


  

  ٥  املخـدرات سرطان العصـر
 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  املقدمة

إن احلمد هللا، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل 
فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا، وحده ال شريك له، وأشهد 

  .أن حممدا عبده ورسوله
﴿ا الَّذها أَيي متأَنإِلَّا و نوتملَا تو هقَاتت قح قُوا اللَّهوا اتنَآم ين

  ].١٠٢: آل عمران[ ﴾مسلمونَ
﴿ ةداحفْسٍ ون نم لَقَكُمي خالَّذ كُمبقُوا رات اسا النها أَيي

ريالًا كَثا رِجمهنثَّ مبا وهجوا زهنم لَقخي والَّذ قُوا اللَّهاتاًء ونِسا و
  ].١: النساء[ ﴾تساَءلُونَ بِه والْأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقيبا

يصلح * يا أَيها الَّذين َآمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا سديدا ﴿
ذُن لَكُم رفغيو الَكُممأَع لَكُم فَاز فَقَد ولَهسرو عِ اللَّهطي نمو كُموب

  ].٧١،  ٧٠  :األحزاب[  ﴾فَوزا عظيما
  أما بعد؛

إننا على موعد مع موضوع خطري من .. أحبيت يف اهللا
وكيف ال ، ومرض مدمر من أمراض اتمع.. موضوعات الساعة

.. بدنيكون كذلك؟ وهو عدو شرس يقتل الروح قبل أن يقتل ال
ويسلب الدين قبل أن يسلب .. ويفتك بالعقل قبل أن يفتك باجلسد
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وامسحوا لنا أن نستهل احلديث عن هذا املوضوع اخلطري . الدنيا
  :اتني احلادثتني املروعتني

اليت يكاد يقف أمامها القلم عاجزا مشلوال من  األوىل أما
  :اخلجل واحلياء

التاسع والعشرين  فهي قصة شاب من إحدى الدول العربية يف
من عمره اال على أمه طعنا بالسكني حىت مزق جسدها خبمس 

  .وعشرين طعنة
وإن الكلمات .. وإن القلب لريتعد.. واهللا إن احللق ليجف

  وما السبب؟ .. ابن يقتل أمه.. أمام هذه املأساة املروعة.. لتعجز
  !!إا املخدرات

دى الصحف العربية ؛فهي اليت نقلتها إح أما احلادثة الثانية
فهذه أرملة عجوز :أبشع حادث اغتصاب يصدم اآلذان والقلوب 

يف الستني من عمرها مات زوجها وترك هلا األبناء وأقامت على 
  .تربيتهم خري قيام حىت احتلوا مجيعا أماكن مرموقة

ويف ليلة خرجت األم املسكينة يف التاسعة مساًء لتزور أبناءها، 
رض أمامها عن ذئب بشرِي وقح لعبت شقت األنوفجأة ا

املخدرات برأسه فأعمت عقله وقلبه وبصره، فرأى املرأة العجوز 
وانطلق ذليالً لنداء اجلنس الذي يصرخ يف !! شابة فاتنة يف العشرين

  .أعماقه
فلم جيد أمامه إال هذه األرملة املسكينة اليت راحت تصرخ 
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ذَكِّره بأا وتستغيث وته، ولكن دون بأعلى صوا أكرب من أم
جدوى، ففعل ا الفاحشة رغما عنها وسرق ما معها من مال مث 

.. سرقة ةوجرمي.. وجرمية زنا.. تركها وانصرف؛ جرمية قتل
أَلَم أقل لكم إنه عدو شرس يسلب الدين قبل ! والسبب املخدرات

  .إنه خطر يهددنا مجيعا أيها املسلمون.. أن يسلب الدنيا
ة اإلسالمية مستهدفة من عدة جهات تستغل املخدرات إن األم

إلفساد جمتمعاا ولتحويل الشباب إىل طاقة غري منتجه وإىل شباب 
ضائع ال يفكر وال يعمل؛ ويزداد األمر خطرا إذا علمنا أن إحدى 
الدول العربية تستهلك سنويا من املخدرات ما يعادل مثانية مليارات 

كربى بكل املقاييس؛ وأخشى ما أخشاه من اجلنيهات؛ إا كارثة 
أن نتصور أن القضية تتمثل يف جمموعة من املُهربني حياولون مجع 
املاليني، ولو كان ذلك على حساب مستقبل أبناء األمة؛أو أن 
نتخيل أن املشكلة لن تكون أكرب من جمموعة مصحات حناول أن 

سى أن مين اهللا نقيمها هنا أو هنالك لكي نستقبل فيها املدمنني ع
  .عليهم بالشفاء

نعم أكرب من حماوالت .. إن املشكلة يف حقيقتها أكرب من هذا
ألن ما وصلنا إليه اليوم إمنا هو نتيجة . التهريب ومصحات اإلدمان

ومن مث فإذا أردنا العالج حبق جيب أن نفتش .. ملقدمات كثرية
  .وبصدق عن هذه املقدمات

دة وشريعة فإنه الواجب على الدعاة وعقي.. اإلسالم دين ودولة
إىل اهللا أن يتعرضوا ألمراض اتمع لتشخيص الداء، وحتديد الدواء؛ 
ألننا مجيعا ركاب سفينة واحدة ومن مث فاألمر حيتاج إىل مواجهة 
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  .صادقة ونصيحة خالصة نسأل اهللا أن ينفع ا اجلميع
  :أحبيت يف اهللا

ة يتمثل يف البحث الصادق إن احلل اجلذري هلذه املشكلة الكبري
عن األسباب احلقيقية اليت أدت إىل انتشار هذا الوباء السريع، وعند 

فمن املستحيل أن حندد الدواء قبل أن ، هذه األسباب يكْمن العالج
نشخص الداء، وأخطر هذه األسباب مبنتهى الوضوح والصدق ما 

  :يلي
وعدم قيام  ،الفراغ الديين عند كثري من هؤالء الشباب: أولًا

  .املسجد بدوره الذي ينبغي أن يقوم به
جل  -فال شك على اإلطالق أن التدين وااللتزام مبنهج اهللا

  .هو عنصر األمان والسعادة يف الدنيا واآلخرة - وعال
ومن * فَمنِ اتبع هداي فَلَا يضلُّ ولَا يشقَى ﴿: قال تعاىل

كْرِي فَإِنَّ لَهذ نع ضرأَع  ةاميالْق موي هرشحنكًا ونةً ضيشعم
  ].١٢٤: طه[ ﴾أَعمى

وللجميع أن يقارن مقارنة سريعة بني هؤالء الشباب الطاهر 
الطائع الذين تربوا يف املساجد، وبني هؤالء الشباب التائه الضائع 

  .الذين أدمنوا املخدرات، إن الفرق كبري وإنَّ البونَ شاسع
د أن نعلم أن املسجد هو احلضن التربوي الطاهر الذي فال ب

  .يعلِّم أبناءنا الفضيلة بعد أن انتشرت الرذيلة
فال ختافوا املساجد، وادفعوا الشباب إىل املساجد ليجلسوا بني 
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يدي العلماء والدعاة ليترىب على أخالق اإلسالم، فهي وحدها اليت 
  .حتول بينه وبني هذا الدمار

وق معىن الطاعة سلك ذأما إذا ضلَّ طريق املسجد ومل يت
الطريق اآلخر حتما الذي ال ينتهي ال مبثل هذه النهايات املأسوية 

  .وال حول وال قوة إال باهللا،املروعة 
أما السبب الثاين واخلطري من أسباب هذه الكارثة هو : ثانيا

طيع أنَّ نقول اإلعالم املُدمر لكثري من القيم واألخالق؛ ونست
باطمئنان أن كثريا من الوسائل املختلفة وعلى رأسها البث الفضائي 
تقوم بدور رهيب، إلشاعة الفاحشة ولإلغراء باجلرمية بكل صورها 
وأشكاهلا ويكفي ذلك أن تراجع اإلحصائيات الدقيقة هلذه الوسائل 

  .فليس هذا الكالم لإلثارة أبدا: لتتعرف على صدق ذلك
  !فالم اليت تعرض للعوامل والراقصات؟ألفكم عدد ا

وكم عدد األفالم اليت تعرض لتصور الفاحشة واالحنراف 
  !والشذوذ؟

وكم عدد األفالم اليت تعرض لتعلِّم أبناءنا اجلرمية واالحنراف 
  ! والفهلوة؟

وها هو الغزو الذي يغزو بالدنا عن طريق شبكات االنترنت 
، والنوادي، كاملقاهي:شيم اليت انتشرت انتشار النريان يف اهل

واالستراحات اليت تنقل هلم مسوم العامل أمجع يف حلظات ، والبيوت
  .وحتطم القيم واملبادئ

فماذا تنتظرون بعد ذلك من شباب يقتله الفراغ الديين والذهين 
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ومع ، وهو يسمع ويرى ما حيول العباد الزهاد إىل فساق فجار

ى حبر من األوهام واألحالم عجزه أن حيصل شيئًا ال جيد أمامه سو
  .جتار باملخدرات أو تعاطيهااخلادعة والذي يتمثل يف اال

  .املناهج التعليمية احلديثة: ثالثًا
فإا تحِسن أن تعلم اجلبل املعارف والعلوم ولكنها ال تحِسن 

  .أن تعلم عينه الدموع وال قلبه اخلشوع
جة العلم الذي فكم من طالب يتخرجون كل عام فما هي نتي

تعلموه؟هل خدموا دينهم وأمتهم ؟هل حصلوا على أعلى الشهادات 
للرقي ذا الدين واالختراع؟ أم حصل على الشهادة رد أا 
شهادة يقف ا على أبواب املصاحل احلكومية ليتلقى وظيفة وراتب 

  يقضي ا وقته فقط؟
ن توفرت أين طالب العلم الذين يستهمون من العلم بقوة بعد أ

  هلم كافة وسائل التعلم مل تتوفر ألجيال سابقة؟
ن األغرب اآلن هو التفنن يف إضاعة الوقت وسياق النفس إبل 

  .إىل اهلالك بدًءا بالسيجارة وانتهاًء بإدمان املخدرات
فال بد من النظر مرة أخرى إىل املناهج وإىل طرق التدريس 

ة هو أن خيرج طالب وإىل اهلدف برمته من وراء العملية التعليمي
علم تستفيد منهم األمة اإلسالمية ويكونوا ممن حيملون كتاب اهللا 

  .ويطبقون سنة رسوله 
  :العامل االقتصادي :رابعا 

كسبب من أسباب هذه -أيضا  - ال ينبغي أن نغفل عنه
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          .                املشكلة اخلطرية
  :التفكك األسري :خامسا

كس نتائجه على األبناء الذين يفقدون الذي غالبا ما تنع
  . أنفسهم بفقدهم آلبائهم وأمهام

أَيها الَّذين َآمنوا إِنما  اي﴿: يقول -سبحانه وتعاىل- واهللا 
 طَانيلِ الشمع نم سرِج لَامالْأَزو ابصالْأَنو ِسريالْمو رمالْخ

فْلت لَّكُملَع وهنِبتونَفَاجوهذا رسول اهللا ، ]٩٠: املائدة[ ﴾ح 
  .»كل مسكر حرام«: يقول

  :العمالة الوافدة غري املسلمة: سادسا
ترضى عنك الْيهود ولَا النصارى حتى تتبِع  ولَن﴿: قال تعاىل

مهلَّتى  ﴾مو أن يبقى يف جزيرة العرب دين غري دين اإلسالم ،
ين وفدوا إىل جزيرة العرب حبجة العمل وهم وكم من املفسد

  .يبطنون اإلفساد والعياذ باهللا
 هذه بعض األسباب اليت تشخص الداء وحتدد الدواء يف آن

  . واحد إن كنا ممن يريد العالج احلقيقي واجلذري هلذه املشكلة
  )حكم املُهربني واملُتعاطني(

وابن القيم أن  قال العلماء وعلى رأسهم شيخ اإلسالم ابن تيمية
من مل يدفع فساده يف األرض إال بالقتل وجب على ويل األمر أن 

ولَكُم في ﴿. يقتله وهذا ما قاله أيضا احلنفية واملالكية واحلنابلة
  ].١٧٩: البقرة[ ﴾الْقصاصِ حياةٌ يا أُولي الْأَلْبابِ لَعلَّكُم تتقُونَ
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ات فإن مجهور الفقهاء يقولون أما بالنسبة ملن يتعاطون املخدر

بوجوب القصاص من القاتل إن حدث منه القتل حال سكره احملرم، 
وأوجبوا عليه احلد إذا ارتكب جناية توجب احلد، كالزنا والسرقة 

  .حال سكره
ونص على ذلك املالكية واحلنفية وهذا أصح القولني عند 

  .احلنابلة والصحيح عند الشافعية
  :وأخريا

، جيب على اجلميع أن يتكاتف ملعاجلة هذه املشكلة اخلطرية هفإن
فلقد جنحت الصني الشيوعية يف ، وليس األمر عسريا أو مستحيالً

ولكن األمر حيتاج ! القضاء على هذا املرض يف ألف مليون نسمة 
  .إىل صدق من اجلميع

على العلماء وطلبة العلم تبصري املسلمني إىل هذا األمر اخلطري؛ 
ى اآلباء دور كبري يف البيت؛ وعلى املعلمني دور عظيم يف وعل

.. وعلى اإلعالميني دور خطري يف أجهزة اإلعالم؛ مث املدرسة؛
الضرب بشدة على أيدي املهربني أيا كان موقعهم؛ أما أنت أيها 

  .الشاب املسكني يا من ابتليت ذا البالء فهيا عد إىل اهللا
  .ن يخلِّصك من هذا الكابوسجلأ إىل اهللا بصدق أا

واسترنا يوم ، واسترنا حتت األرض، اللهم استرنا فوق األرض
  .العرض

ربنا هب لنا من .. واستر نساءنا، صلح واهد شبابناااللهم 
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  .اًأزواجنا وذرياتنا قرة أعني واجعلنا للمتقني إمام
  . وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

  


