بسم هللا الرحمن الرحيم

"الخطبة الموحدة" ليوم الجمعة الموافق2018/6/29 :

بعنوان :المخدرات ..ومخاطر تعاطيها
من إصدارات اإلدارة العامة للوعظ واإلرشاد  -شوال 1439هـ  -يونيو 2018م
األخوة اخلطباء  /حفظهم اهلل تعاىل:
في ذكرى اليوم العالمي لمكافحة المخدرات ،وعطفاً على طلب وجه إلينا من وزارة الداخلية واألمن
الوطني ،وحفاظاً منا على أبناء شعبنا ،وتبيان مخاطر المخدرات وملحقاتها ،فإننا نوجه فضيلتكم
ل تخصيص خطبة الجمعة القادمة حول هذا الموضوع ،كما ويسرنا أن نضع بين أيديكم الطاهرة
خطبة أنموذجية مقترحة تساعدكم في ترتيب أفكاركم وتنظيمها بهذا الخصوص.

 مقدمة:
المخدرات آفة العصر ،ومصيبة الدهر ،تُذهب العقول وتُهلك النفوس ،وتأتي على األموال ،ومع ذلك فعقول
البعض تطلبها وتهواها ،واألموال تبذل رخيصة في سبيل الحصول عليها ،المخدرات وما أدراك ما المخدرات؟
أشكال وألوان ،ما أنزل هللا بها من سلطان ،أقنعة كثيرة لوجه واحد قبيح ،وأسماء وصفات لسموم ومسكرات ،ما

جلبت على البشرية إال البغضاء والعداوات ،فاهلل عز وجل حرمها في كتابه بين خطرها وضررها ،والخمر هو
كل خامر للعقل وذاهب به ،وإذا ذهب عقل المرء نزل عن مرتبة اآلدميين ،وأصبح كاألنعام ،بل أضل سبيلا،
فهل من عاقل ُيذهب عقله بإرادته؟ هذا ما يحزن النفوس ،ويدمي القلوب ،وإن شعبنا الفلسطيني اليوم يعاني من
وطأة المخدرات ،وعذابنا جراء هذه اآلفة الخطيرة أكبر من عذاب غيرنا ،فشيوع المخد ارت فينا يقعدنا عن القيام

بواجبنا الذي وجدنا من أجله وهو هداية الناس جميعا ورعايتهم باإلسلم والجهاد في سبيل هللا استعادة أرضنا
وتطهير مقدساتنا من ظلم االحتلل ،وفوق ذلك فشرعنا قد حرمها وحرم كل ما يتصل بها ولعن فيها ما لم يلعن
في غيرها.

 عنـاصـر اخلـطـبـة:
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 .4عوامل الوقاية والمسكرات ومكافحتها ومنها:

 -تربية النشء على القرآن الكريم وعمارة المساجد.

 -التحذير من رفقاء السوء.

 حسن تربية األوالد على التقوى ومحاسن األخلق. تكاتف المجتمع رسمي ا وأهلي ا لمكافحة المسكرات ومروجيها. -إنزال العقوبات الزاجرة بالمروجين.

 -توفير سبل علج المتعاطين من أدوية ومؤسسات رعاية متخصصة.

 -التعاون مع الجهات الرسمية ذات الصلة لكشف المروجين ومحاسبتهم.

 التركيز على التحذير من المسكرات من خلل المؤسسات التعليمية والتثقيفية واإلعلمية وغيرها. التوعيددة باألض درار المترتبددة علددى تعدداطي المسددكرات علددى الشددخم المتعدداطي ،وعلددى أس درته ،ومجتمعدده،وبيان العاقبة في الدنيا واآلخرة.

 اآليـات القـرآنيـة:

[البقرة – 219:الماادة – 90:الماادة.]91:

 األحـاديث النبـويـة واألقـوال املـأثـورة:
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اخلطبة الثانية :الدعوة إىل مسريات العودة وكسر احلصار.
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