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 العنصر األول: دعوة اإلسالم إىل احلفاظ على العقل 
يا ليل عليى وجيل ا،قسقيا  وإ يا ومن ا؛ إن العقل من أجل وأعظم النعم اليت أنعم هللا هبا على اإلنسان عباد هللا: ًا ملعلوم أن عقل اإلنسان ليس  مل

مييا  هيو ثااةييا الوة عييا أو العان يا عنييمل  خاييا مليي   القجيا وهييو هللا جييل جإلليل  ولييس  ميين وييع اإلنسيان وهييو ثااةييا الوة ي  أو املسيي ع  إ ييإل 
العقييل ميين أعظييم و وييم الوييتونام ااايي  اليييت أوجييف ال؛ييان  و ظجييا؛ أ لالعقيي؛ و  اسيي وةعل هللا إإ إ ا أ  ن لييل هللا  عييا  ةيييفل  هاييا   ا جيياة

ط ةييل ال ييتوب ةيين اإلنسييان وا،سييوان   وهييو منيياف ال ًلسييي    اإلنسييان إ  ًلييي وييع  هلييت ا،لييم   و ًييون عقلييل  ة يياا   و يييفا  ييا نون إ  ييت ه
ص  ََّيِلى ال ًالسي وإ  ناف ةل   ةل  ت   عنل القلم وع  عوة إلسل عقلل   َعْن عَ  يص  ةن أيب طالف نضي هللا عنيل   َعين  النِيِّ 
  اَّلِل َعَلْسيل  َوَسيِلَم اَيا َ ل 

ص  َوِع ََيَْ ل َم   َوَعن  اْلَاجْ   ُنون  َوِع  َيْعق َل " ] الهخاني [ ." نُ  َ  اْلَقَلُم َعْن َثإَلثٍَا   َعن  الِنائ م  َوِع َ ْس َيْسق َظ   َوَعن  الِصِّ 
نعاييا  ييا ا اسيي خمم ل    شيًت النعاييا اسيي خمامجا  ساييا  لقيير ليل؛ وه ييتان النعاييا اسيي خمامجا   ا ييإل  والييممان واإع يما  علسجييا؛  العقييلإن 

و عييم ر أمييا إ ا اسيي خمم ل   معصييسا وأسييت ر  سييل؛  طاعييا ووا ظيير علسييل  قييم شييًتم النعاييا وأة يير وقجييا؛  هيييفل   نييا  الت ييا وامل  ييت   
    يياخمت    ليي  منييوف ةعاييل الً ييتان قييم ملايير ن سيي  وه ييتم سلنعاييا و   ييكة وقجييا  هيييفل  ة ليير   ةائييت  الظلييم و ؛ علسييل سملسييًتام

    اإلنسان   وا  على  ل  ةقسا النعم من املا  وال ًنولوجسام ا،م اا من النر والمش وال س  ةو  واحملاو  والهلو وث وغ   ل 
    ايا  اةيُن أيب اليمنساسيا لسيل نا الصيام وميمص وتَّيجم عليى طاعيا هللا و هيتل   أشيم احملين واخوايام؛ أسيوب لًيم اصيا ماال :أيها املسـلمون

.  جيا  البهسيف    إن شيت م لي  طهسهياا ق ايا    أإ نيمعواَخَهلَيا   ن ْجل يل     قسيل ليلأن عتو  ةن الزة  مليا واَيَعير  ه اةل "اخمتاض والً انام" 
  .اييا  و   سييل عْقلييل وييع إ  عييت  نةصييل اميي   ل؛يي،ن    مييا مننييُر أِن  لقيياا شييت  شييتاسا  ييز      سييل عقليي  ق  قييا شييتاسا  ييزو   أسييقس     قييا 

أةقسيير   ولييتن اة لسيير لقييم لييتن أ يييفم لقييم  ا وسيياا . لاييا ابعجييا جعييل  قييو    وضيي  املن؛ييان علييى نهه ييل السسييتص   وفيين وولييل    اييا  عنيي
 ؛  وانظت القصا هاملا   و سام اخعسان والهما ا والنجا ا وَّ ا الص و  وغ ها ." أ . ه.ن  ل  اللسلا َتَ  ُجزأل سلقتآ  وما  يَ .اا  عا سر

  سًتام ونع مي على العقل ةإل ضتون ق  ًسي ةنا نعام إ   عاطي املخمنام وامل ؛ وال سهسح  أن  عبل عقلل عن اليفهت انظت هسي أَب 
اخةهيييى مييين  لييي  اسييي سإل  ةعييي  النيييا   يييا  نعيييم لقيييم ا مييياهت  مييين عإلميييام ايييت  السييياعا   و   عإلميييشيييت  ااايييون واملخيييمنام عبـــاد هللا:

  اَيياَ  َنُسييوُ  اَّللِ  ََّييِلى اَّلِل َعَلْسييل  ةْيين  َمال ييٍ  نضييي هللا عنييل اَييا َ َعييْن أَنَيي   ؛  اسيي سلجا ةعيي  املسييلان السييوم وإ  هييالون سل سييتن وال سيييف ت منجييا 
 َمال يٍ  اْخَْشيَعت ي   َأيب وعين  َوَ ْظَجيَت اليزص َ  " ] م  يع علسيل [ . َر اْ َْجيُل  َوُ ْ؛يَتَ  اْاَْايتُ   َو َياْيهُيا    " أَْن  ُيْتَ َ  اْلع ْلمُ َأْشتَاف  الِساعَ َوَسِلَم   " إ ِن م ْن 

َجالََسْ؛َتَةِن  َ   "أَنُِل  َ َ  َنُسوَ  اَّللِ  ََِّلى اَّلِلُ َعَلْسل  َوَسِلَم  َيُقو ُ    [ .أ م واةن ماجا ةسنم َّسسح" ] ٌ  م ْن أُِميت  اْاَْاَت ُ َسا وَاَا ة َ ْ   ا ْ 
قييم أطلقييوا السييوم علييى اااييت أ ييا ا م عييمة  ميين س  ال  بسييا    ًاييا جييا    ا،ييم ه  سيياواا ة يي  ا جييا    سيياوها امل؛ييتوسم التووسييا    

    ملسجتام   وغ   ل  من اخ ا    و  ا،قسقا هي املممتامواله     وم؛تو  ال؛ع    واملقوايم   وا
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هييفل اصيا  ك يم مصيمااسا ويم ه النيِّ َّيلى هللا علسيل وسيلم   أن ااايت سيهف لًيل شييت   لييفل  هانير ااايت واملخيمنام م  ياش هيل شيت؛ و 
ج نهيوا ااايت    اايا أم ااهائيه   إن نجيإلا وم  اش لًل سو     قيم أ يتع عهيم اليتيفاب   مصين ل أن عاايان ةين ع يان  بيف النيا   قيا    ا

ل  ممن هان ايهلًم   هيان   عهيم و ع يز  النسيا     علق يل اميتأ  غاو يا    ،نسيلر إلسيل أأ أن يم أن أشيجم  ة؛يجاة     يانبلع مي  جان  جيا    جعي
 ي  ل؛يجاة    ولًين ةعو ي    إأ وهللا ميا ةعو هلاا ة ل سسا أغلق ل ةونل   وع أ وى إ  امتأ  وضستا   وعنمها سطسا  سجا مخت    قالر 

أن لييس  ةييم ميين ةعيي  مييا     لاييا أن نأصهيييفا ال ييإلم   وإإ َّييسر ةيي  و وييس    أو ل ؛ييت  ميين هيييفا اااييت ه،سيياا   أو ل ق ييل ل قيي  علييي
م م ه،سيياا    ؛يت   سييًت     يف يي   ييي منيل أن اااييت أهوايا مصيسها  وأالجييا ضيتناا ي  سيق ل   قييا   اسييقسم مين هيييفا ااايت ه،سيياا االير   ايا 

 .   ييوهللا إ م ايي  اإلوييان وإةمييان اااييت   الييف نجييل إإ أوشيي  أوييم ا أن  ييتع َّيياوهل "تأ    يياج نهوا اااييت ق ييل ال ييإلم   ووايي  علييى امليي
 .اااها و ساا  واا ا مكملا من ع   سا ر   الواو    ال او؛ا والت  لا  و سههت  أواعر   ا ل الن   املعصوما انظتوا عااها شت  ااا

 العنصر الثاين: أسباب انتشار اإلدمان واملخدرات
ومنجيا ميا  عيوة إ   ؛هييفل اخسيها   منجيا ميا  عيوة إ  ا  اي ان ؛تم   اآلونيا اخ ي   مياهت  اإلةميان واملخيمنام و لي  خسيهاٍ  عم يمٍ ؛ و  

  .ومنجا ما  عوة إ  امل عاطي ن سل ؛اخست 
 اليت  عوة إ  ا  ا   جي   * أما اخسها 
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 اخست وا  اعام؛ ومن  إل ا وًن معت ا العإلع؛ وةومها   اسز اخشسا    هيفل هي أسها  شت  اااون واملخمنام عنم اخ تاة و 
 على الفرد واجملتمع واملخدرات اإلدمان: أضرار وآاثر العنصر الثالث

 أضييتاناا  ميين أضييتان جسييساا علييى ال ييتة وا  ايي    واييم  هييت العلاييا  والهيياواون اييمواا ووييم ااا  ميياهت  اإلةمييانإ   ييى علييى أةق عااييل مييا  مثييل 
  " و  أهلجيا  - واملخيمنام ةعيم أن  هيت ا،؛س؛يا -و ييفا ايا  اةين وجيت ا س ايي    ةيل أ تةهيا ةعويجم سل صينسي .املممنياها    يفل املواة 

سييا إشيي االل علييى أضييتاٍن  يياإم ة ن وأع يييفن ،وييتا ًم عيين طييو  هيييفا العنصييت مث  هييت ةعيي  موييانها . ئييا وع؛ييتون موييت  ة نسييا وةنسو ييا " ما
 - إ  عم  أاسامعلى ال تة وا  ا  املخمنام وآ ن ووًن أن نقسم أضتان  واج ااعسا واا صاة ا وَّسسا م نوعا؛ وع  ً ال ال ًت     

   اخضتان الم نسا   عم  جوانف ةنسو ا وأ تو ا منجا اال  و  :األضرار الدينية :أواًل 
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ييت  َوَ ُصييمُِهْم َعييْن    إ ِ َيي} اييا   عا  الصــد عــر هللا ــر هللا وعباد ــ  :   ُم اْلَعييَماَوَ  َواْلهَيْ َويياَ     اْاَْاييت  َواْلَاْسس  ًُ ييَن ْهييت  اَّللِ  ا  ُت  ييُم الِ؛ييْسبَاُن أَْن  ُوا ييَ  ةَيسيْ
 .عن  هت هللا واملممن اليفي  علع الهل سملخمنام من أةعم النا  عن اإس جاةا خمت هللا   ومن أغ لجم  (.91املائم  ) {   َوَعن  الِصإَل 

َييا و   ليي   قيو  َّييلى هللا علسييل وسيلم عــدم إجابــة الـدعا  : ومنهـا:  ن َن ث    " أَ ي َجييا النِياُ  إ ِن اَّلِلَ طَسص ييٌف َإ  َيْقهَيُل إ ِإ طَسص هاييا   َوإ ِن اَّلِلَ أََميَت اْلُاييْكم 
َيا  َيْعَالُيوَن َعل يسٌم ا م َن البِسص َهام  َواْعَاُلوا ََّيا، اا إ  اَي أَ ي َجا الت ُسُل ُهُلو }  أََمَت ة ل  اْلُاْتَسل َن  َيَقا َ  يْن طَسص هَيام  }  َواَيا َ  {أص  ث  اَي أَ ي َجيا الِييف  َن آَمنُيوا ُهلُيوا م 

 َن ص  اَي َن ص   َوَمْبَعُايييُل َويييتَاٌم  َوَمْ؛يييَتةُُل َويييتَاٌم  َوَمْلَهُسيييُل َويييتَاٌم  الِسيييَاا   ايَ  مُثِ  ََهيييَت الِتُجيييَل  ُب سيييُل الِسيييَ َت َأْشيييَعَه أَْغيييَ َ َوُييم   ََم ْيييل  إ َ   {نَييياُهْم َمييا َنيَفايْ 
ْ،َتَام    . (أ تجل مسلم) " َ،ِق ُ ْسَ َجاُ  ل يَفل  َ    َ َوُغيف َي س 

ا يمص ةيل أوإةل   وإن هيان أ ياا ا عياف املخيمنام نثيا هيان ايمو  سيستا ل ي ل    يان هيان أسا ا  السنة السيئة ، والـدعوة إىل الالـاللة :ها: ومن
  و ايل أويفاناا وأ مياا إ ل وَّياا عيان   اعيل وأسيت ل وأم يلاليمل إ وانيل   وإن هيان ن تسياا  هعيل مت وسيسل   وهًييفا َّياوف املخيمنام ةائاياا واي

َيا ةَيْعيَمُل ُه  يَف  َعْن َجت  ت  ْةن  َعْهم  اَّللِ  اَاَ    اَاَ  َنُسوُ  اَّللِ  ََِّلى اَّللِ  طااا لل حبالجا    يَل هب  ْسيإَلم  ُسيِناا َوَسيَناا  َيُعا  َعَلْسل  َوَسِلَم   " َمْن َسيِن    اإْل 
ْسإَلم  ُسِناا َسسص َتاا  ْم َشْيٌ    َوَمْن َسِن    اإْل  َا َوَإ  َينيُْقُص م ْن أُُجون ه  ْاُل َأْجت  َمْن َعا َل هب  َا ةَيْعَمُل ُه  فَ  َلُل م  َيا َوَإ   َيُعا َل هب  يَل هب  اْيُل و يْفن  َميْن َعا  َعَلْسيل  م 

ْم َشيْيٌ  "   وَعينْ  يَن اْخَْجيت  اَّلِل َعَلْسيل  َوَسيِلَم اَيا َ   أَِن َنُسيوَ  اَّللِ  ََّيِلى  َأيب  ُهَت ْييتََ  نضيي هللا عنيل َينيُْقُص م ْن أَْويفَان ه    " َميْن َةَعيا إ َ  ُهيماص َهياَن لَيُل م 
ْاُل أُُجون  َمنْ  يْن أُُجيون ه مْ  م  تاا  َه َعُل َإ  َينيُْقُص َ ل َ  م  يْم َشيسيْ يْن آَ م ج  اْيُل آَ م  َميْن  َه َعيُل َإ  يَينيُْقُص َ ل يَ  م  يَن اإْل مثْ  م    َوَميْن َةَعيا إ َ  َضيإَلَلٍا َهياَن َعَلْسيل  م 

تا   [ لأ تججاا مسلم   َّسسسا" ]َشسيْ
وايم نوص أةيو مسيعوة اخنصياني نضيي هللا ؛ إ ا  هيف وسيا  اإلنسيان سيا  سيلوهلعف اإلويان   و وا،سا  شعها من ش أهنا  قتل احليا  :ومنها: 

 الهخاني (.  ا    س سي  اَّن  ما شتر " )  " إن مما أةن  النا  من هإلم النهو  اخو  إ لنِّ َّلى هللا علسل وسلم أنل اا عنل عن ا
  هايا   ويم ه أني  ةين مالي  نضيي املسيًتام ملعيون ةلعنيا نسيو  هللاطي املخيمنام و  ا عيا الطرد واإلبعاد عـر رةـة هللا  عـاىل : ومنها: 

  ااايييت  َعْ؛يييتَ ا   عاَّيييَتها   ومع صيييَتها   وشيييانهَبا   ووامَلجيييا   واحملاوليييَا إلسيييل    –َّيييِلى هللاُ علسيييل  وسيييِلم  –لعييين نسيييوُ  هللا   "هللا عنيييل ايييا   
؛رَتاَ  لل وساا َسجا   وسئَعجا   وآهَل ََثَن جا  

ُ
 . ( الرتميفي) ".وامل؛رت ي  ا   وامل

ا ل َاييْن   شــرب اومـور و عــاخد املخـدرات ســبب للعقـو ت :ومنهـا: أن  َعييْن َجياة ٍت اَياَ  ََّييِلى اَّلِل َعَلْسيل  َوَسييِلَم   " إ ِن َعلَيى اَّللِ  َعيِز َوَجييِل َعْجيما
ً َت أَْن َ ْسق َسُل م ْن ط سَنا    الِنان  " ]مسلم[ اْاََها   " اَاُلوا اَي َنُسوَ  اَّللِ    َوَما ط سَنُا اْاََها   ق اَاَ    " َعَتُب أَْهل  الِنان  أَْو ُعَصانَُ  أَْهل  َ ْ؛َتُ  اْلُاْس

 هنا  العم م من اخضتان الصسسا اليت  سههجا املخمنام   وهاهم شستاا منجا   األضرار الصحية للخمور واملخدرات :اثنيا: 
 عيوب ةون  اليمم   وايم  وا جيا ؛  سيهف   إسيتا  ا يتم  ؛ سيهف جسيوا العسنين ؛   قيم ال؛يجسا للبعيام  ؛  سيم املعيم   ؛ سهف متض السل 
سلنسييها للنسييا   ًييون أط ييا ن معييوان   ال الييف   وميينجم ميين وييوم   ةبيين أمييل ةسييهف السيياوم اليييت  ن قييل و  ؛سييًتان أوسييا ا    ساييوم ال

عتضييا لرمييتاض    وييعي املناعييا لييمص ا سييم   ممييا معلييل هاييا   ؛  وسييه  ن جييي  عاطسجييا إ  ا نييون  وييعي القييمن  العقلسييا اييا هاييا أ  إلسييل .
ائي الًلييى   و سييهف  عبييل وميي؛ و ال جييا  الًهييم و لس ييل ؛ و ف ههييوف القلييف  سييه؛ و  سييهف  لسييي  ييإلاي الييمماغ ؛ هاييا و صوَّيياا ال  اهييا 

 ثت القام أتث اا هه اا    سسبم اخضتا    و جسج الهواس  .هاا  ك   ؛ستطان التئا و  ؛ ال ؛ل الًلوي 
   والايياأ  سييل مخييتاخو   سييل مييا  ،ووييت معييل ووضييان يفجاجسييان   للاييممنن عيين أضييتان اااييت إللقييا  ضاضييت    متهييز خطهييا واييم ُةعييي أوييم ا
   ًان ا وا  نعم ق هل وَّلر التسالا ظت إ  املممنن سائإلا وسنجا ن   سللر و اةر  مث وضعجا   ااات املا   سهسرووض  ةوة    

ال ييو ت العصييِّ ؛ و لقلييع واإه تييا  ييونث اااييون واملخييمنام هايي ا ميين اخضييتان الن سييسا والعقلسييا منجييا  ا  -األضــرار النفســية والعقليــة :اثلثــا: 
اليهإلة  أو ضيعي اإلةنا  والرتهسيز   ؛ هاا أاا  وليم ش إ وجوة  اأَّوام أو ن  ا أشها الهصت ا وا،سسا هساا  ا إلو  الساعسا و ؛ و والن سي

؛ ضيعي اإسي جاةا للايكثتام ااانجسييا؛ و ،ياإم ة قيمان الييفاهت  أو ا نييونواضيبتا  الييفاهت  وهايت  النسييسان   وايم  صيا  امليممن   ةعيي  ا
 ان صام ال؛خصسا .؛ و وال؛عون سإلوهاف وا  والعزلا  اإنب؛ و واملًان و قم ت املسا ام والستعاسو   قم ت الزمان و 
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   لي طت اا منجاوام سجلر وواةث ها    ةسهف أتث  املخمنام على العقل واإلةنا    نيفهت  ساا 
   مث أَّسهر س نون ةعم أايم . صتخ   إنم أ تع من جلمي اخ عىة لر   ا  جامعسا إومص املس ؛ سام   وإ ا هالس وننسا وهي  -
  وميا هيان منيل إإ أن نميى ن سيل ميين ةين جماوعيا مين أَّيماائل  قيا   يم  أن ا،يائط   جيل فيوي   وهيانشيا    أمت ًيا  نياو  املجلوسيام -

   ع التاة  والع؛ت ن  سقط ا سإلا الباة
  ةعويينا هسر شخصيين ن سييمث إ  لقييم أَّيياييا  ميين  يير عجييإلم القبييانالنييا   لأنقيييفشييا  ألقييى ن سييل  يير عجييإلم القبييان؛  لاييا  -

   م نص ي الااأ  ر عجإلم القبان  وايف الهع 
   الب لا  ولر إ  ابا مت ص ثم جاألقر سسم  مممنا ةب ل جا التضسعا على اخنض  ةسهف منجا أن  -

ً ْن مََلُاوا أَنْيُ َسُجمْ وغ   ل  ها  من ا،واةث اليت هانر ةسهف ااات واملخمنام   }  (101) هوة   {َوَما مََلْاَناُهْم َوَل
 هنا  عم  أضتان اج ااعسا للخات واملخمنام منجا  األضرار االجتماعية  :اً رابع

ًم أواعر املخمنام من أست   حبان ال وسسا والعان   وهم ه ًر للهسوم مين أسي ان   َي ياع اخ  ملخيمن  سهسي    هتك أعراض البيوت :
اا  هسعل غ  عتض يفوج ل أو اةن ل   هًيفا هي الواائ  واخويماث السيوم والييت جتيتي عليى مسيتش ةس ل   وسسان ل   وأ ثل   مث    قت    إل مم شست

   ا،سا  ا،قسقسا    جي مصائف وم نت وضن   وةإلايا ونيفاايا وبر على اخما   ةسهف املخمنام
نوص   و آ ييت وهييو  قييو  لييل   يفةأ   يفةأ جييلٍ ةًييت الصيم ع نجييإل  هييو     ييم ن   ياااون واملسييًتام واملخييمنام     سييم العقييل ولقييم نأص أةييو

ل ييواةن   واجعلييم ميين   أن أوييم السييًانص جعييل  هييو    و  يييف ةولييل ةسم ييل لس سييل ةييل وججييل وهييو  قييو    اللجييم اجعلييم ميين االقيتطِّ ن ييل هللا
 )   س  القتطِّ ( . ون ص ةعوجم والًلف  لس  وججل وهو  قو  لل  أهتم  هللا.   امل بجت ن
َ ق ايا    هنيير أَّيون عتضييي   ومليا ُسي تل أةييو ةًيت الصييم ع نضيي هللا عنيل   هييل شيتةر اااييت   ا اهلسيا ق اييا    أعيو  سهلل    قسيل لييل   و  

ن جًيير وةسعيير اهللا عنييل    ًييم هييي اخعييتاض اليييت وأو ييظ مييتو ف    ييان ميين شييت  اااييت هييان موييسعاا   عتضييل ومتو  ييل   وَّييمب نضييي 
    عا هتو ن   أو وها خممن  أو جت  ةسهف شتةا مخت

ًم من أست  مهونم أووا ا   وانقلهر نأساا على عقف     هملر ال تويا إ  ويزن   واخل يا إ      شريد األبنا  و فكك األسرة :ومنجا   
حملتميام   هيم مين أسيت  ن ت    واحملها إ  عماو    مل  ل  ةسهف  عاف املخمنام   واسي عاا  ا،؛يسو والقيام   وغ هيا مين أنيوا  السياوم ا

   عييم ااييتا  جييمنااا   ومييزب ال ييو ت أهلجييا   و  ييتب أةنا هييا   و ؛يي ر ةنانييا    جييت  اخةنييا  ميين اخ  املييممن   وهجييتم الزوجييا  ييتاش ا ييتم
وضياعر اخم ةسيهف   ت  اخةنا  ةس جم جنا  من أةسجم    واعوا ضيسسا أَّيسا  السيو    وأهيل ال سياة   و لق ي جم أ يمي العياةان سخعيتاض  

 عمم  الجا خعها  اخست    وهات  امل؛اهل والقإلال    ًانر ضسسا هي اخ تص .
أوإةل   أو ن سجيا للخإل يام الييت لعمم اسام املممن حبقوب يفوج يل و   ان ها اا من واإم البإلب واعر ن سجا  ثرة حاالت الطالق :ومنها:  

 . مث ةن الزوجن ةسهف اإلةمان وآ نل 
املممن عنصت  اسٌم   ن سل   م سيٌم ل ي ل مين أ يتاة ا  اي    وإ ا هايت امليممنون   ا  اي  هيممر مقوما يل   فساد اجملتمع وضعف  :ومنها: 

 ؛ال ي   عليى العيتض   اليف امليممنانب يا   ن ؛ هايا  يكةي إ     و انم اوال   وة   سل الوهن والويعي   مميا معليل  ت سيا سيجلا خعمائيل
مايثييا وامل يياجت  إ  امل يياجت  ةعتضييل للسصييو  علييى املخييمن   وهييم وايي  ميين وييواةث ال -وهييو  لجييه ونا  جتعييا املخييمن  - يان املييممن اييم  لجيي، 

 اخ وام ما  نمص لل جهن املكمن   وهللا املس عان .أبعتاض الهنام و 
ن َّيي و  النيييا     س جييون   اساة ييل لسييسان ل   و  جيييون    سيييهف اليييفعت ةيي سيييًتان واملخاييون وم عيياف املخييمنامال  زعزعــة األمــر :ومنهــا: 

 م؛اجت ل م  اآل ت ن    قم  ق يل ةت تياا ةسيهف  قيمل لعقليل   وايم  سيهف إنسهياا أثنيا  اساة يل    قيم   صياةم عيمة مين السيسانام ةسيهف اساة يل
 ل   أو  تع من ةس ل  سهلت عنل أهلل    و اا من ضتنل .ا وجا    إضا ا إ  ما  سههل السًتان واملخاون من  عم على اآل ت ن   ةقو  أو  ع
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املخييمنام مين اخسييها  التئسسييسا لوايو  ا ييتائم اخ يتص   ا  ايي     قيم أثه يير المناسيام اليييت أجت يير     وقــوا ااــرا ا و انتشـارهاومنهـا: 
تائم الق يل واإغ صيا  أن املخيمنام هانير ونا  هاي  مين جي أثه ير المناسيام هاياعلى ةع  امل عاطن العإلايا الوثسقيا ةين اإلةميان وا تويا    

 .وغ هاالتشو  وغسسل اخموا   توا هال زو ت و ز سي العالا و هاا أن هنا  جتائم أ تص  ت هط هبيفل ا؛  السبو واب  البت ع والستاا و 
واملسًتام   مميا  يكثت عليى أمين وسيإلما النيا      ان نسها هه   من ا،واةث  ق  ةسهف  عاطي املخمنام احلوادث املرورية :ومنها:  ثرة 

 % من وواةث السسانام  نجم عن  عاطي اااون .90البتاام   و  ةناسا أجت ر ة تنسا  هن أن 
  واييم العقوةيياسييلوهاا عييموانساا   و سيي اسر   مقاومييا نجييا  اخميين هييتسا ميين   نيي جج عصيياسم ال جت ييف  عــرض رجــال األمــر للخطــر :ومنهــا: 
 . ظا على أمن ا  ا  واس قتانلااليف ن  قممون أنواوجم   سهسل احمل  هيفل ال؛ت ما وةن نجا  اخمنم الساوا مواججام ةامسا ةنشجم
   قم أعلنير اخميم امل سيم  أن اخميوا  الييت  ن يع    بتاا جسسااا  جمة اا صاة العا  ؛ًل جتان  املخمنام : األضرار االقتصادية  :ساً داس

  جي  كثت على اإا صاة ال تةي وا ااعي؛  ،ضتانها على املس وص ال تةي ها     ملسان ةوإن سنوايا  300ن حبوايلاملخمنام  قمجتان  
   و عتضل للبتة من عالل مما  كثت على ة لل املاةي .ااسان جسال  وا  إل    ً ل ةسهف ضعف إنتاجية الفرد وقلة دخل  : منها: 

ًيم ميين أسيت  س يير مين ا ييو     يال تة  ن قجييا   شيت  اااييت ؛ وَييتم ميين  عيو  ميين البعيام وال؛ييتا ؛ ســرة املاديــة : ســو  حالـة األ ومنهـا: 
   على املخمنام الموإنام  ونةيجا املممن  ن ع آإ  طاو ا   وةبواا من الزاة  او ا     رتش اخنض   و ل سي الساا  

 ما ل  هم ضعي عنمهم   ونسها ال سا ثقمان الاله ام أن م عاطي املخمنام أال إن اجساالمناس  وضح ضعف األدا  الوظيفد :  ومنها:
 املخمنام    ًم هم اليف ن  صلوا من أعاا م   وستووا من ومائ جم ةسهف  عاطسجم للاخمنام .  س عالون إ اليف ن من املوم ن

 لاخمنام  كثت سلها على اإا صاة المويل و  اال  ساا  لي جنا  أضتان اا صاة ا ل   ب( أضرار املخدرات على اقتصاد الدول :
مهيالت ضيخاا   عالسيام مًا سيا املخيمنام   و   يو   التعا يا الصيسسا واإج ااعسيا للايممنن   و  نعا يا املوايو ن  ن يع اليمو  أن  منجا 

ان   النا عييا لًييان  ييا أثتهييا الًهيي    ة يي  عجلييا ال ناسييا هيييفل املهييالت لييو َّييت ر   امل؛يي  ميين امل ييونطن   اوييااي املخييمنام ونييزإ  السييجون 
 . ملسان ونصي ملسان جنسل سنوايا   ي مصت ماإلا  هلت ااسائت السنو ا   عالسام املخمنام ووايل  ة وايفةهان الهإل

 و ال عتض لإلَّاةا وا،واةث .اخن اض النا ج القومي نظتاا لوعي إن اجسا العاملن ةسهف ال  سف عن العال   أو ال ًاسل   أ ومنجا  
 يفناعا املخمنام  كثت أتث اا سل اا على الزناعام امل؛توعا .ومنجا  أن 

اخعهييا  اإا صيياة ا املرت هييا علييى  لييي السييسانام واملا لًييام ةسييهف وييواةث املييتون   إضييا ا إ  ال لييي اليييفي  لسييع املا لًييام العامييا  ومنجييا 
   مما  ؛ًل عهتاا اا صاةايا على اخ تاة والمو  . واااَّا ةسهف سلو  املممن العمواأ

 واملخدرات : عالج ظاهرة اإلدمانالعنصر الرابع
 إن عإلع هيفل الظاهت   ًون ة ًا ي  تام ا  ا  و ل  سلبتب ال السا  أيها املسلمون:

سيل؛ وهييفا ميا  عليل عايت ةين اابيا  مي  شيان   سنه ي  يفه  شان  ااات وختو  ل من غوف هللا عل :أواًل: الوعظ والتخويف مر عقاب هللا
نوص اةيين أيب وييان دسييناةل  عيين  ز ييم ةيين اخَّييم  اييا     هييان نجييل ميين أهييل ال؛ييام  ا أب   وهييان  و ييم إ  عاييت ةيين اابييا   اااييت؛  قييم 

ها هيل   قيا   اه يف  مين عايت ةين      يمعا عايت) أي ااايت (   قمل عات   قا   ما  عل  إلنق  قالوا  اي أم  امليكمنن   ياة    هييفا ال؛يتا 
اابا  إ   إلن ةن  إلن  سإلم علس   أميا ةعيم   ياأ أ يم هللا الييفي إ إليل إإ هيو   غيا ت الييفنف وااةيل ال يو  شيم م العقيا   ي البيو  

اا ةلت التجل ه يا  عايت  جعيل  قيتأل اةعوا هللا خ سًم أن  ُقه ل ةقلهل و  و  علسل.  ل مث اا  خَّساةل ؛  3إ إلل إإ هو إلسل املص    غا ت 
 ليم  يز   تةةهيا عليى ن سيل  مث ةًيى   و تةةل  و قو     غا ت اليفنف وااةل ال و  شيم م العقيا      ايم وييفنأ عقوة يل ووعيمأ أن    يت يل.

 يفليا  سيمصةول وو قيول واةعيوا هللا مث نز   ،وسن النز  ي أي ات   ،وسين ال وةيا ي  لايا ةليت عايت  ي ل ايا     هًييفا  اَّينعوا إ ا نأ ي م أ ياهم يف ص 
 .(والسسوطي   المن املناون  ل؛  س  ل أةو نعسم   ولسا اخولسا   وأونةل القتطِّ   نوا)أن   و  علسل  وإ  ًونوا أعوا  لل؛سبان علسل  .
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َسيو ص  ليل ن سيل أن  ُيممن املسيًتام أو ًن ا م  من العقيا  هيو نة  هيل َميْن  ُ سول :اثنيا: فرض عقوبة رادعة ملر يتناول اومر واملسكرات
ييل نسييو  هللا  علييى أتَّييسل هيييفل  املخييم صنام  ولييس  ال ؛يي  صي أو اإن قييام ميين َّيياوهجا؛  جييو شييخص مييت     واجييا إ  العييإلع؛ ليييفل  َعا 

َ النِيِّ   ََّيِلى اَّللُِ  املعاأ   ن و  الصيساةا   يَي اَّلِلُ َعْنيُل " ُأف   َعَلْسيل  َوَسيِلَم ة َتُجيٍل اَيْم َشيت َ    اَياَ    اْضيت ةُوُل   اَياَ  أَةُيو ُهَت ْييتََ    َعيْن َأيب  ُهَت ْييتََ  َنض 
نِييا الِوييان ُ  ة سَييم ل    َوالِوييان ُ  ة نَيْعل ييل    َوالِوييان ُ  ة اَيْوة ييل     َيَلِاييا اْنَصييَتَ    اَيياَ  ةَيْعييُ  اْلَقييْوم   يييَفا   َإ  ُع سنُييوا    َأْ ييزَاَ  اَّلِلُ   اَيياَ    َإ  َيقُ َ ا  ًَ ولُييوا َه

 .) الهخاني(َعَلْسل  الِ؛ْسبَاَن " 
  .وحماسبتها املتلبسني هبذه اارميةوهللالك بالبط  اثلثا:  كثيف الرقابة األمنية مر جهة الدولة

ومجسي  وسيائل  حملاضيتامنو  واواابف والم ومتاهز ال؛ها  و ل  عن طت ع اإلعإلم املتئي واملساو  واملقتو  رابعا:  ثرة التوعية والندوات؛
 .اإ صا  ا،م اا؛ نم  إ   وضسح خماطت ااات واملخمنام على املس وص الاقا  والم م واإج ااعي واإا صاةي

يي َّيلى هللا علسيل وسييلم اييا   سييتوإن عينجمةرتةسييا الينو  عليى القييسم؛ خن اخةيو ن م :خامسـا: التنشــئة األسـرية ًُ يْم نَاٍ  وَُهل  ًُ ْم َمْسيُتوٌ  َعييْن " ُهل 
َماُم نَاٍ  َوَمْسُتوٌ  َعْن َنع ِس  ل    َنع ِس  ل   َجا َوَمْسُتوَلٌا َعْن َنع ِس  َجيا  َوالِتُجُل نَاٍ     أَْهل ل  َوُهَو َمْسُتوٌ  َعْن َنع ِس  ل    اإْل  َواْاَياة ُم   َواْلَاْتأَُ  نَاع َسٌا    ةَيْسر  يَفْوج 

ْم نَاٍ  َوَمْسُتوٌ  َعْن َنع ِس  ل " ) م  ع علسل(  َوالِتُجُل نَاٍ     َما   أَة سل  َوَمْسُتوٌ  َعْن َنع ِس  ل    م ل  َوَمْسُتوٌ  َعْن َنع ِس  ل  نَاٍ     َما   َسسص   ًُ  . وَُهل 
ووييفن   ا الصيا،ن واخ سيانخن الصياوف سياوف والقيت ن سملقيانن  ق يمي. وايم ويه اإلسيإلم عليى َّيسه  ختري الصحبة الصاحلةسادسا: 

نايييا َوَإ َ ُْهيييْل طعامييي  إإ  قيييي ".   مييين َّيييسها اخشيييتان ْف إ ِإ ُمْكم  أ يييم وأةيييو ةواة والرتمييييفي وا،ييياهم  )و  ا،يييم ه الصيييسسح  " َإ ُ َصييياو 
 التةص.  و  خت  اخَّسا  الصا،ن  ا ا من الواو    اإفتا  والهعم هبم عن مزالع السو  ومجاوي؛ ( وَّسسل

   إ  املجال .وأت يف سقااا  لقلفاوَّسها اخشتان ةا  وعاى  ز م  الباعا إ    وأت يف ن؛اطاا واوص ل ز مو  صسها اخ سان للقلف ةوا  
ا يل    ا ع هللا   ونااهيل   وتها ي  وسيًنا     وإاي  وال  ليا أو ال سيو ي    اياأ جا املممن  فأقولملدمر يف أهللان ا لمة ويف اوتام  أمهس  

ولييسًن ليي  الن ييو  إإ هلاييا سييو    عجييل سل وةييا    الهييا  م  ييوش   وإاي  أن   تغييت الييتوش    عنييم  ا  إ  وةييا  ن يي    وإ شيي س  ُ سييا    
يي اَّلِل َعْنيل اَياَ    َعيْن َأيب  َمْسَسيتََ    َعيْن ُعَايَت ةْين  ااَْ       ان جسنيا نةنياالقمو    الصساةا اليف ن ام الوا لرمت  ون نزولل   القتآن  قالوا  بِيا   َنض 

ْ لَنَييا    اْاَْاييت  ةَيسَييا ا َشييا  ساا    َينَيزَلَييْر َهيييف ل  اآْل  ييت  اُييْل } َييُا الِيييت     ُسييونَ   اْلهَيَقييتَ   َلِاييا نيَييَزَ  َ ْييت ُن اْاَْاييت    اَيياَ    الِلُجييِم ةَيينص  َ ْسيي،َُلوَنَ  َعيين  اْاَْاييت  َواْلَاْسس 
َايييا  ْ لَنَيييا    اْاَْايييت  ةَيسَيييا ا َشيييا    {إ مْثٌ َهه ييي ٌ   سج  يييي اَّلِل َعْنيييل  َيُقت ئَيييْر َعَلْسيييل     َيَقييياَ    الِلُجيييِم ةَييينص  ساا    َينَيزَلَييير  اآْل َيييُا الِييييت     ُسيييونَ   اَييياَ   َيييُمع َي ُعَايييُت َنض 
اَنصاَي أَ ي َجييا الِيييف  َن آَمنُييوا َإ  َيْقَتةُييوا الِصييإَلَ  }النص َسييا    ًَ يياَن ُمنَيياة ي َنُسييو   اَّللِ  ََّييِلى اَّلِل َعَلْسييل  َوَسييِلَم   إ َ ا أَاَيياَم الِصييإَلَ  َ َةص أَْن َإ  {َوأَنْيييُ ْم ُسيي ًَ  َ

ْ لَنَييا  ييي اَّلِل َعْنييل  َيُقت ئَييْر َعَلْسييل   َيَقيياَ    الِلُجييِم ةَيينص  تَاُن    َييُمع َي ُعَاييُت َنض  ًْ  اْاَْاييت  ةَيسَييا ا َشييا  ساا    َينَيزَلَيير  اآْل َييُا الِيييت     اْلَاائ ييَم         َيْقييَتَةِن الِصييإَلَ  َسيي
ي اَّلِل َعْنل  َيُقت َئْر َعَلْسل   َيَلِاا ةَيَلتَ  ي اَّلِل َعْنل   انْي َيَجسيْ {  َيَجْل أَنْيُ ْم ُمنيْ َيُجونَ } َ ُمع َي ُعَاُت َنض  َنا " ]م  ع علسل[اَاَ  ُعَاُت َنض   . َنا انْي َيَجسيْ

ائهن   و قييف    سجيا اييف اا    يا،ع ةقوا يل ال ي علسي  ال؛يسبان   سواعي    النيان يااي  أن  سي سو      ، ن أنر اي أ يي مين أولتي  التجيا  ق
 إاي  وسو     القلو  ةين أَّيهعن مين أَّياة  اليت ن  قلهجيا هسيي  ؛يا     يالسوم وسيا  وغيماا مميام   وإ  يمني أ ًيونوانج م  الناجن   و 

 ق  اعال لسوم الهعه والن؛ون    وم  قمم على عإلم ال سو  .ةل ةعم ،ظا من أهل ا،سا   أم من أهل القهونغماا 
 شجت اا ام وال هام   أ جيفل  تَّا عظساا لإلاإل  عن املسًتام واملخمنام ومجس  املعاَّي واملوةقام وإ سساا وفن مقهلون على 

                                                                     قم الصالة؛؛؛؛؛؛؛؛؛الدعاء؛؛؛؛؛؛؛؛                     وأ
 كتبه : خادم الدعوة اإلسالمية
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