هاوية المخدرات
اإلنسان بجوىره ،عق ٌل ِّ
يفكر ولسان ِّ
يعبرر بعقمرو اكبسرر ررس السريادا محردا ذارور ىردا الوجرود وتايبرو مر باقير
كينونبو وباقي ذا وجد ألجمو

إنررو جسررر العبررور ذررن الوجررود الذررادى ال واع ر إلرره اة الحاي ر والنياي ر

وىرردا اإلنسرران ىررو هللررذير اة م ر ىرردا

الوجرود ،إنرو واررده الردى يعر وجرود دابررو ،ويعر وجررود ذرا ىرو كرراين ارارر دابررو ،ويعر ذررا ي رر عميررو ذرن أنروار
النعذ اإلليي
وألن اإلنسرران بوعيررو وعقمررو ىررو هللررذير اة الا ر واذيررر عجررين اب ر ه الوجررودى ،اعببررر عقيرردا البوايررد ان أر
الكباير ى بعدى اإلنسان عمه عقمو ونفسو ألنيا بذثاب إع ن العدوان عمه اة سباانو وبعاله
جاء م ألواح الاكذ اليرذسي  :يا أييا الذؤذنون ان ذوالكم الا قرد أنرار عقرولكم بالاكذر وأذرا القرابمون لعقروليم
أو لعقول اآلارين مميم وأد قد أعد ليم ،ولو مبح لهللج ذنو نيران الدنيا ُيقال لو السعير
وجرراء م ر كبررار اة الع ي ر " :ذررن اىبرردي مننذررا ييبرردى لنفسررو وذررن هلل ر ّل مننذررا يهللررل عمييررا ،وال ب ر ر وا را و ر
أاري" ،وقال بعاله" :وان لي لإلنسان إال ذا سعه"
وذا بعاط الذارد ار واإلدذران عمييرا إال بعر ٍد لإلنسران عمره نفسرو ،وذااولر وقار إلبر س عقمرو أو قبمرو بالكمير

وادا كنا نعمم أن اإلنسان لم يكبسر ىويبو كننسان إال بفهللل العقل الدى وىر لو ،عمذنرا ان إبر س العقرل أو قبمرو
ىرو بنرا ل اإلنسران عرن إنسرانيبو وعودبرو القيقرير إلره ذرببر الايروان األعجرم ،الردى ال يعر ذعنره دابرو وال ذعنره
الوجود وال ذعنه األلوى
عرمو أرسطو ،كان ذن أىم أسبار بطروره واربقايرو العريي مر ذجبذر
وبذا ان اإلنسان كاين إجبذاع بالفطرا كذا ّ
ذؤذن ر السر م العذي ر بار أجنا ر العدال ر
ذررن م باكذررو أعرراس وق روانين ،ب روا ن بررين رراياو وطبقابررو وطوايفرروِّ ،
والاري  ،وبكري

ا كل مرد م العمم والعذل ،والبفاعل اإليجاب ذ اآلارين

ول ذر ررا كر رران ذجبذعنر ررا المبنر رران قر ررد بار ررول بعر ررد اروب ر ررو األاي ر ررا إلر رره سر رراا ذفبوا ر ر عمر رره

ر ر ار الاهلل ر ررا ار

ىردا الذبردأ الردى عبر

واإليديولوجيا  ،األذر الدى ساعد عمه إ اع الفوهللره وك ّرر ذبردأ الحاير ببررر الوسريم
باألعراس والبقاليد وأساء إله ىيب القوانين وأ ا ذنااًا عبثيًا عردذيًا جعرل جيرل ال ربار ينجردر بابجراه الذارذرا
الب بااك لح الحراي الجاذا والعواطس الذاذوذ

مر ىكردا ذنرراث عبثر عردذ بوقررس أو كراد يبوقرس عذررل العقرل الفرردى والجذرراع الردى ىرو ن ررام وبن ريم وعدالر
وب روا ن وذسررؤولي الفرررد بجرراه نفسررو وبجرراه الذجبذ ر واة ،لببارررا الح اري ر الذبفج ررا الب ر بعط ر اإلنسرران ذمرردا
سريع آني سرعان ذا بنقمر عمه نفسيا ويولرد ذرن قمرر أا راييا ألذرًا وكإبر وااساسرًا بالذيانر ال اردود ليرا ىردا
ىو ذناث الذاد ار  ،العقل

اذ

والحري ا ببكمم ،البن يم مر إجرا ا والفوهللره سريدا الذوقرس ،الايرر العرام ذ رمول

وال ذ ما الفردي ب ول وبجول ،الذابر البر بحردى ن عر اإلنسران ككراين اجبذراع تايبر والكراىير البر بحردى
ن ع البعدى عمه الرنف

واآلاررين مر جيو ير باذر

والنبيجر لكرل دلرا مكرر عردذ وب ررما

عبثير بببحر لر ّدا

آني سريع يعقبيا إاباط ،ميأ  ،ماهللذا ل مأين ال ربار ذرن قولرو بعراله مر كبابرو الع ير " :لقرد امقنرا اإلنسران

م أاسن بقويم؟؟!"
أذرا الردين آذنروا

قوم اإلنسان بالعقل ثم جعمو ينسرفل بع ريان نرداء العقرل واببرا نرداء الح ارير
ماة سباانو وبعاله ّ
بأن ىدا الوجود قد ُوجد ذن أجل تاير َد َك َرىرا الكبرار الع ير اير أن اة لرم يامر الامر إال ليعبردوه أى ليعرمروه

وذعرمر اة بباق ر م ر اسب ررعار اإلنسرران لع ذ ر الاررال  ،م ر ال ررد والب رردي واألذررر بررالذعروس والني ر عررن

الذنكررر والبرريقن بررأن ىرردا الوجررود وجررود ترراي  ،كررل سرربر ميررو يبب ر سررببو وان العبثي ر والعدذي ر رج ر

ذررن عذررل

ال يطان عمينا اجبنابو
م االنسيكولوبيديا البريطاني ورد عن ذادر الكوكايين ذا يم :
ال ا ان ألاد هللد ىده اآلم الذدذرا ال القروى وال الحنر وال الذ ّررد وال الذاربط وابره ارين ال يفبرا الكوكرايين
بالجسم مننو يفبر الدا وي ب اإلرادا ذبيداً كل درا كراذ وثق ااذ ً ن عاً أقسه ذن الذو

مندا كان الكوكايين يفعل كل ىرده األمعرال الذردذرا مكيرس إدن بالذارد ار الكيذايير الراي ر البر بُ َررور االيراً عرن
بعذررد وسرروء ني ر إلرره جيررل ال رربار م ر الذرردار والجاذعررا ذسرربحّمين إابرراطيم وهللررياعيم م ر ذجبذ ر موهللرروى

عبث ر  ،وذارراولين إت رراءىم بررأن الذاررد ار بن ررط ق رواىم الجنسرري  ،ا و راً وأنررو ال رقاب ر ذررن قب رل الدول ر عمرره
األم ر م الا عي ر و رربكا

الذمدا

اإلنبرن ر

الب ر بارراول عررن طري ر البرتيررر واإلت رراء بنقنررا اإلنسرران ان سررعادبو ى ر

وانو كمذا ا داد دوداً م طمر المدا كمذا ام

السعادا م قمبو وال ىو م قمر السعادا ابره الو رول

إله الياوي

وذا أدراا ذا الياوي ؟!

أاي اًر ولي

آار اًر ،إن الواجرر اإلنسران واألا قر يردعونا جذيعراً لمبرإ ر والبعاهللرد والبعراون ذرن أجرل الوقروس مر

وجو ذثل ىده الذ اكل الب بع س بالذجبذ وأبنايو وال يكون دلا إال عبر اإلر راد والبوعير بالذاراطر الجسريذ

الب بنبج عن ذثل ىرده اآلمر وبوهللريح ال رر الردين الردى يقهللر ببارريم بعراط الذارد ار وكرل ذرا ُيفسرد العقرل
ويد ِىر الروح ،وببيان أن جسد اإلنسان أذان أو وديع ينبح عمينا الافا عمييا و يانبيا ذن الذااطر
ُ

