
التحذير من المخدرات والمسكرات والتدخين
الشيخ خليفة عزت

م2013فبراير 06- هـ 1434ربيع الول 25الجمعة 

 إنB الحمد+ ل' ن9ح(م+د7ه7 ون9س(ت9ع'ين5ه7 ون9س(ت9ه(د'يه' ون9ش6ك5ر7ه7 ون9س(ت9غ6ف'ر7ه7 ون9ت5وب7 إليه'، ون9ع7وذ5 بال' م'ن( ش5ر7ور' أن6ف5س'نا وم'ن( س+ي'3ئ1ات' أعمال'نا، م+ن( ي+ه(د' ال%ــ فل
 وأشهد7 أن( ل إله+ إل ال% و+ح(د+ه7 ل ش9ر'يك+ له7 ول مثيل1 له7 ول ض'دB له7 ول ن'دB له7 ول ش9ك6ل1 له7 ول ص7ورة9 له7.م7ض'لF له7 وم+ن( ي7ض(ل'لD فل هادي+ ل9ه7

 وأش6ه+د7 أنB س+ي'3د+نا وحبيب+نا وعظيم+نا وقائد+نا وق5رBة9 أعي7ن'نا محمQدPا ع+ب(د7ه7 ورسول5ه7 وص+فيOه7.ول أعضاء+ له7 ول ج+و+ار'ح+ له7 ول ج'ه+ة9 له7 ول م+ك9ان+ له7
 وحبيب7ه7، صلFى ال% على س+ي'3د'نا م7ح+مBدY صلةX ي+ق6ض'ي بها حاجات'نا وي7ف9ر'3ج7 بها ك5ر7بات'نا وس+لFم+ عليه' وعلى ءاله' وإخوان'ه' النFب'ي'3ين+ والمرس+ل'ين+ س+لمPا

 ﴿و+اتFق5وا ي+و(مPا ت5ر(ج+ع7ون+ ف'يه' إ'ل9ى ال' ث5مB ت5و+فFى ك5ل[ ن9ف6ــسY م+ــا  وبعد7 عباد+ ال' فأ%وص'ي ن9ف6س'ي+ وإيBاك5م بت9ق6و+ى ال' وأ%ذ9ك'3ر7ك5م بق9ول'ه' عزB و+ج+لF.كثيرPا
.81/سورة البقرة ك9س+ب+ت6 و+ه7م( ل ي7ظ6ل9م7ون+﴾

 شريعة السلم مبنية على جلب المصالح وتكثيرها، ودرء المفاسد ورفعها وتقليلها؛ ومن أجل هذا فقــد أبـاح ال أيها الخوة والخوات:
ــا4)(المائدة: ي�س%أ ل�ون�ك� م�اذ�ا أ"ح�ل � ل�ه�م% ق�ل# أ"ح�ل � ل�ك�م� الط��ي��ب�ات�سبحانه لعباده كل طيب، وحرم عليهم كل خبيث: (  ).ومن أخص أوصــاف نبين
)ال+م�ن+ك�ر� و�ي�ح�ل"� ل�ه�م� الط��ي��ب�ات� و�ي�ح�11ر��م� ع�ل�ي%ه�11م� ال+خ�ب�11ائ�ث� ي�أ#م�ر�ه�م% ب�ال+م�ع%ر�وف� و�ي�ن+ه�اه�م% ع�ن�محمد - صلى ال عليه وسلم - وأظهر نعوته: (

ــذاهبهم157(العراف:  ــع م  ).وإذا كان هذا مقررPا في السلم نصوصPا وأصولX، وقواعد ومبادئ، ومستقرPا لدى أهل السلم في جمي
 واجتهاداتهم؛ فتأملوا في هذه الفات التي ابتليت بها البشرية، وضج+3 منها العقلء والحكماء، فضلX عن الطباء والعلماء والمربين وعلماء
ــراد، ــحة الف ــدمرة لص  الجتماع؛ حتى قالوا: ليس في الوجود عامل هدم لصحة النسان، ولكفاءاته وأخلقه مثل هذه الفات ، إنها م
 وسلمة الطفال، وشقاء السر، ومصالح المجتمع، وسعادة المم، واقتصاد الدول.أتدرون ما هذه البليـا والفـات؟! إنهـا المخـدرات

والمسكرات والتدخين والقمار. 
 

ــى  إن هذه الفات هي أم الخبائث وأم الكبائر وأصل الشرور والمصائب ، شتت السر وهتكت العراض وسببت السرقات ، وجرأت عل
 القتل وأودت بأصحابها إلى النتحار ، وأنتجت كل بلية وجمعت كل رزية أجمع على ذمها العقلء منذ عهد الجاهلية وترفع عنهـا النبلء

 ي�ا أ ي=ه�ا ال:ذ�ين� آم�ن�وا إ�ن:م�ا ال+خ�م%ر� و�ال+م�ي%س�ر� و�ال نص�اب� و�ال ز%لم� ر�ج%11س3 م�11ن% من قبل السلم ، فلما جاء السلم ذمها وحرمها قال تعالى ﴿
 ع�م�ل� الش:ي%ط�ان� ف�اج%ت�ن�ب�وه� ل�ع�ل:ك�م% ت�ف+ل�ح�ون� ، إ�ن:م�ا ي�ر�يد� الش:ي%ط�ان� أ ن% ي�وق�ع� ب�ي%ن�ك�م% ال+ع�د�او�ة� و�ال+ب�غ+ض�اء� ف�ي ال+خ�م%ر� و�ال+م�ي%س�ر� و�ي�ص�د?ك�م% ع�ن% ذ�ك+ر� الل:ه�

﴾ و�ع�ن% الص?لة� ف�ه�ل# أ ن+ت�م% م�نت�ه�ون�

 قال رسول ال: فذم ال الخمر والميسر وهو لعب القمار وجعلها رجس من عمل الشيطان ، وعن جابر بن عبد ال رضي ال عنهما قال
 عـرق أهـل: ((يا رسول ال، وما طينة الخبـال؟ قـال: ، قيل))إن على ال عهدPا لمن شرب المسكر أن يسقيه ال من طينة الخبال: ((
  ومن).ما أسكر كثيره فقليله حرام: ( وقال) كل مسكر حرام( رواه مسلم وقال صلى ال عليه وسلم )) عصارة أهل النار: ((، أو))النار

 ما من أحد يشربها فتقبل له صلة أربعين ليلة، ول يموت(( :، قال  الحاديث النبوية التي تدل على تحريم الخمر، ما نقل عن رسول ال
ــي .رواه الطبراني ))وفي مثانته منه شيء إل حرمت بها عليه الجنة، فإن مات في أربعين ليلة مات ميتة جاهلية  والذي يشرب الخمر ف

 عاص11رها،: لع11ن ال ف11ي الخم11ر عش11رة (( :، وفي الحديث عن النبي  الدنيا ي7حرم منها في الخرة كما في الحديث عن ابن عمر
 ومعتصرها، وساقيها، وشاربها، وبائعها، ومبتاعها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها، والمشتراة له، كل أولئك ملع11ون عل11ى

).لسان محمد

 وغ9ن'ي} ع+ن' الب+يان' م+ا ل'لخ9م(ر' م'ن( أ1ض(رارY على الصBع'يد' الص'3ح'3ي'3 و+الج(ت'م+اع'ي'3 فهي+ مع+ التFأث'ير' على الع+ق6ل' ت5س+ب'3ب7 أ1ض(ر+ارPا أ%خ6ر+ى كثير+ةX والعياذ5
 ف9ك9م( وك9ــم( م'ــن+ النFــاس'. رواه7 ابن7 م+اج+ه "ل ت9ش6ر+ب' الخمر+ ف9إ'نFه+ا م'ف6ت9اح7 ك5ل'3 ش9ر3Y" بال' و+ل9ق9د( صدق9 ر+س7ول% ال' صل{ى ال% عليه' وسل{م+ حيث5 قال1

ــم ــات' و+ه7  اق6ت9ت9ل5وا و+س+ف9ك5وا د'ماء+ ب+ع(ض'ه'م7 الب+ع(ض ب'س+ب+ب' السOك6ر' الشFديد'، و+كم( م'ن+ النFاس' خ9س'ر7وا ث9ر+وات'ه'م و+ج+ن9ى أ1عمار'ه'م في الق'م+ار' وال6م7ر+اه+ن
Bا م'ن+ الش[بان' ي+ظ5ن[ون+ أ1نPك9ثير Bاس' اغ6ت9ص+ب7وا أ1ق6ر+ب+ الناس' إليهم وه7م( تحت9 و+ط6أ1ة' تأثير' الخمر'، وم'ن+ المؤس'ف' أنFت9ح(ت9 تأثير' الخمر'، وك9م( م'ن+ الن 
 تناو7ل1 الخمر' س'م+ة� م'ن( س'م+ات' التFق9دOم' في حين' أنB اللجوء+ إلى المشروبات' الكحوليBة' ف9ض(ل ع+ن( ض+ـر+ر'ه' الع7ض(ـو'ي'3 والن{ف6س'ـي'3 والجتمـاع'ي'3

. والقت'صاد'ي'3 هو س'م+ة5 ض'ع+اف' الن[فوس' والعياذ5 بال' تعالى

 وت9ر+ى م'ن+ الناس' م+ن( ي+ذ6ه+ب7 أبعد+ م'ن( ذلك+ فم+ع+ تع+اط'يه' الخمر+ ي+ض'يف5 إلى ذلك+ خص(ل9ةX أخرى م'ن( خ'صال' الشFر'3 وقبيحةX أخرى مــن الق9بــائ'ح'
ــن+ ــد'3رات5 م'  التي ن9هى عنه+ا ر+س7ول% ال' صل{ى ال% عليه' وسل{م+ فت9راه7 ي+ج(م+ع7 م+ع+ ش5رب' الخمر' تعاطي+ المخد'3رات' ول ي+خ6ف9ى ما ت5ؤ1د'3ي إليه' المخ

 إ�ن:م�ا ي�ر�يد� ٱلش:ي%ط�11Q1ن� أما أضرارها الدينية، فما ذكره ال تعالى في قوله: الضBع(ف' والمرض' والع+ج(ز' م+ع+ م+ا ي+ل6ح+ق5 صاحب+ها من+ ال'ثم' ، 
 ].فالمســكرات91[المائدة: أ ن ي�وق�ع� ب�ي%ن�ك�م� ٱل+ع�د�او�ة� و�ٱل+ب�غ+ض�اء ف�ى ٱل+خ�م%ر� و�ٱل+م�ي%س�ر� و�ي�ص�د?ك�م% ع�ن ذ�ك+ر� ٱلل:ه� و�ع�ن� ٱلص?ل�وQة� ف�ه�ل# أ ن+ت�م% م=نت�ه�ون�

ــاس:  ((ل تقــرب7 تصد عن الصلة التي هي ع'ماد7 الدين، وتصد عن ذكر ال وتمنع7 صحبة الملئكة، لما روى البزار7 من حديث ابن عب
 وإذا تخلت عنه الملئكة اقترنت به الشياطين وفرح به قرينه، فما مدمنY على هذه المخدرات، وما من متعاط لهــا إل الملئكة سكران))

 وجدته ثقيلة عليه كل% طاعة، مصروفاX قلبه7 عن الخيرات، م7حباX للمحرمات، لن قلبه قد اصطبغ بهذه القاذورات، فدينه في انتقاص، وحاله7
دائماX في انتكاس.



ــد إلهذه الفات لها أيضا آثارها السلبية على المستوى النفسي والجسدي والمجتمعي والسري ، فهي  ــزاء الجس  ل تترك جزءPا من أج
ــد، ــوجه والجل ــد ال  وناله من ضرره وأذاه؛ من الصدر، والرئة، والقلب، والسنان، والمخ، وجهاز الهضم، والجهاز العصبي، وتجاعي
ــوء الخلق، ــاح س  واضطراب النوم، والكتئاب، والعقم، واضطراب الطمث عند النساء؛ حتى الجنين في بطن أمه!بل قرروا أنها مفت

ــدنه المخدرات وضعف شعور بالمسؤولية الخلقية، والميل إلى الكذب والنفاق والسرقة، وتؤثر ــي ب  على متعاطيها على نحو خطير ف
 ونفسه، وعقله وسلوكه، وعلقاته بالبيئة المحيطة به، من نتائجها الخمول والكسل، وفقدان المسـؤولية والتهـور، واضـطراب الدراك،

والتسبب في حوادث مرورية، وإصابات العمل، وتجعل المدمن قابلX للمراض النفسية والبدنية والعقلية.

 تحدث تغيرات حادة في المخ تؤدي إلى كوارث على مستوى الفرد كتفكـك السـر، وانهيـارات العلقـات السـرية هذه الفات نإ .
ــى  والجتماعية، والعجز عن توفير المتطلبات الساسية للفرد والسرة، ويقع المدمن غالباX تحت تأثير الطلب على المخدرات ، فيصل إل

المخدرات ، والسطو والقتل، والقمار والديون.  جرائم السرقة، وترويج

 وفي. والمفت'3ر7 هو م+ا ي7ح(د'ث5 في الجسم' والع+ين' أث9رPا ض+ار�ا. ن�هى ع�ن% ك�ل�� م�س%ك�رS و�م�ف�تTرSوروى أبو داود+ أنB رسول1 ال' صل{ى ال% عليه' وسل{م+: 
Fما ي7ؤ1د'3ي بال'نسان' إل9ى الهلك' ف9ه7و+ ح+ر+ام} أ1ن( ي+تعاط9اه7 ك9م+ا د+ل Fكل Bإن Dالحديث' د+ل'يل� عل9ى ت9حريم' تعاط'ي ال6م7خ9د'3رات' مثل' ال6ح+ش'يش9ة' والفيون' ب+ل 

 ويشمل هذا التدخين بأنواعه وطرقه حيث اجمع العلماء والطباء- 29-الية، سورة الن'3ساء  ﴾و�ل ت�ق+ت�ل�وا أ ن+ف�س�ك�م%﴿ عل9ى ذلك+ قول5ه7 تعالى
أضرار التدخين على الجسم والقلب والمال والسرة.

ــردأيها الخوة والخوات:  ــائدة للف ــباب الع  هناك أسباب تعود للفرد المدمن، وأسباب تعود للسرة، وأسباب تعود للمجتمع ، أول الس
 أيها الب، أيها المعلم، أيتها الم، يجب أن تعلم من هو صديق المدمن: ضعف الوازع الديني والبعد عن تعاليم السلم، و رفقاء السوء:

 ابنك، لن قوة تأثيره يزيد على ستين بالمئة من مجموع تأثير الب والم والمعلم والموجه والشيخ في سن المراهقة، فمجموع تأثيرهم ل
ــراغ ــآت  الف ــذه الف  يصل إلى الربعين بالمئة، بينما رفيق السوء يصل تأثيره إلى ستين بالمئة ، من السباب التي تؤدي إلى تناول ه

ــم، وانعدام الهدف ، فكلما ازداد وقت الفراغ ، كلما كان كان الفرد اقرب لتناول هذه الفات.   الشاب الفارغ بل هدف، بل رسالة، بل قي
 بل طلب علم، أخطر شيء في حياة الشاب الفراغ، عدم وجود مناشط تربوية، مناشط إسلمية، مناشط علمية، مناشط ثقافية تمتص وقت

الفراغ، فوقت الفراغ خطير جداX، أحياناX يمكن أن يكون سبب حب التقليد للكبار أحد أسباب إدمان هذه الفات.
 .. أين كانوا؟ هل يعلم الب، هذا الذي يسمح لولده أن يأتوا في الساعة الثانية ليلX، بعد منتصف الليل السهر خارج البيت هو سبب آخر

 أين كانوا؟ وماذا جرى في السهرة؟ وماذا رأوا من أفلم؟ وماذا أغراهم أصدقاؤهم مــن موبقــات؟ المشــكلت الســرية والمشــكلت
ــرك  الجتماعية إحدى هذه الفات ، والهموم الطاحنة التي تضج بها السر، أب شارد، أم غارقة في هموم زينتها، وجيرانها، وابن قد ت

هملX، عندئذ التفكك السري والضغط الجتماعي يمكن أن يكون وراء هذه السباب.

ــم  أيها الخوة والخوات: ــل ، كله  الحكم الشرعي للمخدرات والمسكرات والتدخين:أجمع العلماء على تحريمها، ولم يشذ عنها إل القلي
 فإن الدلة على تحريمأقروا حرمتها، فهي حرام، بل هي كبيرة، وقالوا: إن من استحل شربها أو تداولها أو تعاطيها ينبغي أن يستتاب، .

 " ، ويقولول تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وال تعالى يقول: "ول تقتلوا أنفسكم إن ال كان بكم رحيما) هذه الفات واضحة، قال تعالى: (
 وهي تقوم على أصل )ول تسرفوا إنه ل يحب المسرفين" ، ويقول ال عزوجل: (ول تقتلوا أنفسكم إن ال كان بكم رحيماجل جلله: " 

 من أصول الدين المتعلق بحفظ النفس وصيانتها، فكل ما يؤدي إلى إفساد النفس والمال يكون حرامــاX باتفــاق أهــل العلــم، والتــدخين
 والمخدرات والخمر ل شك مضر ضرراX حتمياX بالجسد بإجماع أهل الختصاص وعليه يكون حراماX بدليل ما رواه أبو ســعيد الخــدري

 ) وهو حديث صحيح بل هو قاعدة عامة ل يصح بــأيل ضرر ول ضراررضي ال تعالى عنه عن الرسول صلى ال عليه وسلم قال : (
حال من الحوال

 ل6ي+ح(ذ9ر( ك5ل� م'نFا خ5ط5وات' الشيطان' ول6ي+تFخ'ذ6ه7 ع+د7و�ا، و+ل6ي+ح(ذ9ر' الو7ق5وع+ فيم+ا ي7و+س(و'س7 ل9ه7 م'ن ارت'كاب' الثم' والف5ج7ور' فقد قال1 أيها الخوة والخوات:
 و�م�ن% ي�ت:خ�ذ� الش:ي%ط�ان� و�ل�يWا م�ن% د�ون�﴿ - وقال1 أيضPا168﴾الية، سورة البقرة -و�ل ت�ت:ب�ع�وا خ�ط�و�ات� الش:ي%ط�ان� إ�ن:ه� ل�ك�م% ع�د�وV م�ب�ين3﴿ ال% تعالى

 واحذروا أيها الشباب التقليد والمجاملة لرفقاء السوء، بل على العاقل أن يبتعد عن119الية، سورة النساء - ﴾ال� ف�ق�د% خ�س�ر� خ�س%ر�انXا م�ب�ينXا
 مجالسهم السيئة، واحذر يا من ابتليت بشيء من هذه السموم، احذر أن تصم أذنيك، وأن تستغشي ثيابــك حينمـا تسـمع التــوجيه مـن

الموجهين، والنصيحة من الناصحين، بل كن من الذي لهم آذان يسمعون بها وقلوب يعقلون بها، لعلك أن تكون من الراشدين الشاكرين.

ــم،  وأنتم أيها الباء عليكم واجب مهم في هذا الباب، فالبناء مستهدفون بهذه الفات بالتدخين والمخدرات والمسكرات ، فواجبكم مراقبته
 يQأ ي=ه�ا ٱل:ذ�ين� ءام�ن�وا+ ق�وا+ أ نف�س�ك�م% و�أ ه%ل�يك�م% ن�11اراX(والحرص عليهم والدعاء بإخلص ونية صادقة أن يحفظنا جميعاX من هذه الوبئة المدمرة 

 ]. فينبغي علينا أن نكون6[التحريم: )و�ق�ود�ه�ا ٱلن:اس� و�ٱل+ح�ج�ار�ة� ع�ل�ي%ه�ا م�ل�1ئ�ك�ةZ غ�ل�ظZ ش�د�اد3 ل: ي�ع%ص�ون� ٱلل:ه� م�ا أ م�ر�ه�م% و�ي�ف+ع�ل�ون� م�ا ي�ؤ#م�ر�ون�
)).كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته:(( كما أراد ال لنا، نوفي بما علينا من التزامات تجاه ربنا، ول ننسى قول رسول ال

ــا إلــى :أيها الخوة والخوات  حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم ، واعلموا أن ملك الموت قد تخطان
.غيرنا ، وسيتخطى غيرنا إلينا ، فلنتخذ حذرنا


