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 د. عبد اهلل المعيدي
 عباد اهلل :

هت الشريعة اإلسالمية أفرادىا للمحافظة على عقوذلم، وشددت على صيانة العقل ومحايتو لقد  وجَّ
من كل ما ؼلل بو أو يتسبب يف إزالتو، كما أكدت على وجوب حفظ الضرورات األربع األخرى: الدين 

وادلال، وإذا حفظ ادلرء عقلو وحافظ عليو، وصانو عن كل ما ؼلدشو أو يغريه سهل عليو والنفس والعرض 
القيام مبا كلف بو، وفهم اخلطاب ادلوجو إليو، وقام بو على أكمل وجو، فيحفظ دينو، وػلافظ على 

قلو نفسو، ويستبسل يف الدفاع عن عرضو، وػلرص على إنفاق مالو يف الوجوه ادلشروعة. أما إذا أعلل ع
يعو واستعملو فيما ال ينفعو فإن اضلرافو عن جادة الصواب قريب، ووقوعو يف مزالق الرذيلة وشيك.  وضَّ

يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا أم اخلبائث واآلثام:  وحرمتوذلذا فقد أكدت الشريعة على حرمة ادلسكرات 
ْيطَاِن فَاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم تُ ْفِلحُ  َا اخْلَْمُر َواْلَمْيِسُر َواألَنَصاُب َواأَلْزالُم رِْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّ َا يُرِيُد وَن ِإظلَّ ِإظلَّ

ْمرِ  َنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلبَ ْغَضاَء يف اخلَْ ْيطَاُن َأْن يُوِقَع بَ ي ْ الِة فَ َهْل  الشَّ َواْلَمْيِسِر َوَيُصدَُّكْم َعْن ذِْكِر اللَِّو َوَعْن الصَّ
يف اخلمر عشرة: عاصرىا : لعن رسول اهلل [، وقال أنس 0ٔ، 0ٓ]ادلائدة: أَنْ ُتْم ُمنتَ ُهونَ 

ومثلو ومعتصرىا وشارهبا وحاملها واحملمولة إليو وساقيها وبائعها وآكل مثنها وادلشًتي ذلا وادلشًتاة لو. 
)) مدمن : روي عن ابن عمر عند أيب داود وغريه وىو حديث حسن. ويف مسند اإلمام أمحد قال 

))إن على اهلل : ورجالو رجال الصحيح، ويف صحيح مسلم قال  اخلمر إن مات بعثو اهلل كعابد وثن ((
، وما طينة اخلبال؟ ، قالوا: يا رسول اهللعز وجل عهًدا دلن يشرب ادلسكر أن يسقيو من طينة اخلبال((

 .))عرق أىل النار أو عصارة أىل النار(( قال:
 عباد اهلل ..

 إن العبث بالعقل وإفساده جرؽلة كربى تعد من أفظع اجلرائم.
ومن أعظم الوسائل اليت تفسد العقل وتغريه تعاطي ادلسكرات أو ادلخدرات، فتناوذلا يغطي العقل 

أجلو، فال يعرف ماىيتو يف ىذه احلياة، وال يدرك وظيفتو فيها، وػلجبو عن أداء واجبو الذي خلق من 
فيكون بذلك قد فرَّط يف احملافظة على إحدى الضرورات اليت أمر بصيانتها والعناية هبا وعدم االعتداء 

 عليها.



 يأىل التوحيد ..
م كياهنا، وشل لقد حرص أعداء األمة اإلسالمية شرقًا وغربًا ويف كل مكان على إفساد ىذه األمة، وىد

حركتها، والقضاء عليها، وضرهبا من حيث ال تشعر، وإفساد شباب ىذه األمة، وطلر أجسامهم 
وعقوذلم، وقد ظهرت زلاولة إفسادىم لشباب ادلسلمني بضرب كل ميدان ومرفق، بغزو نشٍط ومكثف 

 من مجيع االجتاىات، ومن كل النواحي الثقافية واألخالقية والفكرية.
إىل كافة اجملتمعات اإلسالمية، وتفننوا ويصدرونو دلسكرات وادلخدرات الذي صدروه ولعل سالح ا

يف إرسالو بشىت الصور وسلتلف ادلسميات من أكرب األخطار احملدقة باألمة اليت تواجهها الشعوب 
 اإلسالمية، زلاولة من أعدائها للقضاء على دينها وأخالقها ومواردىا.

احلياة االجتماعية تأثريًا سلبًيا، فانشغال ادلتعاطي بادلخدر يؤدي إىل إن تعاطي ادلخدرات يؤثر على 
اضطرابات شديدة يف العالقات األسرية والروابط االجتماعية. فكم مزَّقت ادلخدرات وادلسكرات من 
ِصالت وعالقات، وفرقت من ُأُخوٍَّة وصداقات، وشتَّتت أسرًا ومجاعات، وأشعلت أحقاًدا وعداوات، 

َنُكْم اْلَعَداَوَة َواْلبَ ْغَضاَء يف اخْلَْمِر َواْلَمْيِسِر َوَيُصدَُّكْم عَ : قال تعاىل ْيطَاُن َأْن يُوِقَع بَ ي ْ َا يُرِيُد الشَّ ْن ِذْكِر ِإظلَّ
الِة فَ َهْل أَنْ ُتْم ُمنتَ ُهونَ  [. وإن جًوا تنتشر فيو ىذه األدواء وادلهلكات ذلو جّو 0ٔ]ادلائدة: اللَِّو َوَعْن الصَّ

 سوده القلق والتوتر، وؼليم عليو الشقاق والتمزق. ي
 عباد اهلل ..

يسهل عليو أن يبذل  كالبهيمة العقل لو والدين ..   يعيشإن من يلقي بنفسو يف مسوم ادلسكرات 
كل غاٍل ونفيس، ويضحي بكل عزيز من أجل الوصول إليها واحلصول عليها، حىت ولو كان ذلك من 

فقد يسرق أو ؼلتلس، بل ويتخلى عن مجيع القيم واألخالق ليحصل أضيق ادلسالك وأخطر الطرق، 
على ادلادة اليت يصل هِبا إىل ما يريد، ويسري يف ىذا ادلسلك الوعر إىل أن تضعف قواه اجلسدية والعقلية، 
فيصبح غري قادر على العمل، فيكون عالة على أسرتو ورلتمعو، وقد ينتهي بو احلال إىل اإلعاقة الكاملة 

لتشوه، بعد أن يفقد كل شليزاتو اإلنسانية من عقل وخلق، ومقوماتو االجتماعية من عمل مثمر أو أو ا
وظيفة نافعة أو صناعة راحبة، كما يفقد أىلو وعشريتو وأصدقاءه، ويف ذلك ضياع للفرد الذي ىو كيان 

بناء اجملتمع ىًشا ضعيًفا، األسرة ولبنة يف قيام اجملتمع، وإذا فقدت األسرة كياهنا حل هِبا التمزق، فيصبح 
ال يستطيع أن يقف أمام العواصف ادلعادية والتيارات الوافدة، ويصري فريسة سهلة ألي عدو يًتبص بو 

 الدوائر.



رَّة الشذوذ اجلنسي وجنون الشهوة الذي رمبا وصل إىل نكاح 
ُ

ومن مثار ىذه اجلرؽلة ادلنكرة ونتاجها ادل
ألساتذة يقول: ُكلفت بالعمل بإحدى الدور اليت ُتدعى بدور األيتام، احملارم والعياذ باهلل. وىذا أحد ا

وبدأت العمل فأحببت ىؤالء األيتام وأحبوين، أطفاٌل كأعمار الزىور، أؤانسهم وأُفرح قلوهبم، لكنو 
استوقفين طفل يتيم أراه دائًما مهموًما مغموًما كثري التفكري، وأجده أحيانًا يبكي، بعد أن استوقفت أحد 

لباحثني النفسيني يف الدار وسألتو عن ذاك الطفل، وقلت: باهلل عليك، أخربين عن حال ىذا الطفل، ا
سكت قلياًل وقال: أرجوك ال ُُترجين، كررت عليو الطلب فقال: إن والد ىذا الطفل كان يتعاطى 

 كما ترى.ادلخدرات ووقع على ابنتو مث محلت، وحالتها النفسية سيئة جًدا وأصلبت ىذا الولد وىو  
 ومَجرة يف حنايا القلب تلتهبُ  دمع ي أمام جدار الليل ينسكبُ 

 تسع ى إيلَّ ومن عييِن تقًتبُ  وص ورة لضي اع العمر ق اِتة
 كأنيني بنْي أى ل الدار مغًتبُ  ووحشة يف فؤادي أسًتي ح ذل ا

اللهم شلا ابتلي بو الناس،  قاتل اهلل ادلخدرات، قاتل اهلل ادلخدرات، وإنا هلل وإنا إليو راجعون، وعافنا
 رمحاك ريب.

 
واعلموا أن من أعظم أسباب وقوع كثري من الشباب يف وحل ادلخدرات ىو  فاتقوا اهلل ياعباد اهلل

إعلال الوالدين وسوء الًتبية، ومن أراد الدليل على إعلال بعض اآلباء فلينظر إىل الشباب وىم يف الشوارع 
من الليل، بل   واهلل   لقد رأيت أطفااًل دون الثامنة وىم يف الشوارع وعلى األرصفة إىل ساعات متأخرة 

يذىبون وغليئون إىل الساعة الواحدة ليالً، ال حسيب وال رقيب، يتعلم ىذا الصغري وادلراىق التدخني حًبا 
ات؟! للتقليد واالستطالع، مث سيجارة احلشيش، وىكذا تبدأ البداية بل قل: النهاية، فأين اآلباء واألمه

أين احلب واحلنان؟! ىذا طالٌب يف الصف الثاين ادلتوسط يقول: إن بعض زمالئو يبيع عليو سيجارة 
لاير ػلصل عليها من والده ووالدتو وأخواتو الكبار، ومل يعلم  ٖٓٓإىل  ٕٓٓاحلشيش اليت تكلف ما بني 

 األب بتعاطي ابنو ذلذا البالء إال بعد دخولو دار ادلالحظة.

األيام نعيش أيام االمتحانات، فهناك من الطلبة من يعمد إىل تعاطي ادلنبهات أو  وىا ضلن ىذه
ادلخدرات، وذلك لدفع النوم كما يظنون، أو النشاط كما يزعمون، ولكنها البداية النكدة لو كانوا 

 يعلمون، فأين اآلباء واألمهات عنهم؟!



أعظم أسباب الطريق ..فإن من نوا ذلم مث الوصية ألخواين الشباب أن ػلذروا جلساء السوء مهما زي
انتشار وباء ادلخدرات وادلسكرات بال منازع وأكربىا بابًا يف دخول الواقعني فيها أصدقاء السوء. نعم، 
عشرات التائبني والنادمني يصدرون قصصهم: وتعرفت على قرناء السوء، وأغراين أصدقاء السوء، وقال 

 يل أصدقاء السوء: جرب... وىلم جرا.
 وكما قال قال عليو الصالة والسالم : " مثل اجلليس الصاحل .. " ..

، إنَّ اهلل جل وعال أمرنا أن نتعاوَن على الربي والتقوى بقولو: " َوتَ َعاَونُواْ َعَلى ٱْلرِب ادلؤمنونأيّتها 
 َوٱلت َّْقَوٰى َوالَ تَ َعاَونُواْ َعَلى ٱإِلمثِْ َوٱْلُعْدَواِن" .

الربي والتقوى أن ال ندَع ذلؤالء اجملرمني إجراَمهم، ال ندعهم ينُخرون صفوَف فِمَن التعاون على 
نون من نشِر بالئهم بني األمة، بل نأخذ على أيديهم نصيحًة وُتذيرًا، مث  ادلسلمني، ال ندعهم يتمكَّ

وترَكهم بالٌء على  إبالًغا هبم حىت ال نًتك ذلم اجملاَل واسًعا. إّن التسًتُّ عليهم وإخفاَءىم وإخفاَء عيوهبم
األمة بالء عظيم، يستشري يف األمة حىت يصُعب عليها العالج، فال بّد من نصيحٍة دلن قبل النصيحَة، 

 وكشِف أحواذلم؛ ألّن ىذا بالٌء عظيم. نسأل اهلل العفَو والعافيَة جلميع ادلسلمني من كّل بالء.
 

 


