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 (1)اإلذاعة 

 مكانة العقل في اإلسالم

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 :الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على رسوله األمين ، وبعد  

العقل نعمة من نعم اهلل عز وجلل عللى اإلنسلانل بلل هلي نعملة كرمله وااتصله بهلا عللى            

اْلَبلر  َواْلَبْحلِر َوَرَقْقَنلاهمم     َوَلَقْد َكَرْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْلَنلاهمْم ِفلي     {:قال تعالى سائر المخلوقاتل

 07: اإلسراء} َكِثيٍر م َمْن َاَلْقَنا َتْفِضيالًِ م َن الَطي َباِت َوَفَضْلَناهمْم َعَلى

لذلك تحمل التكليفل  وسخر له تعالى جميع المخلوقات لتميزه عليها بالعقل واإلدراكل

وأنيطت به األمانةل وكمل َف بعمارة األرضل وتوجه له الخطاب في القرآن الكريمل قال 

َلَقْد َأنَزْلَنا :{ لوقال أيضًا 9:الزمر }َيَتَذَكرم أمْولموا اأَلْلَبابِإَنَما {: تعالى في كثير من اآليات

العقل هو الذي يعقل اإلنسان ويمنعه عن لف 17:األنبياء {َتْعِقلموَن ِإَلْيكمْم ِكَتابًا ِفيِه ِذْكرمكمْم َأَفَلا 

اعتنى اإلسالم بالحفاظ على العقل وجعله من  لذلك .التصرفات المشينةل واألقوال المؤذية

إذا سلب إدراك العقل ألنه  .الضرورات الخمس التي كفلهال وسن من الشرائع ما يحفظه

 . ومن حوله يؤذي به نفسه وفهمه ألي سببل وقع فيما يشين وما

يمنعه من اإلدراكل وفهم الخطاب مشكلة تواجه  أي شيء فإذا كان العقل بهذه المكانة فإن

فإن كان هو المتسبب في ذلك قادت . مطالب بعالجها وإقالة أسبابها هواإلنسان و

لذلك حرم اإلسالم ما يذهبهل وبين أنه من وسائل الشيطان . المشكلة وعظم اطرها

اأَلْقاَلمم َيا َأُيَها اَلِذيَن آَمنموْا ِإَنَما اْلَخْمرم َواْلَمْيِسرم َواأَلنَصابم َو}: ل بني آدمل قال تعالىإلضال

 07:سورة المائدة{بموهم َلَعَلكمْم تمْفِلحموَنالَشْيَطاِن َفاْجَتِن ِرْجٌس م ْن َعَمِل

هبٍة للعقل امرًال سواء سميت وقد اعتبر النبي صلى اهلل عليه وسلم كل مادة مسكرٍة مذ

بذلك أو لم تسم بهل يقول عليه الصالة والسالم في الحديث عن ابن عمر رضي اهلل عنهما 

 .سنن أبي داود وصححه األلباني  ( كل مسكر امر وكل مسكر حرام: ) 

 .نسأل اهلل أن يقي المسلمين كل سوء
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 (1) اإلذاعة 

 المخدرات على األفراداآلثار السلبية المترتبة على تعاطي 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 :الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على اير األنبياء والمرسلين ل وبعد

المخدرات داٌء وبيل وشر مستطير وسم ناقع ل يفترس من يقع في حبائله وينشر في األمة الشلر  

 .والفساد

 : فالمخدرات لها آثار سلبية كبرى على الفرد الذي يتعاطاها ويدمنها ل ومن هذه اآلثار   

 : األثر الديني  .1
ملن   إن تناول المخدرات يصلد صلاحبه علن ذكلر اهلل ويمنعله ملن أداء الواجبلات الشلرعية        

ممللا يللؤدي إلللى ضللعف اإليمللان وضللعف صلللته بللاهلل ل وتسللل      . صللالة وصلليام وايرهللا 

 . نه عليهالشيطان وأعوا

ِإَنَملا يمِريلدم الَشلْيَطانم َأن يموِقلَع َبْيلَنكممم اْلَعلَداَوَة َواْلَبْ َضلاء ِفلي اْلَخْملِر َواْلَمْيِسلِر           }: يقول تعلالى  

 سورة المائدة( 91){ َوَيصمَدكمْم َعن ِذْكِر الّلِه َوَعِن الَصاَلِة َفَهْل َأنتمم ُمنَتهموَن

رات التي يحافظ عليها اإلسالم ل وكل منهما مرتب  باآلار ل فإن الدين والعقل من أهم الضرو

فباستقامة العقل يستقيم لإلنسان دينه وإذا فسد العقل أدى ذلك إلى فساد الدين ل والدين هو أعز  

ما يملكه اإلنسان وأعظم نعمة يتقلب فيها ألنه الثروة الحقيقية التي ينال بها اإلنسان سعادة 

 .الدنيا ونعيم اآلارة 

 

 

 :األثر الصحي  .2
يؤدي تعاطي المخدرات إلى عدة أمراض نفسية وعقلية وبدنية للشخص المتعاطي أو 

 .المدمن

أعضاء فهي تؤثر على أجهزة البدن من حيث القوة والحيوية والنشاط ومن حيث وظائف 

 (الذي تتحكم في جميع وظائف الجسم )الجسم وحواسه المختلفة وااصة وظائف العقل 
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فهي تؤثر تأثيرًا ضارًا بلي ًا في اإلدراك والتفكير والتذكرل وتؤدي إلى اضطراب 

ن ل األسنان الجلدل العيني: كافة أعضاء الجسم اإلدراك الحسي والشعور لكما  تؤثر على 

 .ل الجهاق التنفسي لض   الدم

لب قرحة المعدة وسرطان المريء وسرطان المعدة وأمراض الق: كما أنهما من مسببات

نقص المناعة ) مرض بل قد تؤدي إلى أاطر األمراض وهو . وأمراض الدورة الدموية

 .    يدقاإل( المكتسبة 

 .وقانا اهلل وإياكم من كل سوء

 

 : األثر السلوكي  .3
 .بالواجباتل وفتور الهمة عدم االهتمام وبالتالي: انعدام الشعور بالمسؤولية .أ 
فساد الطباع وشراسة األاالق بمعاشرة السفهاء ورفاق السوءل فتكثر منه الخصومات  .ب 

 .والمناقعات
عدم االهتمام بما ينفعه في دينه ودنياهل فيتدهور التحصيل العلميل ويقع  فريسة للقللق   .ج 

 .وعدد من األمراض النفسية األارىل واقدياد نسبة البطالة
 .ائم المختلفة ل بدرجاتهاتسهل على صاحبها الوقوع في الجر. هـ

 .حصول التفكك األسريل لدى األسر التي فيها مدمن. و

 

 :األثر االقتصادي  .4
يؤدي  إدمان المخدرات إلى اسلارة اقتصلادية كبلرى عللى الفلرد حيلث تنعلدم إنتاجيله الملدمنل          

هم وتنعدم ثقة الناس به ل ألنه مع طول اإلدمان تقل قدرته عللى العملل واإلنتلاج ل وتضلعف للدي     

اإلرادة و الحماس وينعدم النشلاط اللالقم لتحقيلق أبسل  الواجبلات العاديلة المألوفلة لويصلبحون         

فلي الملزاج   والتقللب  سلريعة ألتفله األسلباب ل يلزداد للديهم ضلعف التركيلز         مكسالى ل انفعاالته

  .فيسيؤن التعامل مع الناس

مللن داللله الللذي  أو يللدال السللجن فيحللرم لللذلك االبللًا مللا يللتم طللرد المتعللاطي مللن عمللله ل  

 .يستطيع أن ينفق منه على نفسه وأسرته

 هذا واهلل أعلم وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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 ( 3)اإلذاعة 

 (أثر المخدرات على المجتمع )  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 :وبعد والمرسلين،خير األنبياء ة والسالم على والصالالحمد هلل رب العالمين، 

عالمية تؤرق جميع سكان المعمورة ، ومن أجل ذلك  مشكلةلقد أصبحت المخدرات 

عقدت العديد من االتفاقيات و المؤتمرات، وأنشئت الكثير من التحالفات للحيلولة دون 

، والبحث عن وسائل للوقاية منها، مع التركيز على دور .انتشارها في المجتمعات

 .األسرة في ذلك

الخلية األساسية في المجتمع ل فإذا صلحت صلح حال المجتمع وإذا األسرة هي ألن  

وهي أهم عامل في تكوين شخصية الفردل ألنها المحضن األول لهل  .فسدت انهار بنيانه

يحول  مّماالخلل في نظام األسرة  فيها يؤدي إلى للمخدرات متعاطوبالتالي  فإن وجود 

ويضعف إنتاجيتهم مما يؤدي  اجباتهم نحو أنفسهم ومجتمعهملدون قيام هؤالء األفراد بو

 : إلى آثار سلبية على المجتمع ككل ل منها

أن المتعللاطي قللد يرتكللب أنواعللًا مللن الجللرائم التللي تسللبب قعزعللة األمللن واضللطراب  .1

االستقرار في نفوس األفراد ل وتكثر الخصومات والمناقعات ألتفله األسلباب مملا يخلخلل     

 .ويفكك بنيته ل فتسوده الفوضى وتعم البلوىقاعدة المجتمع 

 .تعاطي المخدرات يؤدي التفكك األسريل مما يهدد المجتمع بزيادة نسب االنحراف .1

انتشللار المخللدرات وتعاطيهللا يللؤدي إلللى قيللادة الحاجللة للرقابللة مللن الجهللات األمنيللة        .4

تعلاطين ل  لمطاردة المهربين والمروجين للمخدرات ل والبحث عن مرتكبي الجرائم من الم

ممللا يسللتلزم ضللياع الجهللود والبشللرية والماديللة فللي مكافحتهللا بللداًل مللن بللذلها فللي رقللي          

 .المجتمع
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تعاطي المخدرات يمثل عبئًا ثقياًل على دال المجتمع من حيلث إنفلاق المتعلاطي لمالله      .3

فيما يضر نفسه ومجتمعه وكذلك إنفاق المجتمع الكثيلر ملن األملوال فلي معالجلة الملدمنين       

 .تأهيلهم نفسيًا واجتماعيًاوإعادة 

تللأار المجتمللع عللن التقللدم واللحللاق بالركللب الحضللاري ل وتحقيللق الراللاء والرفاهيللة    .5

ألفرادهل بسلبب ضلياع الجهلود العقليلة والعضللية للدى متعلاطي المخلدرات ملن أفلراد هلذا            

 .المجتمع

من أجلل اسلتنزاف ملوارد المجتملع      المخدرات سالح من األسلحة يستخدمها األعداء ل .6

 .وإضعافه دينيًا واقتصاديا وصحيًا واجتماعيًا مما يسهل السيطرة عليه

فمن واجب المجتمع بجميع أفراده القيام بدور كبير في محاربة هذا البالء ل ونشلر اللوعي   

 .بينهم للتحذير من الوقوع في براثنه

 .مد هلل رب العالميننسأل اهلل أن يقي مجتمعاتنا كل سوء وبالء والح
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 (3)اإلذاعة 

 المخدرات في مكافحة كدور

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على النبي األمين ومن تبعه بإحسان إلى يوم 

 :الدين، وبعد

والدول النامية على  أصبحت مشكلة المخدرات مشكلة عالمية ل تشكو منها الدول المتقدمة

والمجتمعات اإلسالمية لم تسلم من هذه الظاهرة التي باتت تفسد أبناءها ل و حد سواء ل  

هو دورك في حفظ  فماذا نريد منك يا فتاة اإلسالم ويا مربية األجيال ومال تنخر بناءها 

 .شبابنا وأسرنا ومجتمعنا وأمننا من اطر المخدرات ؟

 :أاتي ال الية 

  تنظر إليهم منل اير تابعة لدعاة الفساد لنريدك  تلك الفتاة  المسلمة المعتزة بعقيدتها  

  .وكلها إيمان وثقة أنها على الحق الذي ال يهزم ل علياء اإليمان و الهداية 

تقف بجانب أفراد أسرتها وتقوم بدورها الفاعل ل    أاتًا صابرة قوية الشكيمة ل نريدك   

وال ي لب صبرها ل ال تنحني وال تضعف ل  أمام المصائب عالية الهمة سرة  تقففي األ

 .ألنها راضية بقضاء اهلل وقدره   ل

وتكون ل تبقى إلى جانبه   ت رس التقوى في قلبه لنريدك قوجة مطيعة متوددة لزوجها 

ل  تحفظه في نفسها وماله وولده في بيت فتعطيه قبل أن تأاذ منهل الحياة له سندًا في 

 .  شاه السكينة والمودةت 

أمًا فاضلة مربية ألوالدها وفق كتاب اهلل وسنة رسوله ل نريدك أمًا قوية اإليمان والعقيدة 

 . الصالحين    صلى اهلل عليه وسلم حتى تخرجي  لنا جياًل من المؤمنين
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تحمل بين جوانحها عاطفة جياشة ت مر بها ل رحيمة القلب عطوفة ل نريدك  أمًا حانية 

فتكون ل ائها ص ارًا وكبارًا ل تحمل عقاًل نيرًا وفكرًا ثاقبًا ل تدبر األمور بحكمة بال ة أبن

ل إذا ما اشتدت الكروب   لهم الطريق ليسيروا على هداه يضيء  ألبنائها المشعل الذي

 .وادلهمت الخطوب 

صامدة ثابتة في وجه ل لتكون قوية راسخة كالجبال   هكذا تبنى األسرة المسلمة  

 .العواصف والرياح العاتية من الشهوات والشبهات 

مجتمع تحكمه . حينها يكون  مجتمعنا مجتمعًا تسوده األاالق السامية والقيم العظيمة   

طاهرًا شريفًا بعيدًا عن عالم ل  يدافع عن األاالق ويحرسها ل الفضائل والمثل العليا 

 . ائل التي تفتك بالمجتمعات  الجريمة ومستنقع   الخمور والمخدرات  ل وجميع الرذ

ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الَصاِلَحاِت َلَيْسَتْخِلَفَنُهْم ِفي اْلَأْرِض  منواآَوَعَد الَلُه اَلِذيَن  {: كما قال تعالى 

َبِدَلَنُهْم ِمْن َبْعِد َكَما اْسَتْخَلَف اَلِذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َوَلُيَمِكَنَن َلُهْم ِديَنُهُم اَلِذي اْرَتَضى َلُهْم َوَلُي

 }َخْوِفِهْم َأْمًنا َيْعُبُدوَنِني َلا ُيْشِرُكوَن ِبي َشْيًئا َوَمْن َكَفَر َبْعَد َذِلَك َفُأوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن 

 55: سورة النور 

 .سددك  وجعلك في نفسك أمة ونفع بك األمة   أعانك اهلل  و
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 ( تواجه التطلعات المخدرات تحديات) مسابقة كتيب 

 لطالبات المرحلتين المتوسط والثانوي

 

 :السؤال األول 

ه بالعلم النافع ل قال ؤإن التزود بالعلم واجب وطني ل فالوطن بحاجة إلى أن يتسلح أبنا

 . طـه سورة( 113){ ِعْلًما ِقْدِني َرب  َوقمل} : تعالى 

هذا الوطن المعطاء  ةبيني كيف يتسلح الفرد منا بالعلم لرفع. 

 

 :السؤال الثاني 

 .العمل مطلب ضروري لكل عاقل ل ورّد لدين في عنق كل فرد لوطنه 

  جميل هذا الوطن ال الي لبيني كيف يكون عمل الفرد ردًا. 

 

 :السؤال  الثالث 

 من اطر المخدرات ؟ وطنهكيف يمكن للفرد أن يقي نفسه و 

 

 :السؤال الرابع 

إلسالمية على حماية البشرية وصونها من أي ضرر يلحق بها ل وذلك حرصت الشريعة ا

ضرورات الخمس وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال العن طريق الحفاظ  على 

. 

 بيني األضرار التي تلحق بالفرد والمجتمع حال انتشار المخدرات بينهم. 

 

 

 

 

 



- 11 - 
 

 :السؤال الخامس 

الوالدان من رعاية وعناية ألبنائهما بال حساب ل لهو جدير بأن يقابل بالمثل  إن ما يقوم به

. 

 بيني كيف يمكن لنا نحن األبناء أن نرد الجميل لمن تعبا في تربيتنا 

 .مدعمة ذلك باألدلة .... والعناية بنا 

 

 

 ـ:مالحظة 

عنويًا أو ماديًا تكون المسابقة على مستوى المحافظة ل ويراعى تكريم الفائزات الثالث م

 .في نهاية البرنامج 
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 مسابقة أفضل عبارة للمرحلة االبتدائية

 

 ـ:بنيتي الطالبة

اكتبي عبارًة  تسطرين فيها شكرك وتقديرك لما يقوم به رجال األمن من يقظة وجهد 

للحيلولة دون  لفي مكافحة المخدرات ل والعمل على إحباط عمليات تهريبها وترويجها

 .استهداف المجتمع  وأبنائه 

 

 ـ :ضوابط العبارة 

 .أن تحتوي العبارة على امس جمل مترابطة / 1

 .مع استخدام عالمات الترقيم ل االلتزام بالل ة العربية / 1

 .طباعة العبارة / 4
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 للمرحلتين  مسابقة أفضل رسالة

 المتوسطة والثانوية

 

 ـ :بنيتي الطالبة 

كيد الكائدين من مروجي المخدرات  صُد في بعد فضل اهلل رجال األمن أولئك السند

 . وأطيب الدعوات ل لهم مّنا أجزل الشكر ل ومهربيها 

 .اكتبي رسالة إلى تلك العيون الساهرة تعبرين فيها عن شكرك وتقديرك لمجهودهم

 

 

 ـ :ضواب  الرسالة 

 .أن ال تتجاوق الرسالة صفحة واحدة / 1

 .االلتزام بالل ة العربية ل مع استخدام عالمات الترقيم / 1

 .طباعة الرسالة / 4
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 آلية تنفيذ المسابقة

 

 ـ :ـ على مستوى المدرسة 1

تكوين لجنة في المدرسة لفرق الفائزات الثالث ويراعى تكريمهن من الصندوق 

 . ويرفع اسم األولى منهن إلى إدارة التوعية اإلسالمية التابعة لها المدرسة  المدرسي ل

 

 

 ـ:ـ على مستوى المحافظة أو المنطقة  2

تكوين لجنة في إدارة التوعية اإلسالمية لفرق الفائزات الثالث من كل ل مرحلة ويتم 

 .تكريمهن على مستوى المحافظة أو المنطقة 
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 لتنفيذ الورشتوجيهات عامة 

 :المعلمة الفاضلة إليك هذه التوجيهات لتنفيذ الورش

تهيئة الطالبات قبل بدء الورشةل بمقدمة بسيطة عن عظيم اطر المخدرات ال تتجاوق  -1

 .دقائقل وحرمتها في الشرعل ويمكن االستفادة من محاضرة البرنامج 5

وااتيار اسم طالبات في كل مجموعةل  8 -6تقسيم الطالبات إلى مجموعات من  -1

للمجموعةل وتحديد متحدثة وكاتبة وضابطة للوقتل بحيث يت ير توقيع المهام في كل 

 .ورشة

 -:إدارة الورشة بطريقة جيدة عن طريق األمور التالية -4

دقائق للمناقشةل  11دقائق للعصف الذهني و 11االلتزام بالوقت بحيث يكون  - أ

 .ويفضل تنفيذ الورش االل حصتين متتاليتين

 .التأكيد على الطالبات بااللتزام بآداب الحوار  - ب

 .التأكيد على حسن االستماع من كل مجموعة لألارى - ت

 .استخالص النتائج من كل المجموعات في نهاية المناقشة - ث

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 16 - 
 

 

 (عوديةسكالة األنباء الو) اجلع

هـ عن نتائج تنفيذ مهام  71/1/7341إلحاقا للبيان المعلن بتاريخ 

ربيع اآلخر " رجال األمن في مكافحة المخدرات خالل أشهر 

من هذا العام التي نتج عنها " وجمادي األولى وجمادي اآلخرة 

(  131)خمسمائة وثالثة متهمين منهم (  304)القبض على 

ختلفة لتورطهم في جنسية م(  13)من (  137) و, سعوديا 

 .تهريب وترويج المخدرات وضبط ما في حوزتهم منها

 الورشة األوىل لطالبات املرحلة املتوسطة والثانوية

 

 

 

 دقيقة 11مدة الورشة 

ال تكاد تمر بنا أيام ل إال وتطالعنا الصحف بأابار 

والترويج التي يتم ضبطهال  عمليات التهريب

كشفها  وطرق الخداع وإافاء المخدرات التي يتم

كما .)بكميات كبيرةل فبالدنا تواجه تحديات اطيرة 

 (في الصورة المرفقة

   متعاونة مع مجموعتكل تحدثي عن دورك

سدًا منيعًا أمام هذا التحدي الذي يواجه  لتكوني

 .بالدنا

 

 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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 ورشة األوىل لطالبات املرحلة املتوسطة والثانويةاملادة العلمية لل

 

 

 :انتشار المخدراتدورنا في مواجهة تحديات 

 .تذكر واستشعار نظر اهلل واطالعه علينا -1

 .من كل سوءل والحرص على أذكار الصباح والمساءاإلكثار من الدعاء  بالحفظ  -1

 َتْنَهىٰ الَّصَلاَةۖ ِإَّن  الَّصَلاَة َوَأِقِم: )لقوله تعالى  لاإلكثار من العباداتو الحرص على أداء الصالةل -4

 35:العنكبوت( َما َتّْصَنُعوَّن َيْعَلُم َوالَلُه  َأْكَبُر الَلِه َوَلِذْكُر  َواْلُمْنَكِر اْلَفْحَشاِءَعِن 

 .عدم االستسالم أو اليأس عند الوقوع في المشكالتل بل االستعانة باهلل والتوكل عليه -3

 .التفاؤل وحسن الظن باهلل -5

داف مستقبلية بعيدة المدى علو الهمة وسمو األهداف مع الحرص على رسم اطة للحياةل ووضع أه -6

 .وقصيرة المدىل والسعي لتحقيقها

 .ل عن طريق مجاهدة النفس والت لب على الهوىواتخاذ القرارقوة اإلرادةل : تعزيز مهارات -7

 .تجنب رفيقات السوء ممن يزيَن السوءل ويسهلن الوقوع في المحرم -8

 .إبداء الرد الحاقم على من يعرض تجربة شيء منها -9

 .لم يتبين حاله  أي شخصعدم قبول طعام أو دواء من  -11

 .على الفرد وعلى عائلته ومجتمعه وآثارها السيئة المخدرات أضرار تذكر -11

 .اللجوء للوالدينل أو للمعلمة  واستشارتهم عند مواجهة  المشكالت -11
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  لطالبات املرحلة املتوسطة والثانوية الورشة الثانية

 دقيقة 11مدة الورشة 

 المخدرات تلك المشكلة العالميةل التي تؤثر على     

 المجتمعاتل وتمتص دماء أبنائها وتستهلك 

 .أموالهم ل وتهدد حياة المجتمع بأكمله

  بيني األسباب التي قد متعاونة مع مجموعتك

 .انتشارها بين الشباب تسهم في

......................................................................................... 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 
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 لطالبات املرحلة املتوسطة والثانوية املادة العلمية للورشة الثانية

 

 

 

 -:من أسباب انتشار المخدرات

ألن وجود الواقع الديني لدى الفرد من  ضعف الواقع الدينيل وهذا هو السبب األهمل  -1

 .أكبر وأقوى الموانع في وجه تعاطي المخدرات

 .مصاحبة رفقاء السوء -1

 ضعف الشخصيةل وعدم الثقة بالنفسل مما يجعل صاحبه يقوم بالتقليد حتى  -4

 .فيما يضر

 .لض وط النفسية الناتجة عن المشاكل العائلية ل والتفكك األسريالرضوخ ل -3

 .شل في الحياةاالستسالم للف -5

 .الفراغ ل وعدم است الل الوقت فيما ينفع من أمور الدنيا واآلارة -6

 .حب االستطالع الذي يضر بصاحبه فيجرب ما يعرف ضرره -7

 .عدم اللجوء للوالدين عند الوقوع في المشكالت -8

 .المعلومات الخاطئة عن بعض المخدراتل وأنها ال تسبب اإلدمان  -9

 .هم في الترويجوتعدد أساليبل األعداء ت رير  -11

 . وجود أحد المدمنين في العائلةل الذي قد يحاول إيقاع ايره فيه  -11
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 لطالبات املرحلة املتوسطة والثانوية الورشة الثالثة

 

 

  

 دقيقة 11مدة الورشة 

  المجتمع يتكون من أفرادل وكل فرد لبنة في بناء المجتمعل

 والخلل في أي لبنة منها يؤدي إلحداث تفكك في المجتمع 

 ترى المؤمنين في: ))قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 تراحمهم و توادهم وتعاطفهمل كمثل الجسد إذا اشتكى عضوًا 

 رواه البخاري ومسلم  ((تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى  

 .مجتمعه وإدمان الفرد على المخدرات يتعدى أثره إلى

 متعاونة مع قميالتك.. 

اذكري ما تعرفينه عن األضرار الدينية والصحية واألمنية واالقتصادية التي تلحق بالمجتمع حال 

 .انتشار المخدرات بين أفراده 
 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 
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  لطالبات املرحلة املتوسطة والثانوية املادة العلمية للورشة الثالثة

 

 :األضرار الدينية

والعقوبة في اآلارة لمن لم  تصد عن ذكر اهلل وعن عبادتهل وتضعف اإليمان وتمذهب الحياء من اهللل

كل مسكر حرامل إن على اهلل عز وجل عهدًا لمن يشرب المسكر : " يتب منهال قال صلى اهلل عليه وسلم

عصارة  عرق أهل النار أو: رسول اهلل وما طينة الخبال؟ قال يا: أن يسقيه اهلل من طينة الخبالل قالوا

 (أهل النار

 

 :األضرار الصحية

خطيرة على جميع أجزاء الجسم المختلفة كالجهاق العصبي والدوري والهضمي تمتد أضرارها ال

والتناسلي والجلد والعظام واألسنانل سرطان المعدة والمريءل بل قد يتسبب بمرض نقص المناعة 

 ( اإليدق)

 

 -:األضرار األمنية 

 تكثر المناقعات والخصومات ألتفه األسبابل مما يخلخل قاعدة المجتمع  -1

 .يانهويفكك بن

 .انتشار الجرائم في المجتمعل لمحاولته الحصول على المال بأي طريقة كانت -1

 .تزعزع األمنل واضطراب االستقرار في نفوس أفراد المجتمع -4

 السلوك العدواني على أجهزة األمنل بالمقاومة المسلحة التي يذهب ضحيتها  -3

 .بعض رجال األمن  

 

 -:األضرار االقتصادية

 اهظة تستنزف دال األفراد ليحصل تجار المخدراتأسعار المخدرات الب -1

 .على األموال 

 انقطاع الدال المالي عن المتعاطي بسبب طرده من العمل أو سجنه ل فال  -1

 .يجد ما ينفق منه على نفسه وعائلتهل واقدياد نسبة البطالة

 ذهاب مبالغ مالية كبيرة في الصرف على عالج المدمن سواًء من ماله  -4

 .ولةل وتجهيز المستشفيات الخاصة بذلكأو من مال الد

 ذهاب مبالغ مالية كبيرة في مكافحة المخدرات ومطاردة المهربين  -3

والمروجينل ومرتكبي الجرائم من المتعاطينل بدل است الل هذه األموال في البحوث والدراسات التي 

 .وايرها كثير. تساهم في تطور المجتمع
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 لطالبات املرحلة املتوسطة والثانوية الورشة الرابعة

 

 

 

 دقيقة 11مدة الورشة 

 في سجن النساء كانت إحدى نزيالته وهي في الزنزانةل

 مكبلًة بجدران السجن وأحزانهال تسمع صوت الرعد  

 أيام المطر...فتحلق ببصرهال وتذهب بعيدًا بذكرياتها

 واألجواء الربيعية ل قمان ضحكاتها بين والديها  

 ..وأاواتهال وبين قريباتها تستمتع بتلك األجواء الماطرة

 ترجع لواقعها ثم تنخرط باكية لتذكر من كان سببًا في

 .وقوعها في براثن المخدرات 

 ...ناقشي مع قميالتك حال تلك السجينة التي ارر بها لتعاطي أو ترويج المخدرات

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................
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 توجيهات عامة لتنفيذ الورش

 :المعلمة الفاضلة إليك هذه التوجيهات لتنفيذ الورش

دقائقل وحرمتها في الشرعل  5بمقدمة بسيطة عن عظيم اطر المخدرات ال تتجاوق  تهيئة الطالبات قبل بدء الورشةل -3

 .ويمكن االستفادة من محاضرة البرنامج

طالبات في كل مجموعةل وااتيار اسم للمجموعةل وتحديد متحدثة وكاتبة  8 -6تقسيم الطالبات إلى مجموعات من  -5

 .وضابطة للوقتل بحيث يت ير توقيع المهام في كل ورشة

 -:إدارة الورشة بطريقة جيدة عن طريق األمور التالية -6

دقائق للمناقشةل ويفضل تنفيذ الورش االل حصتين  11دقائق للعصف الذهني و 11االلتزام بالوقت بحيث يكون  - ج

 .متتاليتين

 .التأكيد على الطالبات بااللتزام بآداب الحوار  - ح

 .التأكيد على حسن االستماع من كل مجموعة لألارى - خ

 .ص النتائج من كل المجموعات في نهاية المناقشةاستخال - د
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 الورشة األوىل لطالبات املرحلة االبتدائية

                 
 

 

 قيقةد 11مدة الورشة 

لتهريب المخدرات ل قرأت األم في الصحيفة ابرًا عن إحباط محاولة 

ها  تتحدث معهم عن اطورة المخدرات ل وتحذرهم من فجلست مع أبنائ

.  مرافقة أصحاب السوء ل وكذلك تنبههم لعدم أاذ شيء مجهول من أي أحد

 .لةوتذكرهم بأهمية الرجوع لها أو لوالدهم عند مواجهتهم ألي مشك

استنبطي من القصة السابقة وسائل تساهم في الوقاية من الوقوع في 

 . المخدرات

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 (عوديةسكالة األنباء الو) اجلع

هـ عن نتائج تنفيذ مهام رجال األمن في  71/1/7341إلحاقا للبيان المعلن بتاريخ 

" ربيع اآلخر وجمادي األولى وجمادي اآلخرة  "مكافحة المخدرات خالل أشهر 

خمسمائة وثالثة متهمين منهم (  304)من هذا العام التي نتج عنها القبض على 

جنسية مختلفة لتورطهم في تهريب (  13)من (  137) و, سعوديا (  131)

 .وترويج المخدرات وضبط ما في حوزتهم منها
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 :بسم اهلل والحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل 

 :المعلمة الفاضلة 

 تؤكد دراسات عديدة أن البرامج التربوية للتوعية من المخدرات قد أظهرت نتائج إيجابية في تخفيض مخاطر استخدامها ل وتقوم هذه البرامج

على أن المعلومات وحدها قد ال تكفي لحماية النشء من استخدام المخدراتل بل هم بحاجة لتعليمهم كيفية رفض أي عرض لشيء مجهول يقدم 

وينب ي أن نعرف أن أقوى وأفضل الرسائل التوعوية التي تعطي أثرًا واضحًا ضد المخدرات هي تلك التي توجه لألطفال في  .لهم في أي مكان

   -:ل من االل التأكيد على األمور التاليةتهمل وأن المدرسة أفضل مكان لتطبيق مثل هذه البرامجبداية حيا

تدهور صحة المدمن ل وانحدار مستواه التعليمي ل لتأثيرها المباشر على : معرفة أاطار المخدراتل واآلثار السلبية المترتبة عليها مثل  -1

 .العقل

بسؤالهن عن ما هي صفات أصحاب )ن يمعرفون بالبعد عن الصالة وعقوق الوالدين وإساءة الخلق الحذر من مصاحبة رفقاء السوءل والذي -1

 (السوء ؟ 

 .اللجوء إلى والديها عند مواجهتها ألي مشكلة ل و استشارتهم في كل ص يرة وكبيرة  -4

 .اإلكثار من الدعاء بأن يحفظها اهلل من كل سوء  -3

 ئيلطالبات االبتدا املادة العلمية للورشة األوىل
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 لطالبات االبتدائي الورشة الثانية

 

 

 

 

 قيقةد 11مدة الورشة 
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الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف  انبييراو والمفيرلين بييمرا  حمرد وعلرى  لر         

 أ ا بعد ... وصحي  أجمعين 

إن المتأ ررري شرررت شرررفمعتما السرررمحن و عررراليي دمممرررا اتيرررال ت ملرررد أب رررا جررراو  لمصرررلحن الي رررف 

، ولسررعاد  ي والحررفى علررى  جررعمن  لتمررن مسررعدت الموررام والتررسلو وات سررا  بالمسرر ولين          

شياو الترت جعري اهلل   شاتبسان المجلو ُمسأل عن ان و محصف  س ولين اتبسان شت  دود قدر   ،

 . ن انوج  أو قدرة على التصف  شي ا بأي وج ا  ليل  يلطابًا ع

كلجرري راو وكلجرري "   : شفررت الحرردمذ الرريي مفومرر  عيررد اهلل بررن عمررف روررت اهلل عم مررا م ررعل    

و المررفأة راعيررن علررى بيررو لوج ررا وولرردت ، شجلجرري راو و كلجرري " و ذكررف "   سرر ول عررن رعيترر 

 .  روات اليخاري"  س ول عن رعيت  

عّمن ايتأ م  اهلل علي  ، و أعوي أ ابن متحّمل ا المفبعن هت أ ابن  فبين المشو  شاتبسان  س ول

 .، و االهتمام ب ي و  حصيم ي  ن كّي  ا مضفهي 

عم را ال رّف قيري     بمراو وقاييرًا مصردّ    المتعالبرن يماو ال خصين السييي ل م ئن انيفمن الليدة هت شالت

وغررف  ال رريي شررت    فبيررن إممابيررن، يررن انجيررالوالرريالو قيرري  صررعل  ، شالعمرري علررى  فب ، بزولرر  

،  ستغفق   العالجميف  ن الل د والعقو والمال اليي معشف الجثبفعي ي، و حيمفهي  ن ال فور، 

  .حفمييعرة الت( 6){َأْهِليُجْي َباًرا َوُقعُدَها الَماُ  َواْلِحَلاَرُة َما َأُمَ ا اَلِيمَن  َ ُمعا ُقعا َأبُفَسُجْي َو}: قال  عالى 

والتفبين اتممابين أيمى أبعاو التفبين ، لجعب ا  ست د   زكين المفس ، و فقين الخلق ، و  ط يف 

 .هت  ح ق االيت ا ن للففداليدن ، و

وإذا  صلو االيت ا ن كابو المتيلن صال ًا وإصرال ًا مرمعجس أهرفت علرى الملتمرن الريي معريش        

و حصين انجيال بفسيًا وخل يًا ويلعكيًا علرى   ،المفبينو ليلك كابو ايت ا ن المشو  طلب . شي  

و إّن  ن أشد  ا معاجر   .عم ي الم جال  ب تى صعرها و  ختلو أبعاع ا غامن   ال ي أ بحع مدر

هرريا الخطررف الرريي م رردد أ ررن ان ررن  .المررفبين وررفاوة ، و أعوم ررا شررفًا هررت   ررجلن المخرردرا   

 .ي عطًا  ن ال من ، و ابحداًر إلى ال اومن: الد ار ش ت الطفمق بحع  .والملتمن وانيفة والففد
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 : األسباب والعوامل التي تغري اإلنسان بتعاطي المخدرات * 

ال بّد للمفبين  ن  عفشن أيياب ا ، و العقع  على الععا ي التت  س ي شرت وقرعو ال رياب شي را ،     

 .مفن ياعن المدمليتمجمعا  ن  دارك ا و العمي على عالج ا ، قيي أن ممد عا و ال  

، وإبما هت عدة أيياب  تداخلرن   ال معجد ييب و يد لتعاطت المخدرا  ،إن  ن المعفو  أب   

 .كي  ن متحمي  س ولين التععين بأخطار وأوفار المخدرا  ملب أن معي ا   ي نيت ه

شاتبسان اليي متماول المخدرا  لي مجن ليتماول ا لع لي مجن قل ًا  تع فًا بسيب ورعو اتممران ،   

ولررع لرري ملررد أصرردقاو السررعو لمررا    ولررع كابررو التفبيررن انيررفمن يررليمن الجتمررب هرريت المعب ررا  ،  

 .هي  عاطي ا و إد اب ا ايتطاو الحصعل علي ا نول  فة 

ج ن بوف  عوي اليرا ثين ممجرن  صرميف ا كمرا     ورا   ن وعلى العمعم شإن أيياب  عاطت المخد

 : ملت 

 : األسباب الشخصية : أواًل 

 رغين ال خص شت التعف  على المخدرا  و ب الفضعل و مارين  لفبن جدمدة. 

   ن المتعرراطين غاليررًا  ررا محرراولعن إقمرراو أصرردقاي ي  أ لرراراة الصررحين ورشرراء السررعو خاصررن

 .الخفاشين  بالتعاطت ومزممـعن ل ي ذلك بال صص

  عرردم ايررتثمار وقررو الفررفار ايررتثمارًا  فيرردًا  ّمررا مضررطفت إلررى وات سررا  بالعزلررن والغفبررن

اليي معيش شي  إلى اللية والسفور ولع كابو   قتن أو ال فوب  ن واقع  المحسع  الم لي 

 . ( صطمعن)غيف   ي ين 

     ع فالم و  ليي التاآلالتخلص  ن ال لق واليحذ عن السعادة و مايت. 

 :األسباب العائلية : ثانيًا

  إهمال العالدمن  فبين أوالدهي و فك ي دون  فاقين أو إشفا  أو  مامن.  

  غياب التفبين الدممين التت  فبت ال يي و زرو الضميف شت ع ي اتبسان و جعن بمثابن

اتبسان إذا  ا  عفض ني عارض أو   هف خارجت مجعن  ن شأب   الدرو اليي محتمت ب 

 .أن مضن هيا اتبسان شت  عاج ن  سالك االبزالء بحع الفذملن بجاشن أبعاع ا 

  عا لن انوالد ب سعة وعمو بصفن  ستمفة دون إعطاي ي الحمان والعطو والحب اليي 

 .مفبت شي ي الخلق الجفمي والمفسين المتزبن

 عفشن لجيفين إبفاق بجثفة دون رقابن أوالمال  دليي االبن وإعطاي   الميالغن شت  . 

 التفجك انيفي. 
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 : ساليب الوقاية من المخدرات أ   

 : ممين العالو الدممت   .1

شتممين العالو  ن التفبين و الفعامن الدممين  لعيان دورًا   مًا شت  فبين المشو  فبين يليمن ،إ

الدممت لدى الماشئن شت الصغف  ن أهي ان عر التت  ساعد شت ال ضاو على   جلن المخدرا  ، 

 يذ ال ملد المسلي أكثف أ ابًا عمد  عفو  للضيق و ال دايد شت انل ا   ن يالح الدمن و 

اَ ِيُععُت َواَل َ َتِيُععْا الُسُيَي َوَأَن َهَيا ِصَفاِطت ُ ْسَتِ يًما َش}: يلعك الطفمق المست يي ، قال  عالى 

 يعرة انبعام( 151){ َشَتَفَفَء ِبُجْي َعن َيِييِلِ  َذِلُجْي َوَصاُكي ِبِ  َلَعَلُجْي َ َتُ عَن

 . شالع يدة الصحيحن أيا  كيَّ خيف ، شال بد  ن  فاقين اهلل شت السف و العلن

قين اهلل  عالى شت كي وقو و شت كي  جان ، لين  عجي  أبمايما بعجعب  فاوعليما   ن  س و

َما ُبَمَت }: وإم اظ روح المس ولين لدم ي ، و ال ععر بعاجي ي  لات رب ي جّي و عال ، قال  عالى 

َ ا الَلُ  ِإَبَ ا ِإن َ ُك ِ ْثَ اَل َ َيٍن ِ ْن َخْفَدٍل َشَتُجن ِشت َصْخَفٍة َأْو ِشت الَسَماَواِ  َأْو ِشت اْلَأْرِض َمْأِ  ِب

 يعرة ل مان( 16){ ِإَن الَلَ  َلِطيٌو َخِييٌف

َمْعَلُي َ ا َمِلُج ِشت اْلَأْرِض َوَ ا َمْخُفُج ِ ْمَ ا َوَ ا َممِزُل ِ َن الَسَماو َوَ ا َمْعُفُج ِشيَ ا َوُهَع } : و قال 

 ة الحدمديعر( 4) {َ َعُجْي َأْمَن َ ا ُكمُتْي َوالَلُ  ِبَما َ ْعَمُلعَن َبِصيٌف

إن صالح انبماو واليما  محتاج  مك أمت ا المفبين  إلى كلما  باشعا  و عجي ا  و عاعظ 

 َلُوْلٌي الِ ْفَك ِإَن ِبالَلِ  ُ ْ ِفْك َلا ُبَمَت َما َمِعُوُ  َوُهَع ِلاْبِمِ  ُلْ َماُن َقاَل َوِإْذ}:  هفا  قال اهلل  عالى 

صالح انبماو واليما  متعقو على أ فهي بالصلعا ، شالصالة عماد الدمن  نل ما يعرة( 11){ َعِويٌي

 و فواة هلل رب العالمين، شمفوهي ب ا  صلح أ عال ي و صلح ش وب ي قال اهلل  عالى

 الَلِ  َوَلِيْكُف َواْلُممَجِف اْلَفْحَ او َعِن َ ْمَ ى الَصَلاَة ِإَن الَصَلاَة َوَأِقِي اْلِجَتاِب ِ َن ِإَلْيَك ُأوِ َت َ ا اْ ُي} :

شما   فب  سلي لفب  بعمي أشضي  ن إممان صادء  العمجيع  يعرة( 45){ َ ْصَمُععَن َ ا َمْعَلُي َوالَلُ  َأْكَيُف

ممأل قلي   حين وخ ين   حلزت عن  عصين رب  كلما دعت  بفس  إلى ذلك، و دشع  للت فب إلى 

و ا   فب إلَت عيدي ب تو : )شت الحدمذ ال ديت يت قال الم.  عالت رجاو ر مت  و غفف   

 [.روات اليخاري]( أ ب إلَت  ما اشتفوو علي 

شيالتفبين متُي إملاُد الحصابن اليا ين لدى الماشئن، شال متأهُف بما م ابلُ   ن ش عا  وشي ا ؛ نَن 

 .  ُف بال  عا   التفبين   عي  فاقيت  هلل شال ممت ك  ف ا  اهلل إذا خال ب ا، وال متأه
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 : الصحين الصالحن  .2

 . روات أبع داود و  سم  انليابت" المفو على دمن خليل  ، شليموف أ دكي  ن مخالي " : قال ريعل اهلل 

واال فاء  و   ليع ي على هيت الصحين، ،شال بّد  ن السعت شت   يئن الصحين الطيين نبمايما

إملاد اليدمي عن الصحين السيئن بطفم ن  ساعد  ي شت و  ع ي على صفا  الصحين الصالحن،

غيف  ياشفة ، و بأيلعب معتمد على الحجمن و الم ارة ، نن  ن خصايص المشو العقع  ود 

 .اختيار أصدقاي ي أو ب د  صفشا  ي ، ش يا م دي إلى التمسك ب ي 

لع ا  و انياطيف شالصحين السيئن قد  عقن االبن شت  عاطت المخدرا  و ذلك بتزومدت بالمع

الجاذبن عن  فععل المخدر و  ال   ن أهف شت إلالن ال لق ، و  ي الم اكي وإلالن اترهاء و  ا 

ورت م جي صحين يعو مليذ أن ملد بفس  أد ن علي ا و ال مستطين اتقالو عم ا و ميدأ بد

 . ي إلي  هيت العدوى و هت  عاطت المخدرا  ميل خص  خف ش

 : خدرا  التععين بأوفار الم .1

صحح انشجار الخاطئن التت مفوجعب ا عن ممزمي الغمعض و  المخدرا  إن التععين بأوفار

 .المخدرا  شمن معف  مأ ن ال فور ، و  ن مل ي م ن شي ا 

شتععين الماشئن و  عفمف ي بأبعاو السلعك الممحف  و  م   عاطت المخدرا  و أيياب  وبتايل  ، 

سهارت السليين على ب ، و حيمفهي  ن  لفبت ، والتيكيفاقي وييي التصدي ل  و  يصيفهي بعع

مميغت أن مجعن ليا  ،الففد والملتمن وفورة  تمين   ن على عا ق العالدمن و كيلك المفبين

 عاون بين الييو و المدرين لتععين الليي  ن االبسياء وراو الدعاما  الجاذبن ، و  هماك

 .التععين بأوفار المخدرا 

ٍ  ، ، وااليتعابن باهللتطلب الصيفم وهيا ان ف  ، و المفس الطعمي و التصميي بدون  فاخ

أعوي أبعاب الم ت عن الممجف اليي لى ، والفغين شت هعاب  و هع  ن و إخالى المين هلل  عا

 نيعرة  ل عمفا( 111)}ُكمُتْي َخْيَف ُأَ ٍن ُأْخِفَجْو ِللَماِ  }: جعلما خيف أ ن أخفجو للما  م عل  عالى 

 : عن بعد ن الماشئنتابع  .4

 . روات اليخاري" كلجي راٍو و كلجي  س ول عن رعيت  " : قال ريعل اهلل 

شال بد  ن  ال ون يلعك الماشئن و أوقا  بع  ي وم وت ي ، و هي  سيف وشق الممط الطييعت أم 

 . ن غيف إشعارهي بيلكهماك طاريًا غيف  ع عد على عالقا  ي أو صحت ي أو همدا  ي ،
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 ن   مين العطاو المادي ب در الحاجن ، و  عفشن أمن ُ صف  ان عال المعطاة ل ي ،  ن 

،و تابعن الفش او والللع   ع ي اعف الحب و اال تفام و االهتمام  صا ين ذلك بم 

و حاور  ي لمعفشن شخصيا  ي، و تابعن دخعل ي المعاقن االلجتفوبين بحيذ مجعن ايتخدام 

 .. ًا شت  جان  فتعح لللمين، وال مستخدم شت  جان  معزلال يجن العمجيع ين  تا

ن االبد  ن لرو الث ن شت بفعي ي ، و هيا محدث إذا أبدى العالد غيف المياشفة، المتابعن و ن

 . ف مًا لعج ن بوف الماشئن ، بحيذ لع وقن الماشئ شت خطأ ُبعقش و لي ُمسارو إلى ع اب 

 .عقف ، وب يي  م  عيرتوبعطي  الففصن لمعاللن خطئ  و يفمف  

 تى بس ي شت  م ئن جيي قعي واهق  ن بفس  ، مسعى بحع  ح يق إبلالا  إملابين ، و متحمي  

 .المس ولين 

 :العمفمن  ف ي خصايص  .5

شت المف لن المتعيطن وقد  متد  ئشاالمهماك  ف لن  ساين وها ن ممف ب ا  أن البد أن بعت

ه ن  يذ  يدأ لدم   غيفا  بدممن شسيعلعجين وابفعالين إلى المف لن الثابعمن وهت  ف لن المفا

ممعجس أهفها على يلعك  ومتضخي إ ساي  ب يمت  كإبسان مفغب  وذهمين واجتماعين ها ن ،

شت التحفر  ن االعتماد على أيف   تظ ار  ا لدم   ن قدرا  شت اتبداو والتعييف عن اليا  

 .وأن مجعن  ذا قيمن أ ام اآلخفمن، 

شإذا لي مساهي المفبت شت   دين   اعف ال لق التت  تأجج شت بفس  بتيلن التغيفا  اليدممن  

إعطاي  ، و  لين اللعابب المختلفن لدم  شت السفمعن التت  حدث أهماو المفاه ن ، و لي مساهي  

،  تى ال م ن شت وفوب اتبحفا  ال ّدام  ن شفصًا لإلشصاح عن بفس  و ممين شخصيت  

 ا على بحع شفدي أو شت إ  ليعًا للتحدث عن   جال   الماشئ  ىمل  السعو ، شالبد أنرش او 

و حاولن ش ي االبفعاال  التت   و شت بفس  و عجي   شيما معفض  ن  ، ل ا   ماق ن جماعين

 .  جال  دون ب د صارم

أل رن   شإن دقايق قليلرن  رن اتبصرا  المسرتغفء المسرتميف  رن قيري المرفبين قرد  لمرب المفاهرق           

 .بفسين  ادة  أخي  ن وقت  وج دت الجثيف 

 :شغي أوقا  شفاغ  بما ممفع  شت دمم  ودبيات .6

ب تو باشن وجاد و ثمرف مح رق لر  ذا ر  ومفورى شير  عرن بفسر  ابتعرد عرن           الماشئ جلما اب غي ش

وكلمررا ار رريط ، و حييررن لمفسرر  ابتعررد عررن الفذايرري   فيرردةالمخرردرا  أي كلمررا كابررو لرر  هعامررا  

ولرردم ي االهتما ررا  ال ررفمفن علررى  سررتعى عررال  ررن الث اشررن والث ررن بررالمفس   صررالحينبأصرردقاو 
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بي  وأ   وإخعاب  وأقفباير  وشرعف   أوكلما كان على عالقن طيين ب .ن ابتعد عن هيت الفذاييشال اد

 م ررا بحري ي و  ردمفهي لر  وبرادل ي الحرب وشرعف بأهميترر  شرت أيرف   ابتعرد عرن جميرن الفذايري و            

 . رذايي المخدرا 

 :الدعاو .7

إن  ن أعوي انيلحن للعقامن  ن المخدرا  ، و أشّدها أهفًا الدعاو ، ش ع يرالح المر  ن ، شلرملح     

بالرردعاو بررأن محفررظ اهلل أبماوبررا  ررن كرري يررعو ، و أن ملمرري ي كررّي شررّف، وم رري ي رش رراو السررعو، وأن  

 َوِإَذا}: و لمتحرف أوقرا  اتجابرن ، قرال  عرالى       ملعل ي هداة   تدمن ، غيرف ورالين و ال  ضرلين ،   

 َلَعَلُ ريْ  ِبرت  َوْلُيْ ِ ُمرعاْ  ِلرت  َشْلَيْسرَتِليُيعاْ  َدَعرانِ  ِإَذا الرَداوِ  َدْعرَعةَ  ُأِجيربُ  َقِفمربٌ  َشرِإِبت  َعِمرت  ِعَيراِدي  َيَأَلَك

 غاشف يعرة( 61){  َلُجْي َأْيَتِلْب اْدُععِبت َرُبُجُي َوَقاَل}: وقال أمضًا   الي فة يعرة( 186){ َمْفُشُدوَن

خيررف الخلررق وصررفع  ي انبييرراو والفيرري مسررألعن رب رري   شأهررف عورريي شررت صررالح انبمرراو  شاللرردعاو 

 .وملحعن علي  ييحاب  أن مصلح ل ي ذرما  ي ، تى إب ي دععا اهلل  عالى  ن أجل ي قيي أن معلدوا

  (111:الصاشا )( َرِب َهْب ِلت ِ َن الَصاِلِحيَن: )ش ال السالم مسأل رب  اليرمن الصالحنالخليي علي  

 (.41:إبفاهيي)( َرِب اْجَعْلِمت ُ ِ يَي الَصالِة َوِ ْن ُذِرَمِتت َرَبَما َوَ َ َيْي ُدَعاِو)وقال 

 :ختا ًا  

 بسررتطين كررَي  ررا لميرريل ، و مرراوطاليا  بررا فبيررِن أوالدشلمحررفى علررى أّمت ررا ان  ررا  والمفبيررا  ،  

 . لجفى ما عليم ي و أدمي ي ، و يفَأ ذ مأجف  بمال ن  فبيت ي إاَل أن   مانجِي ذلك، شلع لي مأ 

          روات اليخاري( كلجي راو وكلجي  س ول عن رعيت  )  : قال الفيعل 

 و صلى اهلل على بييما  حمد و على  ل  و صحي  و يّلي
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ونست فره ونتوب إليه ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات  إن الحمد هلل نحمده و نستعينه

أعمالنا من يهده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال 

 ..... شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد 

ن من أداء رسالته في هذه لقد مّيز اهلل تعالى اإلنسان عن سائر األحياء بنعمة العقل لكي يتمك

 .الحياة بعد معرفته لل اية التي الق من أجلها 

فبالعقل يمدح المرء فبه يعرف االقه جل شأنه و به يممّيز بين الخير والشر والهمدى والضاللة 

وإذا حَكم اإلنسان الشرع واستعمل العقل كان سببًا في سلوك طريق الهدى والبعد عن موارد 

أكبر الطاقات البشرية ونعمة من أعظم النعم التي مّن بها المولى علينا فهو  ويمعد من. الردى 

: مناط المسؤولية وبه تهيأ للقيام بالخالفة في األرض وحمل األمانة من عند اهلل قال سبحانه

 َوَحَمَلَها ِمْنَها َوَأْشَفْقَن َنَهاَيْحِمْل َأن َفَأَبْيَن َواْلِجَباِل َواْلَأْرِض الَسَماَواِت َعَلى اْلَأَماَنَة َعَرْضَنا ِإَنا}

 .األحزاب سورة( 71){ َجهموًلا َظلموًما َكاَن ِإَنهم اْلِإنَسانم

العقل وسن  من التشريعات ما يضمن سالمته ومن  ولهذه األهمية الخاصة حافظ اإلسالم على

 :ذلك 

} : رفع مكانة العقل وتكريم أولي العقول في أكثر من آية من القرآن الكريم قال سبحانه  /أ 

 أمْولموا همْم َوأمْوَلِئَك الَلهم َهَداهممم اَلِذيَن أمْوَلِئَك َأْحَسَنهم َفَيَتِبعموَن اْلَقْوَل َيْسَتِمعموَن اَلِذيَن  ِعَباِد َفَبش ْر

 .الزمر سورة( 18ـ17){ اْلَأْلَباِب

 الَسَماَواِت َاْلِق ِفي ِإَن}: وتارة يمدح سبحانه وتعالى أصحاب العقول واأللباب بقوله 

 عمران آل سورة( 191){ األْلَباِب ل أمْوِلي آلَياٍت َوالَنَهاِر الَلْيِل َواْاِتاَلِف َواأَلْرِض

 الُصُم الّلِه ِعنَد الَدَواَب َشَر ِإَن}: وذم في المقابل من طمس على عقله وأفسده فقال سبحانه 

{ ُمْعِرضموَن َوهمم َلَتَوَلوْا َأْسَمَعهمْم َوَلْو َلأْسَمَعهمْم َاْيًرا ِفيِهْم الّلهم َعِلَم َوَلْو  َيْعِقلموَن اَل اَلِذيَن اْلبمْكمم

 .األنفال سورة( 14ـ 11)

ب ـ تحرير العقل من سلطان الخرافة األوهام فّحرم اإلسالم السحر والكهانة والشعوذة 

 .والخوض في ال يبيات 
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ج ـ حّرم ما من شأنه أن يؤثر على العقل أو يضر به أو يعطل طاقته كالخمر والمخدرات 

 َعَمِل م ْن ِرْجٌس َواأَلْقاَلمم َواأَلنَصابم َواْلَمْيِسرم اْلَخْمرم ِإَنَما آَمنموْا اَلِذيَن َأُيَها َيا}: قال سبحانه 

 .المائدة سورة( 91){ تمْفِلحموَن َلَعَلكمْم َفاْجَتِنبموهم الَشْيَطاِن

د ـ شرع عقوبًة رادعًة على تناول ما يفسد العقل كالمخدرات وذلك لخطورتها وأثرها البالغ 

: ائعهم على حفظ الضرورات الخمس وهي على الفرد والمجتمع وقد أجمع الرسل في شر

 ( .الدين ـ العقل ـ والعرض ـ والمال ـ والنفس )

 .لذا فقد حّرم اإلسالم كل ما قد يكون سببًا في قوال العقل 

وإن من أعظم الخبائث في عصرنا الحاضر تلك التي تعطل العقل الذي كّرم اهلل به اإلنسان 

أال وهي المخدرات فقد ط ى ل والحق من الباطل ل واستطاع به أن يمّيز الخير من الشر 

 .وثبت تحريمها ل شرها وعّم اطرها 

واجتهد ل وأفاض في التحذير من ويالتها العقالء ل وقد أسهب في بيان مخاطرها األطباء 

وجندت ل وحذر الدعاة والتربويون من الوقوع فيها ل الكتاب والمصلحون لكشف أضرارها 

وسّخرت الدول للحّد من انتشارها جميع ل ء عليها كافة اإلمكانات الحكومات في سبيل القضا

تشتت بسببها ل واسارة لألفراد والمجتمعات ل الطاقاتل فهي دمار للشعوب واألوطان 

وجرأت على كل ل وقتلت في النفس كل فضيلة ل وهتكت األعراض وأشاعت الجرائم ل األسر

 .ها تبعث على األسى والعبرات وقصصل عالمها ملئ باآلالم والحسرات ل رذيلة 

 .فال بد لنا أن نعي حجم هذا الخطر قبل انتشاره وأن نحذر منه قبل استفحاله 

 :من آثار المخدرات 

وأي الل في أي لبنة يؤدي إلى تفككه والمدمن ل يعتبر لبنة في بنائه  إن كل فرد في المجتمع

ولكن يكون حاله بعد تعاطي المخدرات كأنه قتيل بين  على المخدرات جزء من المجتمع ل

األحياء لكن روحه ال تزال متعلقة بجسده تناقعه البقاء وهو هزيل فقد صحته وانحدرت نفسه 

 .وحالته هذه تؤثر على أسرته ومن ثم على المجتمع وسالمته واستقراره 

ة دينية ودينوية منها وفي أكلها مائة وعشرين مضر: قال ابن حجر الهيثمي في المخدرات 

 ....أنها تورث النسيان وموت الفجاءة وااتالل العقل ودوام الرعشة وتذهب الحياء 
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 : ولها أضرار عدة سنقف على بعضها 

  ـ : األضرار الدينية   -1

مذهبة للعقل ألنها تمدال صاحبها في ايبوبة تمنعه أداء صلواته ل المخدرات مضيعة للدين 

كما أن سيطرتها ل تنافي اليقظة التي يفرضها اإلسالم على قلب المسلم وتحقيق عبادته وكذلك 

من اعتداءات على النفس من قتل أو ميل إلى االنتحار ل على عقله تجره الرتكاب كل محرم 

واعتداءات على العرض ل عياذًا باهلل واعتداءات على المال كسرقة أو إهدار له فيما يضر 

ي هو أعز ما يملك اإلنسان وينال به سعادة الدنيا ونعيم اآلارة فآثار المخدرات على الدين الذ

اطيرة فهل هناك أعظم من ضياع العقل والشرف واألاالق وهل هناك أشد فتكًا بالمجتمع 

 . من التفرقة وإثارة النزاع والخالف وهذا ما تفعله المخدرات بأصحابها 

. يشترى لت الى الناس في ثمنه  لو كان العقل)) ولنتأمل في قول الحسن ـ رحمه اهلل ـ 

 (( فالعجب ممن يشتري بماله ما يفسده 

 ـ:األضرار االجتماعية   -2

ـ انتشار البطالة في المجتمع وتدهور صحة المتعاطي حتى يصبح عاطاًل عن العمل فيصبح 1

 .عالًة على أسرته ومجتمعه 

ته األسريةل وينفق ما ـ كثرة حدوث الطالق ألن المتعاطي أو المدمن اير متحمل لمسؤولي 1

لديه لتحصيل ما يتوهم فيه المتعة تاركًا أفراد أسرته دون توفير احتياجاتهم الضرورية مما 

 . يؤدي إلى حدوث الخالفات وبالتالي إلى حاالت الطالق 

 .ـ والدة أطفال مشوهي الخلقة ضعفي البنية في أوساط المدمنين والمتعاطين  4

ع وذلك حين يعجز المدمن والمتعاطي عن تأمين المخدر ـ ظهور الرذيلة في المجتم 3

بالطرق المتاحة فإنه االبًا ما يلجأ إلى طرق وأساليب اير مشروعة وهذا طريق آار 

 .للضياع يؤثر على المجتمع وينشر الفساد فيه 

ـ ظهور الصفات الذميمة ألن صاحب المخدرات يعتاد على القبيح من الصفات السيئة مثل  5

واالعتداء ل الكذب والجبن واالستهانة بالقيم األاالقية ويندفع إلى ارتكاب الجرائم كالسرقة 

 . فيكون بذلك معواًل للهدم في مجتمعه ل على األنفس 
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ت يؤدي إلى القلق واالضطرابات النفسية ـ ضعف التحصيل العلمي ألن تعاطي المخدرا6

 .وبالتالي عدم التحصيل العلمي أو التفوق

 ـ:اآلثار األمنية   -3

 لالدين والعقل من أهم الضرورات التي يحافظ عليها اإلسالم فكل منهما مرتب  باآلار 

باستقامة العقل يستقيم لإلنسان دينه وإذا فسد العقل أدى ذلك بالضرورة إلى فساد الدين وإذا 

فسد دين اإلنسان لم يعد له واقع يردعه فيختل تفكيره وال يتورع عن ارتكاب أي جريمة أو 

وتكثر . يمارس أي معصية وبذلك يتزعزع األمن ويضطرب االستقرار في نفوس األفراد 

لمناقعات ألتفه األسباب وبهذا تسود الفوضى وتعم البلوىل فال يقتصر ضرر الخصومات وا

: المخدرات على الفرد المتعاطي وإنما يشمل الضرر بقية أفراد المجتمع ومن هذه األضرار 

 ـ 

ـ انتشار الجرائم في المجتمع حيث تعتبر المخدرات من األسباب الرئيسية في تفشي الجريمة 

 .في المجتمعات 

فالسلطات األمنية تجتهد في حماية المجتمع من شر : لوك العدواني على أجهزة األمن ـ الس

ولكن أصحاب المخدرات يتسببون في ل المعتدين وقد جندتهم الدولة للسهر على أمن هذا البلد 

ذهاب بعض من رجال األمن االل عمليات القبض والمداهمات في اعتداءهم على األنفس 

 .البريئة 
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 ـ : االقتصادية  األضرار  -4

إن اإلدمان على المخدرات يسبب اضطرابًا في النواحي االقتصادية بدء من الفرد ثم األسرة 

فإنه يلحق بمجتمعه ل فعالوة على أن المدمن إنسان اير منتج . ونهاية بالمجتمع بأكمله 

 ـ : اسارة كبرى من عدة نواحي منها 

 .ا اإلدمان ـ اإلنفاق على عالجه من األمراض التي ينتجه

 .ـ إنشاء مصحات لعالج آفة اإلدمان بالذات 

 .ـ النفقات الطائلة على األجهزة األمنية التي تكافح المخدرات 

وهو بدوره السبيل إلى ل فالعمل عصب التنمية واإلنتاج للمجتمع ل انتشار البطالة  -

اإلنتاج مما يؤثر وتعاطي المخدرات يؤدي إلى إضعاف القدرة على األداء ول التقدم والرااء 

 .على اقتصاد البلد 

ـ ضياع المال وإهداره فيما يضر اإلنسان وقد يمقدم المدمن إلى إنفاق كل ما يملك من مال في 

 . المخدرات حتى يصل إلى حالة اإلفالس وضياع األسرة معه 

 ـ:األضرار الصحية   -5

اإلدمان يؤدي إلى ضمور قشرة الدماغ التي تتحكم في التفكير  :ضمور قشرة الدماغ ـ 

 .واإلدارة 

تؤكد األبحاث الطبية أن تعاطي المخدرات ولو بدون إدمان : ـ نقص في القدرات العقلية 

والى إصابة االيا المخيخ بالضمور مما يخل بقدرة ل يؤدي إلى نقص في القدرات العقلية 

 .الشخص حتى على الوقوف السليم 

 .ـ حدوث نوبات من الهذيان واالرتعاش وفقدان الوعي 

وفقدان الشهية يؤديان بالمدمن على الهزال الشديد وكل ل إن القيء المتكرر : ـ الهزال الشديد 

 .ذلك بسبب التعاطي أو اإلدمان 

إن المخدرات تهيج األاشية المخاطية لألمعاء : ـ سوء الهضم مع سوء امتصاص ال ذاء 

لى احتقانهما وتقرحهما فينجم عن ذلك نوبات من سوء الهضم مع سوء امتصاص والمعدة وا

 .لل ذاء 
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 ـ :األضرار النفسية   -6

 .ـ الشعور باالضطهاد والكآبة والتوتر العصبي والنفسي 

 .وتخيالت قد تؤدي إلى الجنون ل ـ حدوث هلوسة سمعية وبصرية 

كام ااطئة وضعف في التركيز وهذا ـ اضطراب في تقدير الزمان والمكان مما ينتج عنه أح

يمحدث انعدام تفاعل المدمن مع محيطه بحيث ال يسعده شيء فسعادته بالحصول على 

 .المخدرات والعياذ باهلل 

 اْلَفَسادم َظَهَر}: ـ فما سبق ذكره بعضًا من شرور وآثار هذا البالء العظيم قال تعالى : وبعد 

 سورة( 31){ َيْرِجعموَن َلَعَلهمْم َعِملموا اَلِذي َبْعَض ِليمِذيَقهمم الَناِس َأْيِدي َكَسَبْت ِبَما َواْلَبْحِر اْلَبر  ِفي

 .الروم

إلسالم هو الحصن الحصين من اإن انتشار المخدرات هو أعظم الفساد في األرض والتمسك ب

يطان سيكون بمنأى عن تأثير الشهذه الشرور وايرها وإن من يعتز بدينه ويحافظ عليه 

 .ولن يقترب من المخدرات ما دامت صلته بربه قوية . وأعوانه بإذن اهلل 

 

 نسأل الكريم أن يحفظ اإلسالم والمسلمين من كل فتنة مضلة 

 .وصلى اهلل على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
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 ورش عمل ألولياء األمور
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 بعض هناك الجانب هذا لتعزيزل  الواحدة األسرة أفراد بين قوية عالقة ولبناء ل النقاش هيبة حواجز جميع لكسر مهم مطلب األبناء مع التحدث

- :  يلي ما أهمها من مراعاتها ينب ي التي المهمة القضايا

 المفاهيم هذه تحمل وقد ل والرجولة النضج مفاتيح من يعتبرونه ما ااصةل الحياة في شيء كل تجربة إلى يجنحون عادة المراهقون – أ 

 بجميع المخدرات تجربة اطورة من وبنات بنين وتحذيرهم أبنائهم مع الحديث وأم أب كل يلزم لذلك:  والمخدرات التداين عن ااطئة تصورات

 .المخدرات استخدام جميعًا ترفض االجتماعية والعادات والقيم والحياء والرجولة الدين أن على : لديهم سليمة مفاهيم ترسيخ المهم منو .أنواعها

 اللبنة وضع فعدم 1 كارثة إلى حتمًا سيؤديفبعض اآلباء واألمهات قد يت اضون عن الحديث مع أبنائهم وتحذيرهم من المخدرات ل وهذا بال شك 

 1 عالية وبنسبة قائمة التعاطي تجربة على األبناء إقدام إمكانية تجعل للوقاية الصحيحة األولى

 أي وتحت ل وقت أي في المخدرات استخدام رفض في الحزمعلى  مبينًا جليًا واضحًا يكون أن يجب المخدرات عن األبناء مع الحديث -ب

 يعرفوا أن ويحاولون ل المخدرات تجاه واألم األب رأي يهمهم فاألبناء ؛ يهربها أو بيعها أو معها يتعامل من حتى الرفض ذلك ويشمل. ظرف

 .دائمًا المخدرات من موقفهما

 مع الحديث عند منا يتطلب وهذا ل ومروجوها مهربوها لها يروجه ما االل من المخدرات عن م لوطة معلومات األبناء بعض يحمل – ج 

 عن الدقيقة المعلومات وإعطائهم لديهم ااطئة معلومات أي وتصحيح نظرهم وجهة وعن ل المخدرات عن يعرفونه ما عن سؤالهم األبناء

 لها يروجون المخدرات تجار ذلك أن ل تساؤالتهم لىع للرد تكفي المخدرات عن وعامة سليمة بمعلومات اإللمام يجب ذلك يتم وحتى ل المخدرات

 يسبب ال منها بسيطة كميات تعاطي وأن ل ذلك الشخص أراد ما متى ممكن منها العالج أن يروجون كما ل والقوة والرجولة السرور تعطي بأنها

 الرد إلى منا تحتاج والطروحات األسئلة هذه كل 1 له استخدام ثالث من اإلدمان يسبب الهروين أن إلى الدراسات معظم تشير حين في ل اإلدمان

 ل الشأن هذا في الكتب من بالعديد تعج مكتباتنا وأن ااصة األسئلة هذه لمثل مقنعة إجابة لتوفير تكفي المكتبات إحدى قيارة ولعل ل والمقنع السليم

 1 المخدرات عن معلومات من الشخص يريد ما كلب انية ساحة أصبحت(  اإلنترنت)  العنكبوتية والشبكة

 والراحة االسترااء أوقات مثل لذلك المثالية األوقات وااتيار األبناء مع المخدرات اطورة عن للحديث المناسبة الظروف است الل – د

 المروجين أحد على الحكم تنفيذ أو القبض إعالن:  مثل الموضوع لمناقشة األحداث توظيف المناسب من يكون وقد.  بعضهم مع العائلة وجلسات

 عن بسؤالهم عادة أبنائه مع حديثه األب ويستهل . القضايا هذه مثل عن وآار حين بين اإلعالم وسائل تطرحه ما مناقشة أو ل المهربين أو ل

 مثل وجود عدم حالة وفي .المخدرات يتعاطى معارفهم من أو أصدقائهم من أحدًا يعرفون أنهم لو فيما سؤالهم أو ل المطروحة القضية في رأيهم
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 في يواجهون قد فاألبناء ؛ المخدرات بخطورة وتذكيرهم أوالدنا مع الحديث دون يمر طوياًل وقتًا ندع ال أن األفضل فمن لتوظيفها األحداث هذه

 المستمر الشحن وهذا ل المواد هذه يتعاطون ممن نماذج التلفزيون في ويرون ويسمعون ل والمروجين السوء أصدقاء ض وط يومي بشكل حياتهم

 مع ل للمخدرات المروج اإلعالم مواجهة في أساسيًا عاماًل ذلك يكون حتى ؛ المخدرات اطورة عن منتظمة بصفة الحديث إلى اآلباء من يحتاج

 . حياته طوال الشخص يدفعه فيها الوقوع واطأ والمستقبل للصحة ضياع تعاطيها بأن التعريف على التركيز

 .وآداب للحوار يلتزم بها الطرفان سلوكية قواعد ووضع ل عليها والرد أسئلتهم وتفهم عليهم الصبر إلى يحتاج ومناقشتهم األبناء مع الحديث - هـ

 قضية أي عن دائمًا آرائهم طلب إلى ويحتاجون 1 السوء أصدقاء يتجنبون وكيف النفس على واالعتماد الفطنة تعليمهم إلى يحتاجونفهم       

 1 العائلية والمشاكل القضايا معالجة كيفية على وتعويدهم المثمر النقاش كيفية على لتدريبهم عائلية
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 يفقد األسري والتفكك ل  االجتماعية التنشئة هي كبرى اجتماعية عملية إطار في االجتماعي الضب  تمارس التي األولى المؤسسة هي األسرة إن

 أكثر األبناء يجعل بدوره وهذا المطلوبةل االجتماعي الضب  عملية تتم ال وبالتالي ل الصحيح بشكلها العملية بهذه القيام على قدرتها األسرة

 لألبناء واالجتماعي النفسي التواقن من نوعا تخلق التي األسرية التنشئة ولتحقيق.  المخدرات تعاطي ومنها االجتماعية لالنحرافات عرضة

 :  اآلتي أهمها ومن بها واألاذ مراعاتها من البد عديدة استراتيجيات هناك األسرة داال

 وفكرًا عاطفة به األبناء تشبع على والحرص ل وسلوكًا قواًل األسرة داال اإلسالمي الديني الجو وإشاعة األبناء في الدينية القيم ارس -1

 بدور يقوم وهو ل األولى اإلسالم مدرسة يزال وال كان الذي المسجد لوارتياد التعبدية الدينية الشعائر  أداء على بتعويدهم ذلك لويتم وممارسة

 بالجسم الضرر وتلحق العقل وت يب لشرعًا محرمة ألنها:  المخدرات استخدام رفض ومنها اإلسالم فضائل عرض في جدا ومهم فاعل

 .  والمجتمع والمال والصحة

 وتجنب ل المنزل في لألوالد المناسب الجو لوتهيئة األسرة داال النفسي واالطمئنان األسريل والتراب  العائلي االستقرار من جو الق -2

 جو توفير األسرية الحياة استمرار مقومات أهم من إنف. وشخصيته الطفل عواطف إلى وتسيء ل وهدوئها األسرة بأمن تضر التي األسباب

 االستمتاع أو  دافئ حضن عن  البحث في أماًل المنزل من الخروج إلى األبناء تدفع ما عادة التي والمن صات المشاكل من اال هادئ عائلي

  ألسباب والمتتبع ل األسري والتفكك والتشرد الطالق وحاالت األسرية المشاكل ثمن يدفع من أول هم األبناء إن.  اإلقعاج من اال بجو

 والصراحة والصدق المحبة من جو توفير فأن ذلك من العكس وعلى ل المفككة أو المحطمة األسر لتلك نتاج هم المدمنين البأ أن يجد اإلدمان

 . اإلدمان في الوقوع إلى تدفع التي التوترات من ةااليمتآلفة  مترابطة أسرة منها يجعل بأن كفيل األسرة داال

 شخصيات ال الب إلى  في تؤدي البدنية العقاب أساليب واستخدام القسوة أن تؤكد فالدارسات ل األبناء تربية في والتسل  القسوة عن البعد -1

 كوسيلة اإلدمان إلى تلجأ وقد ؛ والقصور بالعجز وتتميز ل للتنفيس كوسيلة والعدوانية التمرد إلى وتنزع ل نفسهامن  واثقة اير ل اائفة ل اقدةح

 .  تعيشه الذي النقص مركبات لتعويض

تراب في  وأنانيه اعتمادية شخصية لديه يخلق مما ؛ شيء لكل واستحواذه امتالكه يعني وتفضيله أحدهم فمحاباة ل األبناء بين العدل -4

 .  الحصول على كل شيء حتى وإن كان المخدر
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 وراباته منهم كل حاجات وتلبية واالهتمامل والعطف بالحب وإشعارهم وتوجيههمل وتهذيبهم باألبناء للعناية الكافي الوقت تخصيص -5

 عليهم البدني العقاب بتوقيع لهم المستمر والتهديد بهم االهتمام وعدم باإلهمال األبناء شعور نأل. أسئلته عن اإلمكان قدر واإلجابة وتطلعاتهل

 والعدوان بالمقاومة تتميز شاذة بسلوكيات كالقيام اطيرة أضرار عليها تترتب سلبية قضايا بهم والسخرية المنزل من بالطرد التهديدات لوكثرة

 .  المجتمع قيم عن والخروج والعناد والثورة

 بمراعاة يحفلون ال أطفال تنشئة إلى يؤدي مما ؛ ضاب  بال  يريدون ما يعملون األبناء ترك يعني فالتساهل ؛ التربية في التساهل عدم -6

 منهم حينئذ وليس بمست رب ل فاصلة حدود  أو قوانين أو قواعد بال سلوكها في تتخب  مترددةل ل ةقلق شخصية ويخلق ل واألصول القواعد

 .  اإلدمان كان لو حتى المجتمع داال منضب  اير سلوك أيفي  الوقوع

 في الضرورية واير الضرورية االبن رابات معظم تحقيق يعني الزائد والتدليل ل مطلب بالتربية فالتواقن: ليوالتدل بالحماية اإلفراط عدم -7

 هنا وهم.  بها القيام عليه يجب التي والمسؤوليات الواجبات بجميع االبن عن نيابة الوالدين قيام هو الزائدة والحماية.  تأجيل دون واللحظة التو

 أول في للفشل ةعرض ل فيكونمعه يتكيف أن يستطيع ال الذي  بالواقع يصطدم أن بعدها يلبث ما لاعتمادية ضعيفة شخصية نمو على يعملون

 ل بال يرة واإلحساس ل بالنقص الشعور:  مثل نفسيه باضطرابات سيصاب ذلك وعندل الدراسي التحصيل وبالذات الحياة في يواجهه موقف

 ( .اهلل قدر ال) السلوكية لالنحرافات عرضه يجعله قد مما ؛ اآلارين على والحقد

 لفمن أبنائها وسلوك بتعليم يتعلق ما كل في المدرسة مع للتعاون قنوات فتح طريق عن ؛وذلك لألبناء واالجتماعية الدراسية الحياة متابعة -8

 اارج وتصرفهم سلوكهم ومتابعة ل رفقائهم معرفة كذلك واجبها ومن. المدرسة داال والتحصيل التعليم في أبنائها جهود متابعة األسرة واجب

 .  المدرسة ذلك في بما اارجه والتعليم التربية وأسلوب البيت تربية أسلوب بين والتوافق التكامل ليتحقق ل البيت

 إلى األبناء من كثيرا  دفعت التي العوامل من باإلحباط والشعور فالفشل ؛ والفشل لإلحباط فريسة الوقوع من وحمايتهم األبناء تشجيع -9

 ومحاولة  التعلم كيفية وعلى ل بثقة الصعبة المواقف مع التعامل و ل الواقع مواجهة كيفية على سلوكي  تدريب إلى يحتاج فاالبن.  اإلدمان

 .  النجاح إلى الوصول

 األب بها يستطيع التي الطرق وأفضل االستقاللية نحو عمرهم مراحل االل يميلون فاألبناء استقاللية شخصية بناء على األبناء تشجيع -11

 من تنبع الميول و المشاعر وهذه تحركه التي االستقالل بدوافع المساس دون إليها يحتاج التي األمان مشاعر له يوفر أن هي هابن بها يساعد أن

 .ل وضبطها بضواب  صحيحةبه المحيطين األشخاص تداالت ونوع وحجم المبكرة ابراته فيها وتؤثر عادة االبن

 



- 38 - 
 

 

                                                                                                          

 

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................... 

 

 الورشة الثالثة

 

 



- 39 - 
 

 

 

 وقوع احتمالية من قادت (الشات) المحادثة ارف وعبر نتاالنتر شبكة االل من األحاديث وتبادل االتصال ووسائل الحديثة التقنية الوسائل

 جدا السهولة من لوأصبح للمخدرات جاهزة وصفات تقديم إلى التعاطي على الحث تتجاوق المواقع بعض وأصبحت.  المخدرات في الشباب

 حتى لأو اليومية الحياة في منها المتوفر استخدام كيفية عليهالأو الحصول وكيفية المخدرات استخدام كيفية إلى األبناء يرشد من على الحصول

  سجلت عندما المواقع هذه عرفت وقد.مخدرة مادة إلى لتحويلها السوق أو المنزل في المتاحة المواد توظيف كيفية

 شبكة" تسمى أمريكية جماعة قبل من(م1994) عام عليها والحض المخدرات استخدام إلى الدعوة مجال في اإلنترنت استخدام في إساءة أول

 إلى تهدف وكانت(dived bordi)يدعى شخص ويتزعمها "drug reform coordination network" للمخدرات المرشد االستخدام تنسيق

 . القانون عليها يعاقب وال عالميًا مباحة لجعلها المخدرات قوانين ت يير

 أشارت المثال سبيل لوعلى والمروجين المهربين ليخدم تعداه بل وكيفيته االستخدام على الحث في العنكبوتية الشبكة استثمار دور  يقتصر ولم

 الوسائل أكثر أصبحت اإلنترنت شبكة أن إلى(  م1111ل  م1999)  لعام األرضية الكرة نصف عن تقريرها في األمريكية الدول لجنة

 الفورية واالتصاالت العمولة توظف المنظمة اإلجرامية الجماعات وإن.  انتشارها وقيادة المصنعة المخدرات إنتاج دعم في المستخدمة

 الشركات إحدى قامت تأثيرها مدى ومعرفة  المواقع هذه  ولكثرة.  بالمخدرات االتجار أنشطة كفاءة تحسين في اإللكترونية المالية والتحويالت

 من أكثر أن ووجدت بدراسة.  اإلنترنت شبكة على فيها المراوب اير المواقع فرق على تعمل التي البرامج إنتاج مجال في.   األمريكية

 المخدرات فكر نشر على  الشبكة هذه تأثير من وللحد العقلية والمؤثرات المخدرات تعاطي على التشجيع منها مناسب اير  موقع( 610111)

  بعض يرى األبناء بين

 

 

  : وهي لإلنترنت األبناء استخدام على(  كنترول)   ضب  لعمل التالية الخطوات إتباع المهتمين

حتى ال  ل( م لق اير البيت في عام مكان أي في أول  الجلوس صالة مثل) البيت داال ومفتوح عام مكان في اآللي الحاسب جهاق وضع. أ

 . المخدرات مع التعامل في مشبوهين أشخاص مع(  الشات)  تبادل أول   المواقع هذه مثل في الداول لهم سهلن

 .المشبوهة المواقع من لتحذيرل الفترة تلك واست الل اإلنترنت على البحث في جلوسهم – واآلار الحين بين األبناء مشاركة. ب 
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 أوشك العام الدراسي على االنتهاء، وهذا يعني وجود وقت فراغ هائل لدى األبناء في

 ومما الشك فيه أن األبناء  قد يؤدي بهم إلى الوقوع في مزالق خطرة، الرسمية،اإلجازة  

 لذلك البد من تخطيط مسبق الستغالل  فراغهم فيما يفيد، أحوج من الكبار إلى قضاء وقت

 الصحة : نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس:"  انطالقًا من قول النبي . هذه األوقات

 رواه البخاري". والفراغ

 ةَدإن الشباب والفراغ والِج:                 و قول الشاعر
 مفسدة للمرء أي مفسدة                                                          

 .بالباطل شغلتك بالحق تشغلها لم إن النفس:  السلف قال أحد

 لتلك العقول  من وجهة نظرك ماهي أبرز المعارف والسلوكيات التي يمكن إكسابها،

 الزاخرة بالهوايات والمواهب في اإلجازات الرسمية، إلبعادهم عن رفقاء السوء ممن

 .المخدرات قد يتسبب في إيقاعهم في براثن 
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النفس إن لم  :إن الوقت هو الحياةل وكل شيء في الدنيا يمكن تعويضه إال األيام والساعاتل فانطالقًا من أهمية الوقت ومعرفتنا بقول السلف 

 األهداف هذه نضع أن المهم ومنل  والرحالت الزيارات أثناء األسرة داال جماعي لنشاط يحتاجون األبناء إنف تش لها بالحق ش لتك بالباطلل

 الهائل الفراغ وقت قضاء لكيفية مسبق تخطي  إلى بحاجة فهمل  رسمية إجاقة األبناء يمنح عندما أو لرحلة التخطي  عند تفكيرنا أولويات ضمن

 التي والسلوكيات المعارف وماهي ؟ مضت رسمية إجاقة آار في ألبنائي اططت ماذا ليسأل ذاته مع منا لكل وقفة هذه ولعل.   اإلجاقة في

  والمواهب ياتابالهو قاارة عقول فهمل  فيما ينفع فرااهم قضاء إلى الكبار من أحوج األبناء  إن ؟ اإلجاقة تلك االل واكتسبوها تعلموها

 . الهويات تلك ممارسة أثناء في منهم قربيين نكون أن إلى ومحتاجون

ة فال بد من التخطي  لإلجاقة قبل حلولها حتى نست لها على الوجه األمثل ل رس القيمل وتنمية المهارات والمواهب وإش الهم عن السوء ورفق 

 -:السوءل ومن الوسائل المقترحة ما يلي

مية الوقت ووجوب الحرص عليه بإشارات بسيطة وعبارات مختصرة في أوقات متفرقة مع االستدالل باآليات واألحاديث تذكيرهم الدائم بأه .1

والعصرل والفجرل والليل إذا ي شى ) أن اهلل سبحانه أقسم بالوقت و ال يقسم سبحانه بشيء إال داللة على تعظيمهل مثل : الصحيحةل مثل

 .رها كثيرل واألحاديث النبوية التي منها الحديث السابق واي( لوالنهار إذا تجلىل والضحى

وأدركت أقوامًا كانوا يحرصون على أوقاتهم أكثر من : مقولة أحد السلف لمن حوله :وعبارات السلف التي تدل على أهمية الوقتل مثل

 .ويمكن كتابتها في لوحات وتعليقها في مكان بارق الوقت هو الحياة ل الوقت أنفاس ال تعودل كالسيفل الوقت حرصكم على الدرهم والدينارل

 .كون الوالدين قدوة ألبنائهم في المحافظة على الوقت .1
 : المفيدة الهوايات في األبناء لدى الفراغ أوقات است الل .4

 يحقق وهوايات مواهب الفرد في ينمي  لوالمدرسةل  األسرة االل من واهتمامه الفرد بميول المرتبطة األنشطة في الفراغ وقت است الل إن
 فرااهم أوقات قضاء على تساعدهم النفس الى المحببة الهوايات مزاولةف. است الله وأهمية الوقت قيمة تقدير إلى توجهه كمال ذاته االلها من
 والملل السلبية تجنبه كمال االنحرافات إلى بالفرد تدفع التي الفرص من يقلل بدوره وهذا. سواها فيما للتفكير فرصة أي تعطي وال يفيدهم فيما

 االل من يتوقعه الذي اإلشباع ذلك عن البحث عن ي نيه سوف ضلةفالم لهواياته ممارسته أثناء في سيجده الذي فاإلشباع.المباالة وعدم
 المنزل في بقاءهم إن بلل  الخارجية األنشطة تلك على فق  يقتصر ال فرااهم لوقت األبناء قضاء لكيفية التخطي  إن.  المخدرات استخدام
  . المنزل داال لممارستها األنشطة بعض توفير إلى يحتاج الذي الثاني البديل وهول   اهتمام إلى أيضًا هو يحتاج

 الرابعةالمادة العلمية للورشة 
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 :من هذه األنشطة ما يلي
 :طالع تشجيعه على القراءة واال. أ   

وأن يكون في .لذا ينب ي تشجيعه عليها وتحبيبها إليه ومكافأته عليها القراءة من األمور التي تؤلف بالتعود ل ثم تحب فتصبح هواية ومطلبًا ل

 .ولو يسيرًا ل ويكون لهم قدوة في القراءة أمامهمالمصدر الموثوقة المعروفة و البيت مكتبة ص يرة له وألوالده يوفر فيها الكتب الممتعة

 :، وتحميله المسؤولية تنمية غريزة حب العمل لديه . ب     

 بالعمل تمصقل المواهب وتكتشف القدرات ل كما يعود الفائدة على جسمه وعقله ل حيث تتحرك األعضاء فتنمو وتتقوىل ويكتسب المعرفة

وإحضار  للبناتل المساعدة في أعمال المنزلل الفراغ عما يضر لكفى به مبررًا لومن تلك األعمال والخبرة ل ولو لم يكن في العمل إال إش ا

 .أو إلحاقهم بوظيفة مناسبة ألعمارهم زل لألوالدلطلبات المن

 :صلة األرحام. ج      

 .است الل اإلجاقات في تعويدهم على صلة األرحام وقيارة األقارب وتذكيرهم بفضل ذلك واألجر المترتب عليه
 


