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 خطبة اجلمعة املخدرات آفة العصر
نا، ِ أعمالِنا وسيئاتِه ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ #� من شرور أنفسُدَمَإن احلمد � حن

ً له وليا مرشداَ فلن جتدْلِضلُ له، ومن يَّ فال مضلُ هللاِهِهدَن يَم =. 
 إله األولني واآلخرين، ال إله إال هو الرمحن الرحيم، وأشهد أن ، ال إله إال هللاْوأشهد أن
ُحممدا عبد ريته من خلقه صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه، ِ هللا ورسوله، صفيه وخليله، خً

 . إىل يوم الدينٍومن اتبع سنته واقتفى أثره Nحسان
 :ُأما بعد

ًوعدكم على التقوى خريا عظيما وأجرا وتقواه، بفاتقوا هللا أيها املؤمنون، فا� أمركم  ً ً
َُّويـنجي اd ﴿ : قال تعاىل فوز الدنيا واآلخرة،-جل يف عاله-، ورتب على تقواه ًجزيال ِّ َُ َ

ْالذين اتـقو ََّ َ ِ َا مبفازjم الَّ ْ ِ
َِ ََ ميسهم السوء والََِ ُ ُّ ُُّ ُ َ هم حيزنونََ ََُْ ْ  .]61 :الزمر[ ﴾ُ

 .اللهم اجعلنا من عبادك املتقني، وحزبك املفلحني، وأوليائك الصاحلني v رب العاملني
ًنعمة عظمى تلك اليت تفضل هللا تعاىل ~ا على اإلنسان؛ }ن منحه عقال مييز به بني 

ًاخلري والشر، نعمة كربى تلك اليت من هللا تعاىل ~ا على اإلنسان، فوهبه عقال يعرف  به َّ
احلق من الباطل، ويعرف ~ا اهلدى من الضالل، ويدرك ~ا مصاحل الدنيا واآلخرة، ويعرف 
كيف يتوقى األشرار واألضرار، وجيين الفوائد واخلريات واملصاحل، إ�ا نعمة عظمى ميز هللا 
ُ~ا اإلنسان، فبها يصلح دينه، و~ا تصلح دنياه، و~ا يستقيم يف شأنه اخلاص ويف شأنه  َُ َ

ْلعام، فبقدر كمال العقل ونضوجه، وصالحه وسالمته، وكماله ومجاله؛ يتحقق لإلنسان ا
 .الفوز يف الدنيا واآلخرة
 ..أيها املؤمنون عباد هللا

نعمة عظمى أن جعلنا هللا تعاىل على هذا النحو من اخللق، فأخرجنا من بطون أمهاتنا 
ًال نعلم شيئا، ووهب لنا آالت ندرك ~ا شيئا فشيئ ً ا مصاحلنا، حىت تكتمل تلك اآلالت، ًٍ

ُوما تثمره من املعارف واملنافع، فتكمل لإلنسان النعمة بتمام العقل الذي يدرك به صالح  َ ِ
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 .دينه ودنياه، وصالح معاشه وأخراه
ًإن من أعظم اجلناvت خطرا، وأكربها ضررا، وأعظمها أثرا يف مسرية اإلنسان، يف  ًً

َ جمتمعه، أن يغيب العقل، وأن يعبث به، وأن يزول شخصه ونفسه، ويف من حوله، ويف َ ِّ
ذلك امليزان الذي يعرف به اإلنسان اخلري من الشر، ومييز به احلق من اهلدى، ومييز به ما 

 .ينفع مما يضر
إن اجلناية على العقل جناية تفوق كل اجلناvت، وهي مصدر كل بالء، وهي مصدر كل 

ُآفة، فبها تفسد حياة الناس، و~ا  يفسد دينهم، و~ا تفسد مصاحلهم، و~ا تضطرب َ
ِحياjم، و~ا ينالون كل ضرر، ويدركون كل شر، و~ا يهلك معاشهم ومعادهم َ. 

 ..أيها املؤمنون عباد هللا
ِامحدوا هللا على ما من به عليكم من العقل، فهذا العقل نور يقذفه هللا تعاىل يف قلوب  َّ

ُالناس، وهو يكمل كلما اعتىن به  ًاإلنسان، فكلما اقرتب من هللا طاعة، والتزم شرعه دvنة؛ َ ً َ
ًالذين يذكرون اd قياما ﴿: كان ذلك من أسباب كمال عقله، ولذلك يقول جل وعال َ َِ ََِّ َ ُ ُ ْ َ َّ

َوقـعودا وعلى جنو~م ويـتـفكرون يف خلق السم َ َ ََّ ِ ْ َ ِ َ ُ َّ َ ََ ُْ ِِ ُ ََ ً ُ َْوات وااُ َألرض ربـنا ما خلَِ َ َ َََّ ِ َقت هذَْ َ َ ًا #طال ْ ِ َ
َسبحانك َ َ ُ، فكلما كمل دين اإلنسان، وفر عقله، وكلما نـقص دينه ]191 :آل عمران[ ﴾ُْ َ َ ُ َ ُ

ِنـقص من عقله بقدر ما ينقص من دينه ُِ َََ ْ. 
 ..أيها املؤمنون

ُإن األعداء من شياطني اإلنس واجلن عرفوا مكمن الفالح، وأدركوا أن العقول ~ا تكمل  َ
ً ضروسا شرسة ال تعرف هوادة يف تغييب العقل وإذهابه، ويف ًاملصاحل، لذلك جعلوا حر# ً

إفساد التفكري وتعطيله، ويف إيقاع الناس يف ألوان من املفاسد واألضرار؛ لتغييب عقوهلم، 
ِّفجاءوا #خلمور؛ تلك اخلبائث اليت تغيب العقول، واليت حرمها هللا يف كتابه، وأخرب عن 

 يسعى من خالهلا إلفساد معاش الناس وعالقاjم، عظيم خطرها وضررها، وأن الشيطان
َإمنا اخلمر والميسر واأل﴿: قال تعاىل ْ َْ َ َُ ُِ ْ ْ ْ َ َنصاب واألََِّ ْ َ ُ ُزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه َ ُ ِْ َِ ْ ْ َْ ِ َ َّ ِ َ َ ٌ ِ ُ ْ
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َلعلكم تـفلحون ُ ِ ْ ُ ْ ُ  .]90 :املائدة[ ﴾َََّ
vََِّ أيـها الذين آمنوا إمن﴿: وقال جل وعال َُ ََ ِ َّ َ َا اخلمر والميسر واألَُّ ْ َْ َ َُ ُِ ْ ْ ْ َنصاب واألَ ْ َ ُ ْزالم رجس من َ ِ ٌ ْ ِ ُ ْ

َعمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تـفلحون ُ ُِ ْ ُ ْ ُ َََّ ُ َِ ْ َْ ِ َ َّ ِ َ َإمنا يريد الشيطان أن يوقع بـيـنكم العداوة ) 90 (َ َ َ َُ ْ ُ ُ َ ْ َْ ُ َُ ِ ْ ََ ُ َ َّ ِ َِّ
ْوالبـغضاء يف اخلمر والميسر ويصدكم  ُ َّ ُ َ ََ َ َ َِ ِِ ْ ْ ْْ َْ ِ َ َ َعن ذكر اd وعن الصالة فـهل أنـتم منتـهونْ ُ ََ ُُ ْْ َْ ْ َ ِ َّ ِ َ ََ ِ َِّ ِ ْ﴾ 

 .]91-90 :املائدة[
َّانتهينا، انتهينا، فكمل دينهم، وصلحت أحواهلم، ومت هلم من اإلميان، : قال الصحابة ُ ُ ُ ُ

وصالح العقل، وصالح احلال واملآل ما هو معروف يف سريهم، وأعماهلم، وما تركوه من 
 .ركةاآل¬ر املبا

 ..أيها املؤمنون عباد هللا
إن آفة العصر اليت يئن منها الناس يف غرب األرض وشرقها، من أقصاها إىل أقصاها؛ 
َآفة املخدرات، تلك اآلفة اليت إذا طرقت نفسا أفسدjا، وإذا دخلت عقال خربته وهدمته،  َّ ً ً

ُِوإذا دخلت بيتا دمرته وأفسدته، إ�ا حتيل اإلنسان إىل أردأ من  احليوان، إ�ا حتيل اإلنسان ً
ٍمن ¯فع مثمر يسعى يف صالح يف معاشه أو صالح معاده، إىل آلة هدم وتدمري، يبدأ  ٍ ِ ِ

 .بتدمري نفسه وهدمها، مث جمتمعه
َوإذا عرفت هذا، وأدركت خطورة األمر، وأن املخدرات بكافة أنواعها على هذا النحو 

دان، ويف إفساد األدvن، ويف إفساد كل شأن من اخلطورة يف إفساد العقول، ويف إفساد األب
َمن شؤون اإلنسان، أدركت ملاذا نشهد هذه اهلجمة الشرسة من أعداء املسلمني على بالد 

 .اإلسالم؛ برتويج املخدرات وتسريبها وإدخاهلا إىل بالد اإلسالم
ِإن اإلحصاءات مفجعة يف كمية ما يقبض عليه مما يسرب من املخدرات إىل بال ِّ َّ ُ د¯، ُ

َوهو ما يبني لنا خطورة اهلجمة اليت تقصد ~ا هذه البالد، ويستهدف ~ا املسلمون يف كل  ُ ُ ُ
َّمكان على وجه العموم، إال أن هذه البلدة يتوجه إليها من الكيد واملكر واالستهداف ما  َ

 .ليس لغريها من البلدان
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ون يف التوعية ولذلك وجب علينا أن ندرك خطورة األمر، وأن نتكاثف، وأن نتعا
والتبصري وإيقاف هذه اهلجمة الشرسة بوعي رصني، وعقل رشيد، وإدراك بصري خبطورة 
األمر، وقطع الطريق على هؤالء الذين يتسللون إىل أبنائنا، وإىل بناتنا، وإىل بيوتنا، وإىل 

ُجمتمعنا؛ إلفساده ~ذه اآلفة اليت تفسد العقل، وإذا فسد العقل فسد الدين والدني َ ِ  .اُ
ْاللهم أج̄ر من سوء اخلامتة، وأعذ¯ من سوء العمل، واكفنا شر كل ذي شر أنت آخذ  ِ

 .بناصيته
 .أقول هذا القول وأستغفر هللا العظيم يل ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم

 
ًاحلمد � محدا كثريا طيبا مباركا فيه، أمحده حق محده، ال أحصي ثناء عليه، ًِ ُ ً ً  هو كما ً

 .أثىن على نفسه
ًوأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، صلى هللا 

 .َعليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته، واقتفى أثره Nحسان إىل يوم الدين
 :أما بعد

vَ أيـها الذين آمنوا اتـقوا اd و﴿.. فاتقوا هللا عباد هللا ََّ ُ َّ َُ ََ ِ َّ َ ًقولوا قـوال سديداَُّ ِ َ ًْ َ ْيصلح لكم ) 70 (ُُ ُ َ ْ ِ ْ ُ
ًأعمالكم ويـغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اd ورسوله فـقد فاز فـوزا عظيما ََ َ َ َِ َِ ً َْ َ َ َْ َ ُُ َ َّ َ َُ َ ْ ْ ْ ِْ ُ ْ َ َ َُ ُ ُُ ِ ْ ْ َ﴾ 

 .]71-70:األحزاب[
 ..أيها املؤمنون

احملقون، كلها آفة َّإن املخدرات بكافة أنواعها، القليل منها والكثري، املشروب واملدخن و
ًكربى، وهي بوابة خطر، فيجب أن نقف مجيعا جتاه الكيد املوجه إلينا من خالل أعدائنا؛ 
ُلصد هذا اهلجوم الشرس الذي يستهدف بالد¯، ويستهدف ديننا، ويستهدف أمتنا،  ِ َ

ِويستهدفنا مجيعا، فإن ا¸تمعات اليت تفشو فيها هذه اآلفات جمتمعات معطلة، ال تدر ُ َّ ٌ ك ً
ًفالحا يف دنيا، وال تدرك جناحا يف آخرة ً. 
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 ..أيها املؤمنون عباد هللا
َإن املخدرات ليست أمرا خفيا، أو أمرا غائبا ال يعلم، وإمنا حيتاج يف معاجلته، وكف شره  ُ ً ً ً=
ِعن جمتمعنا، وعن أبنائنا وبناتنا وأنفسنا إىل وعي ¼م خبطورة األمر، وإىل إدراك ملظاهره  ٍ ِ ٍّ ٍ

 .ِاته، وإىل مبادرة إىل معاجلته وقطع دابرهوعالم
من حبوب الكابتاجون، أو الكوكايني، أو األفيون، أو : إن املخدرات بشىت أنواعها

ُاحلشيش، أو غري ذلك كلها بوابة جحيم تفتح على من تعاطاها أو تورط فيها، فلنكن 
ًع̄و ألبنائنا وبناتنا، ولنكن حصنا ¸تمعنا أمام مثل هذه اآلفا  .تً

ًإن jوين هذه األخطار، أو تقليلها، أو jميشها، أو الغفلة أو التغافل عنها؛ ليس سبيال 
 إىل -حسب طاقته ومسؤوليته–َّللمعاجلة، بل املعاجلة الصحيحة أن يبادر كل واحد منا 

 .ًمعاجلة األمر مبا يستطيع؛ تنبيها لألبناء والبنات، والصغار والكبار، والنساء والرجال
ْلينا أن نبذل الوسع يف التنبيه والتوعية ملخاطر هذه اآلفات اليت تدب يف فيجب ع ُ

 .َّجمتمعاتنا، ويسعى أعدا̄ؤ من خالهلا إىل النيل منا
ًفإذا اكتشف اإلنسان شيئا من البالء #ملخدر يف أهله، أو ولده، أو جاره، أو قريبه، 

ة يف إجياد البالء، وتوريط الناس يف =فليبادر إىل املعاجلة، فالصمت ليس حال، إمنا هو مشارك
 .الشر

إن املخدرات آفة ال تقتصر شرورها وأضرارها على املتعاطي، إ�ا تنال املتعاطي ومن 
ًحوله، بل تطال ا¸تمع }سره، فإذا بلي اإلنسان #إلدمان كان عنصرا مشلوال هداما يف  ًُ ً

ًجمتمعه، وكان عنصرا مفسدا ساعيا #لفساد يف نفسه و ً ِ أهله وحميطه، إنه يسعى لكل ضرر، ً
ويبذل كل جهد يف اإلفساد لنيل مآربه ومقاصده، إضافة إىل ما يكلفه من أعباء عظيمة 

 .يف املعاجلة أو ما يرتتب على هذه اآلفة من األمراض
لذلك من املهم أن يبادر اإلنسان إىل معاجلة هذه الظاهرة إذا اكتشفها يف بيته أو يف 

ْلك من طريق احلكمة والبصرية، ولرياجع أهل اخلربة واالختصاص، فمن َولده، وليسع يف ذ ِ
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كان عنده ابن أو كان عنده ابنة، أو كان عنده قريب، أو كان عنده أخ، أو كان عنده 
َجار مبـتـلى ~ذه اآلفة، فال ينبغي أن يسكت، بل الواجب عليه أن يبادر للمعاجلة ًَ ُْ ..

ِلرياجع املراكز، وليقرأ املواقع، وليستبصر كيف يعاجل ُواملعاجلة تؤخذ من أهل االختصاص، ف ْ ِ ْ
 .ْاملدمن أو املتورط يف املخدرات، وبقدر ما تبادر إىل املعاجلة تتوقى األخطار

إننا ال نستطيع املعاجلة، أو إنه قد فات األوان، بل ليس مثة فوات، فما : وال يقول قائل
 من الوسائل والطرق ما يعني على عجزت عن معاجلته بنفسك، فثمة جهات مسؤولة هلا

 .املعاجلة، وييسر الطريق يف اخلروج من هذه اآلفة
ِِكلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته«.. ًإن املسؤولية علينا مجيعا َِّ َ ْ َْ ََ ٌُ ْ ُْ ُُّ ُُّ َُ فلنبادر أيها . »ٍ

ْاملؤمنون، ولنعلم أننا ~ذا قائمون مبا أم̄ر هللا تعاىل به، قال تعاىل ٌكن منكم أمة ََْولت﴿: َ َُّ ْ ُ ُْ ِ ْ
ِيدعون إىل اخلري وÈمرون #لمعروف ُ ُْ َ َْ ِ َ َ ُْ َ َْ ِْ َُْ َ ِ ويـنـهون عن المنكرِ َ ْ ُْ َْ ِ َ َ ْ َ  .]104 :آل عمران[ ﴾َ

ٍوالمؤمنون والمؤمنات بـعضهم أولياء بـعض ﴿: وبه حنقق خصال اإلميان؛ قال عز وجل ْ َْ َ َُ ِ َْ ْ ُ ُ ُ َ ُِ ِْ ُْ َ ُ َْ َْ
Èِمرون #لمعروف ويـنـهون عن المنكر َ ُ َ َْ ِْ َ َ َْ َ َْ ُ َِ ُ ُْ ِ  .]71:التوبة[ ﴾ْ

َكنـتم خري أمة أخرجت للناس Êمرون ﴿: وبه حنوز اخلريية؛ قال سبحانه وتعاىل ُُ ََْ ِ َّ ُ ُِ ْ ِ ْ ٍ َّ َْ َ ْ ُ ْ ُ
ُ#لمعرو ْ َ ْ ِف وتـنـهون عن المنكرِ َ ُ َْ ِ َ َ ْ َ َْ  .]110 :آل عمران[ ﴾ِ

ْاللهم أعنا على طاعتك، واصرف عنا معصيتك، واهد¯ سبل السالم v ذا اجلالل  ِ َّ
 .واإلكرام
 ..إخواين

تفقدوا أبناءكم، وإخوانكم، بل تفقدوا آ#ءكم، فهذه اآلفة ال تقتصر على صغار أو 
وما جيري يف االسرتاحات أو يف . لرجال والنساءكبار، بل هي شاملة للصغار والكبار، وا

بعضها من الرتويج للمخدرات، والتسهيل لتعاطيها من طريق ترويج التدخني وإشاعته، أو 
وما أشبه ذلك، كل ذلك مقدمات ) الشيش(ما أشبه ذلك من وسائل تقريب الشر؛ من 

ْل استعن يف ذلك #� عز ْفبادروا إىل املعاجلة، وال تستسلم، ب.. وخطوات يف طريق اهلاوية ِ
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ًوجل دعاء، وابذل األسباب اليت تستطيع، مث بعد ذلك إذا عجزت فبادر إىل الطرق اليت 
ًميكن أن يلجأ إليها يف املعاجلة البدنية أو األمنية، فرجال األمن يبذلون جهدا واسعا يف  ً َ ُ

 .ن تورط فيهاحماصرة هذه الشرور واإليقاع }هلها، وإنقاذ من يستطيعون إنقاذه مم
ْاللهم اكفنا شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، اللهم احفظ علينا ديننا، وعقولنا،  َ

 .وأنفسنا، وأموالنا، وأهلينا، وبالد¯، v ذا اجلالل واإلكرام
 .ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار

 .لغىناللهم إ¯ نسألك اهلدى والتقى والعفاف والرشاد وا
 .ربنا ظلمنا أنفسنا وإن مل تغفر لنا وترمحنا لنكونن من اخلاسرين

، واجعل واليتنا فيمن خافك واتقاك  اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا ووالة أمو̄ر
 .َواتبع رضاك، v رب العاملني

ْاللهم وفق ويل أم̄ر إىل ما حتب وترضى، وخذ بناصيته إىل الرب والتقوى، وسدده ِّ ْ  يف ُ
َِّالقول والعمل، واجعل له من لدنك سلطا¯ نصريا، وأعز به دينك، واجعله رمحة ألوليائك،  ً ً َُ ْ َ

َّواكفه شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته ِ ِ. 
 .اللهم v ذا اجلالل واإلكرام واكتب مثل ذلك لسائر والة املسلمني
ًاللهم إ¯ نسألك من فضلك إميا¯ صادقا، وعلما راسخا، وعمال ً ً ً متـقبال، ورزقا طيباً ًُ ًََّ َ. 

=اللهم اغفر لنا وإلخواننا الذين سبق̄و #إلميان، وال جتعل يف قلوبنا غال للذين آمنوا، ربنا 
 .إنك رؤوف رحيم

 


