
اضرار مواد مخدر

 "رقیب "مولوی عبدالناصر                                                                                                                                                                            

نات را به صورت منظم و زیبا و خالی از هر عیب و نقصی آفرید و برای هرر بی نهایت مر خالق هستی را که کای و ستایش ثنا
کدام معیار های عدم انحراف و عدم تجاوز از خوبی و نیکویی ها را به گونه ای تکوینی و یا تکلیفی مقرر نمروه،  انسرار را از 

حروا    هاه ش هر خدمت وی قرارت و بوههار پهناور را با تمام هسجمله برگزید و او را هر بهترین صورت خلق کره و این ج
  صحت و سالمتی از جمله بهتررین که برای انسار عنایت نموه،  ( از امتیازات هیگری استه) عقلباطنی و قو، مدرک  ظاهری

گرانبها انسار از سایر حیوانات ممتاز گرهید، و خلعت با ارزشی را نصریب شرد، و به وسیله این نعمت  نعمت های الهی است
 ست.ا

را به حضری  معنویت انسار را نابوه و انسار  یست که همه ارزش و خوبی ها را از انسار می رباید ا مواه مخدر هشمن نامر
این معصیت تنها هامن گیر شخص معتاه نبوه، بلکه اضرار جدی را به پیکرر جامعره نیرز واره مری   ذلت و خواری می کشاند

 .امعه استجپیکر از  زیرا شخص معتاه جز ایسازه 
 :اضرار مواد مخدر 

 اضرار جسمی و معنوی مواه مخدر .1

 اضرار مالی و اقتصاهی           // .2

 // ی                    اضرار اجتماع .3

 برای انسار ارزانی نموه، است  أکه خالق (تقویم احسن )با لطافت و جسم  سر و قامت خوش نما :اضرار جسمی و معنوی -1
است که انسار هر قبال آر مکلفیت های خاص خوه را هاره  انسار به این فکر نباشد سر و صورت زیبای هر حقیقت و هیعتی 

،   بلکه جسم و حیات که بررایش هاهکه خواسته باشد تصرف خواهد نموه که او را هاه، شد، است مال اوست و هر آر چگونه
حفاظت و وارسری نهرا ی  و از آربه حقوق آر رسیدگی    جسمش بر او حقوقی هاره  او مکلف است کهانت الهی بوه،مشد، ا

 :فرموه، است م  چنانکه رسول معظهاشته باشد
ت قال لی رسول هللا ای عبدهللا امل اخرب انک تصوم النهار و تقووم الللوف لقلو رضی هللا عنهماحدثنی عبدهللا بن عمرو بن العاص ابو سلمه بن عبدالرمحن قالعن 

 ) لعلنلوک( عللوک حقوا و ان لکوعوک عللوک حقوا  لان جلسود  عللوک حقوا و ان لعلنوکصم و الطر و قم و من) ال تفعف( لال تفعفبلی ای رسول هللا قال 
  احلدیث

 اینکه فرموه رسرول اهلل بابو سلمه بن عبدالرحمن گفته است که حدیث بیار کره مرا عبداهلل بن عمرو بن العاصترجمه:
و شرب را هرم بره عبراهت  روز، میگیرری ه تو همیشه روز را العاص( آیا خبر ندهم ترا از اینک) عبداهلل بن عمرو بن برای من

گاهی روز، هاشته باش و گاهی هم افطار کرن  بلکه فرموه   نهی نموه مرا که چنین نکنم   گفتم بلی  رسول اهللسپری میکنی
برای چشم تو بر تو حقری و   برای جسم تو بر تو حقیکه از این آنرا استراحت نما  ی از شب را به عباهت و قسمت هیگرقسمت
 . ی همسر و خانمت باالی تو حقی استبرا

نه توانی واره حق جسم را تلف و به جسم ضعف و ناوقتیکه هر را، عباهت و بندگی صاحب شریعت اجاز، این را نمیدهد که 
 .و ناتوار گرهاند سم خویش را مری پس چی رسد براینکه از ارتکاب معاصی انسار ج  شوه

  مرواه مخردر جسرم زه خطرناکتر از هر چیزی هیگر اسرتاضرار و آسیب های را که مواه مخدر به جسم انسار واره میسا
نمونره  می بلعرد  مواه مخدر به مانند موریانه ای است که جسم را آهسته آهسته  انسار را مری  و هر نهایت نابوه میسازه 

 .هید، میشوهو مخروبه ای کوچه  ی آر هر هرها
وضعیت اسف بار معتراهین مرواه  ند می کشا ) حیوانیت(انسار را از انسانیت بیرور و به واهی بهیمیتمخدر استعمال مواه 

لبا  های هرید، و ملوث به کثافات  منفور بروهر نرزه جامعره و فامیرل و جسم های خمید، و نحیف   موهای ژولید، )مخدر
ه مرگ میداشته باشیم تا اینکه باشد بر مشاهد، میکنیم حتی برایشار آرزویی متعفن و بدبو( را وقتیکه زیستن هر مکار ها



ابوهی نفرس و ن نتیجه استعمال مخدرات جز ند رهایی یابند ، اکه هر هام آر خوه را گرفتار نموه یوسیله آر از رنج و مصیبت
 .عقل چیزی هیگری نیست

) حفر  ه مقاصد شریعت اسالمی بر پرنج چیرزاز اینک  هینی از جایگا، خاصی برخورهار اندهر حالیکه نفس و عقل ازمنظر 
نفس و عقل هو مقصد از آر مقاصد را تشکیل میدهرد    ف  مال و عرض( استوار گرهید، استح  حف  نفس  حف  عقلهین  

  از حیث مقاصرد شررع عرروا هاه، اسرتمن این بیانگر ارزش و اهمیت نفس و عقل است که اینها را تا هرجه قرار گرفتنش
 .یز استام و ارتکاب آر ممنوع و ناجهمین رو هر آنچه که به این نعمت عظمی خلل و نقص واره کند جلوگیری از آر الز

نراممکن  وار و تقریبراًبردور مرال زنردگی هشر مال وسیله حیات جامعه انسانی اسرت اضرار مالی و اقتصادی مواد مخدر: -۲
خانواه، کوچک و یرا برزرگ  سرنوشت ،ترقی جامعه بشری وابسته به مال است  هر جهار امروزی تعیین کنند وتمدر  است

ارزش و اهمیرت مرال تنهرا   فقیر حکم فرمایی میکنند اقتصاه خوب بهر، مند اند بر کشور های   کشور های که ازمال است
  و جایگرا، مراله هین مبین اسالم قرر ها قبل از  اهمیرت مشاهد، می کنیم بلک منحصر بر آر چیزی نیست که ما آنرا عمالً

 .اهات و بیانات خویش را هاشته استارش
141االنعام:  چٴۇ      ۋ  ۋ  ۅ  ۈۆ  ۈچ  :حرام قرار هاه، و فرموه، است أاسراف را اهلل متعال :به گونه مثال باید گفت

.گار راا هوست نداره اسراف کنند، ینه خدو اسراف مکنید هر آیترجمه:
ڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ۇ     ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  چ  ممانعت نموه، فرموه، اسرت: ها و هم چنین از هاهر اموال به هست سفه

 ٥النساء:  چۋ  ۅ  ۅ  ۉ       ۉ

هاه، اسرت و معیشرت بررای شرما و سبب اسرتقامت  ونداموال خوه که کره، است آنرا خدااز و مدهید بیخرهار را ترجمه:
 .ایشار سخن نیکوه اموال و بگو ید ب پوشانید ایشانرا از آرو ببخورانید 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  چ فرمروه، اسرت:اهلل سبحانه و تعالی مال را وسیله تطهیر و پاکی از گنا، هار قرار هاه، 

١٠٣التوبة:  چہ  ھ  ھ  ہۀ      ۀ  ہ  ہ   ڻڻ  ڻ

ینره آیر و هعای خیر کرن برایشرار هرر ایشانرا و با برکت کنی ایشانرا به آتا پاک سازی  بگیر از اموال ایشار زکاتترجمه:
 .هاناست یاست ایشانرا و خدا شنوا شمهعای تو سبب آرا

و از آنچه که سربب ضریاع آر همه مواره بیانگر اهمیت و ارزش مال است از اینکه شریعت اسالمی به آر توجه خاص نموه، 
میتواند با صرف کرهر مرال هر  نسار قرارههد  اینکه انسار مومنوسیله تطهیر و پاکی ا نهی نموه، است و یا هم آنرامیگرهه 
 .را از آلوهگی گناهار پاگ گرهاند خوه قسماً أرا، اهلل

استعمال مواه مخدر هر حقیقت به آتش کشیدر مالی است که اسا  اقتصاه را شکل میدهد  استعمال مواه مخردر ضرربه 
  هر ل مواه مخدر فقر را بیشرتر میسرازهاستعما ر پیکر نظام مالی و اقتصاهی جامعه واره میسازه جدی غیر قابل انکاری را ب

حالیکه رسول اهلل از فقر پنا، خواسته و آنرا قرین به این هانسته است که فقر حتی ممکن است سبب ایقراع هر کفرر گررهه  
نموه، است  من جمله میتوار بخش مالی و اقتصاهی آنررا بره استعمال مواه مخدر هر جامعه فقیر ما زیار های زیاهی را واره 

محاسبه گرفت  احصا یه از معتاهین مواه مخدر طبق اعالم که گاهی از طریق رسانه ها و نهاه های مسول شنید، میشوه ایرن 
فرض کنریم کره  د نفر می رسنرا بیار هاشته است که گویا استعمال کنندگار مواه مخدر تقریبا کم و یا بیش به سه میلیور 

نتیجه این به هست می آید کره هر  مواه مخدر نموه، به آتش بکشند افغانی را صرف  ۱۰این سه میلیور نفر حد اقل هر روزی 
این کشور فقیر و مستمند روزانه سی میلیور افغانی به آتش کشید، میشوه و اگر طبق این فرضیه مصارف مواه مخدر ماهانه 

افغرانی میلیراره  ۸ ۱االنه آنها را به حسابی بگیرریم میلیور افغانی میگرهه و اگر مصارف س ۹۰۰آنها را محاسبه کنیم بالغ به 
 یگرهه.م

آیا بنا، های کشور و یا هم به غرض رشرد اقتصراهبه گررهش هر آوره، شروه این مقدارپول را اگر مصرف ساخت و ساز زیر 
نیازمندی نیازمندار کره زمسرتار چرخش گرهش اقتصاه را سریعتر نمی گرهاند ویا هم نمیشوه که از این پول به غرض رفع 

یا هم جهت حصول لقمه ای نانی برای آنانکه از بام ترا شرام هر جراه، هرا هسرت های سره را هر زیر چاهر سپری میکنند  و 



کره طعمره نهنرا هرا ی آیا نمیشوه به این مقدار پول پیشه و شغلی بررای جوانرانسوی هیگرار هارند  کار گرفت ه ب یگدای
 میشوند  ایجاه نموه و از فرار آنها به کشور های بیرونی جلوگیری و ممانعت نموه.

 فساه آفرید و انسار هرا را از فسراه هر آر برحر رخالی و پاکیز، از هر نوع  أزمین را اهلل متعالاجتماعی مواد مخدر: اضرار
٨٥األعراف:  چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  گک  ک  ک  ک  گ   گچ :نموه،  قال اهلل سبحانه و تعالی

 ست شما را اگر باور هارندگانید.ا بهترو فساه مکنید هر زمین بعد از اصالح آر این کار که گفتم ترجمه:
برچیرد،  بکوشد  تا باشد بساط فساه و فحشراهرفره  مکلف بر این است  هر قسمت اصالح جامعه که هر آر زیست میکند 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ وجیبه هریکی هانسته فرموه، اسرت: را از همین رو اهلل متعال امر بالمعروف و نهی از منکر   شوه

 ١١٠آل عمران:  چٹ  ٹ  ٿ  ٿ      ٿ
کرار برای مرهمار می فرما ید بکار پسندید، و منرع میکنیرد از  ، ایدهستید شما بهترین امتی که بیرور آوره، شد ترجمه:

 .ناپسندید، و باور میدارید خدا را
هر این شکی نیست که استعمال مواه مخدر از جمله خطرناکترین فساهی است که هر روی زمین صورت میگیرره و اضررار 

 .را بر پیکر اجتماع واره میگرهاندمدهشی 
میلیور ها جوار که به سبب استعمال مواه مخدر امروز هر گرهاب بدبختی غرق شدند  همه آنها بازوی توانای ایرن جامعره 

چری  کاری گرفته نمیتوانیم  و وطن خویش از آنهامتاسفانه آنها را از هست هاهیم و هر راستای ترقی و تعالی کشور بوهند که 
یرث هانشرمند امرور حد و مننیکو میبوه که به مثابه هیگر اعضای فعال جامعه مار هر خدمت هموطنار خویش قرار میگرفتن

بخش های هیگری هر میار جامعه مصرروف خردمت گر اری میبوهنرد  حیث طبیب و یا انجنیر و یا متخصصهینی و یا هم من
 .ب جدی به اجتماع واره گرهید، استو از این رهگ ر آسی دبلکه بدبختانه آنها امروز بار هوش جامعه هستن.

استعمال مواه  مخدر وسیله بیشتر شدر جرم های جنایی هر جامعه میگرهه از اینکه معتاهار مواه مخردر وقتیکره هزینره 
 .سرقت و چپاولگری می زنند د هست بهخرید مواه مخدر را از خوه نداشته باشن

که مشاهد، میگرهه به سبب معتاه گشتن پردر ی قسم  استعمال مواه مخدر خانواه، ها را به مشاکل گوناگور هچار میسازه
 .می نمایند شب و روز خوه را سپری یک خانواه، خانم و فرزندار او هر بی سرپرستی و فقر هامن گیر 

گاهی هم هید، میشوه که حتی معتاهار مواه مخدر اطفال خوه را به فروش می رسانند تا از این مردرک پرول خریرد مرواه 
از   از هم پاشیدر نظام خانواه، میگرهه. هر بسی وقت ها اعتیاه به مو اه مخدر وسیله خدر مصرفی شار را به هست بیاورندم

ه مواه مخدر گشته و ماهر آر خانواه، طرالق گرفتره و فرزنردار آر خرانواه، هر پشرت هر هرا اینکه پدر آر خانواه، معتاه ب
این گونره اطفرال فررها هر  ند کنمی سپری بدور هاشتن سرپناهی شب و روز خوه را  ها هیگرار و یا هم هر جاه، ها و کوچه

موجوهیرت هزارهرا  .بحث هیگرری اسرت  ویش چی خواهند کرهمیداشته باشند و به مرهم و وطن خ چگونه جامعه حیثیت
این زیرار هیگرری هر جامعه وسیله اعتیاه هیگرار نیز گرهید، و هامنه این آتش سوزی هر روز بیشتر میگررهه انسار معتاه 
 .این ناحیه به اجتماع واره میگرههاست که از 

مخدر هشمن بشریت است کره هیرن  واه م که ما تصورش میکنیم حاصل سخن اینکه اضرار مواه مخدر بیشتر از آر است 
هاخرل هر کام او افتاه بداند که قبر خوه را به هست خوه حفر نمروه، و منتظرر  قوم و زبار را نمی شناسد بل هر کسسمت  

افراه و اشخاص جامعه از این بالی مهلک  همه باید حسب توانمندی که هاریم هست به کرار . ل ا روی جلوگیری شدنش باشد
آنانکره کام خوه فیرو ببره. و را نابوه سازیم پیش از اینکه او ما را به  یبت که هامن گیر بشریت گرهید، است شویم و این مص

 .دن جرم و گنا، نا بخشوهنی پرساختنهر تولید این مواه نقش هارند بدانند که صحیفه اعمال بد خویش را به وسیله کسب ای
نزه مرهم عزیز ما افسانه ای بیش نباشد و این وطن عزیز را پراک و عراری از به امید روزی که قضیه مواه مخدر و اعتیاه به 

 .مخدر و اعتیاه به آر ببینیم مواه


