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اإلدمان واملخدرات سه قاتل
ورمضان فزصة لإلقالع عنونا وعن سائز املوبكات

ممممممممماحلؼملد مهلل مرب ماظضملادلني م ،ماظعملائؾ مسي مطؿابف ماظضملزؼز م{:ؼشيا مأَؼؽيؾملشيا ماظَّذِؼـشي مآعشيؽملصيقا مإغيغؼيؼملشيام
اظْكشيؼملضيرصيموشياظْؼملشيؿملضيلِرصيموشياظْأَغزملشيابصيموشياظْأَزضيظَامصيمرغيجضيسظيمعِـضيمسشيؼملشيؾغيماظرملؼيؿملضيشملَانغيمصَاجضيؿشيؽملِؾصيقهصيمظَضملشي َّػملغملُؿضيمتصيظملْػملِقصيقنشي}،م
ال مإظفشي مإغيالَّ ماهللُ موحدشيهصي مال مذشيرؼؽَ مظَفصي م ،موأَذؾملدصي مأنؼي مدؿملـيدشيغا موغؾؿملؼيؽملا محمؼملدطيا مسشيؾدصيهم
وأَذؾملدصي مأنضي م َ
وردقظُفصي م ،ماظػملَّؾملصيؿؼي مصشيؾـي مودػملخملؿضي موبارغيكْ مسػملَؿملف موسػملَك مآظِفِ موصقؾِفِ م ،موعشيـضي متشيؾِضملشيؾملصيؿضي مبإحلانػي مإظَك مؼقمغيم
اظدـيؼـغيم،موبعدم:مم م
صعملد مخػملؼ ماهلل متضملادي ماإلغلان مسي مأحلـ متعملقؼؿ م ،موأغضملؿ مسػملؿملف مبؽملضملؿ مطـرية مال متصيضملد موالم
تصيقزملك م ،موعـ مػذه ماظؽملضملؿ مغضملؼملة ماظضملعملؾ ماظذي مميؿملز مبفماإلغلان مبني ماخلري مواظرملر م،مواظسملارم
واظؽملاصعم،موبفمؼدبرمأعقرشيهموذؽقغشيفم،موبإسؼملاظفمؼلضملدماإلغلانمسيمدغؿملاهموأخراهم،مصؾملقمعؽملاطم
اظؿغملػملؿملػم،موػقمررؼؼماهلداؼةم،مضالمتضملادي{:ضَدضيمبشيؿملؼيؽملؼيامَظغملُؿصيماآلؼاتمظَضملشي َّػملغملُؿضيمتشيضملضيعملِػملُقنشي}.مم م
وضدمأطد ماإلدالم مأنمصالح ماجملؿؼملضملات موادؿعملرارػا مال مؼؿقعملؼ مإال مباحملاصصملةمسػملكم
اظضملعملقلمعـماآلصاتمواظضملػملؾم ،موأصؾقتمضادرةمسػملكماظؿظملغملريماظزملقؿملحمواظؿكشملؿملطماظلػملؿملؿ،م
وعـ مثؿؼي مصإغف مجيب مسػملك مادللػملؿ مأن محياصظ مسػملك مسعملػملف موأن مال مؼؿضملارك معا مؼظمللده مأوم
ؼضملشملؾ موزؿملظملؿف م،مظذامطانمعـ محمادـ ماظرملرؼضملة ماإلدالعؿملة مأغؾملا مأحػملت ماظشملؿملؾات موحرعتم
اخلؾائثماظيتمتؤثرمسػملكماإلغلان.مم م
وعـ مػذه ماخلؾائث ماظيت محرعؾملا ماهلل م(سز موجؾ) مادلكدرات موادللغملرات م ،مألغؾملام
تؿلؾب مسي مضرر ماظؽملظملس موػالطؾملا م ،مواهللمدؾقاغفموتضملاديمؼعملقلم{:وشيظَا متصيػملْعملُقا مبِأَؼضيدِؼغملُؿضي مإغيظَكم
اظؿؼيؾملضيػملُغملَةِ موشيأَحضيلِؽملصيقا مإغينؼي ماظػملَّفشي مؼصيقِبؽي ماظْؼملصيقضيلِؽملِنيشي} ،موسشيـغي مابضيـغي مسشيؾؼياسػي م(رضل ماهلل مسؽملؾملؼملا)مضَالشي:م
المضشيرشيرشيموشيالَمإغيضضيرشيارشي).مم م
ضَالشيمرشيدصيقلصيماهللِم(صػملكماهللمسػملؿملفمودػملؿ)م:م( َ
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م ودلامطانمعـمععملاصدماظرملرؼضملةماإلدالعؿملةماحلظملازمسػملكماظضملعملؾمعـمطؾمعامؼؤديمإديم
إصلادهمواإلضرارمبف مصعملدمحرؼيعت مطؾؼي معا مؼصيذػبصي ماظضملعملؾ م ،مأو مخيرجف مسـ موسؿملف موإدراطف م-م
حظملازًامسػملكمعزملاحلماظضملؾادمواظؾالد-مطاخلؼملرم،موادلكدراتم،مودائرمادللغملراتم،موأطدتم
اظرملرؼضملة مأن معـ متضملارك مػذه ماألذؿملاء مؼؽمللػملخ معـ مإغلاغؿملؿف موؼؿققل مإدي معِضملضيقشيل مػدمػيم
ظؽملظمللفموأدرتفموورؽملفموأعؿفم،موؼزملؾحموباالًموغعملؼملةمسػملكماجملؿؼملعماظذيمؼضملؿملشمصؿملف .م
وسي مذأن محترؼؿ ماخلؼملر موبؿملان معسملارػا مؼعملقل مدؾقاغف{:ؼشيا مأَؼؽيؾملشيا ماظَّذِؼـشي مآعشيؽملصيقا مإغيغؼيؼملشيام
اظرملؿملضيشملَانغيمصَاجضيؿشيؽملِؾصيقهصيمظَضملشي َّػملغملُؿضيمتصيظملْػملِقصيقنشيم*م
اظْكشيؼملضيرصيموشياظْؼملشيؿملضيلِرصيموشياظْأَغزملشيابصيموشياظْأَزضيظَامصيمرغيجضيسظيمعِـضيمسشيؼملشيؾغيم ؼي
صيدطُؿضي مسشيـم
إغيغؼيؼملشيا مؼصيرغيؼدصي ماظرملؼيؿملضيشملَانصي مأَن مؼصيقضِعشي مبشيؿملضيشيؽملغملُؿصي ماظْضملشيدشياوشيةَ موشياظْؾشيطملضيسملشياءشي مصِل ماظْكشيؼملضيرغي موشياظْؼملشيؿملضيلِرغي موشيؼشيزمل ؼي
ِذطْرغيماظػملَّفِموشيسشيـغيماظزملؼيػملَاةِمصَؾملشيؾضيمأَغؿصيؿمعصيعيؽملضيؿشيؾملصيقنشي} .م
وضد موضع ماظؽمليب م(صػملك ماهلل مسػملؿملف مودػملؿ)مضاسدة مثابؿة مال متؿطملري مبؿطملري ماظزعان موادلغملان،م
وال ماألحقال مواألذكاص م ،موتؾني ماظقصػ ماظذي مؼؽملشملؾؼ مسػملك ماخلؼملر مأو مأي مغقعػي معـم
صيلغملِرػيمحشيرشيامظيم،م
صيلغملِرػيمخشيؼملضيرظيم،م شيوطُؾؽيمع ضي
أغقاعمادللغملراتم،مصعملالم(صشيػملَّكماهللُمسشيػملَؿملضيفِموشيدشيػملَّؿشي)م:م(طُؾؽيمع ضي
وشيعشيـضيمذشيرغيبشيماظْكشيؼملضيرشيمسيماظدؽيغضيؿملشيامثصيؿؼيمظَؿضيمؼشيؿصيبضيمعِؽملضيؾملشيامحصيرغيعشيؾملشيامصِلماآلخِرشيةِم)م .م
وعـ مػؽملا مغضملػملؿ مأن ماخلؼملر مذاعؾصي مظغملؾ معا مؼصيلغملر معؾملؼملا مادؿقدث ماظؽملاس مظف معـ مأمساء م،م
ودقاء مأطان معائضملطيا مأم مجاعدطيا م ،مرادلا متقاصر مصؿملف مادلضملؽملك ماحملرم موػق ماإلدغملار م ،مؼعملقلم
َدغملَرشي مطَـِريصيهصي مصَعملَػملِؿملػملُفصي محشيرشيامظي) م،مصاخلؼملر محرعؾملا ماهلل م(سز موجؾ)م
(صػملك ماهلل مسػملؿملف مودػملؿ) م:م(عشيا مأ ضي
صؾملل محرام مإدي مؼقم ماظعملؿملذملاعة م،مبؾ مإن ماظػملضملؽملذملة متزملذملؾ مإدي مطؾ معـ ماعؿدت مؼده مظػملكؼملر معـم
ضرؼب مأو مبضملؿملد م ،مبائضملطيا م ،مأو معرملرتؼطيا م ،مأو متاجرطيا مأو محاعالً م ،مأو مذاػدطيا م ،مأو مطاتؾطيا مصعملد ممشػملفم
اظػملضملـ مواظشملرد معـ مررية ماهلل م(سز موجؾ)م ،مودؾب مظضملؽملؿف مأغف مخاظػ مأعر ماهلل متضملاديموأعرم
ردقظفم(صػملكماهللمسػملؿملفمودػملؿ)م،مصإنمعاتمذذملاربماخلؼملذملرموعدعـمادلكذملدراتمسػملكمذظؽم م
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عات معػملضملقغا معشملرودطيا معـ مررية ماهلل م(سز موجؾ) م،مضال م(صشيػملَّك ماهللُ مسشيػملَؿملضيفِ موشيدشيػملَّؿشي)م:م(ظَضملشيـشي ماهللُم
اظْكشيؼملضيرشي م ،موشيظَضملشيـشي مذشيارغيبشيؾملشيا م ،موشيدشياضِؿملشيؾملشيا ،موشيسشياصِرشيػشيا م ،موشيعصيضملضيؿشيزملِرشيػشيا م ،موشيبشيائِضملشيؾملشيا م ،موشيعصيؾضيؿشياسشيؾملشيا م ،موشيحشياعِػملَؾملشيا م،م
وشياظْؼملشيقضيؼملصيقظَةَمإغيظَؿملضيفِم،موشيآطِؾشيمثشيؼملشيؽملِؾملشيا).م م
َدغملَرشي مصَؾملصيقشي محشيرشيامظي)م،م
وسيماحلدؼثمؼعملقلماظؽمليبم(صشيػملَّك ماهللُ مسشيػملَؿملضيفِ موشيدشيػملَّؿشي)م:م(طُؾؽي مذشيرشيابٍ مأ ضي
صعملدمبني ماظؽمليب م(صػملك ماهلل مسػملؿملف مودػملؿ) محرعةَ مطؾـي معلغملرمسػملكموجفماظضملؼملقمم ،مألن مبضملضم
اظؽملاس مؼلؼملقن ماألذؿملاء مبطملري مأمسائؾملا م ،مصؿملعملقظقن :مظعملد محرم ماظعملرآن ماخلؼملر م ،مودمـ مغرملربم
ذؿملؽطيا مآخر م ،موػذا معا مأخرب مبف مدؿملدغا مردقل ماهلل م(صػملك ماهلل مسػملؿملف مودػملؿ)محني مضال م(صػملكم
اهللمسػملؿملفمودػملؿ)م:م(ظَؿملشيرملضيرشيبشيـؼيمغشياسظيمعِـضيمأُعؼيؿِلماظْكشيؼملضيرشيمؼصيلشيؼملؽيقغشيؾملشيامبِطملشيؿملضيرغيمادضيؼملِؾملشيا).م م
وػؽملا مغؤطد مأن ماظضملربة مظؿمللت مباألمساء م ،موإمنا ماظضملربة ممبامؼذػبماظضملعملؾ موؼطملؿملؾفم،مصغملؾم
علغملر مزير م ،موطؾ مزير محرام م،موعـمثؿمتصيػملْقشيؼ مادلكدرات مجبؼملؿملع مأغقاسؾملا موعلؼملؿملاتؾملام
مما مؼصيطملشيؿملـيب ماظضملعملؾ مأو مؼظملؿـير ماجللؿم
باخلؼملر مسيمحترميؾملا م ،موطذامطؾ معا مؼؿؽملاوظف مادلؿضملارقن م َّ
صؾملق محرامظي م ،مصضملشيـضي مأُمـي مدشيػملَؼملشيةَ م(رضل ماهلل مسؽملؾملا)مضَاظَتضي م:م(غشيؾملشيك مرشيدصيقلصي ماظػملَّفِ م(صػملك ماهلل مسػملؿملفم
صيلغملِرػيموشيعصيظملَؿـيرػي)م،مصادلكدراتمدؿؿيمضاتؾموداءمسسملالمؼظملؿؽمبرملؾابمجمؿؼملضملؽملام
ودػملؿ)مسشيـضيمطُؾـيمع ضي
صؿملفضملػملؾملؿ مجــطيا مػاعدةً م ،موسعملقظًا مخاوؼة م ،موضػملقبطيا مصارشةً م،مالمؼلؿشملؿملضملقنماظدصاعمسـمأرضؾملؿم
وسرضؾملؿ م ،موال مؼلؿشملؿملضملقن ماإلدؾملام مسي متؽملؼملؿملذملة مورؽملذملؾملذملؿ م ،محؿملذملث مإن مادلكذملذملدرات مهلام
أضذملرارػاماظزملقذملؿملذملةمواظؽملظمللؿملذملذملةمواالجؿؼملاسؿملةمسػملكماظظملردمواجملؿؼملعم.مم م
وجديز بالذكز أن إدمان اخلنز واملخدرات لى أضزار وآثار متعددةم ،منوام:مم م
األضزار الدينية م:مصظملل متؽملاول مادلكدرات مغلؿملان مظذطر ماهلل ماظذي محتؿملا مبف ماظعملػملقبم
وتشملؼملؽـ مإظؿملف ماظؽملظملقس ،مصادلدعـ مال مسعملؾ مظف مؼذطره مبربف م ،مأو مؼؤدي مبف مصرائسملف مسػملكم
اظقجفماظذيمأرادهماحلؼمدؾقاغف موتضملادي م،م مظذامغؾملك ماهلل م(سزموجؾ)مذاربؾملا مسـ ماظعملربم
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عـ ماظضملؾادة موخاصة ماظزملالة م ،مصعملال م(سز موجؾ) م :م{ؼشيا مأَؼؽيؾملشيا ماظَّذِؼـشي مآعشيؽملصيقا مظَا متشيعملْرشيبصيقا ماظزملؼيػملَاةَم
دغملَارشيىمحشيؿؼيكمتشيضملضيػملَؼملصيقامعشيامتشيعملُقظُقنشي}.مم م
وشيأَغضيؿصيؿضيم صي
ماألضزار العكلية :مصإن مإدعان مادلكدرات موادللغملرات مبغملؾ مصقرػا مواخؿالفم
أغقاسؾملا مأطرب مأداة مػدم مظػملظملرد مواجملؿؼملع م ،محؿملث متضملؼملؾ مادلكدراتمسػملك متضملشملؿملؾ ماظعملقةم
اظضملاضػملةموادلظملغملرة مسي ماإلغلانم،مصالمؼدرك مأصضملاظفموأضقاظف م،مصادلدعـ-مغصملرطيامظطملؿملاب مسعملػملف-م
ضد مؼرتغملب مجرائؿموآثاعطيا مخشملرية م ،مطاظعملؿؾ م ،مأو ماظلرضة م ،مأو ماظؿكرؼب م ،مأو ماظؿدعري م ،موظذام
دضملك مأسداؤغا مإلصلاد مذؾابؽملا مسـ مررؼؼ ماإلدعان موادلكدرات .موضد مؼرتغملب ماظظملقاحشم
واحملرعات مدون مإدراك مألثرػا مسػملك مدؼؽملف موإمياغف م ،مصضملـ مسـؼملان م(رضل ماهلل مسؽملف)مضال:م
(اجضيؿشيؽملِؾصيقا ماظْكشيؼملضيرشي مصَإغيغؼيؾملشيا مأُمؽي ماظْكشيؾشيائِثِ م ،مإغيغؼيفصي مطَانشي مرشيجصيؾظي معِؼملؼيـضي مخشيالَ مضَؾضي َػملغملُؿضي مؼشيؿشيضملشيؾؼيدصي مصَضملشيػملِعملَؿضيفصي ماعضيرشيأَةٌم
شَقغيؼؼيةٌ مصَأَرضيدشيػملَتضي مإغيظَؿملضيفِ مجشيارغيؼشيؿشيؾملشيا مصَعملَاظَتضي مظَفصي م:مأَغشيا مأَدضيسصيقكَ مظِػملرملؼيؾملشيادشيةِ مصَاغضيشملَػملَؼشي معشيعشي مجشيارغيؼشيؿِؾملشيا مصَشملَظملِعملَتضيم
طُػملَّؼملشيا مدشيخشيؾشي مبشيابطيا مأَشْػملَعملَؿضيفصي مدصيوغشيفصي محشيؿؼيك مأَصْسملشيك مإغيظَك ماعضيرشيأَةٍ موشيضِؿملؽشيةٍ مسِؽملضيدشيػشيا مشُالَمظي موشيبشيارِؿملشيةُ مخشيؼملضيرػي،م
شيتؽَ مظِؿشيعملَعشي مسشيػملَلؼي مأَوضي متشيرملضيرشيبشي معِـضي مػشيذِهِم
صَعملَاظَتضي م:مإغيغـيل موشياظػملَّفِ معشيا مدشيسضيقشيتصيؽَ مظِػملرملؼيؾملشيادشيةِ م ،موشيَظغملِـضي مدشيسضيق صي
اظْكشيؼملضيرغي مطَأْدطيا مأَوضي متشيعملْؿصيؾشي مػشيذشيا ماظْطملصيالَمشي م ،مضَالشي:مصَادضيعملِؿملؽملِل معِـضي مػشيذشيا ماظْكشيؼملضيرغي مطَأْدطيا م ،مصَلشيعملَؿضيفصي مطَأْدطيا م،م
الم
صَعملَالشي:مزغيؼدصيوغِل مصَػملَؿضي مؼشيرغيمضي محشيؿؼيك موشيضَعشي مسشيػملَؿملضيؾملشيا موشيضَؿشيؾشي ماظؽملؼيظملْسشي م ،م َصاجضيؿشيؽملِؾصيقا ماظْكشيؼملضيرشي م ،مصَإغيغؼيؾملشيا موشياظػملَّفِ م َ
ؼشيفضيؿشيؼملِعصي ماإلغيميشيانصي موشيإغيدضيعشيانصي ماظْكشيؼملضيرغي مإغيالَّ مأَوضيذشيؽَ مأَنضي مؼصيكضيرغيجشي مأَحشيدصيػصيؼملشيا مصشياحِؾشيفصي).مصاإلدعان مؼظمللدم
اظضملعملؾ ،موؼؽملرملر ماظضملداوة مواظؾطملسملاء م ،موحيدث مصؿقرطيا مسي ماجللؿ م ،موإرػاضا مسي ماألسزملاب م،م
وزسزسةمسيماظظملغملرم،موضػملةمسيماظضملؼملؾ،موؼسملضملػمعداركماإلغلان.ممم م
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ممممماحلؼملد مهلل مرب ماظضملادلني ،موصالة مودالعطيا مسػملك مخامت مأغؾؿملائف موردػملف مدؿملدغا محمؼملد م،م
وسػملكمآظفموصقؾفمأذيضملني.م م
إخوة اإلسالو:ممم م
عـ مأضرار ماخلؼملر موادلكدرات م :مأغؾملا متؿلؾب مسي ماظغملـري معـ ماألعراض ماظزملقؿملةم
واظؽملظمللؿملة معؽملؾملا م :ماظعملػملؼ م ،مواالطؿؽاب م ،مواظؿقتر ماظضملزمليب م ،مواظؽملظمللل م ،مواضشملراب ماظذاطرةم
وطـرة ماظؽمللؿملان م ،مواالغشملقاء مواظضملزظة م ،مواظرملضملقر مباإلحؾاط م ،مواغظملزملام ماظرملكزملؿملة م ،موشريػام
عـماألعراضماظؽملظمللؿملةمواظضملعملػملؿملة.مم م
األضزار االجتناعية :مصاخلؼملر متذػب ماظضملعملؾ م ،موتذػب ماهلؿملؾة موادلروءة م ،مصؿكؾم
مبروءة ماإلغلان م ،موتذػب ماظؾؾملاء م ،مو متذػب ماحلؿملاء م ،موؼؤدي متضملارؿملؾملا موإدعاغؾملا مإديم
اغؾملؿملار ماألدرة م ،موادمراف مأصرادػا موتضملدد محاالت ماظشملالق م ،موبلؾب ماإلدعان متسملؿملعم
اإلرادةماإلغلاغؿملةمسؽملدمادلؿضملارلمظػملؼملكدراتم،موتعملؿؾمصؿملفماظضملقارػماظلاعؿملةم،مممامؼؤديم
إدي ماغؿرملار مزاػرة ماظؿقرش ،مواظؿظملغملؽ ماألدري م ،موعـ مثؿ متؽملؿرملر ماجلرائؿ مبزملقرػام
ادلكؿػملظملةمعـمدرضةم،موضؿؾم،مواشؿزملابم،مألنمادلدعـمالمؼؾاظلمأثرمصضملػملفم،مصغملؾمعامؼؾملؼملذملفم م
أنمؼؿقزملؾمسػملكمادلكدراتمبأيمررؼؼموأيمودؿملػملة.مم م
سػملكمأنماإلدعان موادلكدرات مأحد ماألدػملقة ماظيت مؼلؿكدعؾملامأسداؤغامظؿدعري مذؾابؽملام
وضؿملؼملؽملا موأخالضؽملا م ،موتضملشملؿملؾ معلرية مإغؿاجؽملا موبؽملاء مغؾملسملة مورؽملؽملا م ،مصغملؿ معـ محرب مأوضدتم
ادلكدرات مغارػا م؟ ،موطؿ معـ مشين مأصعملرتف؟ موطؿ معـ مصقؿملح مأدعملؼملؿف؟ موطؿ معـ مذرؼػم
وضضملؿف؟ موطؿ معـ مسزؼز مأذظؿف؟ موطؿ مصرضت مبني ماظزوج موزوجف؟ مطؿ مأورثت معـ محلرة؟م
وطؿ مجرعيت مسػملك مذاربؾملا معـ مبػملؿملة موحمؽملة؟ مصؾملل مأم ماخلؾائث مورأس ماظرذائؾ م ،موػلم
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عظملؿاح مطؾ مذر م ،مطؼملا مورد مسي موصؿملة ماظؽمليب م(صػملك ماهلل مسػملؿملف مودػملؿ)مألبل ماظدؼيرضيدشياءِ م(رضلم
اهللمسؽملف)محؿملثمضَالشي:م(...وشيظَامتشيرملضيرشيبشيـؼيماظْكشيؼملضيرشيمصَإغيغؼيؾملشيامعِظملْؿشياحصيمطُؾـيمذشيردمل).م م
صؾملل مدؿؿي مضاتؾ موعدعر مظػملظملرد مواجملؿؼملع م ،موػل مدذملالح مصؿاك مخشملؿملذملر مبؿملد مصاضذملديم
اظسملؼملذملري م ،مؼصيقارشيبصي مبف مذؾابصيؽملذملا مسػملك معذملر ـيم ماظؿارؼخ م ،مصؿمللػملب مضقة ماظؾدن م ،موضقة ماظضملعملؾ مسيم
وضتمحيؿاجمصؿملفمورؽملؽملامإديماظرملابماظعملقيماظذيمحيعملؼماظؽملزملرةمظػملدؼـمواظقرـم،موؼضملؼملؾم
سػملكمادؿعملرارهموتعملدعفمورصضملؿفم.م م
صالبدمعـمتغملاتػماجلؾملقدمظػملعملسملاءمسػملكمػذهماظصملاػرةماخلشملريةمادلدعرةموعغملاصقؿؾملا،م م
صعملد موضع ماإلدالم مضقابط مظقضاؼة ماإلغلان مورياؼؿف معـ ماإلدعان م ،متؾدأ محبلـ متربؿملةم
األبؽملاء مورساؼؿؾملؿ م ،موضرورة متضملاون مطؾ معؤدلات ماجملؿؼملع مسي معغملاصقة ماإلدعان مسـم
ررؼؼ مادلدارس م ،موذيؿملع مادلؤدلات ماظؿضملػملؿملؼملؿملة م ،موودائؾ ماإلسالم مادلكؿػملظملة م ،موسـم
ررؼؼ ماظضملػملؼملاء مواألدباء موادلظملغملرؼـ م ،موأن متؿسملاصر مجؾملقدػؿ مذيؿملضملطيا مسي ماظؿقسؿملة مخبشملرم
اإلدعانموأضرارهماجللؼملؿملةمواظؽملظمللؿملةمواالجؿؼملاسؿملةماظؽملاجتةمسؽملفم،مضالمتضملاديم:م{..وشيتشيضملشياوشيغصيقام
سشيػملَكماظْؾِرـيموشياظؿؼيعملْقشيىموشيظَامتشيضملشياوشيغصيقامسشيػملَكماظْإغيثضيؿغيموشياظْضملصيدضيوشيانغيموشياتؼيعملُقاماظػملَّفشيمإغينؼيماظػملَّفشيمذشيدِؼدصيماظْضملِعملَابِ} .م
ممموعـمػؽملامجيبمسػملكماجملؿؼملعمأنمحياصظمسػملكمسعملقلمأبؽملائفموذؾابفموأنمجيؽملؾؾملؿم م
خمارر ماإلدعان موادلكدرات م ،محؿك مؼؽملؿرملر ماألعـ مواألعان م ،موؼلقد ماظلػملؿ مواظلالم م،م
ُلغملُؿضي موشيأَػضيػملِؿملغملُؿضي مغشيارطيا موشيضُقدصيػشيا ماظؽملؼياسصي موشياظْقِفشيارشيةُم
ؼعملقل متضملادي:م{ؼشيا مأَؼؽيؾملشيا ماظَّذِؼـشي مآعشيؽملصيقا مضُقا مأَغضيظمل شي
سشيػملَؿملضيؾملشيامعشيػملَائِغملَةٌمشِػملَازٌمذِدشيادظيمظَامؼشيضملضيزملصيقنشيماظػملَّفشيمعشيامأَعشيرشيػصيؿضيموشيؼشيظملْضملشيػملُقنشيمعشيامؼصيؤضيعشيرصيونشي}.م م
صرتك مادلكدرات مظق ممل مؼغملـمواجؾطيا مذرسؿملؾيا مالسؿربه ماظضملعملالء معـ معغملارم ماألخالق م ،مصضملشيـضيم
أَبِل ماظْضملشياظِؿملشيةِ ،مضَالشي :مدصيؽِؾشي مأَبصيق مشيبغملْرػي ماظزملـيدـيؼؼصي م(رضل ماهلل مسؽملف) مصِل معشيفضيؼملشيعػي معِـضي مأَصضيقشيابِم
رشيدصيقلغي ماهللِ م(صشيػملَّك ماظػملَّفصي مسشيػملَؿملضيفِ موشيدشيػملَّؿشي) م:مػشيؾضي مذشيرغيبضيتشي مخشيؼملضيرطيا مصِل ماظْفشياػِػملِؿملؼيةِ؟ مضَالشي:مأَسصيقذصي مبِاهللِ م،م
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ضَاظُقام:موشيظِؿشيمذشياكَ؟مصَعملَالشي:مطُؽملضيتصيمأَصصيقنصيمسِرضيضِلموشيأَحضيظملَظُمعصيرصيوءشيتِل،مظِأَغؼيفصيمعشيـضيمذشيرغيبشيماظْكشيؼملضيرشيمطَانشيم
ظِضملِرضيضِفِموشيعصيرصيوءشيتِفِمعصيسملشيؿملـيضملطيام،مصَؾشيػملَغشيمذشيظِؽَمرشيدصيقلشيماهللِم(صشيػملَّكماظػملَّفصيمسشيػملَؿملضيفِموشيدشيػملَّؿشي)مصَعملَالشيم:م(صشيدشيقشيمأَبصيقم
شيبغملْرػيم،مصشيدشيقشيمأَبصيقمبشيغملْرػي).م م
سػملكمأنماإلضالعمسـمادلكدراتمواإلدعانمودائرمادلقبعملاتمحيؿاجمإديمسزميةمضقؼةم
وصرب موجماػدة مظػملؽملظملس ،موذؾملر مرعسملان مادلؾارك مؼصيضملدؽي مصرصةً مسصملؿملؼملة مظػملؿكػملص معـ مطؾم
األدواء،موسػملكمرأدؾملا مادلكدراتمواإلدعانمبزملقرهمادلؿضملددةم،موػذامعـمبابماظؿكػملؿملةم
ضؾؾماظؿقػملؿملة م،مصضملػملؿملؽملامأنمغعملؾؾمسػملكمذؾملرمرعسملانمرائضملنيمهللم(سزموجؾ) مبضملؿملدؼـمسـمطؾم
عامغؾملكماهللم(دؾقاغفموتضملادي)مسؽملفمحؿك مؼؿعملؾؾمعؽملامصؿملاعؽملاموراسؿؽملاموغظملقزمبرضقانماهللم
(سزموجؾ)مسيمػذاماظرملؾملرماظغملرؼؿ .م
غلألماهللماظضملػملكماظضملصملؿملؿمأنمحيظملظمذؾابؽملامعـمطؾمدقء م

