأن المخدرات هي كل أإال ، العلماء للمخدرات بين تفق عليه م يوجد تعريف جامع مانع ال      
لى إمادة مسكرة أو مفترة طبيعية أو مستحضرة كيميائيا  من شأنها أن تزيل العقل جزئيا  أو كليا  ، وتناولها يؤدي 

ها أو ر تداولها أو زراعتظحتسمم في الجهاز العصبي ، فتضر الفرد والمجتمع ، وي   من دمان ، بما ينتج عنهاإل
وعرفت ، ( 7ص م،8116)عبد الغني ، اإلسالمية ض يحددها القانون وبما اليتعارض مع الشريعة صنعها إال ألغرا

فاته وبعض حساساته وتصر إفتغير ، ثر عليه ؤ نسان وتعة تفعل في جسم اإليضا بأنها أي مادة طبيعية أو مصن  أ
لبيئة والمجموعة) ثيرها مؤذ على اأوت ،وينتج عن تكرار استعمالها نتائج خطيرة على الصحة الجسدية والعقلية، وظائفه 

 ثير علىأنهاك للجسم وتإوالمخدرات عموما هي كل مادة يترتب على تناولها ، (022ص ،م8112عبد المعطي ،
،  (88، صم8106دمان التي تحرمها القوانين الوضعية )السعيد ،العقل حتى تكاد تذهب به ، وتكون عادة اإل

وراقها وثمارها نباتات التي تحتوي أالوالمخدرات الطبيعية هي المخدرات التي يتم استخالصها من الطبيعة بمعنى أنها 
فيون( مثل الخشخاش )األ، دراك بصفة مؤقتة على المادة المخدرة الفعالة التي ينتج عنها فقدان كلي أو جزئي لإل

 (.762، صم8112)القنب الهندي( ، والقات )الزحيلي ،  والحشيش
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 ،اش )األفيون( هم سكان وسط آسيا في األلف السابع قبل الميالدخأول من اكتشف الخش : فيون(الخشخاش)األ
م 8117صعب، )ومنها انتشر إلى مناطق العالم المختلفة، وقد عرفه المصريون القدماء في األلف الرابع قبل الميالد 

(، وكانوا يستخدمونه عالجا  لألوجاع، وعرفه 11ص ،م0991 طلقوا عليه تسمية أبي النوم )سويف ،أ( و 29ص ،
ق.م عن موسم  ٠٠٣٣كذلك السومريون وأطلقوا عليه اسم نبات السعادة، وتحدثت لوحات سومرية يعود تاريخها إلى 

 محصاد األفيون، وعرفه البابليون والفرس، كما استخدمه الصينيون والهنود، ثم انتقل إلى اليونان والرومان ولكنه
 .قراط ومن أرسطو إلى فيرجي يأساؤوا استعماله فأدمنوه وقد أكدت ذلك المخطوطات القديمة بين هوميروس وأب

 ،م8117صعب، ) اش واألفيون وظلت تستخدمه في تبادالتها التجارية المحدودةخرف نبات الخشوفي الهند ع  
سواء  بزمن طويل وانتشر تعاطيه بين الهنوداستقر في الهند قبل الصين و  ليهما من بالد سومرإنه ورد أ( و 29ص

دخله ضمن ممارسات الطب أمن أن  و  ،خرى أواستخدم للتطبيب من ناحية  ،و الشربأو التدخين أكل عن طريق األ
سهال اإلرق واالستثارة العصبية ، و وكان يستخدم في عالج األ ، الهندي هم العرب في حوالي القرن التاسع الميالدي

التزال  نواع  من التطبيبن بعض هذه األأعصاب واالالم الروماتيزمية ، ومخثر للدم و ا ، والتهاب األ، والدوسونطاري
 سها،لألغراض نفمنه مساحيق  توكذلك صنع، م الجسم آللعالج أمراض العيون وعمل مراهم آل  تمارس في الهند

ويعالج  ،كرة كل أثر لألحزان امحو من الذوي، يهدىء األلم والغضب لو ، طفال من الصراخ خدم لتهدئة األيضا است  أو 
ـــا ( 10-11، صم0991ويساعد على النوم )سويف ، ، ضيق التنفس  فيون في القرن األفقد عرفوا العرب ، أم 

ل، )بداء الجنب()موسوعة مقات الذي كان يعرف ةوقد وصفه ابن سينا لعالج التهاب غشاء الرئ، الثامن الميالدي 
 .(10ص ،م8106المغص )السعيد، نواع أوبعض  (م8101

نطالقا ا( 09)السوسي د.ت ، صح ن كلمة حشيش مشتقة من الكلمة العبرية شيش التي تعني الفر : إ الحشيش
كما يدعى بالقنب الهندي ، ( 18، صم8101)حسين ، مما يشعر به المتعاطي من نشوة وفرح عند تعاطيه الحشيش

ك انتقل ومن هنا، ي وهو المنطقة التي تقطع جبال الهمااليا بالهند صللى موطنه األإوقد دعي بهذا االسم نسبة 
رف كمخدر عند ع  ، وقد  (09سيوية ومن ثم الى باقي دول العالم )السوسي د.ت ، صالى مختلف المناطق اآل

عادة  تكون  هو مادة صمغية لزجة قليال  ، و ( 08، ص8108المصريين القدماء والهنود واليونانيين والفينيقين )فوزي ،
و ما ألى السواد إعلى شكل مسحوق مضغوط مختلف من حيث دقة حبيباته ، وهي ذات لون فاتح أو غامق يميل 

ن سبب تسميته أحتراقها وتصاعد أدخنتها ، ويرى بعض الباحثين اعند  لها رائحة متميزة تظهر كثيرا   ن  أكما  ،بينهما
دون هذه الشجيرات في كثير من الحاالت تنبت ب ا أن  كم، شجيراته قصيرة تبدو كالحشيش  بالحشيش مرجعه أن  
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وعرف ، ( 00-01، ص8108وكان استخدامه في مجال الطب )البداينة ، (09م، ص0927،حرث )الذهبي 
 (.80ص ،8101)المهندي ، لف الثالث قبل الميالداالهنود والصينيون الحشيش منذ األ

كونها نثى بوتتميز األ ة،نثى كل على حدأيوجد نبات ذكر و ي أ حادي الجنس ،أهونبات خشن الملمس و :  القنب 
 نثى معتدلة ومورقة لها قاعدة على شكل القلب بينما زهرةزهرة األ كما أن  ر ، من الذك فتح لونا  أو  كثر فروعا  أطول و أ

( والقنب كلمة التينية معناها ضوضاء ، وقد 18-10، ص8117الذكر ذابلة رخوة ذات غالف زهري )صالح ، 
 القنب نبات والموجوده فيحدث ضوضاء بعد وصول المادة المخدرة الى مفعولها ين متعاطيه مي بهذا االسم ألس  
من  نواعا  أغراض متعددة فصنعت من اليافة الحبال و أ ستخدمته في اوقد عرفت الشعوب القديمة نبات القنب و ، 
نح عام فقد عرفه االمبراطور الصيني شن ن وائل الشعوب التي عرفته واستخدمته الشعب الصيني ،أقمشة ومن األ

هند رف القنب في الوع   ، حزانسموه مخفف األأأما الهندوس فقد ، طلق عليه حينها واهب السعادة أو ، ق.م 8717
جزاء من أوانتشر تعاطي القنب الهندي الى ، عليها  ةمن المرح والبهج ضفاء جو  إجل أواستخدم في الحفالت من 

 مساك والذهول( وكان يوصف لعالج اإل18، ص8101)حسين ، مريكا الجنوبيةأفريقيا و أثم انتقل الى  ،سياآ
 (.8101)موسوعة مقاتل ،

ملحمة  ول ذكر لها فيأفكان ، فجر التاريخ من ولى نسان منذ العصور األفي حياة اإل هاما   لعبت دورا  : الكحوليات
، ق.م( 8111-8711لكامش مع إنكيدو الخبز وشرب الخمر معه )كلكامش  ببالد الرافدين عندما كسر الملك ك

ق.م مبين فيه 8111يعود لسنة  ور السومرية )مدينة الناصرية حاليا(أكذلك كشف لوح طيني مسماري في مدينة 
عرف الصينيون القدامى منذ عصور ، و  ( 8101)مدونة صومعة الوادي ، (ةيفية صناعة خمر من الشعير )البير ك

 مختلفة من المشروبات بعد معرفة طرق  ا  نواعأضاربة عمليات تخمير طبيعية ألنواع مختلفة من الطعام وعرفوا 
قدمها النبيذ أ ةنبذأ ةهناك عد تفكان ،التي تعني النبيذ أو األنبذة  طلقوا عليها جميعا  كلمة )جيو(أذ إ ،تصنيعها

نع منه رز الذي يصتختلف باختالف نوع األ ةنواعا  منوعأوكان هو نفسه  ،رزتخمير األ صفر الذي يصنع مناأل
لنباتية نواع من الحنطة والبطاطس وبعض الجذور اأر الذي يصنع  من بيض المقط  والنبيذ األ ةلى نبيذ البير إضافة ، إ

ل بعثة دبلوماسية و أرسالهم إلغرب بعد صناعته من ا عرفواالى نبيذ العنب فقد  ةضاف، إالتي تحتوي على مادة النشا 
وقد ساعدت معرفة نبيذ ،  ق.م ٠٣٣ذلك حوالي سنة أيام حكم أسرة هان، وكان لالتصال باالمبراطورية الرومانية 

العنب على ابتكار مزيد من الطرق لصناعة األنبذة من سائر الفواكه كالبرتقال والكمثرى والتفاح....إلخ. وارتبط هذا 
قت نفسه وإلى وفي الو -ارتقاء ثقافة خاصة بالقواعد االجتماعية التي يلزم مراعاتهما مع شرب األنبذة ، كله بنشوء و 
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ار إليها شرفت باألنبذة الدوائية ي  نشطت صناعة مجموعة من األنبذة ع   -جانب هذه األنبذة ذات الوظيفة الترويحية
وما الدورة الدموية وإغناء الدم، وخفض التوترات )بعبارة )ياو جيو( وكانت هذه تستخدم لتنشيط الشهية وتنشيط 

لون يفض   الصين ن ضغط الدم المرتفع( وتخفيف االالم الروماتيزمية وعالج نزالت البرد ، ففي شمالنسميه اآل
قى لون أنبذة األرز الصفراء. بينما نجد نبيذ األعناب والفواكه عموما  يلاألنبذة البيضاء )المقطرة( وفي الجنوب يفض  

كذلك عرفت مصر والهند طريقهما إلى المشروبات الكحولية أول ما عرفته بصورة  القبول في جميع أنحاء الصين .
ن مجتمعات ثم بعد قليل أو كثير من القرون نقلت ع، تلقائية مرتبطة بعمليات التخمير الطبيعية لبعض ألوان الطعام 
يف )سو  اللمجالصناعة وممارسات الشراب في هذا ا أخرى من خالل التفاعل الحضاري بعض ما لديها من خبرات

ن التي يتم استهالكها م، وكان النبيذ يعتبر من المشروبات الفاخرة في مصر القديمة (.89-82، ص0972، 
ق.م و 8611زراعة العنب تمت في الفترة مابين  ن  أظهرت بعض المخطوطات أوقد ، طرف الطبقة االسطوقراطية 

 ن  أ الإخرى من التمر والتين والرمان أوعلى الرغم من وجود مشروبات كحولية  ،سراأل ي فترة ماقبلأق.م 1111
فاظ على وراق النخيل للحأو أزهار حيانا باألأن في جرار تزين السائد من الخمور المنتجة من العنب التي كانت تخز  

 (.60وتها ) مجموعة باحثين ، د.ت ، صاطر 

  :موقف الديانات من المخدرات

، ن تناولهام و مانع يحد  أنسان دون حرج لقد كانت المغيبات العقلية قبل نزول الشرائع السماوية يتناولها اإل       
( وهنا قد يتصور بعض bohot ، 8102 ستخدم في العصور القديمة كدليل ترف ولهو ) مدونةفالخمور كانت ت  

هو مسكر من طعام وشراب  ن كل ماإبل ؛ مر ليس كما يعتقدون لكن األ ،الخمر هي من بين المسكرات الناس أن  
 وحكمها حكم الخمر ال بطريق ، فالخمر والحشيشة والقات والقنب وغيرها من المسميات كلها مسكرات ،هو مخدر

(  له وسلم )كل مسكر حرامآالله عليه وعلى  ىنطق به رسول الله صل وهو ما ،القياس ولكن عن طريق النص
في المعابد الوثنية يحثون الناس على تقديم الخمور كقرابين  ةوكان بعض الكهن (.081، صم8106)خضر، 

 ا ،ولهو  ا  حكام تحريم هذه المواد التي كان ظاهرها ترفأحتى جاءت الشرائع السماوية التي وضعت  ، نذاكآلهتهم آل
 (.bohot  ،8102هي مواد ضارة ) مدونة فما باطنها أ

 :ة من المخدراتموقف الديانات الوثني
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 ومنها المجتمع المصري الذي يرى في حقيقة ،عرفت المجتمعات البشرية القديمة الكحوليات منذ عهود قديمة     
تفجرت  ،جسادهاأ وتحلل تهاوبعد مو  ةلهمن الفترات تعارض وتقاوم اآل ةها دم كائنات وقفت في فتر ن  أهذه المشروبات 

ا مظاهر السكر م  أو  ة،لهلى اآلإو التقرب بها أمتنعوا عن شربها اف ،الجثث المتعفنة)الكحوليات( من هذه ةنبذهذه األ
لهة، وكان كانت نتيجة المتالء أبدانهم بدماء أعداء اآل ، فقدوعدم السيطرة على التصرفات التي تصدر عن الشارب

ثير أقضي على تيلو  ته،ود لتهدئهم القرابين السائلة التي يقدمها الملك للمعبأ من  الخمر واللبن والنبيذ خصوصا  
 خدم النبيذ في مناظر احتفال التتويج وعيد السد وعيد الوادي واالحتفال بالعام الجديداست  قد و  ة،صفاته الخطيرة المدمر 
 بتقديم معبود إيزيسول للوهذا ماقام به الملك سيتي األ ،للطقوس الجنائزية ا سائال  وكذلك قربان   ،والتقديسات الجنائزية

قربان من النبيذ مع باقة من الزهور التي تحتوي على الخشخاش لكسب الرضا وتفادي المخاطر )علي ، د.ت ، 
منها مثال  ،بعدد من المناسبات االجتماعية يمةواقترن تناول المشروبات الكحولية في الصين القد، (168-160ص

 ،ما رصاومنها االحتفال بانت ،ج إلى معركة حربيةلهة أو لألسالف ومنها اتخاذ قرار قبل الخرو تقديم األضحيات لآل
ي وف ،االجتماع حول الموت واجتماع الشمل أو ،ومنها عقد حفالت الزواج والميالد ،ومنها حلف اليمين بوالء ما

 ،هذه المناسبات وما شابهها كان تناول المشروب الكحولي المناسب جزءا  من مجموعة من الطقوس المستقرة اجتماعيا  
 ،سلوكياتعلى االعتدال في هذه ال ث  ثم فقد ترسبت في مأثورات الحكمة الصينية كثير من اإلرشادات التي تحومن 

غريق ا اإلــم  أ ،(89-82، ص0972خرى تركها )سويف ، أ ةوتار  ةبل وعلى أقدار متفاوتة من الزهد فيها وتجنبها تار 
وصى بعض أوقد  ،(087،ص8101وم )عتيقة ، له النإله هيبنوس بثمار الخشخاش ويطلقون عليه يزينون اإل

كدته بعض أما  وهذا ،لما يسببه من سبات طويل في النوم وكسل وفتور ةضافإدمنوه أهم ن  هم بمنع استعماله ألمحكا
 اكذلك استخدم الرومان ثمار الخشخاش وزينو  ،(10، ص8106غريق )السعيد ، المخطوطات القديمة التي تعود لإل

االمبراطور الروماني ماركوس اورليانوس مدمنا  على  ، وكانلهلهم وكسب رضا اإل ةلجلب السعاد له  سومنسبه اإل
طلقوا أو  ،شوريون القنب في حفالتهم الدينيةوفي حضارة وادي الرافدين  استخدم اآل ،(9االفيون)السنوسي ، د.ت ،ص

لهي لما له إصل أون القنب من الهنود يعد  وكان الكهنة  ،لهم ولتكون سندا   ةلهاسم كونوبو لكسب ود اآل ةعلى نبت
حب أووصفوه بأنه  ،ساطيرهم القديمةأوورد ذكره في  ،القنب في طقوسهم وحفالتهم الدينية تعملواس ،ثير كبيرأمن ت

عياد ع شيتا في األتباأواليزال هذا النبات يستخدم  في معابد الهندوس والسيخ في الهند ومعابد  ،له اندراشراب الى اإل
 ( . 8101مقدسة حتى يومنا هذا )موسوعة مقاتل ، ال
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 :موقف الديانة اليهودية من المخدرات

 ، وقددتهمطار طقوس عباإتباع الديانة اليهودية القدماء كانوا يحرقون القنب في أ ن  أثرية الى أتوصلت دراسة      
الذي هو جزء من قلعة مرتفعة عند الحدود  ،عام في تل عراد 8711في معبد عمره  ةمحفوظ ةثر على مادع  

وكان  ،تحتوي على مركبات تؤدي الى فقدان الوعيو  ،من القنب الهندي ةوكانت هذه الماد يهوذا، الجنوبية لمملكة
 ر ذاتتباع الديانة اليهودية عقاقيأوهذا دليل على استخدام  ،حرق كي يدخل المتعبدون في حالة خدر ذهنيالقنب ي  

 ،نيات القرن الماضييبيب في ستأكم من تل 91واكتشف المعبد في صحراء النقب على بعد حوالي  ية،تأثيرات عقل
خر ا اآلم  أحد المذبحين أوعثر على بخور فوق  ،وعثر على مذبحين من الحجر الجيري كانا مدفونين داخل المعبد

ادم سميث، ) في العبادات كبيرا   القنب لعب دورا   ن  أوهذا يدل على  ،ثر على بقايا من مركبات مادة القنبــفقد ع  
وهي جمع لكلمة كاشير، أي مالئم أو مناسب  ،وتسمى القوانين الخاصة بالطعام في العبرية )كاتروت( ،(8181

نين هو ومن جملة هذه القوا ،وهذه الكلمة تشير إلى مجموعة القوانين الخاصة باألطعمة عند اليهود ومصدرها التوراة 
 ،ورد في العهد القديم كثير من النصوص التي تذم الخمر وشاربهاوقد  ،(82، ص0997الخمر)اسماعيل، تحريم 

وهذا النهي  ،وتحرم هذه الخطيئة وتوعد المبتلين بها بالعذاب والبعد عن الرحمة اإللهية تارة وبالرجم والقتل تارة أخرى 
ي مما ال يدع مجاال للشك ف ،عن أصل شرب الخمروثالثة ينهى  ،خرى يشمل مطلق السكرأدمان و يختص باإل ةتار 

مختلفة في  ن كانتإوهي و  ،جدا في العهد القديم ةن نصوص التحريم كثير أو ، عند الله  تعالى بغيضهذا العمل  ن  أ
 و في ظروفأ صل الشرب مطلقا  أمان وبعضها عن دذ يتحدث بعضها عن السكر وبعضها عن اإلإصراحتها 

وضوح وهو يظهر ب ،ن الخمرة تقتضي الفساد والذم والعذاب لشاربهاأذي ال شبهة فيه هو مر الاأل ن  أال إ ،خاصة
)وكلم الرب  :العهد القديم التي جاء فيها تحريم الخمرفي  ،(82، ص0997من مجموع النصوص )اسماعيل، 

ا في فرضا وهربنت وبنوك معك عند دخولكم خيمة االجتماع لكي ال تموتوا أهارون قائال خمرا ومسكرا ال تشرب 
مهم الرب ولتعليم بني اسرائيل جميع الفرائض التي كل ،وللتميز بين المقدس والمحلل وبين النجس والطاهر ، أجيالكم

نها أويدل على  ،د النجاساتاالخمر تدخل في عد ن  أ( يعني 00-2، عدد01ين ، ي)سفر الالو  (بها بيد موسى
)وكلم  :وجاء في التوراة أيضا   (82، ص0997عدة نصوص )اسماعيل، رمت في النجاسات قد ح   ن  أ ممنوعة مطلقا  

المسكر فعن الخمر و  للرب نفرز رجل أو امرأة لينذر نذر لينتذراالرب موسى قائال كلم بني إسرائيل وقل لهم إذا 
نذره ال ام يرز وال يشرب خل الخمر وال خل المسكر وال يشرب من نقيع العنب وال يأكل عنبا رطبا وال يابسا كل أتيف

هنا يمنع النذير أن يفرح  ( 2-0: 6سفر العدد ) مر من العجم حتى القشر(خجفنه ال يأكل من كل مايعمل من
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يمت له بصلة حتى البذار)العجم(، وكل هذا من أجل الرب  بأفراح العالم، ويمنعه من تناول الخمر وكل ما
ن يشربوا خمرا وال للعظماء أ)ليس للملوك  :مثالخر من سفر األآوفي نص  (،6)انطونيوس فكري، تفسير االصحاح 

من  ن  أفهذا النص يؤكد  ،(1-2: 10مثال :أ)سفر  (حجة كل بني المذلة شربوا وينسوا المفروض ويغيروالئال ي
ون فكلالناس كافة م ن  أومن المعلوم  ،نه ينسى الشريعة ويجور على حقوق البائسينإسكر من الملوك والعظماء ف

، (161مر)الخالدي ، د.ت صلذا يتساوى جميع الناس في هذا األ ؛عة وليس الملوك والعظماء فقطبتطبيق الشري
ألنبياء أيضا يشجبون بشدة الرؤساء الذين يحبون الشرب بكثرة؛ ألنهم بذلك ينسون الله ومسئولياتهم الحقيقية إزاء وا

صرف صية لحاالت التهم نحو العواقب الشخشعب يكون مظلوما  ومنقادا  إلى الشر، والحكماء يوجهون أكبر اهتمام
بأن الخمر التي تعمل في  ذيوضح التلمو و (، 162، ص8112لى العنف)اليسوعي ، إلى الفقر و إآله مفالشريب 

العبادات الوثنية محرمة على وجه اإلطالق في الشريعة اليهودية، وفي عصور متأخرة اتسع هذا التحريم ليشمل كل 
فة عامة ، وبصألجل استعماالت اليهود حاليا   هذا الخمر خصيصا   وضع أنواع الخمور إلي تستعملها األمم حتى لو

في أي دولة باستثناء قلة من اليهود األرثوذكس الذين يحرمون تلك الخمور تحت  عةيستعمل اليهود الخمور المصن  
وبعد  ،فكانت بعض الذبائح يستعمل معها سكيب من الخمر ،لها أهميتها في تقديم الذبائح ورالخم وأن  ، أي ظروف

ن تلزم قواني -على ذلكبناء -ووضعت  ،مائدة المنزل تمثل المذبح ميالدية قرر الرابيون أن   71خراب الهيكل سنة 
يقدم الخمر الطاهر غير المسكر على المائدة تذكرة بما كان يقوم على المذبح في أورشليم )شنداخ ، د.ت ،  ن  أب

، وكان المؤمنون مدعون كثيرا  إلى االمتناع عن الخمر لتحاشي اي اشتباه بالتمثل بالوثنية )اليسوعي ، (12ص
 .(161، ص8112

 ة من المخدرات موقف الديانة المسيحي

وهذا اليعني  ،نواع  التي توجد عليها اليومبالشكل واألسماء واأل ةلم تكن المخدرات في زمن السيد المسيح معروف    
م الجسد )اهتما :س يقولنجيل المقد  كال فاإل، ن استعمالها مباحإسمائها  فأنجيل لم يذكر المخدرات بنه مادام اإلأ

 تسالونيكي)امتنعوا عن كل شبه شر( ) :وكذلك قوله ،(6: 2هو موت ولكن اهتمام الروح هو حياة وسالم( )روميه 
 ،خاصه للجسد ةهميأ تعطي  ةاذن فالمسيحي ،نسان ويدمره ويبعده عن اللهنجيل يحرم كل مايستعبد اإلفاإل ،(88: 1

بل يقوته  جسده قط حدا  أنه لم يبغض إن يقوي جسده ويربيه فأان نسن على اإلإ) :وفي ذلك يقول بولس الرسول
وه ذ تؤدي على تعطيل القإ ة،اعتداء على النفس البشري ةالمخدرات في رأي المسيحي ن  إ ،(89: 1ويربيه( )افسس ،

لى داء عاعتنفسه واالعتداء على عضو ما في الجسد وهو في الوقت  ،نسان وهي العقلودعها الله في اإلأالتي 
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درات هي المخف ،خر مع مرور الزمنوبعضها يظهر عليها هذا االعتداء في الحال والبعض اآل ،عضاء الجسدأ بقيه 
ن أه اليجوز ل ةلهيإ ةمانأنسان هو وألجل هذا فالجسد لإل ة؛حسن صور أاعتداء على الجسد الذي خلقه الله على 

نسان اعد وتساند اإلالتي تس ةنجيل يوصي بالقو فاإل ،الجسد ةن يسلك بالروح واليكمل شهو أبل عليه  ؛و يدمرهأيدنسه 
هي قوه روح القدس فاالمتالء بروح القدس هو وحده الذي يدخل  ةهذه القو  ،لكي يقدر على فعل الخير والصواب

أ والصواب ويرشده ليميز بين الخط ،بليس وحبائلهإنسان ويحميه من الوقوع في شباك لى قلب اإلإ ةالفرح والسالم
الجاهل و  ،نسان الذي ذكره الكتاب المقدس الحكيم يخشى ويحيد عن الشرويصبح ذلك اإل، بين الحق والباطلو 

، د.ت  وسيلسنسان وتبذر المال وتؤذي كل ماهو حوله )ااإل ةنها تتلف صحأل ةفيتصلف ويثق ويتجنب هذه اآل
، 8102لخالعة )الخالدي ، او نها تؤدي الى المجون وهناك نهي صريح بعدم السكر بالخمر أل (،7-6،ص
 ذ ترى ، إ(02: 1ذ قال الرسول بولس )وال تسكروا بالخمر ففيها الخالعه بل امتلئوا بالروح )افسس إ ،(162ص

يجاهد فعال   الكاملة عنها، وأن   مقبولة ما لم ينو صاحبها التوبة بحهذه اآلفات ال تص يصلوات متعاط المسيحية أن  
الدينى، والتخلى عنها فعال ، إلى أن ينقطع عنها تماما  )السميري،  هذا السبيل، بقوة اإلرادة، واللجوء إلى الشبع فى

 (.67-61، ص8100
 الخاتمة

تاريخ  معظمها لها ن  إو  ،لى عدة قرون إصول النباتية تمتد جذورها التاريخية جميع المواد النفسية ذات األ ن  إ    
لتشابك هذا  نظرا   ؛و شبه الدينيأمشبع بكثير من المعاني والقيم التي تستثير رواسب من مشاعر التقديس الديني 

لمخدرات تعاطي ا ةظاهر قد صاحبت و  ،التاريخ مع تاريخ الممارسات الدينية والسحرية في ماضي تلك المجتمعات
 ،الرفدين والنيل والحضارة الصينية والفنيقية واالغريقية ....الخ مثل حضارة وادي ،ظهور الحضارات القديمة

ي غراض بريئة سواء كانت بهدف طبأغلبها كان بأ  ةكان له استخدامات متعددفقد المخدرات الطبيعية  وخصوصا  
ول رات )النبيذ( عند دخها من شرب المخد  اذ منعت بعض الديانات رعايإ ،حتى في طهي الطعام وأو كطقس ديني أ

غرض لأعداء اآللهة، كما اعتقدت أنها مسببة للنوم والكسل والفتور هذه المسكرات هي دم  ن  أمنها  ا  اعتقاد ،المعابد
وفي  ،سراف في شرب المخدرات في المناسباتلى عدم اإلإ اخر دعوالبعض اآل ة،المدمر  ةثيراتها الخطر أتفادي ت

رح، من اعتقدت أن  في تناولها جلبا  السعادة والم ،دار قليله منهاقأخذ أالزهد فيها و و  الترك لىإحيان دعوا بعض األ
ات الوثنية، نافي الدي اموجودليس ب حبها ورضاها والتبرك بها هذا وتقديمها إلى اآللهة هو تفادي مخاطرها وكس

لها في بعض قد حرم تناو  الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد ن  إيانات السماوية مثل اليهودية والمسيحية فدما الأ
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قد فسواء على الهما وبناء عليه فإن ، ألن صالة المتعاطي غير مقبولة،على عدم السكر بالخمر تاشددو  النصوص،
 .حذرتا من السكر بالخمر الذي فيه الخالعة
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