
 

 دورنا في الوقاية من المخدرات:

. الحرص على مراقبة هللا، وتعظيمه في 1 

أسماء هللا وصفاته النفس عن طريق معرفة 

 وفهمها واستشعارها. 

. أداء العبادات عامة، وخاصة الصالة 2

 بشروطها وأركانها وبخشوع وطمأنينة، ألنها

 .تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر

. تعلم العلم الشرعي وخاصة عقيدة التوحيد 3

وتعزيزها بالوسائل المختلفة، واإليمان بالقضاء 

، ومجاهدة ل والحرامقدر، وتعلم أحكام الحالوال

 النفس عليها.

. تحقيق التماسك األسري، ببر الوالدين 4

واإلحسان لهما وإلى اإلخوة واألخوات ، وأداء 

الحقوق المتبادلة، وتطبيق القيم الدينية 

بين أفراد  -التي حث عليها ديننا -واألخالقية 

األسرة، قوالً وعمالً مثل : الصدق واإليثار 

 وحسن الخلق.

كر أضرار المخدرات وآثارها السيئة على . تذ5

  الفرد وعلى عائلته ومجتمعه في الدنيا واآلخرة.

. علو الهمة وسمو األهداف مع الحرص على 6

  رسم خطة للحياة والسعي لتنفيذها.

 .استغالل وقت الفراغ فيما ينفع النفس،7

يصرفها عن السوء،  ألن النفس إن لم تشغلها 

. ويحصل بتنمية بالطاعة شغلتك بالمعصية

يات، والحرص على القراءة المواهب والهوا

 .النافعة
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. تعزيز المهارات الذاتية والتدرب عليها مثل : 8

مهارة اتخاذ القرار، وحل المشكالت ، وتقوية  

 اإلرادة .

السوء،  . تجنب رفقة السوء ممن يزينون9

ويسهلن الوقوع في المحرم. والحرص على 

 الرفقة الصالحة.

واستشارتهم   . اللجوء للوالدين، أو للمعلمين11

والحرص على عند رؤية من وقع في هذا البالء 

 .نصيحتهم

، عدم االستسالم .االستعانة باهلل والتوكل عليه11

 لمشكالت.أو اليأس عند الوقوع في ا

 بالحفظ من كل سوء.. اإلكثار من الدعاء 12

 

 ابنا ونساءنا يوتنا وشبنسأل هللا أن يقي ب

 .من كل سوء

 

 وصلى هللا على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 المملكة العربية السعودية

 وزارة التربية والتعليم 

 وكالة تعليم البنات 

 اإلدارة العامة للتوعية اإلسالمية
 

 املخدرات
 ياعضو  شتات

 فكيف نتقيها؟

4 



فلنبذل جهودنا لنقف سداً منيعاً أمام من يريد 

 اإلفساد، بنشر الوعي عن هذه اآلفة..

 -من أضرار المخدرات:

المخدرات  ال يخفى على الجميع خطر  

وأضرارها على الفرد والمجتمع، ولو لم يكن 

منها إال ضياع العقل لكفى به ضرراً فكيف لو 

له أضراُر كبرى وأخطار عظمى ،من انضمت 

 أشد هذه األضرار على الفرد بإيجاز  كما يلي:

 أوالً: من األضرار الدينية:

تصد عن ذكر هللا وعن عبادته، وتضعف اإليمان 

وُتذهب الحياء من هللا، والعقوبة في اآلخرة لمن 

: " كل مسكر حرام، إن على لم يتب منها، قال 

رب المسكر أن يسقيه هللا عز وجل عهداً لمن يش

هللا من طينة الخبال، قالوا: يا رسول هللا وما طينة 

الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل 

 رواه مسلمالنار" 

 ثانياً: من األضرار الصحية:

 تمتد أضرارها الخطيرة على 

 جميع أجزاء الجسم المختلفة 

 كالجهاز العصبي والجهاز 

 الهضمي والتناسلي والجهاز 

رطان ــالدوري فقد يحدث )توقف القلب(، س

معدة والمريء، بل قد يتسبب بمرض نقص ــــال

 المناعة )اإليدز(. 
  

 

 

 -ثالثاً: من األضرار األمنية :

تكثر المنازعات والخصومات ألتفه األسباب،  -1

 مما يخلخل قاعدة المجتمع ويفكك بنيانه.

مجتمع، لمحاولته انتشار الجرائم في ال -2

 الحصول على المال بأي طريقة كانت.

تزعزع األمن، واضطراب االستقرار في  -3

 نفوس أفراد المجتمع.

السلوك العدواني على أجهزة األمن، بالمقاومة  -4

 المسلحة التي يذهب ضحيتها بعض رجال األمن .

 -رابعاً:  من األضرار االقتصادية:

نزف دخل أسعار المخدرات الباهظة تست -1

 األفراد ليحصل تجار المخدرات على األموال.

انقطاع الدخل المالي عن المتعاطي بسبب  -2

، فال يجد ما ينفق منه ده من العمل أو سجنهطر

 على نفسه وعائلته، وازدياد نسبة البطالة.

ذهاب مبالغ مالية كبيرة في الصرف على  -3

عالج المدمن سواًء من ماله أو من مال الدولة، 

 وتجهيز المستشفيات الخاصة بذلك.

ذهاب مبالغ مالية كبيرة في مكافحة المخدرات  -4

ومطاردة المهربين والمروجين، ومرتكبي الجرائم 

من المتعاطين، بدل استغالل هذه األموال في 

اسات التي تساهم في تطور البحوث والدر

 المجتمع. 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل والصالة والسالم على أشرف األنبياء 

 والمرسلين...

إن الشباب هم عصب المجتمع وطاقته الحقيقية 

فينة نجاتها، ونافذة المستقبل، فهم أمل األمة وس

وهم المنهل الرئيس للتقدم و البناء والرقي فان 

صلحت هذه البذرة صلح نتاجها وطال فرعها 

 وارتقى في سماء الحياة. 

فبقدر صالح الشبــاب يكون صالح المجتمع. 

لذلك يحرص من يريد هدم مجتمع ما أن يسٌتهدف 

الشباب إلفسادهم بأي وسيلة، ألنه إذا فسد الشباب 

 تمع، ومن هذه الوسائل: آفة المخدرات.فسد المج

فالمخدرات داٌء وبيل وشر مستطير وسم ناقع، 

يفترس من يقع في حبائله وينشر في األمة الشر 

والفساد. ولها آثار سلبية كبرى على الفرد الذي 

 يتعاطاها ويدمنها.

ال ” قال األمير نايف بن عبد العزيز رحمه هللا : 

مستهدفة: أوالً طمعاً يمكن إال أن نقول أن بلدنا 

في المال وألن هناك من يدفع، ولذلك تهرب 

 كميات هائلة تصل قيمتها

 ن ، ــــمالييــى آالف الـال 

 بعد أن ـــــانياً ال نستــــوث

 هات تريد أن ــــناك جـــه

تفسد شبابنا، وإذا فسد الشباب فسدت األمة ألنهم 

 ”رجال المستقبل
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