
 المجتمع  في وأثرھما والمخدرات لخمرا

 ابوزید محمد فوزي الشیخ لفضیلة جمعة خطبة

****** ****** ****** ****** 

 في الطیبة الحیاة فیھ قیماً، دیناً  لنا أنزل العالمین، ربِّ  ہلل الحمد

 عبادة دنیاه في المرءِ  عمل فیھ جعل. اآلخرة للدار والسعادة الدنیا،

 .هللا لحضرة ذكراً  - الصالحة بنیَّتھ وسكناتھ حركاتھ وكل لمواله،

 وقرآنھ دینھ أنزل لھ، شریك ال وحده هللا إال إلھ ال أن وأشھد

 الرابح والمتجر النافع، والعلم الرافع بالعمل الحیاة، ھذه لعمارة

 هللا منھج على مشى إذا - ھذا بكل المؤمن یصیر الناجح، والزرع

 .هللا حضرة یدي بین عبادة محراب في كأنھ -

 والحبیب األعظم، الحكیم ورسولُھ، هللا َعْبدُ  محمداً  سیدنا أن وأشھد

 كل على وقضى الُمشكالت، كل للدنیا حلَّ  الذي األكرم، النطاسي

 في راحة في - إتباعھ أحسنوا إذا المؤمنین وجعل الُمعضالت،

 .المیقات یوم سعادة وفى الدنیا،



 َفْتح، قولھ كان الذي محمد، سیدنا على وبارك وسلِّم صلِّ  اللھم

 أحوالھ كل في وكان زھاده، لألمر تركھ وكان عبادة، فعلھ وكان

 آلھ وعلى علیھ هللا صلَّى. هللا لحضرة عابداً  وسكناتھ وحركاتھ

 مشى من وكل بھ، وتأسوا بھ اقتدوا الذین وأصحابھ اتبعوه، الذین

 یا آمین،..  آمین أجمعین، معھم وعلینا الدین، یوم إلى ھدیھ على

 .. بعد أما. العالمین ربَّ 

 :المؤمنین جماعة األحبة أیھا

, المجتمعات أمراض, األدواء لكل شفاء القرآن وجل عز هللا جعل

 تجعلھ نفسیة أمور من للمرء یحدث وما, األسریة والخالفات

 من البال على یخطر ما كل..  تصرفاتھ تتغیر أو, صدره یضیق

 القوى خالق الشفاء لھا أنزل البشر عالم في تحدث التي األدواء

 .وجل عز والقدر

 :فقال الحقیقة ھذه عن وجل عز هللا وأشار



لُ   لم) اإلسراء82" (لِّْلُمْؤِمِنینَ  َوَرْحَمةٌ  ِشَفاءٌ  ُھوَ  َما اْلقُْرآنِ  ِمنَ  َوُنَنزِّ

 بھ یشفى قد الدواء ألن) دواء ھو ما القرآن من وننزل( هللا یقل

 عز هللا من ألنھ محقًقا شفاءً  القرآن لكن, الداء یزید وقد الداء

 .وجل

 في حیاتھم لكانت القرآن في بھ خوطبوا ما المؤمنون اتبع ولو

 صالحا عمل من: فقال وجل عز هللا وصفھا, طیبة حیاة كلھا الدنیا

 ھذا) النحل97" ( طیبة حیاة فلنحیینھ مؤمن وھو أنثى أو ذكر من

 :اآلخرة في أما, الدنیا في

 ).النحل97( یعملون كانوا ما بأحسن أجرھم ولنجزینھم

 رسائل فیھ ویوجد"  آَدمَ  َبِني َیا"  آدم لبني رسائل فیھ یوجد فالقرآن

 یا "المخصوصین للعباد رسائل فیھ ویوجد" الناس أیھا یا" للناس

 ".عبادي

 وثمانین اثنین كتابھ في خاصة للمؤمنین وجل عز هللا وأنزل

 :هللا بقول تبدأ رسالة



 ینادي؟ الذي فمن"  آمنوا الذین یأیھا" 

 من؟ على ینادي وجل، عز الملوك ملك

 إلى العدنان النبي بعثة منذ ومكان زمان كل في اإلیمان أھل على

 .علیھا ومن األرض وجل عز هللا یرث أن

 :یقول مسعود بن هللا عبد سیدنا

 لھا ونبھ, سمعك لھا فأرعى"  آمنوا الذین یأیھا"  تسمع عندما

 ,قلبك

 وجل عز هللا كالم وافھم بخشوع، واسمع, لبیك اللھم لبیك وقل

 وخضوع، بتسلیمٍ 

 .نھاك عنھ عما االنتھاء أو أمرك، بما العمل إلى سارع ثم

 من سبب تعالج رسالة عن عبارة اآلن أیدینا بین التي واآلیات

 بین العالقات في والسوء الفساد وظھور المجتمعات، تخلف أسباب

 .وحدیًثا قدیًما المجتمعات ھذه أھل

 : وجل عز هللا یقول



َھا َیا" َما آَمُنوا الَِّذینَ  أَیُّ  ِرْجسٌ  َواْألَْزَالمُ  َواْألَْنَصابُ  َواْلَمْیِسرُ  اْلَخْمرُ  إِنَّ

ْیَطانِ  َعَملِ  ِمنْ  َما ُتْفلُِحونَ  َلَعلَُّكمْ  َفاْجَتِنُبوهُ  الشَّ ْیَطانُ  ُیِریدُ  إِنَّ  أَنْ  الشَّ

ُكمْ  َواْلَمْیِسرِ  اْلَخْمرِ  ِفي َواْلَبْغَضاءَ  اْلَعَداَوةَ  َبْیَنُكمُ  ُیوِقعَ   َعنْ  َوَیُصدَّ

َالةِ  َوَعنِ  هللاَِّ  ِذْكرِ   )المائدة 91: 90"(ُمْنَتُھونَ  أَْنُتمْ  َفَھلْ  الصَّ

 مجتمع أي في ظھرت لو األشیاء ھذه وأن هللا، رآھا أشیاء توجد

 خالفات بعضھم وبین بینھم المجتمع ھذا في الذین الناس سیكون

 تصرف حسن وعدم, العقول في وسوء, تحد وال تعد ال ومشاكل

 سوي إنسان أي یرضاه ال حالٍ  إلى حالھم ویسوء, األموال في

 ,بحال

 منھا؟ العالج كیف لكن

 عز هللا بّینھ أن بعد ،صلى هللا علیھ وسلم  النبي حضرة عالج

 .القرآن في لھ وجل



, وستره العقل على غطى أي العقل، خامر ما كل ھو والخمر

 شيء فأي یدري، ال وھو ویتصرف وعیھ یفقد صاحبھ وجعل

 .خمر فھو العقل على یغطي

 ھا،اءاسم وغیروا كثیرة، أخرى أشیاء اختراع تم الزمان ھذا وفي

 :وقال یحدث الذي إلى نظر وسلم علیھ هللا صلى والرسول

 أبي سنن" ( اسمھا بغیر یسمونھا الخمر أمتي من ناس لیشربن" 

 )عنھ هللا رضي األشعري مالك أبي عن والنسائي داود

 لست وھي القرآن في ذكر الذي الخمر ھذا لیس یقولون لكي

 یحدث ما كل وبّین النورانیة، البصیرة أعطاه هللا ألن ولكن بحرام،

 والشاھد خمر، یسمونھا التي األسماء فكل الدین یوم إلى األمة في

 :الحدیث ذلك في

 عن داود وأبي الترمذي جامع" (  حرام فقلیلھ كثیره أسكر ما

 عنھ هللا رضي جابر



 خمسة أو أربعة إال أشرب لم فأنا أسكر، لم أنا أحدھم یقول فمثًال 

 من كامًال  شریًطا آخذ ما بعد إال أسكر لم أنا یقول أو, فقط أقداح

 بمثابة یكون فھو العقل، تغیب النتیجة أن دام ما لكن البرشام،

 .هللا رسول عنھا ونھى, هللا عنھا نھى التي الخمر

 قبل حتى أنفسھم، من األمر ھذا بتحریم قاموا واألسویاء والعقالء

 في الخمر شربت ھل: بكر أبو سیدنا سألوا فقد لإلسالم، انتسابھم

 الجاھلیة؟

 ولم؟: قالوا ال، قال

 یرضاه ال ما یصنع اإلنسان تجعل وقد بالعقل، تذھب إنھا: قال

 لماذا؟ أقاربھ، أو بزوجتھ ببنتھ إلیھ؛ الناس بأقرب

 من بكر أبو سیدنا فكان, یریده الذي فیصنع غائب العقل ألن

 .البدایة من حرمھا ولذلك العقالء



َھا َیا: " اآلیة إلى انظروا ولكن َما آَمُنوا الَِّذینَ  أَیُّ  َواْلَمْیِسرُ  اْلَخْمرُ  إِنَّ

ْیَطانِ  َعَملِ  ِمنْ  ِرْجسٌ  َواْألَْزَالمُ  َواْألَْنَصابُ   َلَعلَُّكمْ  َفاْجَتِنُبوهُ  الشَّ

 "ُتْفلُِحونَ 

 الشیطان، عمل من رجس واألزالم واألنصاب والمیسر الخمر

 على تكلمنا لو أربعة ھؤالء: مالحظة لنا وھنا) فاجتنبوه( هللا وقال

 لكنھ) فاجتنبوھم( یقول أن المفروض فمن العربیة اللغة قواعد

 ذلك؟ معني فما)..... فاجتنبوه( واحد شیًئا األربعة جعل

 في یعتقد أو المیسر، یلعب أو الخمر یشرب الذي أن معناه

 بعضھم، مثل فاألربعة الوثن، یعبد كالذي واألزالم، األنصاب

 :وسلم علیھ هللا صلى قال ولذلك

 عمرو بن هللا عبد عن البزار مسند" (وثن كعابد الخمر شارب" 

 )عنھ هللا رضي

 :وسلم علیھ هللا صلى ویقول



 فإذا,  الخمر یشرب لم ما دینھ من فسحة في العبد یزال لن" 

 وسمعھ ولیھ الشیطان وكان ، غیرتھ عنھ هللا صرف شربھا

" خیر كل عن ویصرفھ شر كل إلى یسوقھ ورجلھ وبصره

 عنھ هللا رضي قتادةالحرشي عن الطبراني(

 الدواء، بعض یتعاطوا األیام ھذه في الشباب بعض یوجد

 فمن!! حالل أنھا ویقولون ذلك، شابھ وما والبانجو، والحبوب،

 ھذه سببھا اآلن فیھ نحن الذي المجتمع مشاكل فكل! ذلك؟ قال الذي

 .األشیاء

 قام الماضي العام في الوزراء لرئاسة التابع المعلومات مركز

 أربعة مصر في المخدرات على ینفق ما أن فوجد إحصائیة، بعمل

 في تذھب! المبالغ؟ ھذا كل تذھب فأین!! جنیًھا ملیار وأربعین

 .الشباب توھان وفي العقول إذھاب

 سببھا البیوت في أو الطرق على نراھا التي الحوادث معظم

 عقلھ, الطرق في حوادث فتحدث العقل، مغیب الشباب األساسي

ل أن ویرید مغیب  في فیتفنن, المخدرات بھ لیشتري ماالً  ُیحصِّ



 من بھ الناس أبر یقتل من وجدنا حتى, الخداع في ویتفنن, السرقة

 .یسكره بشيء لھ ویأتي یأخذھا لكي قلیلة جنیھات أجل

 الھلوسة حبوب سببھا المجتمع مشاكل من المائة في وتسعین تسعة

 .شابھھا، وما والخمر والحشیش والبانجو

 مقتبل في الذین الشباب بین یكون الداء ھذا أن الكبرى والطامة

 بأنفسھم ینھضوا أن نطمع والذین الصحة، ریعان وفي, العمر

 وببلدھم، وبوطنھم وبأھلیھم

 !!الكیفیة؟ بھذه ینھضون كیف لكن

 لھا األشیاء ھذه أن على منشورات ویخرجون نشرات، ویسمعون

 دیني، صحیح وال علمي، أساس لھ لیس الكالم ھذا كل لكن فوائد؛

رھا الحرب وھذه ورسولھ، هللا على حرب كلھا وإنما  لنا صدَّ

 .شبابنا لدى النخوة یقتلوا لكي هللا قاتلھم والیھود الكافرون

 غیر من فیزرعونھ یتعاطونھ، ال وھم ، البانجو یزرعون الیھود

 یشربوه لكي المسلمین لشباب ویبیعوه حساب،



 !!!اآلن نراھا كما والنتیجة

 تماًما األوثان عبادة كمثل مثلھا وجل، عز هللا حرمھا كلھا وھذه

 .بتمام

 : وسلم علیھ هللا صلى قال

 حین السارق یسرق وال مؤمن، وھو یزني حین الزاني یزني ال"

" مؤمن وھو یشربھا حین الخمر والیشرب مؤمن، وھو یسرق

 )عنھ هللا رضي ھریرة أبي عن البخاري(

 ).باإلجابة موقنون وأنتم هللا ادعوا: (قال كما أو

 : الثانیة الخطبة

********** 

 فیھا وكتب قلوبنا ومأل بتقواه، أكرمنا الذي العالمین، ربِّ  ہلل الحمد

 .المسلمین عباده من وجعلنا اإلیمان

 على وھو الخیر بیده لھ، شریك ال وحده هللا إال إلھ ال أن وأشھد

 .قدیر شيء كل



 والسراج البشیر، الھادي ورسولُھ، هللا َعْبدُ  محمداً  سیدنا أن وأشھد

 .المنیر

 ووفقنا ھداه، وارزقنا محمد سیدنا على وباركْ  وسلِّمْ  صلِّ  اللھم

 اآلخرة، في شفاعتھ وارزقنا وترضاه، تحبُّھ بما للعمل أجمعین

 .أہلل یا أجمعین الجنة في وجواره

- : المؤمنین جماعة األحبة أیھا

 من وغیرھا الخمر تحریم أسباب توضیح في وجل عز هللا زاد ثم

 : وجل عز فقال والمسكرات المخدرات

َما" ْیَطانُ  ُیِریدُ  إِنَّ  اْلَخْمرِ  ِفي َواْلَبْغَضاءَ  اْلَعَداَوةَ  َبْیَنُكمُ  ُیوِقعَ  أَنْ  الشَّ

ُكمْ  َواْلَمْیِسرِ  َالةِ  َوَعنِ  هللاَِّ  ِذْكرِ  َعنْ  َوَیُصدَّ  ُمْنَتُھونَ  أَْنُتمْ  َفَھلْ  الصَّ

 )المائدة 91"(

 والحقد والكره والبغض األحوال، أغلب في العداوات فسبب

 العقل، تغیب ألنھا الخمر, والمیسر الخمر والكراھیة؛ والحسد

 ومن ینفعھ، عما یبحث وال یصلحھ، ما یدري ال المرء وتجعل



 أبیھ كان ولو حتى لھ، عدًوا أنھ ویظن یعادیھ، ُیقِّومھ أن یحاول

 .المستقیم والمنھج القویم السبیل إلى یقومھ أن یرید الذي

ارة نفسھ ُتحفزه وقد  منھ، ینتقم أن فیرید مخمور وھو بالسوء األمَّ

 ذوي بین تحدث التي األحداث اآلن ونرى نسمع كما فیحدث

 األساسي وسببھا المحارم، مع تحدث التي واألحداث األرحام،

 .فیكون كن للشيء یقول من عن والبعد العقل، وغیبة الُسكر،

 اإلنسان فتصد وقتھا، في الفرائض عن وتبعده المرء تنھى وقد

 وال هللا، یذكر ال إنسان في خیر وال, الصالة وعن هللا ذكر عن

 فیھ خیر ال الصالة یقیم وال هللا یذكر ال إنسان فأي الصالة، یقیم

 .اآلخرة في لھ خیر وال الدنیا، في حولھ لمن

 یراقب صاحبھ ویجعل القلب، یطھر الصالة وإقامة هللا ذكر ألن

 ما إال یعمل فال ویراه، علیھ یطلع هللا أن الیقین علم ویعلم, هللا

 یستحضر ألنھ هللا، یغضب عمل أي عن نفسھ ویكف هللا، یرضي

 :هللا قول دائًما



ُ ۚ◌  ُكنُتمْ  َما أَْینَ  َمَعُكمْ  َوُھوَ "   ).الحدید4( َبِصیرٌ  َتْعَملُونَ  ِبَما َوهللاَّ

 :فیقول منا یستفھم الكافي التوضیح ھذا وجل عز هللا وضح وبعدما

 "ُمْنَتُھونَ  أَْنُتمْ  َفَھلْ " 

 .یارب انتھینا: عمر سیدنا قال اآلیة ھذه نزلت عندما

 فھم جاھلیة، عادة كانت ھذه الحقیقي، اإلیمان أھل إلى فانظروا

 إلى صریح حكم ینزل ولم لھم تبیحھا كانت الجاھلیة ألن یشربونھا

 .تحریمھا في اآلیة ھذه وقت

 :یقول عنھ هللا رضي مالك أبن أنس سیدنا

 ھذه یتلوا عنده من رسوًال  وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول أرسل

 أبي عند فكنت: یقول الناس، تسمع لكي المدینة طرقات في اآلیة

 وكانوا نفر أربعة عنده وكان المدینة أغنیاء كبار من وكان طلحھ

 قال اآلیة سمعوا فلما أسقیھم، علیھم أدور وكنت الخمر، یشربون

 :طلحة أبو



 ال الطریق، في وأرقھا بالخمر المملوءة القارورات ھذه خذ أنس یا

 .وجل عز هللا عنھا نھانا أن بعد شربھا في لنا حاجة

 المنورة المدینة شوارع فامتألت: عنھ هللا رضي فیقول یواصل ثم

 أراقھا التي الخمر كثرة من الُركب، إلى وصلت حتى بالخمر

 .وجل عز العالمین رب ألمر تنفیًذا المؤمنون

 عرفوھا الذین وھم الخمر، مضار الیقین علم تعلم الغربیة فاألمم

 شاربھا تصیب التي واألمراض اإلنسان، جسم في تحدثھ وما لنا،

 التحقیق، على

 ال، عنھا؟ یمتنعوا أن استطاعوا ھل لكن

 لھم صنع فماذا العلم، مع فنحن للدین داعي ال یقولون الذین ھؤالء

 بالملیار میزانیة بعمل قامت وثالثین سبعة سنة في أمریكا! العلم؟

 وبعد وغیرھا، صحیة، ووحدات ومنشورات، الخمر، على للقضاء

 أھل إقالع عن عاجزون وأنھم المشروع، فشل أعلنوا سنین عشر

 .الخمر عن أمریكا



 في فوًرا فانتھوا بالتدریج أخذھم المؤمنین مع هللا رسول سیدنا لكن

: وقالوا وجل، عز الواحد لنداء تلبیة األمر ھذا وتركوا واحد، وقت

 .رب یا انتھینا

 الدار في والفالح والنجاح والفوز السعیدة، الطیبة الحیاة أراد فمن

 من ویحذروا الرسول ویطیعوا هللا یطیعوا أن علیھم اآلخرة

 الدعاء ثم....  الشیطان ووساوس النفس، ھفوات

*************************** 
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