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 بر فرد و اجتماع ٌناضرار و خطرات مواد مخدر و معتاد

ش مخصوص خداوندی است که پروردگار همه عالمٌان است، همان تاٌِ سِ 

ِدٌُكْم إِلَى »خداوندی که در قرآن کرٌم خود چنٌن می فرماٌد:  ٌْ َ َوََل ُتْلقُوا ِبأ

ٌُِحبُّ اْلُمْحِسنِ   َ ْهلَُكِة ۛ َوأَْحِسُنوا ۛ إِنَّ َّللاَّ و خود را بدست خوٌش ترجمه:) «ٌنَ التَّ

، حقا که خداوند نٌکوکاران را دوست می كنٌدندازٌد، و نٌکی ٌَ نَ  هالكتبه 

م که نٌست معبود برحق جز َّللا که او ٌکتا و هَ و گواهی می دَ  (دارد

م بر اٌنکه سردار و پٌامبر ما حضرت هَ همتا است، و گواهی می دَ  بی

ستاده او است، ای َّللا! بر او رِ نده و فِ محمد مصطفی صلی َّللا علٌه وسلم ب

اصحاب او و بر هر کسانی که به وجه احسن از او تا روز و و بر آل 

 وی نموده اند رحمت و سالمتی نازل فرما.ٌرَ ستاخٌز پَ رَ 

 و بعد!

َّللا متعال انسان را بر ساٌر مخلوقات بواسطه عقل آن خاص ګردانٌده 

  که کسانی ازوند متعال خدا وت، است که اساس فکر و اندٌشه و تدبر اس

 است کنند آگاه نمی برآورده را حق و اند گرفته نادٌدهرا  ها نعمت اٌن

و « نمٌکنٌد؟ درک آٌا (»َتْعِقلُونَ  أََفاَل چنانچه َّللا جل جالله مٌفرماٌد: )

ُرونَ  أََفاَل چنانچه باز مٌفرماٌد ) بازمٌفرماٌد: « کنٌد؟ نمی فکر آٌا» «َتَتَفكَّ

ْعِقلَُها َوَما) و «.نمٌدانندکسی دٌګر  دانشمندان جز آنرا و (»اْلَعالُِمونَ  إَِلَّ  ٌَ

ا َقدْ باز چنٌن مٌفرماٌد: ) نَّ ٌَّ اتِ  لَُكمُ  َب ٌَ  آٌات بدون شک ما » (َتْعِقلُونَ  لََعلَُّكمْ  اْْل

و همچنان مٌفرماٌد: «.بٌندٌشٌد که باشد تا نمودٌم بٌان شما به را( خود)
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لِكَ  ِفً إِنَّ )
ات   َذَٰ ٌَ ُولًِ َْل  برای است هاٌی نشانه درٌن دون شکب ( »النَُّهىَٰ  ِّلِّ

 « .ِخَرد صاحبان

مٌګوٌد: اګر عقل خرٌده مٌشد، و مردم قٌمت انرا رحمه َّللا حسن بصری 

بلند مٌبردند پس چی عجب که مردم به مال خود چٌزی را می خرٌدند که 

 فاسد مٌبود.

َلی در نظر اسالم جاٌګاه وبس به همٌن خاطربرای عقل و فکر در ا

مقدس ما برای حفاظت از عقل  تعٌګرفته شده است پس برای همٌن شر

نی را بٌان نموده است، وهر آن چٌز را که برای عقل ګوراه های ګونا

حرام ګردانٌده است  ضرر دارد و باعث از بٌن بردن درک و فهم مٌګردد

اچنانچه َّللا سبحانه و تعالی مٌفرماٌد: ) ٌَ  ٌُّ َما آَمُنوا الَِّذٌنَ  َهاأَ  اْلَخْمرُ  إِنَّ

ِسرُ  ٌْ نْ  ِرْجس   َواِّْلَْزََلمُ  َواِّْلَنَصابُ  َواْلَم َطانِ  َعَملِ  مِّ ٌْ  لََعلَُّكمْ  َفاْجَتِنُبوهُ  الشَّ

 برای)شده نصب سنگهای قمار، شراب، مؤمنان، ای »( ترجمه:ُتْفلُِحونَ 

 شٌطان کردار ازو  است، پلٌد تٌرها( بوسٌلۀ آزماٌی بخت) و( َرسِتشپَ 

 .«شوٌد رستگار که باشد تا کنٌد احتراز آن از اٌن بنابر است

و چنانچه نبی کرٌم صلی َّللا علٌه وسلم برای اصحاب خود در هنګام 

خرٌد و فروش مٌفرمود:)شما خرٌد و فروش کنٌد چانچه که با َّللا چٌزی 

رام ګردانٌده نفس را که خداوند بر شما ح َنَبرٌدرا شرٌک نسازٌد، و ازبٌن 

نکنٌد، و مسکرات ننوشٌد.( درٌن  ِسرَقتبدون حق، زنا نکنٌد،  مګراست 

چٌزهای ٌعنی  نبی کرٌم صلی َّللا علٌه وسلم که مٌفرماٌد: )مسکرات ،قول

ن شامل مٌشود، بدون آ ور درآعامة تمام چٌزهای نشه ، شه اور ننوشٌدنَ 
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 شراب قل شاملنده عرِ ن بخاطرٌکه هر ازبٌن بآتوجه به اسم هر ٌک 

رد حرام است او به هر بَ مٌګردد و هر آن چٌزٌکه عقل را از بٌن مٌ

دنی، ٌا بواسطه بو کردن و ٌا از طرٌق استفاده ٌطرٌقهء که باشد چی نوش

 با پٌچکاری باشد حرام است.

و چنانچه درٌن زمٌنه نبی کرٌم صلی َّللا علٌه وسلم قاعده را ګذاشته اند 

و مکان و  حال و احوال اشخاص در حال تغٌر  که ثابت است که با زمان

و تمام انواع  شرابرا بٌان نموده است که باَلی  شرابنٌست، و صفات 

چٌزهای نشه آور قابل تطبٌق است، نبی کرٌم صلی َّللا ٌعنی  مسکرات

است، و تمام چٌزهای نشه  مثل شرابچٌزهای نشه آور  ممٌفرماٌد: )تما

س در آخرت نٌز برآن پنوشٌد،  شرابا آور حرام است، و کسٌکه در دنٌ

 ن مستفٌد نمٌګردد.آحرام مٌګردد و از لذت 

بر تمام چٌزهای نشه آور شامل مٌګردد  شرابپس ازٌنجا مٌدانٌم که 

ګرچه انسانها برآن نامهای مختلفی ګذاشته هم باشند، چی مائع باشد چی 

ن خصوصٌت حرام بودن  باقٌست و او نشه است، آ جامد، چون در

زٌاد و کم آن دارد نشه  کهچٌزٌهر نانچه نبی کرٌم صلی َّللا مٌفرماٌد: )چ

می  شراب اٌد: )از امت من کسانی هستند کهمرفحرام است(، و همچنان مٌ

 تغٌر داده اند(. انوشند اما نام آنر

می نوشند و ٌا مٌفروشند و ٌا می  شرابو بسٌار به شدت از تمام کسانٌکه 

ت چنانچه رسول َّللا صلی علٌه وسلم سازند منع صورت ګرفته اس

نده آن و ُنوشِ ، و شرابستاده بر ِفرِ مٌفرماٌد: )خداوند جل جالله لعنت 
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پٌشنهاد کننده آن و فروشنده آن و خرٌدار آن و سازنده آن و انتقال دهنده 

آن(، و چنانچه رسول خدا باز مٌفرماٌد: ) کسٌکه به َّللا و روز آخرت 

 بر دسترخوانٌکه در آن شراب باشد(. ِنِشٌَنداٌمان دارد نمی 

دٌن مبارک اسالم مخدرات را برای حفاظت فرد و مجتمع آن حرام 

زٌرا ضرر و هالکتی که به نشه کننده بر مٌګردد تاثٌر مستقٌم  هګردانٌد

نده عقل، و مردانګی است، رِ باَلی سالمتی اجتماع دارد ، شراب از بٌن بَ 

د که جناب ابوبکر صدٌق رضی َّللا و ازبٌن برنده حٌاء است، و اٌن بو

حرام ګردانٌده بود و عنه حتی در زمان جاهلٌت هم بر خود شراب را 

وشٌده بود و علت اٌن بود که روزی از پهلوی مردی مٌګذشت که دٌد  َننُ 

آن مرد به نجاست خود دست مٌزند پس زمانٌکه از آن بوی بد می آمد از 

عنه ګفت اٌن مرد نمٌداند که  آن دور مٌشد پس ابوبکر صدٌق رضی َّللا

چی مٌکند ، همٌن بود که ابوبکر صدٌق رضی َّللا عنه بر خود نشه کردن 

  را حرام ساخت.

ثر دٌګری آمده که از جناب شان در جمع از اصحاب  نبی کرٌم او در 

صلی َّللا علٌه وسلم پرسٌده شد: آٌا در جاهلٌت شراب نوشٌده اٌد؟ګفت: 

ګفت: من از آبرو و مردانګی خود حفاظت نمودم، پناه بخدا، ګفتند چرا؟؟ 

نګی و آبروی خود را از دست مٌدهد، دازٌرا کسٌکه شراب نوشٌد او  مر

جناب شان  ٌداٌن خبر  به رسول َّللا صلی َّللا علٌه وسلم رس قتٌکهو

دفرمودند: )راست مٌګُ ٌَ دٌګُ مابوبکر ، راست  و ٌَ  ابوبکر(. و
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اٌن تاکٌد مٌکند که استفاده از مواد و درٌن جای شکی نٌست و واقعٌت بر 

واده و ضاٌع کننده و انحراف کننده نَ مخدر و استعمال آن  نابود کننده خا

و نابود کننده ارزشها و احساسات انسانی است، همچنان اٌن  خاَنوادهافراد 

مخدرات باعث انتشار بسٌاری از روشهای منفی در جامعه مٌګردد از 

ناٌت و همچنان باعث انتشار ج دای فامٌلهاقبٌل تجاوز، کثرت طالق، ج

بګونه های مختلف ازقبٌل دزدی، قتل، تجاوز، اغتصاب مٌګردد زٌرا آدم 

بلکه  ،سزای کارش ءش نٌست و نه هم در پروارَ معتاد در قصه نتٌجه کا

بر هر و تنها در فکر بدست آوردن مواد مخدر است به هر طرٌقه  

   وسٌلهء کی مٌشود.

ای که آتش آن بواسطه مواد مخدر روشن شده؟ چی عدد چی مقدار جنګه

چی مقدار صحمتد را مرٌض ساخته است؟  پولدارها را فقٌر ساخته است؟

چی عدد عزتمندان را بی عزت ساخته است؟ چی عدد نٌکان را ذلٌل و 

رسوا ساخته است؟ چی عدد زن و شوهر را ازهم جدا ساخته؟چی مقدار 

ه مٌان آورده؟ باَلی کسٌکه نشه مٌکند چی مقدار سختی و درد و رنج را ب

لٌد كَ ت و رذٌل است و سکارهای پَ  ءهمه ءمشقت آورده است؟ اٌن سرچٌنه

هر شر است، چنانچه از نبی کرٌم صلی َّللا علٌه در وصٌتی برای 

ابودردا آمده است: شراب ننوش زٌرا کلٌد هر شر است، و عثمان بن 

ماٌد: شما خود را از شراب نګهدارٌد زٌرا مادر عفان رضی َّللا عنه مٌفر

 تمام خباٌث است. 

نده تربٌوی رِ وآل زنشه و مخدرات ٌک علت بسٌار قوی نابودی و به تزل

از  يتعلٌمی اخالقی اجتماعی و اقتصادی است و از همه قبل دلٌل بسٌار
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امراض صحی و نفسی است ازجمله: ترس، ګوشه نشٌنی، ناراحتی 

نفسی، و اضطرابات حافظه و ٌاد فراموشی و احساس  اعصاب، ناراحتی

تنهاٌی سبب شکستن شخصٌت و غٌره امراض نفسی و عقلی مٌګردد پس 

خطرناک که هدف آن ضعٌف  ءبرای ما َلزم است تا با مقابله با اٌن پدٌده

ساختن جوانان مملکت است مبارزه نماٌٌم که مٌخواهند ازطرٌق مواد 

ند، و ِبَبرَ ت که جوانان هستند از بٌن مخدر و نشه عناصر قوت مملک

 انبها و اخالق نٌک را نابود سازند.رارزشهای ګِ 

رات مواد مخدر کفاٌت مٌکند هرکسٌکه ُمضِ و اٌن هشدار برای آګاهی از 

انسان خوب و  کګرفتار اٌن زهر شود به حالتی خواهد رسٌد که از ٌ

د سرقت کند، بهتر به ٌک انسان خطرناک مبدل خواهد شد که امکان دار

 ء آن قتل کند و ٌا هم دٌن و اٌمان خود را بفروشد تا بتواند بواسطه

تشنجات عصبی خود را خاموش سازد و اٌن شخص دچار حالت دٌوانګی 

شخص معتاد از ضرر  ءمٌګردد، و به اٌن ضرورت مٌشود تا خود

ش در امان نګهداری شود، و همچنان خانواده و جامعه از دَ رساندن بخو

 در امان نګهداشته شود. شر آن

ما به اٌن اشد ضرورت دارٌم که هرٌک ازما در مقابل  جوانان و اطفال 

خود در هر زمانی اداء مسئولٌت نماٌٌم از خانواده ګرفته که در آن باٌد 

درست  ءنها توجهآتربٌت درست داده شود تا مکتب و پوهنتون باٌد به 

باٌد اداء مسئولٌت نماٌند تا  صورت بګٌرد، اداره های دٌنی و رسانه ها هم

جوانان و اطفال ما شکار مواد مخدر نشوند، زٌرا اٌن ٌک خطری است 

که قٌمت انرا اطفال مان با عقل و نفس و صحت و مال خود پرداخت 
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راتربٌه  جدٌدیمٌنماٌند، پس ما باٌد باهم ٌکجا شوٌم و چنان ٌک نسل 

ٌن را داشته باشد تا پٌشرفت نماٌٌم که صاحب اخالق واَل باشد، و تواناٌی ا

نماٌد، همٌنګونه به صورت کامل از تمام خطرات و مضرات اګاه باشد که 

 چار هستند.دُ مردم و مملکت با آن سر 

 اقول قولی هذا و استغفر َّللا لی و لکم

الحمد هلل رب العالمٌن، و صالة و سالما علی خاتم انبٌائه و رسله سٌدنا 

 اجمعٌن. محمد )ص( و علی آله و صحبه

 برادران مسلمان:

 سال برای مصرفی آبصحٌح از  ءاستفاده ءهفته اندازی راه به مناسبت

ٌکی  هجاری، باٌد ما برای خود ٌادآوری نعمت بزرګ آب را کنٌم، ک

نعمات الهی برای ما است، آب ماٌه حٌات و زندګی است، و ٌکی از از

َّللا متعال فاه است، چنانچه رِ رشد و اساٌش و  ءمهمترٌن سرچٌنه

ء   ُكلَّ  اْلَماءِ  ِمنَ  َوَجَعْلَنامٌفرماٌد) ًْ ً   َش را  چٌز هر آب از و »( ترجمه:ۖ   َح

 َهاِمَدة   اِّْلَْرضَ  َوَتَرىو همچنان در جای دٌګر مٌفرماٌد)« ساختٌم؟ زنده

َها أَنَزْلَنا َفإَِذا ٌْ تْ  اْلَماءَ  َعلَ  و »( ترجمه:ٌج  َبهِ  َزْوج   ُكلِّ  ِمن َوأَنَبَتتْ  َوَرَبتْ  اْهَتزَّ

 ناگاه رٌزٌم، فُرو آب آن بر چون پس بٌنی، می را و بار برگُ  بی زمٌن

 هاینٌٌٌدَ وِ رُ   انواع آن در و مٌکند، نمو و داُفتَ  می حرکت به که بٌنی می

د می زٌبا ٌَ  «.ُرو
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 بردٌن مقدس اسالم برای نعمت آب ارزش خاص قاٌل است، و برای ما 

ست، و ما را برای استفاده درست از آن استفاده درست آن امر نموده ا

تشوٌق نموده است، و اسراف در استفاده از آنرا از جمله ظلم و تجاوز بر 

حق دٌګران دانسته است، ٌک  صحابی نزد رسول َّللا برای ٌادګٌری 

دٌد که سه  وضوء آمد چګونګی وضوء نبی خدا صلی َّللا علٌه وسلم را

د: )اٌن وضوء است، اګر کسی سه بار هر عضو رامی شست، بعدا فرمو

 ازٌن زٌادت کند پس اسراف تجاوز و ظلم نموده است.

و زمانٌکه نبی کرٌم صلی َّللا علٌه وسلم از نزد سعد بن ابی وقاص رضی 

وضوء مٌګٌرد، فرمودند:)اٌن همه اسراف چی که َّللا عنه تٌر مٌشد دٌد 

؟ نبی است ٌا سعد؟( فرمود: اٌا در وضوء هم اسراف است ٌا رسول َّللا

 کرٌم فرمودند: )بلی، حتی اګر تو باَلی ٌک درٌای روان هم باشی(.

اسالم آب را بنظر ٌک ثروت قومی و انسانی مٌبٌند که درآن تمام مردم 

حق دارند و هٌچکس را از آن محروم نمٌداند، ازٌن لحاظ نبی کرٌم صلی 

، و اهٌګِ ، َّللا علٌه وسلم مٌفرماٌد: )مردم در سه چٌز شرٌک هستند: در آب

 آتش(.

اهمٌت آب نبی کرٌم صلی َّللا مٌفرماٌد: )هر کسٌکه چاه را  ءو در زمٌنه

ر نماٌد و از آن هر ذی روح از انسانها، جنٌات و پرندګان آب هم َحفَ 

د باز هم َّللا متعال در روز رستاخٌز به آن اجر مٌدهد( و همچنان َنُنوشَ 

او داده  ءه بعد از مرګمٌفرماٌد: )هفت چٌز است که اجر آن برای بند

،و ٌا ِبٌاُموَزاَندمٌشود و او در قبر خود مٌباشد: کسٌکه به کسی علمی را 
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نهری بسازد و چاهی حفر نماٌد، و ٌا نهالی غرس نماٌد، و ٌا مسجدی بناء 

، و ٌا ازو اوَلدی بجا اهدا نماٌدکسی ه نماٌد، و ٌا مصحف شرٌف را ب

 ار بګوٌد(.ماند که بعد از مرګ او به او استغف

بها ضاٌع کردن و آو در پاٌان: ما براٌن تاکٌد مٌکنٌم که تلوث ساختن 

شمار مٌرود که َّللا جل جالله از ه سوء استفاده ازآن نوع از انواع فساد ب

 اِّْلَْرِض  ِفً ُتْفِسُدوا َوََل آن نهی نموده است، چنانچه َّللا تعالی مٌفرماٌد: )

 فساد مرتکب آن اصالح از بعد زمٌن بر و »( ترجمه:إِْصاَلِحَها َبْعدَ 

پس هر قطره از آب ماٌه حٌات است که هر قطره آن برابر با « .نشوٌد

مال با ارزش است که از دست دادن و هدر کردن آن ٌعنی به هدر بوردن 

س برای پبرای ما حفاظت از آن واجب است،  ،ٌک قدرت بسٌار مهم

با نګهداری از آن بجا همهء ما َلزم است تا شکر اٌن نعمت بزرګ را 

بٌاورٌم زٌراکه شکر نعمت سبب دوام و زٌادت آن مٌګردد،چنانچه َّللا 

نَ  َوإِذْ تعالی مٌفرماٌد: ) ُكمْ  َتأَذَّ ُكمْ  َشَكْرُتمْ  لَِئن َربُّ  بٌاد و»(ترجمه: ۖ   َِّلَِزٌَدنَّ

 بٌگمان کنٌد، شکر اگر: » داشت اعالم شما پروردگار که را وقتی آرٌد

 «.مٌَ افزا می شما بر (را خود نعمت)

 ٌارب مصر و مردم و جوانان آنرا در پناه و حفظ خود داشته باش

آنرا از تمام بدٌها بدور وبه سالمت داشته  یو ارتش و پولٌس و قدرتها

 باش.

 


