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 بسم اهلل الرحمن الرحيم 
 المقدمة

احلمد هلل شديد القهر والسلطان، من أطاعه  مهمن اامهان، ومهن 
عصهههاق  قهههد حلههها، حلاحلرمهههان، وأشههههد أن م الههه  ام اهلل  ا ههه  ا ههه    ههه  

ا عهههدق وه،ههعل ،  عهها اث ا هه  و هه  علهه  اممتنههان، وأشههه د أن حممههد 
اإلميان، و ذه من الشر والفجعه والطغيان، صلعات هيب و،الم  علي  

 يف  ل  ني وآن، وآل  وصحه  ومن تهعه  حلإ سان. أما حلعد: 
 يهههها أيههههها الههههذين آمنههههعا اتقههههعا اهلل  ههههل تقههههعاق، وا تقههههروا اليهههه  ولههههع وا 

أحلههههداال   م تتحمههههل ا حههههي  حبمههههاق، وا ههههذهوا أ،ههههها  ،هههه ط   ههههإن 
 ولظاق.

ـــــــاض معمهههههههعل تهههههههذا ال تههههههها    ضـــــــحايا وآهـــــــات تحـــــــت أنق
 (.المخدرات

 رقههد   عتهه  اث  تاحلههد تههذق العهقههات، وقصههت مههحايا  اصههرت  
 هها ا،ههتعقفت   ا،ههتنطقذ مهه  تههذق العهههاهات،   ههان أمهها  الا ريهه  
أخههههههر القههههههاها تههههههذا الهحهههههه  ااتعامهههههه  حماولههههههد مهههههه  إلال ههههههاه تعههههههاطر 

 ، و شف شر، من أمراهتا، واالقا  من وق  يف مستنقعها.اا دهات
أ،أل اهلل أن يرزقنا اإلخالص يف القعل والعمل، وصل  اهلل و،ل  

 عل  الهينا حممد وعل  آل  وصحه  أمجعني.
 و ته  

 ،ليمان حلن عهد ال رمي اافرج
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 بين يدي الحديث
لقههد االتشههر تعههاطر اا ههدهات يف أو،ههاا حلعههي الشههها  م ،ههيما 
ااراتقهههعن مهههنه ، ووصهههل حلع هههه  اث  هههد اإل مهههان عليهههها،  سهههيطرت 

ن  يه  م يهده ، ووقه  مهن  ون عل  عقله  و،هلهذ اها ته ،  ههع  مه
 ،احلل االذاه.

لقههد مبههرحلذ اامههد اإل،ههالميد مههرحلد معجهههد، ولعيههذ مههن اليههد الهه  
ً، ا مهن  اَه  يف عقر  اهتا حلسالح خط ،  شهلذ جه تؤاها،  ها تر حتب
يدتا   أهنا هجل مرير، م يستطي  أن يس ، مها تهر تهذق اليهدا اهنها 

عاقر  ما يقهال، العه  تهذا تهع الشها  الذين ت  عما  اامد و هعها ال
ااؤمل، وتذا تع اانشع ، ول ن يف  هل التعهاطر للم هدهات ،هقطذ 
حلعهي ااعمهدة، والسههاقطعن يف أو هال تههذق ااصهيهد ليسههعا  نهأ  عنهها، 
اهنهههه  مههههن أحلنا نهههها و لههههذات أ ها الهههها، غههههر ه  هههه    الههههد مههههن عههههها  اهلل، 

تهر   صههغ  ا وم  وا،هتدهجه  للهد مهن النشههاز م أ  هرت  اهلل، طا فهد م 
 ه  ا، م ت   هل  ام  سب ااال وتعهئد ا يهب حلهاحلرا ، اهنه  ااروجهعن 
هلذق السهمع  الفتا هد، اهنه  الراقصهعن عله  جهراح اامهد، م يهمهه  ام 
 قهههههن الشهههههر يف ااوه ة، يرمهههههعن حلالهههههدا، وينسهههههلعن ويشهههههعلعن الشهههههراهة 

 وجيرععن غ ت  ااراهة. 
اا ههدهات دههر  احلههر و هيهههات أو شههر،   ههدععا ااتعههاطر وقههالعا: 

يف ااشههروحلات دههد  الطاقههات، ودعههل الههداليا مليئههد حلاامنيههات وأ ههال  
ًيهههههل ااوتههههها ، ول هههههنه  أخفهههههعا أهنههههها دهههههر  اليقظهههههات تههههههد  الظهههههال ، وت
الهههعيالت، اهنههها طريهههل اهلل هههات، جحهههي  و سهههرات، مهههيال ومتاتهههات، 
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 يههات، عهه ة تهه و و ههدهات،  يههعن وآتههات، قتههل واالتها ههات، أمههرا  وو 
وز رات، ،جعن وعقعحلات،  لمد حلل  لمات، والنتيجد محايا أحلريها، 

 وحلريئات.
اا هههدهات عهههاه جحيمهههها الهنهههني والهنهههات، وتلهههعل  راه ههها ا حلههها، 
واامهات،     من أ  عق  ولدق حلسههها، وتعر  لإلتاالد وااشها ل 
ا عله  هد   عل  الرتها، و ه  مهن أ  مسه يند  ه هذ عينهها عله  خهدتا َوج 
 لههذة  هههدتا، وتقلهههذ علهه  الفههراه م يغمههي هلهها جفههن، وم يقههر هلهها 
قههراه حلسهههب تصههر ات ولههدتا، و هه  مههن أأل تههعاه  عههن ااالظههاه خههعف 
الف يحد والعاه عل  أالقامها، و   من احلن حلر ، درل غصت أ عهال 
والههههدق الالمسههههئعلد  عههههاه اليتههههي   ون  قههههد اا ، وقا،هههه  احلرقههههد منههههذ 

ًال  يهههد، و سهههرت وتهههر م الععمههد الظفهههر، و ههه  مهههن حلنههه ذ ماتهههذ وم تههه
ًال غ هد طريهد، و ه  مهن زوجهد تهر أهملهد حلسههب مهعت قلهب زوجهها  ت
ًوجههها اجههل أطفاهلهها،  ههال  ااههدمن، تههاهة ت ههر  وتههاهة تههذل، تتمسهه  حل

 جيد  النياح وم الععيل.
 ل تذا حلسهب امحنالل وتعاطر العحلال،  من ااسهؤول عهن تهذق 

 لل الها  الذ  أقي اا اج ا!ااعاج ا! ومن الذ  خياطب ليغ
العاقهههه  يهههها اخههههعاب ألههههي ، وا طههههب جسههههي ،   ههههذوا تههههذق ااالههههات 
لتعلمعا  جه  ااشه لد وعظه  الفاجعهد  مها ا أقهعلا ان ااعاالهاة تتهألف 
مهههن عهههدة  صهههعل، ومهههحايا القتهههل وامغتصههها  مههها الهههذ  يعيهههدتا حلعهههد 
اا ههههعلا، ان الصههههعت يتحشههههرج، واليههههاا القلههههب تتقطهههه  هلههههعل ا ههههرا   
الهشههعد الهه  خلفههها  مههاه اا ههدهات وحلههرالن أتههل الشههر الههذين م قلههب 
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 هل  وم عقل وم مم .
 مـــن ييـــن يســـيل اليـــوا  عليـــ 

 
ــــــــــ       مــــــــــا ليــــــــــر  بميــــــــــت إي
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 ضحايا أبرياء
ًا  مههههرة يف  مههههدمن تههههدهات  قههههد  نههههان ااحلههههعة وتن ههههر للعشههههرة،  هههه
 ا رعهههد،  أقهههد  علههه  قتهههل زوجتههه   اطمهههد واحلنتههه  ،هههلم  وعمرتههها ،هههه 
،نعات واحلن  حممد وعمرق مخه  ،هنعات، وقطه  يهد احلنه  الصهغ  الهذ  
ًا، مههن  عمههرق لاللههد أشهههر ، ومههن ل قهها  حلالتم يههل ع هه ه ، وتقطيهه  أجهه
أع ههها ه ،  هههال  هههعل وم قهههعة ام حلهههاهلل، أيعقهههل تهههذا التصهههرفا! وتهههل 
يتأت  من االسان حل  عقلا! تبر  من السهب وما جهر  تهؤم، ااحلريها،ا! 

سهها،ل:  يههف  ههان شههععه تههذا الرجههل حلعههدما  هها  مههن لهه  أخههر أن تت
الشعة الس را! اال  مات معتتني قهل معتهد القصهاص،  أوهلها معتهد  هرا  
ه يقههد الههده  وشههري د العمههر، و ههذل   حلههعل زتههرة احليههاة ومجههاهة ال هههد 
وتههه  ااطفهههال، وال االيهههد معتهههد االتظهههاه السهههيف، وال ال هههد زتهههع  الهههروح، 

 ،  إالا هلل واالا الي  هاجععن.وااعظ  من  ل   يف يالقر هحل 
، تشههر  الشههم  وهــذه ضــحية أخــرح مــن ضــحايا المخــدرات

ًوجهد  يف الصهاح  ي عن الناس عل  مععد م  النعه وال هيا، ام تهذق ال
ااس يند وأطفاهلا،  ه  عل  مععد م  زا ر آخر االه  قريهب ل نه  شهه  
ًوت  االهه  زوجههها،  خههل  ون ا سههاس ومشههععه وم شههفقد وم ه ههد، االهه
تر وأوم تا يف زاويد من زوايا الهيذ الذ  ،ج ل  صعل ااأ،هاة أقههل 
عليههههها،  ههههرأت الشههههيطان يف عينيهههه ، وبههههذ ها حههههد ااههههعت تنهعهههه  مههههن 
أالفا،ه ، تع،ههلذ اليه  حلعههدما مههر ا أمها  أطفاهلهها، حل هعا ل ههن اله هها، م 
ًوجههد شههدة ال ههر ، وااطفههال يقههاومعن ،  جيههد  تههذق ااههرة، قاومههذ ال

لقلههههب، ل ههههن ال ههههعيف ،ههههيعجً عههههن ااقاومههههد، حل ههههذ تقطهههه  اليههههاا ا
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ااسهههه يند وحل هههههذ ، وتههههع م زال ينههههههال عليههههها مهههههرحل ا وحل ههههل جنهههههعن، 
 اولههذ اهلههر  ول ههن أيههن اافههر، اهنهها م تقههع  علهه  احلههرا ،  اولههذ 
جاتههههدة أن دسهههه   معههههات أطفاهلهههها وتالمهههه  حلههههرا،ة أجسههههامه  ل ههههن 

ًقهههذ احلشههها  أ،هههلمذ الهههروح اث الههههاه ، اال هههب ااطفهههال  الصهههاعقد م
أماق أماق أماق، عه  ا حتاولعن لقد ختطفتها يد اانعن عل  يد أ  عرحليهد 
دنههعن،  إالهها هلل واالهها اليهه  هاجعههعن، ان اللسههان يتلعهه   وتههع يسههع  م ههل 
تههذق القصههت، وان القلههب ي هها  يقههف عههن النهههي وتههع يتجههرل تلهه  

 الغصت.
ــــــــــا صــــــــــاح   مــــــــــا ا  ــــــــــرح  ي

 
ـــــــــــد أرح  ـــــــــــرح مـــــــــــا    أَومـــــــــــا ت

ــــــــــــــ   ه ــــــــــــــت لم ــــــــــــــي   دٍ إن
 

ـــــــــورح  ـــــــــ  ي كـــــــــ  ال  مـــــــــن عي 
حلعد تذق القصت اب ا،هتغر  مهن امهرأة تعله  أن زوجهها مهدمن  

تههههدهات وتعههههيي معهههه  قريههههرة العههههني، تسهههه  عليهههه  وتؤويهههه . العهههه  السهههه  
مطلههع  و ه، اافسههدة مرغههع ، ول ههن اث مهها السهه  االهه  ينقلههب اث 

ًوج وحلال عل  اجملتم  حلأ،رق.  تس ؛ ان تذا ال
، اهنههههها أ و حت هههههر مأ،ههههها ا أي ضـــــحية وهـــــذه ضـــــحية وليســـــت

حلالههدمعل، يههرو  تههذق القصههد أ ههد الههدعاة  يقههعل: قالههذ اا : تعليههذ 
ترحليههههد ولههههد  ترحليههههد صههههاحلد و  ي ههههن يعههههرف اث غهههه  ااسههههجد والعمههههل 
طريق ا، ومن خهالل  خعله  وخروجه  مهن العمهاهة اله  السه ن  يهها  هان 

ها  اانحهر ني، مير عله  أ هد اا واه اله  يسه ن  يه  دمععهد مهن الشه
 أخهههذق  ا ههه  ا ههه  والنصههه  هلههه   طهههر  علهههيه  الهههها  ، و ههه ه  علههه  
الصههههالة،  طلهههههعا منهههه  أن ميههههر علههههيه   رم هههها غهههه  تههههذا ليتهيئههههعا، و عههههال  
جا،ت   طلهعا من  أن يقعد وينصحه   ا وقذ اقامد الصالة  فعل، 
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 ومهه  مههروه اايهها   ههان وقههذ اإلقامههد مههرة  طلهههعا منهه  أن يصههلر  هه  يف
الفهه  السهه ن ااشههحعن حلاحلشههيي واا ههدهات والههروا   ال ريهههد،  مهها  
 هههههان منههههه  ام أن االسههههها  معهههههه  يف جلسههههها   و،ههههههرا   وت هههههييعه  

 للصالة.
 أصههههه  مههههدمن ا للم ههههدهات، ود ههههر اا  قا لههههد: م ظههههذ تغهههه  ا 
جذهي ا وامح ا يف  يات ، ،ههرو اث الفجهر، وت هيي و للصهالة،  نصهحت  

أالهه  يههذتب الههيه  ل شههدت ،  ههاميرف معههه  أميهها ووجهتهه  و ههان يههدعر 
اميهراف  ها اب حلهدأت أخهاف علهه  الفسهر، ويف ليلهد مهن الليها  جهها، 
يف وقذ متأخر وطر  الها  حلقعة، الظرت من لقهب الهها   هإ ا حله  قهد 
أهعد وأزحلد وأخذ يرجف الها   الع ي ، ول ن   يستط  الهدخعل، 

اامعمهههد و ناهنههها  لههه   ل االقطههه  صهههعت   أشهههفقذ عليههه  وأالسهههت  ه هههد 
 ل ،  ما  ان م  ام أن  تحذ الها   إ ا حل  تتهئ خلفه ، ل أخهرج 
، ين ا معه  ، وقها  حلهد عر حلقهعة،  ظننهذ أاله  يريهد قتلهر ، ويها ليته  أها  
  ً  لهه ،  ههااعت أ ههب   يهها ينههع ،  اولههذ التهههر  منهه   ههإ ا حلهه  ميهه

، قمهههذ ليهههايب  ههها أصههههحذ عرياالهههد  عر هههذ أالههه  يهههراو ب عهههن الفسهههر
حل امههل قههعت ااتهال ههد لر عهه  ، ول ههن   أ،ههتط  أمهها  و شههيد اإل مههان 
والشهههههها  العنفهههههعان،   رتههههه  حلهههههاهلل، خع تههههه  حلعهههههذا  اهلل، قلهههههذ: أمههههه  
 لت ،أهمعت ، ،هرت اجل ، أعطيت ، هحليته  خبهذ  هل شهر، ، 
ول ن ما  ان من  ام أن غلهت  الفس  وتعاق والشيطان واإل مان ،  قها  

ىن ، م ال  ام اهلل ، اي  يا قلب تقط ، ويها الفه  مهعت، وم  فعل يب ال
 حيدث حل  ما هأيذ،  حسيب اهلل والع  الع يل. 

هجهههل أ مههن علهه  اا هههدهات  عقهه  مهههحيد  وهــذه ماةـــاى أخــرح 



 
 المخدرات ضحايا وآهات تحت أنقاض

 المخدرات

 

52 
 

ا  ا،ها، وأالشهذ  ي  تالهها  ال يستطي  العيي حلدوهنا،  قهد الرجعلهد 
  ميل ههه  وا  حلر يقههه  والن هههعة وااهههرو،ة، و ات يهههع  االتهههه  احلشهههيي الهههذ

ااروج واامعن ل  ولغ ق مهن الفسهقد يطهر  الهها ،  أ خله  وطلهب منه  
هههها ،  ا،ههههتغل ااههههروج تلهههه  الفرصههههد  قههههال: مهههها ا تعطيهههه ا و هههه    شيش 
هها، ويف  تههد  ا  قههال الرجههل: أعطيهه  مهها تريههد ااههه  أن تعطيهه   شيش 
تذق اللحظد تدخل حلنذ الرجهل صها ب الهيهذ وعمرتها ،هه  ،هنعات 

د  العص  احليها ولل يف اجملر ،  قال ااروج: أهيد تذق الهنذ، ما لتق
الههههذ  جههههر أق علهههه   لهههه ا! االهههه  اا   اقههههد العقههههل، الههههديعث حلسهههههب 
اا دهات،  قا  اا  وأمس  حلنيت  ااس يند وخل  ليا ا و تفها وتر 

َوِإَ ا تصهههي  يههها أيب: اب حلنتههه ، وقههها  ال هههيف  فعهههل الفا شهههد  ههها، 
 [.3، 8]الت عير:  ى  ة ِئَلْت * بَِايِّ َ ْنٍب   ِتَلتْ اْلَمْوء و َ 

ًيهههرة يف عهههد تا  وهـــذه ضـــحية أخـــرح الشهههرت قصهههتها جريهههدة ا 
الصهههها ه يف يههههع  اا ههههد التا،هههه  والعشههههرين مههههن شهههههر هجههههب مههههن عهههها  

 ته.5240
،ا ت الدتشهد والهذتعل وا هعف ،ها ر أهجها، تله  ااا ظهد اله  

قتههل الشههنيعد الهه  اهت هههذ يف عاشههذ تفاصههيل ااأ،ههاة، وتههر  ا لههد ال
الصههف ااول مههن ااسههجد وأمهها  حمراحلهه .  هينمهها  ههان ا ميهه  يسههتمععن 
اث خطيب ااسجد حلعد أن حلدأ ا طهد يف أ د ااساجد،  خل شا  
يهلههم مههن العمههر النههني وأهحلعههني عام هها، ليتقههد  وجيلهه  عههعاه والههدق الههذ   

 يه  اعتها  أن   ان جيل  يف الصف ااول مهن ااسهجد وأمها  حمراحله 
 يذتب اث الصالة حلا ر ا.
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 ههان العمهه  لههد  ااصههلني يعتهه  عا ي هها،  ههال مهه  أن جيلهه  احلههن 
عاالههب والههدق يف ااسههجد، خاصههد وأن اا   ههه  يف السههن وامحلههن يف 
،ن الشها ،  لعل  يريد أن يسهاعدق حلعهد امالتهها، مهن الصهالة ويقهع ق 

ًت  ههل مههن   ًلهه ، ل ههن اافاجههأة الهه  تهه  ههر أو ،هه ، أن يقتههل اث من
احلنو أحلاق يف حليذ اهلل،  االذ اافاجأة أن أخهرج امحلهن ،ه يند مهن جيهه  
حمت ن ا أحلاق و أال  يع عه  الهع ال ااخه ، مهعغال  السه ني يف  ههر أحليه ، 
حل الث طعنات الا ذات، أو ت حبياته  يف احلهال، وأهنهذ تفاصهيل أ ه  

 عقع .
رو  من ااسهجد ، ل هن حلعدتا  اول امحلن اجملر  العا  ا اب اهل

أ ههد ااصههلني تصههد  لهه  وأمسهه  حلهه  وقهها  حلتسههليم  اث الشههرطد، وحلعههد 
التحقيهههل وبجهههد أن ا هههاب مهههدمن تهههدهات، وقهههد ،ههههل وأن  بَصهههَل مهههن 
عملهههه  حلسهههههب  لهههه ،  يهههها هلهههها مههههن  اجعههههد  ههههه ة، ويهههها هلهههها مههههن  سههههرة 

 عظيمد. 
تههذق القصههت أم ههال، وم زال ال  هه  يف الهههال، ول ههن ي فههر مههن 

 القال ة ما حييط حلالعنل، ومن السعاه ما يستدير عل  ااعص . 
 ههان اهلل يف عههعن مههن قا،هه   راه هها، وتلظهه  عحههي  مراه هها، ان 

 العاق  مؤ ، وما خفر  ان أعظ .
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 من أضرار الخمور والمخدرات
أمههها عهههن أمهههراه ا مهههر  مههها ا تتعقعهههعن يههها وصهههفها اهلل حلهههالرج   
ـــا أَيـاَيـــا الـ ــذِ حلقعلههه :  ـــا اْلَخْمـــر  َواْلَمْيِســـر  َواْ َْنَصـــا   َي ــوا ِإن َم يَن َآَمنـ 

[. ووصهفها ه،هعل  33]ااا هدة:  َواْ َْزََل   رِْ ٌس ِمْن َعَمـِل ال  ـْياَا ِ 
  : الخمر أ  الخ ائث  مفتـا  كـل  ـر»حلا ه  حلعد اللعن حلقعل» 

 ]هواق احلا  [.
ئعيــــا لعــــن اهلل الخمــــر وعاصــــرها ومعتصــــرها  وبا»: وقعلهههه  

وم تاعيا  و اربيا وآكل ثمنيا  وحامليا والمحمولة إلي   وةا ييا 
 ]هواق أ د[. «ومستقييا

اهنهههها تصههههد عههههن   ههههر اهلل وعههههن الصههههالة، وتغتههههال العقههههل، وتفسههههد 
ًتهل ااهرو،ة، وتهدعع اث  الطه ، و ت  الس ، ودرا عل  ااعاصر، وت

ىن ولع حلاااه ، وتهذتب الغه ة، وتعقه  العهداوة و  الهغ ها، حلهني النهاس، ال
وتفت  حلالصحد، وتسلب اإلها ة، وتؤ   اث الفقر والسرقد وال هذ ، 
وحتطههههه  القهههههي  وااخهههههال ، وتشهههههتذ اا،هههههر، و هههههده ااهههههال، وتسههههههب 
الغ ب وامالفعال والسف  والطيي وال آحلهد والطهر  مهن ه هد اهلل وعهد  
 خههعل ا نههد، وصهها هها  الههيمههد جسههد حلههال هوح، شهه ل حلههال عقههل، 

ًان، وا ههراه يف مت ههه ط يف ااقههعال واا عههال، تههذيان وغ يههان وعههد  اتهه
ااعههههني وااجفههههان، مههههعف مناعههههد، وأمههههرا  قلههههب و،ههههرطان، وعرقلههههد 
ًة ا سههه . وغ تههها   ههه  م يتسههه  اجملهههال لهههذ رتا، وتهههر  لع ههها ف أجهههه
علهه   ههل  ههال م ختفهه  علهه  أ ههد،  هههر تقتههل يف اإلالسههان  ههل صههفد 

 هر مجال اإلل ومفتاح الشر. سند، وتقرحل  من  ل صفد ،يئد  
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أخههرج النسهها ر واحلههن  هههان أن ع مههان همههر اهلل عنهه  قهها  خطيه هها 
أيها الناس، اتقعا ا مهر  إهنها أ  ا ها ه ، وان هجهال  يهن  هان »  قال:

قههل   مهن العهها   هان متعلق ها قلههه  حلااسهجد،  لقيته  امهرأة ،هع،  ههأمرت 
ًل،  أغلقههذ الههها  وعنههد تا مخههر وعنههدتا صههيب، جاهيتههها  أ خلتهه  اانهه

ها مهن تهذا ا مهر أو تهعاقع  أو   قالذ ل : م تفهاهق   ها تشهر   أ، 
تقتل الصيب وام صحذ وصهرخذ و  هحت ، وقلهذ:  خهل علهر يف 
حليههههه ،  مهههههن الهههههذ  يصهههههدق ا!   هههههاف الرجهههههل ومهههههعف وقهههههال: أمههههها 
هها مههن ا مههر  الفا شههد  ههال آتيههها، وأمهها الههنف   ههال أقتلههها،  شههر   أ، 

ًا تههه  ،  هههعاهلل مههها حلهههرح  ههها واقههه  ااهههرأة وقتهههل الصهههيب،   قهههال: زيهههدي   
 اجتنهعتا  إهنا أ  ا ها  ، واال  واهلل م جيتم  اإلميان وا مر يف قلهب 

 «.هجل ام يعش  أ دمها أن يذتب حلا خر
ولقد  االذ ا مر تسم  عند العر  يف ا اتليد السفيهد وااؤ يد 

طاتهها   مهها ت ، و  هه  مههنه  والقهيحههد، م يشههر ا عقال تهه ، وم يتعا
  ر مها عل  الفس .
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 صورى حية
ا ...  ،اه يف الده  و يد 

 لمهههها مههههر حلهههه  يهههههع  مههههن العمههههر م هههه  مهههههن حلعههههدق مسههههتقهال  يعم ههههها 
ا...  جديد 

 ودر السنعات... 
 مج  اامعال  ا الال منها ما أها ق "وزيا ق"... 
 وا ا أطلقها د ر وتأت مشتهاتا.. 
 ،اه يف الر خطاتا.. 
 ..الدعاهةقا ال : اي  ان ااال  يف  ه   
 ..حلاإللاهةاال   ه و ملر،  
 ...حلاحلراهةول  جع مشع   
 ا!القذاهةتنع  النف  حلال قيد  ما وج   

 عاه أيام ا طعيلد ..
 تذق تغر  و   من غ تا تهدو مجيلد..

  االذ ااتعد يف و ر ا تهدو قليلد...  
 قط   يرو غليل  ... 
 ا زالذ عليلد..الفس  التعسا، م 
 زوج  يف الهيذ تش ع من جفاق 
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 وتعاب ما تراق 
 احلياة  دد يف حليت  طع   
 صرخذ يف وجه  أالذ قد  اهقتنا منذ زمان 
 ج د م هوح  يها م  نان 
 غا ه الهيذ و  يأت ااسا، 
 واختل  حلالندما، 
 ه قا، الشقا، 
 وش   احلال  قالعا: ان دد  يها اا تأمر طاعد 
 صطهاه ا وقناعدوا 
 أو  طلقها وم تص  عليها حلعي ،اعد 
 حلدأ التف   يف تذا ااسا  
 تل ،ي عن احلل  ق ا يف الفرا ا 
 من ، ع  حلعدتا طفال  صغ  اا 

 من ،يحنع  عق  عطف ا ا ا اشتد حل اقا
 من ، وي   ناال ا وأماال ا من شذاقا

 أين جاتر أين تذا ااال يف وج  العذا ا  
 ل شر،  السرا ا تل تعث  

 أيها ااهمع   اول 
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 ماعف الهح  عن العيي اهل 
 م ختف أ  مقاحلل 
 اهن  قالعا حلأن ا مر دلع  ل غمد 
 وتر خ  من  را  الطفل أم  
 وم   يتجرل  ا،ات ال يال 
ً ا  يعم ا حلعد يع ، لي  يف ا مر متال واالتفال   مه  ي
 تاتنا اختل الظام  
 أمام  صاهت الداليا  ما الليل 
 طالعت  ااش الت 
 ألقلت  التهعات 
 وتعث خطعات 
 زا ت الفرجد عن أم  اتساع ا 
 احلن  ... زوجت  حلالفقر ماعا 
   يعد ميل  يف الداليا متاع ا 
  ل شر، قد تداع  قد تداع   
 صاه يقعت ا ومديعال ا وحلني الناس حمرج   
  ل  العمر ااههرج   
 قد تد رج قد تد رج 
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 يرجع أ  ترجحلدأ التف    
 ان يف ااعت هلذ  النف  ها د 
 اهنا يف امالتحاه 
 تل تراب ،عف أالس  اهل   حلعدقا 
 تل تراب أجد الههجد عندقا 
 م.  احل  ،ي ي   

 وا ا عاه يتيم ا من ، عاقا
 وتنا هق ذ النف  وجاشذ حلاله ا، 
 جا،ق يف تذق اللحظد حلعي ااقرحلا، 
 اي  ما ا حل  ته را  يقعل 
ً  ومل ر ومر      يف م وقد مال ما  وع
 م   يف مه  ينشد  لم  

 غ  أن الدتر قد قاوم  من غ  ه د
 ها   يف ااعت  ع  أقتل الفسر 
  هذا أبلقر عل  طفلر قهل ااعت الظرق 
 مم   يف عطف و نان 
 ل ها ا يه يان 
 وتنا  و  صعت اا ان 
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 أقهل الناس اث ااسجد من  ل م ان 
 سجد والناس ما حلني ،اجد وها    خل اا 

 وتنا من يتلع القرآن وا خر ،ام 
 اال  يشعر حلااال  ويغشاق اامان

 وتالشذ تاتنا أوتام  م ل الدخان 
 تاتنا الرا د م تعجد يف أ  م ان 
 ل قامعا للصالة 
 اهنا  احتد العمر وميال   ياة 
 والدمعل صهغذ خدق وحمياق 
 والنشيج م ت ا  تسم  امق 
 خرجعا حلعد الفري د 
 اي     ميعذ عمر   السرا !  

    درعذ العذا ! 
    حتملذ الصعا !

 ته ا ل  من  هد صغ ة ول ن ل  ألف الا  
  ت  الها   ألق  حلنفس  حلني يديها 
 هاح يه ر  الصغ  
ًوجد  ل  ا هاه يه ر!    تلذ ال
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 الظرت  ي  وقالذ: ما احل ايدا 
ً وم   يف غهطد يرو  هلا ما   قد ع

 قد حلدا من  الند ، قد حلدا من  الند  
 وأصاخذ تسم  أ ل    ايد 
 شرح اهلل  ؤا   للهدايد 
 واالته  عهد الغعايد 
 غ  أب تذق اارة   أقدس غايد. 
 

اهنههها صهههعهة مليئهههد حلااشهههجان، تهههرو  ااآ،هههر تهههاهة وأخهههر  حت هههر 
لظهال   معل اإلميان، اهنا ت شف صفحات اا  اار ، وتعهع  لتههد  ا

 ااطهل لتجلع العه اامل ااشر .
  ههههه و تههههه  الهههههذين يسههههه ون يف  هو  احليهههههاة يفتشهههههعن منحنيهههههات 
الطر  ومداخل اازقد حب  ا عن السعا ة،  يقفعن عهن الهحه  ا ا تهعا ر 
ااال أو  ازوا السيا ة  االني أن تذا تع آخر ااطهاف، والتفتهيي عهن 

أن ميتطعا  هر  هل شهر،، غ ق ا،فاف، و ذا التف   ا اطئ  اولعا 
ليصههلعا اث الغايههد اانشههع ة،  إليههها  يههف يصههلعنا وعههن طريقههها  يههف 
ي سههههعنا ل مههها اا  هههان مهههن الع،ههها ل للعصهههعل  ال ههه  السههه  العحليهههل 
 اا هههههدهات( وحلهههههئ  السههههههيل  تعاطعتههههها وأ منعتههههها وهو جعتههههها وتر حلعتههههها 

   االذ السيا ة ااعتعمد واامعال ااشعحلد.
ريهههدون ول هههن حلصهههعهة مؤقتهههد، ل أصههههحذ  يههها   العههه  الهههالعا مههها ي
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مشتتد،  طريل اا هدهات أوله   له ، وأو،هط  وله ، وآخهرق تله ، مهيال 
 واحنراف،  سا  واميراف،  شل وه يلد، عذا  وجرميد. 

ــــــــــــ   هــــــــــــذا ةــــــــــــ   مــــــــــــن ا عــــــــــــداء  ايت
 

 
ــــــــــــــــى أميا هــــــــــــــــا النيــــــــــــــــب   أَل تعــــــــــــــــو  إل

 كــــــم حيـــــــة صـــــــ رت  ـــــــ  حيميـــــــا  تلـــــــت 
 

 
ـــــــــــ  تيري  ـــــــــــذهبحـــــــــــًرا وأرخـــــــــــ      يـــــــــــا ال

 ومنه  من يتداه  اامر وحيا،ب الفس  حلقيد العمر. 
 أي يــــــــــــــــــــو  مـــــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــــوت أ ـــــــــــــــــــــر

 
 

 يــــــــــــــــــــــو  َل  ــــــــــــــــــــــدر أو أمــــــــــــــــــــــر  ــــــــــــــــــــــدر 
ـــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــو  َل  ـــــــــــــــــــــــــــــــدر َل أره   ي

 
 

 ومــــــــــــــــن المقــــــــــــــــدور َل ينيــــــــــــــــ  الحــــــــــــــــذر 
 عهههها  اث اهلل القلههههب الصههههغ ، وحل هههه  علهههه  ااامههههر ااريههههر، طاله هههها  

 الصف  من ااعث القدير.
  ــــــــــــــــــــــــــــــ ن إليــــــــــــــــــــــــــــــ  َل تعــــــــــــــــــــــــــــــذبن  

 
 

ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــذي  ـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــا  من  مقـــــــــــــــــر بال
 ومــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــ  حيلــــــــــــــــــــة إَل ر ــــــــــــــــــــائ  

 
 

 وعفـــــــــــــــوظ إ  عفـــــــــــــــوت وحســـــــــــــــن  نـــــــــــــــ  
ــــــــــــا  ــــــــــــ   ــــــــــــ  ال راي   كــــــــــــم مــــــــــــن زلــــــــــــة ل

 
 

 وأنـــــــــــــــــــت علـــــــــــــــــــ    و   ـــــــــــــــــــل ومـــــــــــــــــــنِّ  
 إ ا  كـــــــــــــــــرت  ـــــــــــــــــ  نـــــــــــــــــدم  علييـــــــــــــــــا 

 
 

 ع  ـــــــــــــــت أنــــــــــــــــامل  و رعـــــــــــــــت ةــــــــــــــــن  
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 عجههد التا ههب السههعا ة، وتلههذ  حلالعههها ة، ومهه  العاصههر حلالشههقا،، 
 هح  عن ااال والسيا ة.وم زال ي
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 أة ا  تعاط  المخدرات
مهها شبههرحلذ ا مههعه  جههأة، ومهها ااههرا يف ،ههل  اإل مههان شهها  يف 
حلظههد ، ا هها وها،  لهه  أمههعه   هه ة،  تعههالعا حلنهها لنعههرف أ،ههها  التعههاطر 

 لنحاول اغال  حلا  ااآ،ر: 
،  هالههدين الســ ب ا و و وهــو أع،ميــا  ضــع  الــواز  الــدين 

نا وأعرامههنا وأمعالنهها، وحلالههدين تصههل   ياتنهها وحلالههدين حنهها ع علهه  أالفسهه
اتلف حلل التميً عن غ الا ين  فهروا حلهاهلل هحلنها، وحلالهدين العهيي ،هعدا، 

 متحاحلني.
 ههإ ا مههال الههدين لههد  اإلالسههان  ليهشههر حلالتعا،ههد واحلرمههان والههذل 
واهلعان. اا  ان للمهدمنني الصهيب مهن اإلميهان  هاالعا يف عهًن وأمهان، ويف 

ا للشهههههعة، ها ههههد وا طمئنههههان، ول ههههن اهههها مههههعف  يههههنه  أصهههههحعا عهيههههد 
مرمهههها، غفلههههد، تنهشههههه  الفههههو مههههن  ههههل م ههههان، حب ههههعا عههههن السههههعا ة 
ًعمه  ام عنهههد  فنهههدا مهههن ااهههروجني،  ههههاععا  جاتهههدين  مههها وجهههدوتا حلههه
 يههنه  حلههداليا، وآلههروا ااعصههيد علهه  التقههع ، و ههل جههرح ينههدمل ام جههرح 

 الدين.
 وكـــــــل كســـــــٍر لعـــــــل اهلل  ـــــــابره  

 
ـــرا     ـــدين    ـــاى ال  ومـــا لكســـر  ن

... وَل ي ــر  الخمــر حــين ي ـــربيا »: وصههد  ه،ههعل اهلل  
 ]هواق اله اه  ومسل  وغ مها[. «وهو مؤمن

ًيههرة يف عههد تا الصهها ه يههع  ال اللهها، العاشههر مههن  الشههرت جريههدة ا 
تههه قصههد هجههل مههدمن  للتهه  اا ههدهات مههن  ينهه ، 5240شهههر هجههب 

 ، تههرو  القصههد زوجتهه  ااطمههد  تقههعل وال صههت   هها دههر  مههن االسههااليت
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حلعهههههد أن  تههههههذ حلالهههههدمعل  الم ههههها طهههههعيال  تسهههههعق  مهههههن  اخهههههل ا هههههد  
ًوجتهه  و ههدت أطهه  مههن  ااستشههفيات اات صصههد يف عههالج اإل مههان. ت
الفر هههد و،ههههط ،ههههعا ة  هههه ة غههههامرة،  ههههان مشههههع  ا لهههه  حلطيههههب القلههههب 

لينههها و مالهههد ا لهههل والتمسههه  حلالهههدين، وأميهنههها أطفهههام ، ول هههن  خهههل ع
 اخل الغ ت علينها احليهاة اهلاالئهد  جعلهها  يهاة عا مهد، االه   اخهل الشهر 
احلشههههيي واا ههههده، ووجههههدت  هعحل هههها حتههههذ الفههههراه جعلههههذ الشهههه ع  
تسهههاوهب، أصهههه  خيهههرج   ههه  ا مهههن الهيهههذ، ويهههعمه  أالههه  اجهههل ااصهههلحد 
ا مهن  حلأعذاه غ  مقنعد، و ات يع  مرمهذ احلنه  الصهغ ة  له  أجهد حلبهد 

اث ااستشههههف  حلنفسههههر، وعنههههدما تعقفههههذ عنههههد مع ههههف  الههههذتا   هههها
ام،هههههتقهال اخهههههذ الهياالهههههات وتسهههههجيل ا،ههههه  احلنههههه   ههههههرت عالمهههههات 
الدتشد عل  وجه  ااع هف، وحلعهد أن ،هألت  قهال  : ا،ه  والهد احلنته  
يشههه  ا،هه  مههريي معجههع  لههدينا يف ااستشههف   صههممذ أن أهاق و عههال  

 غههذ عهن الهععر والنهاس مهن هأيت  ويا ليت  ما هأيت ،   أدال  الفسهر 
 ههع ، لقههد هأيههذ زوجههر مههدمن تههدهات يهههذه  حلإيهه  وتههات،  للههذ 
مهههه  احلنهههه  حلعههههد أن الع مههههذ يف ااستشههههف ، وحلقيههههد أوم   عنههههد ا ههههد  
عمهههها  ، و االههههذ العمههههد تال ههههع أن زوجههههر يصههههر علهههه  أخههههذ ا ههههد  
الهنهههات لتؤاالسههه  يف الهيهههذ، وتقطههه  الغرحلهههد الههه  تهههع  يهههها  مههها يقهههعل، 

ذق هلهها و ات يههع  أه،ههلذ اخع هها إل  ههاهتا مههن عنههد أحليههها وت ههره أخهه
اال    يرجعها اث حليذ العملد ليلتهني متتهاليتني، ول هن  هدث مها يههً 
العجهههدان، وي سهههر ا هههاطر وا نهههان،  هههدث مههها   ي هههن يف احلسههههان، 

اهلل أ هه   – قههد وجههدوا أخههته  يف أ  ههان أحلههيه  يفعههل  هها الفا شههد 
ًب حلهنت ، اهنا اا – صهيهد يها اخهعان، صهد  ااطفهال واالقلههذ حلعهد أ  ي
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 لهههههه   يهههههها   و  يفيقههههههعا ام وتهههههه  يف أ  ههههههان اا ههههههدهات مههههههدمنني 
منحطههني، أمهها أالهها  قعلههعا علههر السههال ، وان مههذ  ههدععات     حلالر ههد 
والغفران، ويها ليته  أمهعت اليهع  قههل الغهد مهن تهعل ااصهيهد،  هال  هعل 

 وم قعة ام حلاهلل.
لدين تان عله  اإلالسهان  عهل  هل مشهني،   هذوا أهأيت  ا ا مال ا

الع ة والعظهد وا هذهوا الصهدمد  إهنها مؤاهد، وهحلهعا أوم  ه  عله  الهدين، 
خذوا حلأيديه  اث ااساجد، اجلسهعا معهه  وعل مهعت  مها يهنفعه   ها 

 يشهعا صاحلني.
،  ههه  هأس  ههل أ يههد، وأ،ههاس  ههل الســ ب النــان و ر قــاء الســوء

، وي هههيععن وي هههح عن، ه قههها، السهههع، قهههع  حلليهههد، يصهههحهعن  يسهههحهعن
خه هههها، الطههههه  منت سههههر الفطههههرة يد،ههههعن السهههه   يف الد،هههه ، وجيرعههههعن 

 غ ت  اا .
ا،ههألعا  ههل مههدمن للم ههدهات مهها السهههب يف تعاطيهه ا ومهها الههذ  
 –،ع   مامهي ا ،هيقعل: اهنه  ه قها، السهع،، ،هعسو ين هر يف اجملتمه  

هقهروا يف الع يفهد، واالتحلهعا  هل  شلعا يف الدها،هد، وتق –م   رت  اهلل 
صههفد  ميمههد،  غشههعا و،ههرقعا وأ منههعا وزالههعا وقتلههعا، يهههدمعن يف أيهها  مهها 
يههه  يف أعههعا ، لعههل ااههدمن عنههدما تسهههع، حلهه  احلههال يرجهه    ههرق الهههعها، 
 يتهذ ر يهع   ههان يف ،هعا ة وها ههد حلهال، م مهههع  وم مشها ل وم  يههعن 

 وم أمرا .
  تتهههههدتعه،  هههههأغروق حلالهههههدخان ل ل ل مههههها صههههها هه  حلهههههدأت  ياتههههه 

حلاا ههدهات ل عقههع  العالههدين، وا ههروج مههن الهيههذ وحماولههد اجيهها  ااههال 
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ولع عن طريل احلرا ، وت ذا حلدأ مسلسل ال هيال، وه ها ،هالذ  معته  
عل  خدق وتع يستعر  شريط  يات  ااأ،او ، وه ا أت  اليع  الهذ  

ليم هه   يهه  حلعههي يعههي  يهه  أصههاحل  النههد ، عنههدما يههدخل السههجن م 
اايهها ، ول ههن لينتظههر السههيف والقصههاص، عنههدما ميسهه  حلههالقل  وخيههط 
اا هرف  هدا  النههد  ، وتهع يتجههرل غصهت ااهعت قهههل  لعله ؛ ل ،ههل 
اث أحليهه  وأمهه  وزوجتهه  ه،ههالد يقههعل  يههها  مهها قههال غهه ق:  ه قهها، السههع، 
 مههههروا  يههههات( أو ي تهههههها حللهجتهههه  العاميههههد،   سههههيب اهلل علههههيه  شههههلد 

عهوب(،  مهها ا يفيههد النههد ا! وتههل ينفهه  الععيههلا!  حسهههنا اهلل والعهه   تهه
 الع يل.

تذا شا  عمرق عشرون ،ند ،ا ر اث ا د   ول جنع  شر  
أ،يا و ان غني ا،  أخذ يتعاط  اهله وين وم ه  قراحلهد السهند والنصهف، 
 ت هههط يف الههديعن واامههرا  وا العهههد،  علهه  أتلهه   أ  ههروق وحلهههالقعة 

عق  مستشف  اامل(  عجد الرا د يف العهالج، وحلعهد  ه ة عا عق وأ خل
ًمال   ااشراه يتصلعن حل ، ويف أول جلسهد له  معهه   طعيلد خرج وا ا حل

 أعطعق  ميد من اا ده  تعاطاتا  مات يف ،اعت .
ا  ا حلههات مههن العاجههب علهه   ههل أ  أن يعههرف مههن تهه  أصههحا  

ني وحيهههذهق مهههن أوم ق حلدايهههد مهههن ااده،هههد والشهههاهل،  يهعهههدق عهههن السهههيئ
الطا شني، ومن مصا هد اادخنني  ها ولهع  هاالعا مهن أقهر  ااقهرحلني، 
 أ  ر اادمنني  االذ حلدايته   ذا الشر العحليل،  إ ا  االذ ا مر تهر 

 أ  ا ها    إن الدخان تع أحلعتا.
ان دال  جيل   يها الشها  عله  الهدخان ولعهب الهعه  والهده 



 
 المخدرات ضحايا وآهات تحت أنقاض

 المخدرات

 

03 
 

تر حلعاحلد اا دهات، وان حلعي تذق اجملال  حيدلنا شهاتدو مهن أتلهها، 
أن حلعههي الشههها   يههها دههاوزا الههدخان حلههل الشههرا   هههع معمههد قدميههد، 
 أصهههحعا يلفههعن  يههها احلشههيي علهه  تيئههد السههجا ر، وي ههععن احلهههع  

ويعقعههههههههعن حلقيههههههههد القطيهههههههه  يف  ها ههههههههل  اا ههههههههدهة يف أ ههههههههعا  الشهههههههها ،
اا هههههدهات، لهههههذا أصههههههحنا الهههههر    ههههه  ا مهههههن الشهههههها  يعقهههههعن أمهههههها  ، 
ويتمر ون عل  آحلا ه ، ويفشلعن يف  ها،هته ، والسههب صهحهد السهع، 
ًمن، وال هذ   هله  قصه ،  مها تهر  ل ن ا ايف ،يظهر مهما طال ال

حلعههههد  ام أيهههها  ويعههههرف اا  أن احلنهههه  متعههههاا للم ههههدهات ول ههههن مههههاا
  عات ااوان.

 ا هههذه أيهههها اا ، م تً هههر احلنههه ، وم تقهههل االههه  مهههن الصهههاحلني، 
  ههه  هأينهههها والههههر  يهههن  ههههاالعا طيهههههني مسهههااني أصهههههحعا  سههههق  دههههرمني، 

 والسهب: الر قا، السيئني. 
تعالههههههذ الصههههههيحات: أ ه ههههههعا الشههههههها  مههههههن جحههههههي  ااشهههههه الت 

أوهلههها: واا ههدهات، حلع هههه  يريهههد أن يتهههع  ويرجههه  ول هههن  هههد عقههههات 
الشهههيطان الهههذ  يسهههعل، ل ااهههرو ج الهههذ  ميهههع ل، الهههذ ب الهشهههر  قهههاط  
طريل احلياة اهلنيئد، ل ه قا، السع، ااهدمنعن هلهذق السهمع ، يغهرون تهذا 
ااسههههه ني وه ههههها أعطهههههعق اا هههههدهات  ون مقاحلهههههل ل هههههر م يههههههر  مهههههن 
القطيهه ، وه هها لههديه  عليهه  يا،هه  يهد  والهه   هها  يعههيي معههذحل ا تلسههع  

راهة ااعصههيد واإلجههرا ، وتفتهه  حله  الع،ههاوس وااوتهها ، ويظههل مههعيف ا  ه
ا م أحل ا وم أخ ا وم أتهل خه  لينقهذوق مهن  من  ل جهد م يصاهح أ د 

 حلرالن الشر.
 ت عنـــــــــــــــــــــــــــــرت كلمـــــــــــــــــــــــــــــات 

 
 لمــــــــــــــن ةا  ــــــــــــــ   ــــــــــــــكات  
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ـــــــــــــــــــــــــام  ـــــــــــــــــــــــــاى أم  أرح الحي
 

ـــــــــــــــــــات   ـــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــن حي   ري 
ــــــ   ــــــا ل ــــــ  الكــــــو  م  أعــــــيل  

 
ــــــــــــــــ    حــــــــــــــــو  ةــــــــــــــــوح ن،رات

ــــــــل  ــــــــ  اللي  أبكــــــــ  وأخفــــــــ   
 

 عنـــــــــــــــد ال ـــــــــــــــحى ع راتـــــــــــــــ  
ــــــــــــــــ   ــــــــــــــــا  تحقــــــــــــــــر ح ن  الن

 
ــــــــــــــــــات    لمــــــــــــــــــا رأوا مــــــــــــــــــن ث 

 ومــــــــــــــــــــــــــا  روا أ   ل ــــــــــــــــــــــــــ  
 

 تلوكــــــــــــــــــــــــــــــــ  حســــــــــــــــــــــــــــــــرات  
  اضــــــــــــت  مــــــــــــوع  لت ــــــــــــدي 

 
ـــــــــــــــــــــــــــات    محاـــــــــــــــــــــــــــم ا مني

 يــــــــــا  ــــــــــو  مــــــــــا بــــــــــ   نــــــــــوطٌ  
 

ـــــــــــذات    مـــــــــــا زلـــــــــــت أةـــــــــــمو ب
ــــــــــــــــ  حســــــــــــــــير   رحمــــــــــــــــاظ إن

 
 أر ــــــــــــــــــو إليــــــــــــــــــ  نيــــــــــــــــــات  

ـــــــــــــــــــــــــــــ    الحمـــــــــــــــــــــــــــــد هلل  ل 
 

ــــــــــــل ممــــــــــــات    مــــــــــــا مــــــــــــات   
ا مههعف الههعازل الههدي  وه قهها، السههع، مههها أتهه  أ،ههها  امحنههراف ا    

وال يال وتعاطر اا دهات، لذا حتدلذ عنهما وأطلذ  يهما، وتنها  
أ،ههها  أخههر  ،ههأ  رتا علهه  ،هههيل اإلجيههاز لعههد  اإلطالههد يف ال تهها  

 وتر: 
 هههإن الفهههرا  قاتهههل  مههها  الســـ ب النالـــثو الفـــراع وعـــد  العمـــل 

  تقطعهههه  قطعهههه ،  ههههإ ا عههههاه اإلالسههههان  يقهههال، والعقههههذ  السههههيف ان
حلههدون عمههل يشههغل وقتهه  وعقلهه  ويشههه  الفسهه ؛  ههإن اا  ههاه تأتيهه  مههن  

  ل م ان، و دي  الفس  ااماهة حلالسع، اث اا دهات. 
،  إن حلعي ا حلا، قد أغدقعا الس ب الرابعو ال نى وتوا ر الما 

هل  حلهل عل  أحلنا ه  و تحعا هل  حلا  احليهاة عله  مصهراعي ، ولسهان  ها
ًهعههعا يف الفههعس أحلنهها ه   ههب  الرا ههد وال سههل  «اطلههب دههد»مقههاهل    

والدعههد،  لههي  لههديه  دههال للعمههل أو التف هه  أو الصهه  علهه  ال هههات 
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الدتر،   ل شهر، متهعا ر، وحلطهيعهد احلهال  هإن مها أته  حلرا هدا و،ه عنا 
ًل عرقهههه  علهههه   ،ي ههههي  حلسههههرعد؛ ان اإلالسههههان   يتعههههب عليهههه ، و  ينهههه

هيل احلصعل علي ، وهلذا دد أم هال تهؤم، الشهها  اا  هني جهين  يف ،
ا ا تعا ر ااال لهديه  صهر عق يف غه  وجهه  ااشهرول،  الهدايهد حلالهدخان 

 ل اا دهات، وصد  من قال: 
 إ  الفــــــراع وال ــــــ ا  واليــــــده

 
 مفســــــــدى للمــــــــرء أي مفســــــــده 

،  هإن الس ب الخامس بعكـس السـابو وهـو الفقـر و لـة المـا  
تههع  اث الرا ههد وتههعا ر ااههال وامههتال  مهها ميل هه  النههاس، و ههر  الههنف  ت

من احلاجد اث ا لل،  هر مبرة  العلق ، لهذل  حلعهي الشهها  يسهع  
ا للحصعل عل  ااال ليهر  من الفقر ومهد اليهد،  يهديه  أ ياال ها  جاتد 
شههيطاال  اث الطههر  اانحر ههد ومنههها ااتههاجرة حلههاحلهع  اا ههدهة م ،ههيما 

مهههن أصهههدقا، السهههع، أن صهههفقا ا حلههها مف حلهههل حلهههاااليني، وتهههع يسهههم  
  ينجرف يف تياه تذق السمع  عل   أن ي عن غني ا  غ ق.

واإلالسهههان حلطهعههه  حيهههب  الســـ ب الســـا  و حـــبا اَلةـــتا   
التطلههه  وال شهههف عهههن اجملههههعل، وحلعهههي الشهههها  قهههد مهههل  مهههن  ياتههه  

ا تهر اللهذة ا،ها     ة،  يحب أن جير   مذا  احلهع  اا دهة ومه
الهههه  حي ههههر عنههههها أصههههحاحل  ااههههدمنعن،  لههههَ  م يأخههههذ  هههههد   ههههإ ا  عههههل 
اشهههتاقذ الفسههه  اث غ تههها، ل يهههعت  الفسههه  حلعهههد  لههه  أالههه  م يسهههتطي  
تر ههها  يتعلههه   ههها وم يفيهههل ام ا ا وقهه  الفهههأس يف الهههرأس، وينهههد  ومت 

 ،اعد مند ، ل ا ا   يتداه  الفس   إال  يهع   ما تع  غ ق.
ال  ته  الشر وم تتعهل عن  السابعو القنوات الف ائيةالس ب 
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عههر  احلههرا  وحتهيههه  للمشههاتد م ،ههيما الههدخان، وجيعلههعن منهه  حللسهه  
احلياة ومفتاح السعا ة عهن طريهل اإلعالالهات التجاهيهد وغ تها،  يسهم  
الشههها  ويشهههاتد وحيهههاول امقتنههها،، حلهههل ان حلعهههي القنهههعات  يهههها شهههر  

اهلل،  ال هههأس يتلهههئ وصهههرع  اهلهههع  لل مهههعه صهههرا د  ون خهههعف مهههن 
 ععاهق يتحا لعن  الهها   من ألر الس ر، وم  عل وم قعة ام حلاهلل.

،  ههإن حلعههي الشههها  الســ ب النــامنو التقليــد ا عمــى لل ــر 
ير  أن  ل ما أت  حل  الغر  ال ا ر تع احل اهة وغ ق ختلف وهجعيد، 

  اث امالفتهاح  يتلقفعن  ل جديد  ا لهع  هان غه  مفيهد،  هأ    له
وا ههر  وها، ااعمههد وحما ههاة الغههر   يمهها يفعلعالهه  مههن مآ ههل ومشههاه  
ومالحل  وأمعه  ياتيد  ون دحهيت للنها   منهها وال هاه، لهذل  تهعها 
ا لغه ت ،  يها  حلعي الشهها  يف تهذق الفتنهد العصهريد  اا هدهات( تقليهد 

 لأل،ف.
هه  ،  الس ب التاةعو السفر إلـى الخـارد  و   يـو  وضـواب 

ًا فههههد الهههه  تههههدمذ  يسههههمععن عههههن امالفتههههاح، ويسههههمععن عههههن احلريههههد ال
أخههال  ال  هه ين، وأمههعفذ وازعههه  الههدي ،  ههذتهعا م حلاجههد ول ههن 
حبجههد السههيا د،  أخههذوا يشههرحلعن ا مههعه وحيسهههعن أالهه  م يههرات  أ ههد، 

 والسعا أن اهلل مطل  عليه  يعرف خفايات .
لهههدول ال ههها رة خاصهههد لهههذل  قي هههد أتهههل العلههه  جهههعاز السهههفر اث ا 

حلشههرطني: أ ههدمها: أن ي ههعن السههفر حلاجههد مههروهيد م تعجههد يف حلههال  
 ااسلمني  دها،د عل  معني أو طلب عالج وحنع  ل .

وال اب: القهدهة عله  ا ههاه  يهن اإل،هال  والهدععة اليه ، وأمها مهن  
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عل  مهن الفسه  ال هعف وعهد  الصهمع  أمها  الشههعات والشهههات  هال 
 جيعز ل  السفر.

الســــ ب العا ــــرو الر  ــــة  ــــ  الن ــــاط والســــير للمــــذاكرى أو 
اث العقهاق  اله  دلهب  –تهدات  اهلل  –،  يلجأ حلعي الشهها   يرها

ًعمه ، وتهههر يف احلقيقهههد قهههد تعطهههر الشهههاط ا  النشهههاا وتقهههع  الهههذا رة حلههه
ل نهههه  مؤقههههذ، ل يعقههههه  اإلهتهههها  والتعههههب ااسههههتمر، وقههههد دههههرت  تههههذق 

شههه لها وقع ههها اث أن يتعهههاط  الشهههها  احلههههع  اث غ تههها  تتنهههعل يف 
 اا دهات ويدمن عليها، والعامل ااساعد يف  ل  تع ه قا، السع،.

ـــــة ا    الســـــ ب الحـــــا ي ع ـــــرو ةـــــوء التربيـــــة وعـــــد  ر اب
ًولد عن أحليه  يف رون وينفذون، وا ا  وَل ه ، يا جيعله  يف  ياة مع

،ها، اا  ،  علعا م أ د يسأل عنه ، لذل  قيل: من أمهن العقعحلهد أ
ًيهاهات، والعلهد يتجهرأ عله    اا  يف داهته  وأعماله ، واا  مشهغعلد حلال
امالفههالت واهلههرو  مههن ااده،هههد ومصهها هد الشههها  السههيئني،  يصهههه  
تؤم، الشها  ت  اا  وته  اا ،  يقه  يف أ  هان م تعهرف احلنهان 

 وم الر د.
ـــــــــيس اليتـــــــــيم مـــــــــن انتيـــــــــى أبـــــــــواه مـــــــــن  ل

 
 

ــــــــــــــــــــاى وخل     ــــــــــــــــــــي ً هــــــــــــــــــــَم الحي ــــــــــــــــــــاه  ل  ف
ــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــذي تلقــــــــــــــــــــى ل  إ  اليتــــــــــــــــــــيم ال

 
 

ــــــــــــــــــــا م ــــــــــــــــــــ وَلً   ــــــــــــــــــــت أو أًب ــــــــــــــــــــا تخل  أ ًم
،  ههذا مهن الس ب النان  ع رو كو  ا    دوى ةيئة  وَل ه 

أ هه  الع،هها ل ااعينههد علهه  امحنههراف،  ههإن العلههد حيههاول منههذ صههغرق أن 
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حيهها ر أ عههال والههدق،  يهههتعل  مههن والههدق ال هههذ ، ويههتعل  عههد  ااههههامة 
  الصههالة وه هها شههر  الههدخان، وينتهههر حلهه  ااطههاف اث التعلههل وه هها تههر 

حلاا دهات،  هاا  م هالو حيتهذ  حله  العلهد،  لينتهه   هل أ  اث أن  هل 
 ما يفعل  مأخع  يف امعتهاه من قهل ولدق،  ليتل اهلل  ي .

 الســـ ب النالـــث ع ــــرو القســـوى علــــى ا وَل   ســـوى مفرطــــة
قد م حلد أن يفرغها مه  مراقهته  و رماهن  من  ل شر،،  العلد لدي  طا

يف  يفيد التفريم، ول ن  ينمها حتهه  تهذق الطاقهد  إهنها ،هت عن  امنهد 
م تظههههههر ام متهههههأخرة، وعنهههههدتا ،هههههتنفجر عنهههههد التفريهههههم، لهههههذل  الهههههر  
والشهههاتد ااوم  ااهههرومني واا ههههعتني تههه  أعهههل ااوم   حلههها ه  عنهههدما 

 ا ولع اجل العنا .ي  ون، و،يماه،عن  ل شر،  ا ولع  ان حمرم  
 الع  القسعة أ ياال ا مطلعحلد، والشدة مرغعحلد، ول ن حل عاحلط.

  ســــــــــــا لي   ــــــــــــروا ومــــــــــــن يــــــــــــ  حازًمــــــــــــا
 

 
  لـــــــــــــيقس  أحيانًــــــــــــــا علــــــــــــــى مــــــــــــــن يــــــــــــــرحم   

أما ا ا خرجذ عن  دتا  إهنا ت عن مدمرة، ومن أعظه  القسهعة  
شجاه العالدين أما  أطفاهلما يها يعلهد مشها ل الفسهيد لهديه  م حتمهد 

ًون  لههه  اث عبق هاتههها يف ااسهههتقهل، وحلعهههي مهههن تعهههاطعا اا هههدهات يعههه
 قسعة آحلا ه  عليه  يف الصغر.

 السـ ب الرابـع ع ــرو التفكـ  ا ةــري واَلضـارا  العــائل  
 أ،هههرة مشهههتتد تسهههتيقع علههه  ا ال هههات وااشههها ل، وتنههها  عليهههها  فيلهههد 
حل ههيال أ را تهها،  علههدو يتشههاجر مهه  أحليهه ، وحلنههذو منههذ ،ههنعات م ت لهه  
ًاه والسهههه ني  أمههههها، وأأل قههههد تجههههر أخههههاق، وا ا اجتمعههههعا اجتمهههه  ا هههه
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وال ههحيد،   يههف ي ههعن  ههال ااوم  وتهه  يههرون الشههتات والفعمهه ، 
 إهن  ،يشهرحلعن مهن تهذا ااسهتنق  الع هر، و،هيلجؤون اث الهحه  عهن 
السههعا ة يف غهه  تههذق الهيئههد، وحلالتهها  ،ههيتعاطعن الههدخان واا ههدهات، 

 اث اإل مان. التف   اا،ر  حلعاحلد 
ــــدو  وا  ــــرا   ــــ    ــــية  الخــــامس ع ــــرو تيــــاو  بعــــف ال

والسههه عت علههه  ااتعهههاطني وااهههروجني حلهههدا   العطهههف أو  المخـــدرات 
التس  علهيه  ل هعهن  مهن ااقهاه  أو ااصهحا ، ومها  هوا أهنه  هأس 
الشر والفسا  وا را   حلأالعاعها، و ذل  عد   ر  العقعحلات الصهاهمد 

جني يهها يتههي  هلهه  الفرصههد إل سهها  الشههها  وااتههاجرة والقعيههد علهه  ااههرو 
 حلااخال  وااعرا  وااالف .

اا،ههها    هه ة تههذق حلع ههها،  ههال حلههد أن التجنهههها وال هه  الع،هها ل 
للق هههههها، عليههههههها، وتههههههذا واجههههههب علهههههه  ا ميهههههه ،  ههههههل  حبسههههههب قدهتهههههه  

 وام االات .
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 إلى متعاط  المخدرات
الت  تهههههرون مهههههرهتا تعحلهههههعا اث اهلل يههههها مهههههن تتعهههههاطعن اا هههههدهات،  هههههأ

وامههح ا يف أالفسهه  ، وآلههاه  ماهتهها جليههد يف  يههات  ، واهلل ميههً   عههن 
،هها ر تلعقاتهه  حلالعقههل   يههف ختدهوالهه  حلاا ههدهاتا وختمروالهه  حلهها مرا 
واعلمعا أال   حما،هعن أما  اهلل عن امراه   حلأالفس   واإللقا،  ا اث 

االقههاة علهه   التهل ههد، وتفههريط   يف أمههعال  ، وتفلههت   مههن ااسههؤوليد
عههههههعاتق  ، وامههههههاعت   لألماالههههههد الهههههه   هههههها  لفههههههت ،  أغ هههههههت  هحل هههههه  

إ  علــــى اهلل عــــ  و ــــل »: وتسههههاتلت  يف وعيههههد ه،ههههعل  ، يقههههعل 
قهالعا: ومها عيًدا لمن ي ر  المسكر أ  يسـقي  مـن طينـة الخ ـا   

أ  عههرقه  وصههديدت  ]هواق  «عصــارى أهــل النــارطينههد ا هههالا قههال: 
وهـــو مـــدمن خمــر لقـــ  اهلل وهـــو كعابـــد  مــن مـــات»مسههل [ وقهههال: 

 . ]هواق الط اب وتع يف صحي  ا ام [.«وثن
مــن  ــر  الخمــر وةــكر لــم تق ــل لــ  صــ ى أربعــين »وقههال: 

ص اًحا  وإ  مات  خـل النـار   ـ   تـا  تـا  اهلل عليـ   وإ  عـا  
  ر   سـكر لـم تق ـل لـ  صـ ى أربعـين صـ اًحا   ـ   مـات  خـل 

 علي   وإ  عا    ر   سكر لم تق ل لـ  النار      تا  تا  اهلل
صــ ى أربعــين صــ اًحا   ــ   مــات  خــل النــار   ــ   تــا  تــا  اهلل 
علي   وإ  عا  كا  حًقا على اهلل أ  يسـقي  مـن َرَ  ـة الخ ـا  يـو  

]هواق احلهن  «عصـارى أهـل النـارقالعا: ومها ه غهد ا ههالا قهال: القيامة  
 ماج  وصحح  االهاب[.

الخمــر  ــ  الــدنيا ثــم لــم يتــب منيــا حرميــا مــن  ــر  »وقههال: 
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 . ]هواق مسل [.«   اآلخرى
ث ثة  د حر  اهلل علييم الينةو مدمن الخمر  والعاق »وقال: 

 ]هواق أ د وغ ق[. «لوالدي   والديوث الذي يقر    أهل  الخ ث
يا شها ، يا من أ،ر ت  عله  أالفسه  ، م زالهذ الفرصهد ،هاحند، 

ههها،  هههال ت قنطهههعا مهههن ه هههد اهلل، ولهههي ن قهههدوت   ،هههلف   والهههها  مفتع  
الصههاا الههذ  مههرحلعا أهول اام لههد يف لهههات الههنف  وهحلاطههد ا ههأه أمهها  

 الشيطان والشهعات.
ه هه  اهلل عهههد اهلل حلههن  ذا ههد السهههمر اهها أمسهه  حلهه  قيصههر الههرو  
و،ههاوم  علههه  أن يتنصههر أو ميهههعت،  قهههال: أمههعت وم أتنصهههر، أ خلهههعق 

عهههههعا عنههههه  الطعههههها  لاللهههههد أيههههها   ههههها حلهههههرزت السهههههجن ومهههههيقعا عليههههه  ومن
أمالع ، ل قدمعا ل  ا مر ل ر يشر ا ليشتمعا حل  وحلاإل،ال   أىب أن 
يشههر ا هغهه  امههطراهق اليههها، وال ههروهة هلهها أ  امههها، طلههب ااههعت يف 
عً، وه ي احلياة يف  ل ا مر، حلال احلياة هخيصد طله ا للجند الغاليد، 

 ع،  االظروا واعت وا. يا ل  من علع، ويا ل  من ،
حل  أصهههاحلت  ا  لهههد يف قدمههه   أشهههاهوا عليههه  أن  وتهههذا عهههروة حلهههن الههه
يقطعها  قال: اص  وا تسب،  ا،تفحل الدا،  قالعا: تقطه  السها ، 
 قههال: اصههه ،  هلهههم حلههه  اا  منتههههاق واالتقلههذ ا  لهههد اث مههها تهقههه  مهههن 

االهها اليهه  هجلهه   قههالعا: تقطهه  مههن الف ههذ وام ،ههيمعت،  قههال: االهها هلل و 
هاجعههعن، قههالعا: السههقي  مخههر ا  هها تغيههب عههن وعيهه ، وخيههف عليهه  
ًأه يف وجههعته   اا،ههد:  ههال واهلل م أشههر ا وقههد  رمههها اهلل،  اا ،  هه
ول ههههن ا ا صههههليذ واتصههههلذ حلههههريب وخلفههههذ الههههداليا وها ههههر  هههها علعا مهههها 
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تشا ون، و عال  اتصل حلرحل  والاج  خالق  وتعلهل عنته  والقهع  قهد أحلهرزوا 
 ت  و،ههه ا ينه ،  لمههها ،هههجد قطعهههعا هجلههه   غههها  عهههن وعيههه . مناشههه

 ر هه  اهلل يهها عههروة، يهها مههن دسهه ذ حلههأولل عههروة، وجعههل اهلل صههنيع  
ًان  سنات ، و،هقا  مهن مخهر ا نهد،  تهأملعا يها شهها ، ولهت ن  يف مي

 قصد عروة ل   خ  عتا .
وتذا أحلع حمجن ال قفر  هان يشهر  ا مهر  يهؤت  حله  اث ،هعد حلهن 

ص  يجلههههدق عليههههها، ويقههههي  احلههههد عليهههه ، ل  ات يههههع  خرجهههههعا أيب وقهههها
للقتهههال اث معر هههد القا ،هههيد  عاقهههب ،هههعدو أحلههها حمجهههن حلأقسههه  عقعحلهههد، 
أتهههههدهون مههههها تهههههرا منعههههه  مهههههن القتهههههال وام،تشهههههها  يف ،ههههههيل اهلل  يههههها 
للعجب! هحلط  يف خيمد  ا ينال عقاحل  ل ن الفس  تتع  اث ا ها ، 

اقه  حلعههد أن أقنعههها حلقعلهه : ان أالهها  ر ته  ،ههلم  زوجههد ،ههعد،  حلههذ ول
مهههذ ا،ههه  ت  مههه ، وان  ييهههذ هجعهههذ اث القيهههد واحلههههال، ويف يهههع  
ًو،  ههامتط   ااعر ههد وعهه  ،ههعد و  يسههتط  القتههال  لهه  يشههاه  يف الغهه
ال قفههر  ههرس ،ههعد وا،ههها  الهلقهها،( وأحللهه  يف ااعر ههد حلههال،   سههن ا  هها 

ا ل اق وي   علي  وعله  قتاله  وتهع    يعر ه ، وحلعهد ااعر هد عر ه  ان ،عد 
 قال ل : لن أجلد  حلعد اليع ، حلعد ما هأيذ مهن حلال ه  وشهجاعت ، 
 قههههههال ال قفههههههر: يهههههها ،ههههههعد، واهلل اب  نههههههذ أشههههههر  ا مههههههر  تجلههههههدب 
وتطهههرب، أمهها وقههد امتنعههذ عههن جلههد  وتطههه   ،  ههعاهلل لههن تههدخل 
يب ا مههههرة  مههههر، يقههههعل ،ههههعد:  ال ههههر  َ ههههر  الهلقهههها، ، وال ههههر  مههههريب أ

حمجههن(  ر هه  اهلل يهها أحلهها حمجهههن،  لهه  ت ههن ا مههرة خنههدق ا حياصهههر ، 
ا مقدام ا، اتعظعا يا شها  اإل،ال . ً  اإلميان   نذ أ،د   ت

 أخ  المتعاط و 
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ان ااههههههدمنني الههههههذين تقتههههههد   هههههه  يع  ههههههعن حلأمههههههراه اا ههههههدهات، 
ويصههفعن الههعيالت حلعههدما تعاطعتهها،   يههف تهحهه  أالههذ عههن السهه ني 

،ههعي ا حلقههدم ، ومههن ،هه  لههي   مههن عههاين، ولههي   حليههد ، وتسههع  هلهها
 من عاين  من جر . 
اإل مان  لقد مفرغد لي  حلداخلها ،ع  العذا   يقو  أحدهمو

واحلرمان والع دة وا تقاه الذات، ويف     من ااوقهات  نهذ أ سهد 
ا  احليعاالههات علهه  طهيعتههها االهه    أعههي  يههاة طهيعيههد حلههل عشههذ عهههد 

 للم دهات.
 ت تيـــــــرح بـــــــين أور تـــــــ يـــــــا  رعـــــــة المـــــــو 

 
 

 كـــــــــــل ال ـــــــــــياطين تينـــــــــــو  ـــــــــــ   ـــــــــــرايين  
 يــــــا  رعــــــة ا لــــــم المحمــــــو   ــــــ   ســــــدي 

 
 

 يـــــــــــا   قـــــــــــة الـــــــــــد  يـــــــــــا بتـــــــــــر الســـــــــــكاكين 
 الـــــــــــــــذ    تـــــــــــــــ  مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــد  تنتيـــــــــــــــا 

 
 

ــــــــــف تكــــــــــوين   ــــــــــذ  أضــــــــــحى بع  كانمــــــــــا ال
ـــــــسٍ    المـــــــا   ـــــــ  هلـــــــ  والعـــــــرض  ـــــــ   ن

 
 

ـــــــــــ   ـــــــــــداء ير ين ـــــــــــ  نكـــــــــــٍس وال ـــــــــــرأ     وال
 ةــــــــــــــاوتيا  ــــــــــــــريتيا وأور تنــــــــــــــ  عنــــــــــــــد 

 
 

 ةـــــــــــــــوق النخاةـــــــــــــــة أ ـــــــــــــــرييا وت ـــــــــــــــرين  
ــــــت بيــــــم  ــــــين صــــــح ة ةــــــوء  ــــــد  ر   مــــــا ب

 
 

  ـــــــــ  وحـــــــــل مفســـــــــدى  ـــــــــ  القيـــــــــد ت قينـــــــــ  
 وبـــــــــين خـــــــــو  كيـــــــــن  الليـــــــــل منســـــــــد  
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 أرح بــــــــــــــ  الســــــــــــــي  كا  ــــــــــــــ ا  تــــــــــــــاتين  
مها ا تريههد يهها أخههر مههن ا مههعها ومهها ا ،ههتجني  منههها غهه  الشههروها  

،ا أو صعلع  ا منته  ا لألعهرا ا أو أتريد أن ت عن درم ا ،فا  ا للدما
أهم هههها خصهههههد لألمههههرا ا أو معرم هههها  رامتهههه  ومرو،تهههه  لإلجههههها ا 
أيعجههه   ههال الههذين زالههعا حلأمههها   وحلنهها  ! أ  يرمههي  مهها  علهه   ا  
الرجل اادمن  ي  أخذ الس ني وأمج  زوجته  و حبهها أمها  أطفاهلها 

رصاص عل  ته  ي  أطلل ال5240 حل  ا راف يف شهر هحلي  ا خر 
ًهعتهههه  حلعههههد أن وطههههأ الهههه  حتههههذ أقدامهههه ،  والههههدق الطههههاعن يف السههههن يف م
ًاالهه ، أ  حتهب أن ت هعن هنايتهه  ،هيئد،  هعاهلل االهه   وجعهل العقهع  يف مي

 ميذ واهن  ميتعن، وحلني يدي  ويديه  يتدث  هل اانعن.
 تفـــــــــــــــــــــت  ـــــــــــــــــــــؤا ظ ا يـــــــــــــــــــــا   تًـــــــــــــــــــــا

 
 

 وتنحــــــــــــــت  ســــــــــــــم  الســــــــــــــاعات نحتــــــــــــــا 
 وتـــــــــــــــدعوظ المنـــــــــــــــو   عـــــــــــــــاء صـــــــــــــــدق 

 
 

ـــــــــــــــا صـــــــــــــــا  أنـــــــــــــــت أريـــــــــــــــد أنـــــــــــــــت   أَل ي
ولي  ااعت تع النهايهد، ولهي  امالتحهاه تهع ا هالص، ا ها تنها   

  سا  وعقا .
 لــيس مــن مــات  اةــترا  بميــتٍ 

 
 إنمـــــــا الميـــــــت ميـــــــت ا حيـــــــاءِ  
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 نيايات مؤةفة ل عف المدمنين
ًيههً حلههن أيب هوا  قههال:   ههرت هجههال   القههل احلههن هجههب عههن عهههد الع

ا ة قل: م ال  ام اهلل  قال يف آخر ما قهال: اب  عند ااعت يلقن الشه
 هها ر  هها تقههعل، ومههات علهه   لهه  قههال:  سههألذ عنهه   ههإ ا تههع مههدمن 

 مخر.
ا  ويههرو  القههرطيب عههن الرحليهه  حلههن ،هه ة حلههن معهههد ا ههه  و ههان عاحلههد 
حلالهصهههرة يقهههعل: قيهههل لرجهههل حيت هههر قهههل: م الههه  ام اهلل  قهههال: اشهههر  

 وا،ق .
 تههههب هجههههل اث ا ههههد  حلههههال  الغههههر  يقههههعل أ ههههد أتههههل العلهههه : 

ًيهههد عهههن ،هههتني ،هههند،  ا،هههتأجر غر هههد يف أ هههد  اإلحلا يهههد و هههان عمهههرق ي
الفنههها   وأخهههذ يعهههب مهههن ا مهههر عه ههها،  فهههر اليهههع  ااول شهههر  ،هههذ 
قههعاهير ل أتهعههها لالل هها، ل أحلقههها حلههالنتني  هها شههعر حلههاممتال،، وأ هه  

قط تنها  واها حلعم  غ  طهيعر،  ذتب اث  وهة ااياق ل ر يتقيهأ  سه
طال اا  ، طرقعا علي  الها  ل  تحعق  عجدوا الرجهل ميت ها يف أخه  
م ههههان، وا ا حلرأ،هههه  يف مصههههرف اايهههههاق والنجا،ههههات،  ههههاعت وا يههههها أو  

 ااحلصاه. 
يقهههعل الهههذتيب يف  تاحلههه  ال هههها ر: ،هههئل حلعهههي التههها هني عهههن ،ههههب 

ن القهلهد تعحلت   قال:  نذ أالههي القههعه  رأيهذ  يهها أمعات ها مصهرو ني عه
 سههألذ أتلههيه   قههالعا:  ههاالعا يشههرحلعن ا مههر يف الههداليا ومههاتعا مههن غهه  

 تعحلد.
وقههال حلعههي الصههاحلني: مههات   ولههد صههغ   لمهها   نتهه  هأيتهه  حلعههد 
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معت  يف اانها  وقهد شها  هأ،ه   قلهذ: يها ولهد ،   نته  وأالهذ صهغ  
 ما الذ  شيه ا  قال: يا أحل    ن اث جااليب هجل يهن  هان يشهر  

ً ههههرت جهههههن  لقدومهههه  ز ههههرة   يهههههل منههههها طفههههل ام ا  مههههر يف الههههداليا،  
 شا  هأ،  من شدة ز ر ا، السأل اهلل السالمد والعا يد.

وتا ت  أهحلعد من الشها ،  االعا يعملعن يف  ا رة وا هدة، م هذ 
عليه  ،هنعن وته  جيمعهعن هواتههه ،  هإ ا ،عهعا حلهلهد حله  الفجهعه طهاهوا 

  جالسني ا  ،ععا حلهال    يهذتهعا اليهها، اليها، وحلينما ت  يف  ات يع 
ً  أن جيمععا هواتهه  تذق اارة ليسا روا اث تله  الههال  اله   وعقدوا الع

  د وتا.
وجههها، وقهههذ الر لهههد وه ههههعا طههها ر   وم هههعا اث مههها يريهههدون، ومهههر 
عليه  أ  ر من أ،ههعل يف تله  الههال  وته  حلهني زىن ومخهعه، و عهال م 

تهه  يف ليلههد مههن الليهها ، ويف ،ههاعد متههأخرة مههن  ترمههر الههر ن، وحلينمهها
الليههل، جيههاترون اهلل تعههاث حلااعصههيد والفجههعه، العهه  حلينمهها تهه  يف غمههرة 
اللهع واجملعن ا  حلأ د ااهحلعد يسقط مغشي ا عليه ،  يههرل اليه  أصهحاحل  

 ال اللد  يقعل ل  أ دت  يف تل  الليلد احلمرا،:
اليهه   –عيهها  ا حلههاهلل  –ا  يهها أخههر، قههل م الهه  ام اهلل،  هه   الشهه

عه ، ز ب  هأس ا مههر وتعها  يها  الالههد، ل  امهذ هو ه  اث اهلل وتههع 
 عل  تل  احلال السيئد، السأل اهلل تعاث السالمد والعا يد. 

ل  ههان  ههال ال اللههد ا خههرين اهها هأوا صهها هه  ومهها آل اليهه  أمههرق 
ًوا صههه ا هه  أهنههه  أخهههذوا يه هههعن، وخرجهههعا مهههن ااهههرقت تههها هني، وجهههه

وعهههها وا حلهههه  اث حلال تهههه  حممههههعم  يف تههههاحلعت، واهههها وصههههلعا ااطههههاه  تحههههعا 
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التهههاحلعت ليتأ هههدوا مهههن ج تههه  وا ا حلعجهههه  أ،هههع  حلعهههد أن  هههان أحلهههيي، 
 هههاعت وا يههها أتهههل اإل مهههان مههها  ا  يف اامهههر مهلهههد وام هههان، السهههأل اهلل 

  سن ا تا .
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 إلى من ييم  ا مر
واث أتهل العله  واحلسههد  ...إلى ال يورين ... وإلـى المسـؤولين 

وهجههههههههال اهليئههههههههات ... واث ا حلهههههههها، واامهههههههههات واإلخههههههههعة وااخههههههههعات 
ًوجههههههات ... واث ااسههههههلمني مجيع هههههها، أالقههههههذوا الشههههههها  مههههههن حلطههههههي  وال
اا ههدهات، واه ههعت  مههن  تهه  ااسهه رات، وخههذوا علهه  أيههديه  قهههل 
الندامد واحلسرات،  اليع  ،هيجاهة ل مخهر ل  ههع  تهدهة ل  شهيي 

احلههر، ل أزمههد ماليههد والفسههيد وصههحيد، وجههرا   أخالقيههد، ل تههرويج ل  ل
  ريب ل ،جعن، ل قتل،  الهدايد ،هلد والنهايد مؤاد.

ان  مهههههها،   هههههه  مههههههن الشههههههها  قههههههد تلعلههههههذ حلاا ههههههدهات وقلههههههع   
ا،تشرحلتها، قد تقعلعن: مهالم،  أقعل: ا،ألعا هجال اهليئهات وم ا حهد 

 له  أو ت ذحله ، ان حلعهي الشهها   اا دهات وق هان احلديد تصد 
ًمات ه لته ،  حيمل احلهع  يف جيهه ، وحلع هه  ي تههها يف قا مهد مسهتل
وحلهههني  هههني وآخهههر ت تشهههف مصهههاال  لل مهههعه،  العمههه  م خيفههه  علههه  
يقظان، واب اعجب للنا   م يده  عن احلعا ث  يف الا !  تفقدوا 

 م ت هعن أحلنا،   وا،ألعا عن أصحا   وم  َمن  يرو عن وجييئعن  ها
ًعههههههد، احلقيقههههههد مبههههههرة ول ههههههن م حلههههههد أن  الصههههههدمد معجعههههههد، والعاقعههههههد مف

  اامههر، لهه  الشههر، ولنحاصههر ا طههر قهههل تفههاقالتجرعههها،  لنت ههاتف ع
 هههال زال حلعهههي الناشهههئد يف طهههعه التعهههاطر و  يصهههلعا اث  هههد اإل مهههان، 
لن   أيهدينا يف أيهد  هجهال احلسههد واامهن، ولن هر  حليهد مهن  ديهد 

حياول العه  يف يتل هات اامهد وختريهب أعمهد ا، ايها   عل   ل من 
 والس عت،  ي فر اامد مياع ا و سهها مصا ب.
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 العــــين ت كــــ  مــــن مصــــاب  أمتــــ 
 

 
  ـــــــــ لى متـــــــــى يـــــــــا أمتـــــــــ  ننعـــــــــاظِ  

ام هعا عله  الطريهل جههع    مهاه هد،  يا ر ـا  الحسـ ة وا مـن  
أن الصهههرال وأعمههال   مر يههد،   فههعا الهههدععة و ههالت التععيههد، واعلمههعا 

اْصـِ ر وا َوَصـاِبر وا حلني احلل والهاطل قا  ،  هال تيأ،هعا قهال اهلل تعهاث: 
 [.433]آل عمران:  َورَاِبا وا َواتـ ق وا الل َ  َلَعل ك ْم تـ ْفِلح و َ 

ااسؤوليد علي  أ   من غ  ، هاقب أحلنا، ،  وأنت أييا ا  و
ًل أقههههدامه ، وتتع ههههر ا طهههه   وتعاتههههد غر،هههه  مههههن الهدايههههد  هههها م تهههه

أمامه ، وأما من وق  منه  يف اا دهات  ال تيأس، صحي  أن ا رح 
غا ر والعقل  ا ر، ول ن اامل حلهاهلل معقهع ، ومهمها طهال ليهل الهاطهل 

  إن صه  احلل ،يعع .
ـــــنْ  ـــــ  أ ي ـــــداعب خـــــاطري ول  أمـــــل ي

 
 

 الكــــو  ر    صــــرخت  ع ــــر الســــنين 
ًت احليههههل و،بهههدت ااحلههههعا   ههههها  اهلل  مفتهههعح،  هههها ل لهههه   ان عجههه

حلاهلدايههد والصههالح،  ههإ ا الهها  ااالهها   قهه  وصههف ااقههدا ، وا،ههأل ااههعث 
 العال  أن يصل  ولد  وجينه  اا دهات وا لا .
 ل ســـــت ثـــــو  الر ـــــا والنـــــا   ـــــد ر ـــــدوا

 
 

 و مـــــــــت أ ـــــــــكو إلـــــــــى مـــــــــوَلي مـــــــــا أ ـــــــــد   
 و لـــــــــتو يـــــــــا عـــــــــدت   ـــــــــ  كـــــــــل نائ ـــــــــة  

 
 

 ومــــــــــــن عليــــــــــــ  لك ــــــــــــ  ال ــــــــــــر أعتمــــــــــــد   
 يــــــــــ  أمــــــــــورًا أنــــــــــت تعلميــــــــــاأ ــــــــــكو إل 
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 مـــــــــا لـــــــــ  علـــــــــى حمليـــــــــا صـــــــــ ر وَل  لـــــــــد   
ـــــــــد مـــــــــد ت يـــــــــدي بالـــــــــذ  م ـــــــــتي ً    و 

 
 

ـــــــــد    ـــــــــ  ي ـــــــــد ت إلي ـــــــــر مـــــــــن م  ـــــــــا خي ـــــــــ  ي  إلي
ــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــا ر  خائ    ــــــــــــــــــ  تر نيــــــــــــــــــا ي

 
 

ــــــــــر   ــــــــــن ي ــــــــــروي كــــــــــل م    حــــــــــر   ــــــــــو ظ ي
ــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــت والول ــــــــــــــــــ  ال ن  أصــــــــــــــــــل  ل

 
 

ــــــــــا صــــــــــمد    ــــــــــر خــــــــــاطري المكســــــــــور ي  وا  
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 ةــالخاتم
ملف معمعل اا هدهات عله  مهر ااوقهات، وااله  م ينهغر أن يفت  

أ عهههههههر أب  هههههههذق ال لمهههههههات أو يهههههههذ ااعمهههههههعل  قههههههه ، أو أب أ ملهههههههذ 
صفحات تذا االف، ل ن  سيب أب  اولذ ، والطالب  هل وا هد حلهأن 
حيههاول قههده و،ههع  و سههب جهههدق يف الق هها، علهه  تههذا الههدا، حلالنصههيحد 

  هلهههه  ، و  هههه  الشههههر واإلهشهههها  ، أو اإلحلههههال  عههههن ااتعههههاطني حلقصههههد ا هههه
عنه ، أما الس عت  ههع خياالهد لألمهد، و مها أن ااهت ل  حلالهاطهل شهيطان 

 أخرس. الاطل،  إن السا ذ عن احلل شيطان
أ هههد اهلل تعهههاث علههه  دههها  تهههذا ا ههههد الهسهههيط، وأ،هههأل   وأخيـــًراو

،هحاال  أن تصل تذق ال لمات اث  ل متعااا للم هدهات  تعمهل يف 
لنهههد  يف الفسههه ،   جههه  اث هحلههه ، ويهتعهههد عهههن تهههذا قلهههه ، وتهههه  قعاعهههد ا

 العحلا، ا ط .
أ،ههههأل اهلل أن يصههههل  شههههها  ااسههههلمني ويههههر ت  اث احلههههل ااهههههني، 
وجينهههه   يههد الشههياطني، اللههه  مههن أها  شههها  ااسههلمني حلسههع،  شههل  
 ر تهه ، وا سههر شههع ت ، وا شههف خطتهه ، اللههه  اعصههمنا مههن الشههيطان 

والت ليل، الله  تع ن عله  أتهل ااصها ب  الرجي ، ومن  عاة امحنالل
مصههها هه ، واخلهههف هلههه  خههه  ا منهههها، اللهههه  تهههب علههه  التههها هني، واغفهههر 
 الع  ااذالهني، يا أه   الرا ني. اللهه  أهالها احلهل  ق ها واهزقن ها اتهاعه ، 

 وأهالا الهاطل حلاطال  واهزقنا اجتناحل  ... آمني.
 صحه  أمجعني.وصل  اهلل و،ل  عل  الهينا حممد وعل  آل  و 

 المؤل 



 

 23 ضحايا وآهات تحت أنقاض المخدرات
 

 
 الفير 
 

 5 ...................................................... اتههدا،
 6 ...................................................... ااقدمد

 8 ............................................ دي حلني يد  احل
 55 .............................................. محايا أحلريا،

 56 ................................ من أمراه ا معه واا دهات
 58 ................................................. صعهة  يد

 46 ................................... أ،ها  تعاطر اا دهات
 07 ...................................... اث متعاطر اا دهات
 24 ............................... اادمنني هنايات مؤ،فد لهعي
 25 ......................................... اث من يهم  اامر

 28 .................................................... ا ادههد
 23 ................................................... الفهرس
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