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 المخدرات 
ذلك الوباء القاتل



  

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء 
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم 

 .الدين
فالطفل أمانة عندد  ... قع مسؤولية تربية األوالد وتعليمهم على والديهم بالدرجة األولى ت      

رانه أو دانده أو ينص د  كل مولود يولد علدى الفطدرة فدابواه يهو    ):أبويه قال صلى اهلل عليه وسلم 
 .رواه مسلم( سانهيمج 

عدن رريدق القددوة     ائهمد يستطيعان بتوفيق اهلل لهما العمل على حسن تربية أبنافالوالدان       
 فددن نفوسددهم تلقيددنهم ااداب الفاةددلة والعمددل علددى اددرل المصددال ال ريمددة الحسددنة أوالث  ددم 

و التحلددن بدداأل ال    العبددادات وأداءوتقويددة صددلتهم بدداهلل عددن رريددق حفددر القددرآن ال ددريم       
 .تعويدهم أحسن العادات وأكرم األ ال  والفاةلة 

قددوة   ونمع من ي ونة حسنة سواء فن البيت أو المدرسة فينبغن أن ي ون الطفل فن بيئ      
فيما يقولون وما يفعلون ويدان   وأستاذه وزمالءه  أبويهفالطفل يحاكن . له فن القول والعمل 

 . بما يانسون 
 .د المقِلنموذجاث حسناث حتى ال يترك أ ر سيئاث فن نف  الطفل د أن ي ون المقلَ  يجبولهذا       
اء واألمهات يتصور أن مهمتهم تنحصر فن توفير الماكل والمشرب والمس ن من ااب وكثيٌر

فوظيفددة رب األسددرة األولددى هددن تربيددة أوالده التربيددة   ... فهددم  ددار  ألوالدهددم فقددذ وهددذا  
شد  جسدمياث وروحيداث وعقليداث ووجددانياث      السليمة التن تحقق النمدو المت امدل الشدامل المتدلن للنا    

 .واجتماعياث
الحب والحنان كما يحتاج إلى الطعام والنوم ويحتاج إلى جو أسري هداد    إلى فالطفل يحتاج

طراب فددن الوةددع األسددري وتف ددو األسددرة وعدددم  ةددن االبالحددب مددن الجميددع أل فيدده يشددعر
هددا التربيددة السددليمة مددن األسددباب الرئيسددية النحددرافهم نحددو مسددالو السددوء  ئبتربيددة أبناقيامهددا 

   .الممدرات تعارناالنحراف ال ثيرة التن منها  ُسبلى والحيرة والضياع التن تقودهم إل
 

اإلنسدانية جميعداث فهدو يحيدل     من أ طر أعدداء   وُيعد فالممدرات  طر يهدد شباب العالم أجمع 
لده علدى العمدل الدذي هدو أصدل البنداء وعليده          قدرةال حراك فيه وال  ،اإلنسان إلى جثة هامدة

 .والتقدم النهضةمحور 
 .اوالقضاء عليه انساهم فن م افحتهأن  فعلينا جميعاث    

 
 :ماهن الممدرات

 . ةهن مواد تسبب فقدان الوعن بدرجات متفاوتة وقد تنتهن إلى ايبوبة تعقبها الوفا      
 .الدينوفهن مادة تش ل  طراث على صحة الفرد والمجتمع وتفسد العقل والبدن 

َيا َأُيَهدا الذدذنيَن آَمُندوا     }عالى قال تالممر ك مت الممدرات فن اإلسالم كونها مس رةوقد ُحِر     
إننذَمدددا ال َمم دددُر َوال َمي سندددُر َواأَلنَصددداُب َواأَلز اَلُم رنج دددٌ  ِمدددن  َعَمدددلن الشذدددي َطانن َفددداج َتننُبوُه َلَعلذُ دددم          

َضاء فنن ال َمم رن َوال َمي سنرن َوَيُصدذُكم  َعن إننذَما ُيرنيُد الشذي َطاُن َأن ُيوقنَع َبي َنُ ُم ال َعَداَوَة َوال َبغ *ُتف لنُحوَن
 .سورة المائدة ( 19ـ19){ذنك رن الل هن َوَعنن الصذاَلةن َفَهل  َأنُتم ُمنَتُهوَن



  

 

 :أةرار الممدرات
فدديننا الحنيدي يددلنا    د فن تحريمهدا ، عديدة لذلو حرمها اإلسالم وشدذ أةرارللممدرات       

 .وينهى عن كل شنء ةارعلى كل شنء صالح ومفيد 
فمن أةرارها الدينية أنها تصرف المرء عن ذكر اهلل وعن الصالة فتدفع متعاريها إلدى       

فتجرد صدداحبها مددن الحيدداة  ،ومات بددين النددالارت دداب المعاصددن وهتددو األعددرا  والمصدد  
 .وتقضن على الجوانب الميرة فيه

هدذه  بآفدات متعدددة و ممتلفدة فمدن      ة بالصحة فيصاب بددن المتعدارن لهدا   مضرذ كما أنها      
ةدطراب  اوال بد وال لى والدم والجلدد و األسدنان و   والقلب والرئتين  العقلاافات ما يصيب 

نقد  المناعدة فدن الجسدم     فن الغدد والتهداب فدن الجهداز التنفسدن ومدن هدذه األةدرار أيضداث         
 .وهو المطر الداهم المعروف باإليدز

 عل  اهللحياة التن وهبها إياه العلى ه إال عملية انتحار وجناية ما هو فن حقيقت فتعاريها       
 . رة فن الدنيا واافقد  سر حياته وجل 
فيميدل المتعدارن إلدى العللدة و      ،تلحق بدالفرد والمجتمدع   اجتماعية ًاأضراركما أن هناك      
ياث ممدا يسدبب   اساوالمجتمع له وألسرته فيعيش وةعاث اجتماعياث منطواء مما يواجه من نبذ اال

 .ب االبتعاد عنه وعن أسرته أيضاثجلديه عقد نفسية فهو فن نظر المجتمع وباء ي
فينفدق المتعدارن األمدوال الطائلدة لشدراء الممددر حارمداث نفسده         أما األضرار االقتصادية       

روريات الحيداة اليوميدة ممدا يسدبب تراجدع إنتاجيتده فدن عملده أو فقدانده إيداه           وأسدرته مدن ةد   
 ر يؤدي إلى إفراز فئة عارلة عن العمل وايمما  وقدراته راقاته اكتسابالمجتمع من  فيحرم
 ،الممددرات  معظم د لها أو جميعه علدى  إنفا الوظيفية عالوة على اواجباتهعلى أداء  قادرة

 .و المجتمع مما يليد من معدالت الفقر والبطالة عند بعض فئاتههنا ه والمتضرر
 

 :أسباب تعارن الممدرات 
 :ضعف الوازع الديني  .1

 شدد ل الددوازع الدددينن عددامالث أساسددياث مددن عوامددل ةددبذ سددلوك األفددراد وتعدداملهم  ي     
تددلاز القدديم الدينيددة واالبتعدداد عددن التمسددو إلددى اه ديؤيددالدددينن لددديهم  الددوازعفضددعي 

أداء الصددالة وتلبيددة نددداء عددن بدده إبعدداد الفددرد عددن ذكددر اهلل والندداي كددذلو   و  ،دينالددب
 .لعمل باح ام الشريعة السمحة لما فيه  ير العبد فن الدنيا واا رةالمالق ل

 :تفكك األسرة وانحالل الروابط العائلية .2

العددائلن بالشددقا  الدددائم بددين    إن االةددطراب فددن الوةددع األسددري وتللددلل البندداء          
 ي ابددون ةدروباث شدتى مدن      يجعل األبناء هانهيارالوالدين أو تصدع التماسو اللوجن أو 

 .انعدام األمن والقلق النفسن
 :الجهل بأساليب التربية السليمة .3

الدددائم  واالعتمددادوالحمايددة اللائدددة والتدددليل المفددر  ،أإن اإلهمددال والنبددذ والسددمرية       
بين القسدوة واللدين جميعهدا تولدد عندد      على الوالدين وعدم االعتدال فن التعامل مع األبناء 

إلددى  اإلةددافةبطددة تعجددل عددن التعامددل مددع المجتمع،بحشمصددية عدوانيددة مبعددض األبندداء 
 .افتقارهم القدوة الحسنة فن البيت



  

 األعمدال  يمارسدون وعددم تقدديم النصدح واإلرشداد لهدم وتدركهم        غياب رقابة الوالددي   .4
 .بحسب هواهم دون مراقبة األ القية اير

 :الرفقة السيئة .5

رسدول اهلل صدلى    قالنحراف إلى اال تقودإن جلي  السوء من أ طر األسباب التن        
    .أبو داود والترمذي(يماللالمرء على دين  ليله فلينظر أحدكم من :)اهلل عليه وسلم 

ذوات أديددان و قافددات ولغددات   أجنبيددات  انتشددار هدداارة اسددتخداا مربيددات و ادمددات    .6
ت وعادات وتقاليد مغايرة تماماث للواقع العربن وبعيداث عن التربية اإلسالمية السليمة أد

التددن تسددتمدم هددذه العمالددة إلددى فددر  تنشددئة اجتماعيددة ايددر ربيعيددة ألرفددال األسددرة  
 .توازنهم السلوكن وميل بعضهم إلى ممارسة المحرمات وا تالل

 :الغزو الفكري الثقافي .7

مددن أف ددار مسددتهدفة ودعايددات    وسددائل اإلعددالم األجنبيددة وتدددفقاتها المتراكمددة     ُتعددد       
معلومددات مغرةددة مددن أقددوى المددؤ رات للشمصددية الفرديددة     ووإشدداعات تتمللهددا أنبدداء    

مسالو االنحراف وتعارن  وتوجيهها نحو التقليد األعمى والمحاكاة وبالتالن التسرب نحو
 .الممدرات

 

 :كيي نتعرف على مدمن الممدرات
القريبان مدن   نافالوالد الممدرات والمؤ رات العقلية متعددة األنواع ول ل منها أعرا       

أبنائهمدا عندد انحرافده عدن     أي مدن   علدى  التعدرف  لهما عن قرب يستطيعان نالمراقباائهما أبن
أو  مدول أو قلدق أو   ث لديه هبو  دالطريق السوي وذلو عندما يتغير سلوكه المعتاد كان يح

ايددر عددادي فددن المسددتوى    وسددعادة بدددون سددبب أو تدددن    فددر سددهر أو حددلن أو اكتئدداب أو  
المنلل و العودة إليه فدن سداعات متدا رة أو جلوسده منفدرداث أو       الدراسن أو كثرة الغياب عن

 ةفدن ترتيدب مقتنياتده وعددم االسدتجاب     ره المدارجن وفوةدى   هد همدال فدن مظ  أن يبدو عليه اإل
األسددباب أو ايددر ذلددو مددن األمددور المعروفددة فربمددا كددان ذلددو    ألتفددهللتوجيهددات والمشدداجرة 

سديراث  أوقوعده  لدى توجيده ورعايدة نتيجدة     ظدروف نفسدية يمدر بهدا ويحتداج مدن والديده إ       نتيجة 
 .وهن الممدرات أالالشريرة  مهذه السمو إلحدى

 ما العمل عندما ت تشي المتعارن أو تتعرف على المدمن؟
ورويدة حتدى يتسدنى لندا أن ننقدذ الضدحية مدن مازقهدا         يجب أن نتعامدل مدع هدذه النتيجدة بانداة      

 :ع  طريقونمرجها من دائرة السوء والحيرة والضياع 

  روا وال يِسد :)قال صدلى اهلل عليده وسدلم   االبتعاد التام عن التانيب أو الترهيب و اإلهانة
 .رواه البماري( روانوا وال تنِفروا وسِ تعسذ

 والحديث معه مباشرة والصبر عليه وإشعاره بالحرص على مصلحته ئهاحتوا. 

    تعاريده لده   ر المسدتمدم فدن التعدارن وردر  تعاريده وفتدرة       التعرف علدى ندوع الممدد
 .ال املة له وإجراء الفحوصات الطبية السريرية 

  وهذا يتطلب الحذر الشديد من عالجه من اإلدمان والنقاهة التن تاتن بعد إتمام العالج
القدامى من رفا  السوء  أصدقائهبإبعاده عن  أ رىمرة  نقبل األسرة حتى ال يعود للتعار

عنددد  روجدده مددن المنددلل لددئال يمددتلذ   مراقبتدده ويفضددل جيدددينوتعويضدده عددنهم باصدددقاء 
علدى  باصدقائه القدامى وكذلو مندع االتصدال بهدم هاتفيداث أو مراسدلتهم مدع الحدرص الشدديد         



  

عدن البيئدة    إبعداده  ةدرورياث ي دون   ف دم بذلو بقدر اإلم دان وإذا اقتضدى األمدر     إشعارهعدم 
 .من تجربة الممدرات  اليةنظيفة ة جديدبيئة   إلىالسابقة 

  

 :بنائهمأ نحولدين واجب الوا
 :التوعية الدينية .1

ول أوالدهددم عددن فدديددتحمالن مسددؤولية كبيددرة فددن ترسدديد القدديم الدينيددة فددن ن فالوالدددان     
الوازع الدينن لدديهم مندذ نعومدة أظفدارهم وتعلديمهم مبداد  الشدريعة السدمحة         رريق تنمية 

 .  عقيدتهم وعقولهميفسد من كل ما  وحمايتهم،  وآدابها وأح امها
قبلهدا اإلنسدان أفضدل مدن     يمباشدرة المبنيدة علدى أسد  واقعيدة      ال  ايدر كما أن التوعية      

 . التوعية المباشرة
 :التوجيه .2

رائهددم وأف ددارهم واإلصددغاء   آوالوقددوف علددى   أوالدهددمعلددى الوالدددين االسددتماع إلددى        
ما يصدر وتوجيههم ومعالجة  االحترام  و ومعاملتهم معاملة معتدلة يسودها الود لمطالبهم

وتددوجيههم نحددو السددلوك السددوي فددإن تددركهم دون توجيدده يشددعرهم    مددن سددلوكيات  ارئددة  
مرحلتدن  فدن  بالحيرة والقلق والضياع فالطبيعة البشدرية ال بدد لهدا مدن ةدابذ و صوصداث       

 .ومرشد يميل لها الطيب من المبيث هلى موجإالمراهقة المحتاجة دائماث و الطفولة 
ذلدو   ألنمعاقبتده باسدتمرار وبصدورة مت دررة ألتفده األسدباب       فالطفل مثالث يجب عدم      
درجدة  واسدتمرار ممارسدة األ طداء وت رارهدا إلدى       ةوالالمبداال عدم االكتدراث  على  ودهيعَ 

   .العني واالنحراف
 وذهنيدددةوكدددذلو مرحلدددة المراهقدددة حيدددث تبددددأ تغيدددرات بدنيدددة فسددديولوجية وانفعاليدددة        

فددن التف يددر بنفسدده سددلوكه إذ يبدددأ علددى نع   أ رهددا يدد ممددا ظهددورالفددن هامددة واجتماعيددة 
إلظهار ما من االعتماد على أسرته  التحررواإلحسال باهميته باعتباره إنساناث يراب فن 

 .لديه من قدرات فن التعبير عن الذات لي ون ذا قيمة أمام اا رين
تيجدة للتغيدرات   فإذا لم يساهم البيدت فدن تهدئدة مشداعر القلدق التدن تثدور فدن نفد  المراهدق ن          

 ناء المراهقة وإذا لم يلدق تشدجيعاث مدن البيدت والمدرسدة للتحددث       أالبدنية السريعة التن تحدث 
 مش التومحاولة فهم االنفعاالت التن تقي فن نفسه وتوجيهه فيما يعر  من  همش التعن 

إلددى ةددروب   بددالمراهقدون نقددد صددارم فددإن هددذه الطاقددة إذا تركددت دون توجيدده قددد تدددفع       
المراهدق فدن    نحرافافد فدن نفسده الشدعور بالمطيئدة      وتثيدر حراف الهدام مع رفقاء السوء االن

 .هذه المرحلة يعتمد على الرفقاء الذين يمتارهم 
 : الرقابة األسرية  .3

فعلدى األسدرة    . متفق عليده  "كل م راع وكل م مسوؤل عن رعيته " قال صلى اهلل عليه وسلم 
ات مستمرة وبطريقة اير مباشرة ومالحظدة أي تغيدر   متابعة سلوك األبناء ومراقبته بصورة

ومعرفددة سدببها ومصددرها والعمددل علدى معالجتهددا أوالث     وسدلوكياتهم   ممارسدداتهمتطدرأ علدى   
 .باول ب ل ح مة وروية

وتوجيه األبناء إلى البعد عدن معاشدرة رفدا  السدوء ألن تدا ير هدذه اللمدرة ي دون تدا يراث               
طيهم فهم يقضون معهم فترات رويلة بعيدة عن الرقابة األسدرية  شديداث وقوياث عند معظم ممال

 .والمجتمعية يمارسون  اللها أنماراث سلوكية منحرفة بتا ير رفاقهم عليهم 



  

 .فيما يعود عليهم بالمير والنفع  فراغ أبنائهمأوقات فعلى الوالدين أن يشغلوا 
 : التوعية الصحية . 4

درات وتا يراتهدا الضدارة علدى عقدل اإلنسدان وجسدمه       البد مدن توعيدة األبنداء بمطدورة الممد     
ممدددرات تنسددن المددرء همومدده   ودحددض األف ددار المارئددة المنتشددرة التددن تقددول أن بعددض ال   

 .الد...
 .من الجنون وارت اب الجرائم دون وعن أو إدراك إليهوشر  أةرار الممدرات وما تقود 

ومندده  اع السددلوا المنحددر توعيددة األبندداء وتثقدديفها أمنيددًا وسددلوفيًا وتعددريفها بددأنو   .5
لدده ومقاومتدده وكددذلو   التصددديتعددارن الممدددرات وأسددبابه ومجاالتدده ونتائجدده وسددبل    

تبصدديرهم بعواقبدده وعقوباتدده وآ دداره السددلبية علددى الفددرد والمجتمددع ،وتعددريفهم بجهددود  
الممددرات البدد   فمتعدارن   ، الجريمدة والسدلوك المنحدرف    فن م افحدة األجهلة المعينة 
 .لعدالة وينالوا جلاءهم ألن األعين اليقضة لهم بالمرصاد ولو بعد حين أن تطالهم يد ا

 
 .....إن شبابنا هم أمل المستقبل 

نعددم اهلل عليهددا بددالمير الددوفير وفيهددا الشددباب مددن الفتيددان والفتيددات أ اثسددركيددي نتصددور ُأ     
ة التدن نشداوا   الذين يامل منهم والديهم أن ي وندوا فدن المسدتوى الالئدق مدن التربيدة اإلسدالمي       

 ؟ذ والسبب االنجراف وراء الممدراتيجدوا هذه اللهور اليانعة تتساقأن  ..... عليها
لذا علينا أن نقي وقفدة واحددة أفدراداث وجماعدات لم افحدة هدذا الوبداء ألن اإلنسدان يم دن أن          

رر به لتعدارن هدذه السدموم التدن تقضدن علدى عقلده وجسدمه         يجد من هو عليل عليه وقد ُا
 .ةائعاث  شبحاثنه وتجعل م

 أسأل اهلل أن يقي أبناءنا من هذه السموم إنه مسيع جميب
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 -:أهمية الفرد يف بناء اجملتمع 



  

 -:أخطر املراحل العمرية  يف حياة الفرد



  

 لتعاطي املخدرات
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 -:السمات الشخصية ال

 -:العالمات الدالة على املتعاطي أو املدمن



  

 



  

 -:األسباب والعوامل التي تؤدي إىل تعاطي املخدرات 

 
ا
 :األسباب الشخصية: أول



  

 
ا
 -:يةاألسباب العائل: ثانيا

 

 
ا
 -:األسباب الجتماعية: ثالثا



  









  



 

 
 
 
 



  

 إذاعة
 "نداءات للطالبات عن أةرار الممدرات " 

 هـ 72 – 72عام 
 

ذاث فدن االعتبدار جسدمه    لقد ا تذ اإلسالم منهجداث متوازنداث مت دامالث فدن تربيدة اإلنسدان آ د             
وعقلده وروحدده ، لي ددو ن لدددينا شمصدية سددوية مت املددة ، لددذا فدإن موقددي اإلسددالم مددن تحددريم    
الممدرات صريح وواةح فمن المباد  األساسية فن اإلسالم  االبتعداد عدن كدل ةدار يقدول      

{ ه ُلَ ةن َوَأح سنُنَوا  إننذ الل َه ُيحنُب ال ُمح سنننيَنَوَأنفنُقوا  فنن َسبنيلن الل هن َواَل ُتل ُقوا  بنَاي دنيُ م  إنَلى التذ}: تعالى 
 .سورة البقرة( 915)

 : أ يتن الحبيبة 
إن العلوم الطبيعيدة والنفسدية أكددت أن الممددرات والعقداقير النفسدية لهدا                               

رة بهدف زيدادة  تا ير مباشر على المراكل العصبية ،ومراكل الف ر ، وتعارن الحبوب المسه
القدددرة علددى السددهر لالسددتذكار وهددم و طددا ، فتلددو الحبددوب وإن كانددت تددوحن فددن الظدداهر      
باليقظة، وعدم الميل إلى النوم فهن فن الحقيقة تفقد القدرة على الفهم أو التركيل واالستيعاب 

. 
 ولددذا فإننددا نطلددق لددون هددذه النددداءات التددن تحددذرك مددن الممدددرات  وتبددين لددو أةددرارها         

 ...المتعددة

 
 

 : النداء األول 
 

إن للحسدنة ةدياء فدن الوجده وندوراث      : " قال عبد اهلل بن عبدال رةدن اهلل عنده                   
فن القلب وسعة فن الرز  وقدوة فدن البددن ومحبدة فدن قلدوب الملدق ،وإن للسديئة سدواداث فدن           

 ".ن قلوب الملق الوجه وظلمة فن القلب ووهناث فن البدن ونقصاث فن الرز  وبغضاث ف
ال يمفاكن أ تن الطالبة بان الممدرات تبعد المرء عن ربده فهدن تصدده عدن ذكدر اهلل وتدفعده       

وكددون تعددارن  ... إلددى الت اسددل عددن أداء فرائضدده السدديما الصددالة التددن هددن عمدداد الدددين        
 .الممدرات معصية فإنها تفسح الباب للمعاصن األ رى وتسبب زوال النعم 

غضاء والتشاحن بين النال حتى األصدقاء ، وتتسبب فن البعد عدن مجالسدة   كما أنها توقع الب
فاحدذري أ تدن الطالبدة هدذا الدداء الفتداك وتسدلحن        . األ يار وااللتفاف إلى حظيدرة األشدرار   

 .باإليمان واليقظة وصاحبن الميرات من الصديقات 
 

 : النداء الثانن 
 

نهدى الرسدول صدلى اهلل    :"  عنهدا قالدت   روى اإلمام أحمد وأبدو داود عدن أم سدلمة رةدن اهلل    
 ".عليه وسلم عن كل مس ر ومفتر 



  

ممددا ال يمفددى علددى كددل عاقددل أن للممدددرات أةددراراث جسدديمة  و كثيددرة تقلددل مددن نشدداره          
رب جهدازه  وحيويته وتضعي مقاومته للمر  ، فيفقدد متعدارن الممددرات شدهيته ، ويضدط     

 . ، وتلتهب معدته ورئتيه ويصاب بفقر دم حادالهضمن
إةافة إلى ةعي مراكدل المدد العليدا التدن تسدبب ةدعي حدوال المددمن ووعيده بمدا يسدلبه            

 .صفة اإلنسانية والعقل 
 
 
 :أ يتن  الحبيبة  

كثيرة هن العلل التن يصاب بها الجسم عند إدمدان الممددرات وممدا الشدو فيده أن جمدال           
صددحة تدداج علددى رؤول   ال: " المددرء ي ددون بصددحته وعافيتدده بعددد ديندده  و لقدده وكمددا قيددل      

فالصددحة تعددين المددؤمن علددى عبددادة ربدده والتقددرب لدده        " األصددحاء ال يراهددا إال المرةددى   
فلندَم  ... ويسدعى حثيثداث فدن األر  لعمارتهدا ورلدب الدرز        ...بالفرائض والرواتب والنوافدل  

ه يهلو المدرء نفسده بهدذه السدموم التدن بهدا يمسدر الددين قبدل الددنيا ؟؟ ولندَم يضدي ع مالده ووقتد              
وعقلدده فددن الممدددرات التددن يعددار  فددن آ ارهددا مقاصددد الشددريعة اإلسددالمية فيمددا يتعلددق           

 بالمحافظة على الدين والعر  والنف  والمال والعقل ؟؟
  

عدددة األمددة و روتهددا   تيقظددن أ تددن الطالبددة وكددونن فطنددة لمددا يحدداك ةدددك فانددت وإ وتددو     
اذبة ،وإدعداءات بارلدة هدو    ، واعلمن أن من يروج للممدرات  بدعايات مغرةة كومستقبلها

مددن يسددعى إلددى تقددويض العليمددة وإفسدداد العقيدددة ،وتدددمير األ ددال  حفظنددا اهلل وإيدداك مددن         
 .الشرور واا ام 

 
 :النداء األ ير 

 
 : أ واتن الطالبات الفاةالت 

، وحافظن على تعاليم الدين الحنيي فهو الحصن الحصين من تمس ن باإليمان والفضيلة
 (.الممدرات ) اا ام والشرور  ومن أعظمها الوقوع فن هاوية 

 .ولت ن قوة اإليمان هن العالج الناجح ل ل ما يعتر  الحياة من مش الت أو صعوبات 
احرصن على الصحبة الصالحة ،وابدذلن النصديحة لتسدود المجتمدع المحبدة واأللفدة والرحمدة        

كما يبين ذلدو تعدالى فدن     وليندحر الشيطان وأعوانه الذين ينشرون العداوة والنلاع والمصام
 إننذَما ُيرنيُد الشذي َطاُن َأن ُيوقنَع َبي َنُ ُم ال َعَداَوَة َوال َبغ َضاء فنن ال َمم رن َوال َمي سنرن َوَيُصدذُكم  َعدن }: قوله 

 . سورة المائدة( 19){ ذنك رن الل هن َوَعنن الصذاَلةن َفَهل  َأنُتم ُمنَتُهوَن
 

 ل سوء وشر ورزقهن الصالح و اهلداية إىل طريق السالمة واالستقامة وقى اهلل فتياتنا  ك

  وصلى اهلل على نيب األمة وهادي البشرية نبينا ورسولنا حممد بن عبد اهلل وعلى آله وصحبه وسلم
 

 



  

 إذاعة
 "نداءات للطالبات عن أةرار الممدرات " 

 هـ 72 – 72عام 
 

 دامالث فدن تربيدة اإلنسدان آ دذاث فدن االعتبدار جسدمه         لقد ا تذ اإلسالم منهجداث متوازنداث مت        
وعقلده وروحدده ، لي ددو ن لدددينا شمصدية سددوية مت املددة ، لددذا فدإن موقددي اإلسددالم مددن تحددريم    
الممدرات صريح وواةح فمن المباد  األساسية فن اإلسالم  االبتعداد عدن كدل ةدار يقدول      

{ ا  بنَاي دنيُ م  إنَلى التذه ُلَ ةن َوَأح سنُنَوا  إننذ الل َه ُيحنُب ال ُمح سنننيَنَوَأنفنُقوا  فنن َسبنيلن الل هن َواَل ُتل ُقو}: تعالى 
 .سورة البقرة( 915)

 : أ يتن الحبيبة 
إن العلوم الطبيعيدة والنفسدية أكددت أن الممددرات والعقداقير النفسدية لهدا                               

لف ر ، وتعارن الحبوب المسهرة بهدف زيدادة  تا ير مباشر على المراكل العصبية ،ومراكل ا
القدددرة علددى السددهر لالسددتذكار وهددم و طددا ، فتلددو الحبددوب وإن كانددت تددوحن فددن الظدداهر      
باليقظة، وعدم الميل إلى النوم فهن فن الحقيقة تفقد القدرة على الفهم أو التركيل واالستيعاب 

. 
الممدددرات  وتبددين لددو أةددرارها  ولددذا فإننددا نطلددق لددون هددذه النددداءات التددن تحددذرك مددن        

 ...المتعددة

 
 

 : النداء األول 
 

إن للحسدنة ةدياء فدن الوجده وندوراث      : " قال عبد اهلل بن عبدال رةدن اهلل عنده                   
فن القلب وسعة فن الرز  وقدوة فدن البددن ومحبدة فدن قلدوب الملدق ،وإن للسديئة سدواداث فدن           

 ".ن ونقصاث فن الرز  وبغضاث فن قلوب الملق الوجه وظلمة فن القلب ووهناث فن البد
ال يمفاكن أ تن الطالبة بان الممدرات تبعد المرء عن ربده فهدن تصدده عدن ذكدر اهلل وتدفعده       

وكددون تعددارن  ... إلددى الت اسددل عددن أداء فرائضدده السدديما الصددالة التددن هددن عمدداد الدددين        
 .النعم  الممدرات معصية فإنها تفسح الباب للمعاصن األ رى وتسبب زوال

كما أنها توقع البغضاء والتشاحن بين النال حتى األصدقاء ، وتتسبب فن البعد عدن مجالسدة   
فاحدذري أ تدن الطالبدة هدذا الدداء الفتداك وتسدلحن        . األ يار وااللتفاف إلى حظيدرة األشدرار   

 .باإليمان واليقظة وصاحبن الميرات من الصديقات 
 

 : النداء الثانن 
 

نهدى الرسدول صدلى اهلل    :" بدو داود عدن أم سدلمة رةدن اهلل عنهدا قالدت       روى اإلمام أحمد وأ
 ".عليه وسلم عن كل مس ر ومفتر 



  

ممددا ال يمفددى علددى كددل عاقددل أن للممدددرات أةددراراث جسدديمة  و كثيددرة تقلددل مددن نشدداره          
رب جهدازه  وحيويته وتضعي مقاومته للمر  ، فيفقدد متعدارن الممددرات شدهيته ، ويضدط     

 .ه ورئتيه ويصاب بفقر دم حاد ، وتلتهب معدتالهضمن
إةافة إلى ةعي مراكدل المدد العليدا التدن تسدبب ةدعي حدوال المددمن ووعيده بمدا يسدلبه            

 .صفة اإلنسانية والعقل 
 
 
 :أ يتن  الحبيبة  

كثيرة هن العلل التن يصاب بها الجسم عند إدمدان الممددرات وممدا الشدو فيده أن جمدال           
الصددحة تدداج علددى رؤول   : " يندده  و لقدده وكمددا قيددل   المددرء ي ددون بصددحته وعافيتدده بعددد د   

فالصددحة تعددين المددؤمن علددى عبددادة ربدده والتقددرب لدده        " األصددحاء ال يراهددا إال المرةددى   
فلندَم  ... ويسدعى حثيثداث فدن األر  لعمارتهدا ورلدب الدرز        ...بالفرائض والرواتب والنوافدل  

ا ؟؟ ولندَم يضدي ع مالده ووقتده     يهلو المدرء نفسده بهدذه السدموم التدن بهدا يمسدر الددين قبدل الددني          
وعقلدده فددن الممدددرات التددن يعددار  فددن آ ارهددا مقاصددد الشددريعة اإلسددالمية فيمددا يتعلددق           

 بالمحافظة على الدين والعر  والنف  والمال والعقل ؟؟
  

عدددة األمددة و روتهددا   تيقظددن أ تددن الطالبددة وكددونن فطنددة لمددا يحدداك ةدددك فانددت وإ وتددو     
للممدرات  بدعايات مغرةة كاذبة ،وإدعداءات بارلدة هدو     ، واعلمن أن من يروجومستقبلها

مددن يسددعى إلددى تقددويض العليمددة وإفسدداد العقيدددة ،وتدددمير األ ددال  حفظنددا اهلل وإيدداك مددن         
 .الشرور واا ام 

 
 :النداء األ ير 

 
 : أ واتن الطالبات الفاةالت 

الحصين من ، وحافظن على تعاليم الدين الحنيي فهو الحصن تمس ن باإليمان والفضيلة
 (.الممدرات ) الوقوع فن هاوية اا ام والشرور  ومن أعظمها 

 .ولت ن قوة اإليمان هن العالج الناجح ل ل ما يعتر  الحياة من مش الت أو صعوبات 
احرصن على الصحبة الصالحة ،وابدذلن النصديحة لتسدود المجتمدع المحبدة واأللفدة والرحمدة        

ون العداوة والنلاع والمصام كما يبين ذلدو تعدالى فدن    وليندحر الشيطان وأعوانه الذين ينشر
 إننذَما ُيرنيُد الشذي َطاُن َأن ُيوقنَع َبي َنُ ُم ال َعَداَوَة َوال َبغ َضاء فنن ال َمم رن َوال َمي سنرن َوَيُصدذُكم  َعدن }: قوله 

 . ئدةسورة الما( 19){ ذنك رن الل هن َوَعنن الصذاَلةن َفَهل  َأنُتم ُمنَتُهوَن
 

 وقى اهلل فتياتنا  كل سوء وشر ورزقهن الصالح و اهلداية إىل طريق السالمة واالستقامة 

  وصلى اهلل على نيب األمة وهادي البشرية نبينا ورسولنا حممد بن عبد اهلل وعلى آله وصحبه وسلم
 
 



  

 
 (22-27عاا ) (أضرار المخدرات ) ورشة عمل 

 
ثير من المملوقات، وأمدده بدنعم كثيدرة ال تحصديها البصدائر وال      لقد كر م اهلل اإلنسان وفضله على ك

من عقله وأجهد ف ره كن يحصدن  عمل اإلنسان أاألبصار وال تحيذ بها العقول وال األفهام، ومهما 
 .نعم اهلل عليه فلن يستطيع لذلو سبيالث

 سورة النحل( 92){ َغُفوٌر رذحنيٌمَوإنن َتُعُدوا  ننع َمَة الل هن اَل ُتح ُصوَها إننذ الل َه َل}: قال تعالى
ومن أعظم النعم التن أنعم اهلل بها على اإلنسان نعمة العقل، ألن العقل قوام اإلنسان وزيندة المدرء،   
فبه عرف اإلنسان ربه ووقي على أسرار ال ون، وأصبح عالماث يدرك حقائق األمور، ويعلم ما لدم  

 .ر، والصالح والطالح، والنافع والضاريعلم، وبالعقل يميل اإلنسان بين المير والش
ولقددد أمرنددا اإلسددالم بحفددر العقددل وصدديانته ووقايتدده وأمرنددا بت ددريم تلددو النعمددة، ونهانددا أن     

( الممددرات  ) نتناول أي شنء يضر بالعقل أو يفسد التف ير وحذرنا من تعارن تلو المواد السامة 
 .التن حرمتها الشريعة اإلسالميةألنها مفسدة للعقل ومعطلة للتف ير فهن من المس رات 

 
  (:الهدف العام)

 .التحذير من الممدرات ألةرارها العديدة على العقل والدين
 

 :األهداف التفصيلية
  إبراز األسباب المؤدية إلى إدمان الممدرات. 

 بيان األةرار الناجمة عن تعارن الممدرات : 

 أةرار دينية -
 (نفسية / جسدية ) أةرار صحي ة  -
 ةرار اجتماعية أ -
 أةرار اقتصادية  -

 اكتساب مهارات ا تيار الصحبة الصالحة 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 املخدرات آفة األمم واحلضارات

 
 :بنيتي الغالية 

     

 .. إن للصحبة الصاحلة آثارًا  على املرء فهي

 
 تعين على طاعة اهلل               تساعد على حفظ األوقات          

 
 تحث على السلوك السوي

 

 

  

  

  

  

  :مالحظة
الدراسية  يرشح أفضل مقال على مستوى المنطقة و يرسل اسا الطالبة رباعيا ومرحلتها 

 .إلى اإلدارة العامة للتوعية اإلسالمية

 شروط املسابقة


