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 ( 1) اإلذاعة
 لطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية

 خطر داهم المخدرات

، نبّينا محمد وعلى  والمرسلين األنبياءالسالم على أشرف الصالة ورب العالمين وهلل  الحمد

 .آله وصحبه وسلّم 

قال . اآلخرةفي الدنيا وفي  اإلنساننواهيه يقود إلى سعادة  اهلل واجتناب ألوامراالمتثال  إن

َيا َأُيَها اَلِذيَن آَمُنوْا ِإَنَما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواأَلنَصاُب َواأَلْزاَلُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل }: تعالى 

ْيَطاُن َأن ُيوِقَع َبْيَنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاء ِفي ِإَنَما ُيِريُد الَّش( 09)الَّشْيَطاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعَلُكْم ُتْفِلُحوَن 

  سورة المائدة( 01){ اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر َوَيُصَدُكْم َعن ِذْكِر الّلِه َوَعِن الَصاَلِة َفَهْل َأنُتم ُمنَتُهوَن

ولم  أبوداود رواه( ه فقليله حرام رما أسكر كثي)   ، وقالرواه البخاري (كل مسكر حرام ) قال 

بين نوع ونوع لكونه مأكواًل أو مّشروبًا ، لذلك فما ينطبق على الخمر ينطبق على  ق يفّر

 .المخدرات 

ثارها إلى جوانب مختلفة من الحياة االجتماعية آامتدت ، المخدرات كارثة اجتماعيةف

إن رياحها وآفة هذا العصر، وهيسببًا مباشرًا في انتّشار أنواع من الجريمة ، وأصبحت

، إنها  األرواحوحاصدة  ،وزارعة المرض ، ل والنفوس باذرة الخرابوالعاتية لتعصف بالعق

بالقتل ، وهي الموت معبأ في أقراص وحقن ، والسم  واألخالقبالزوال ،  القيم داء يهدد

سم قاتل ،  هيف،متنكرًا في ألف شكل وشكل ، أما الضحايا فهم من جميع األجناس واألعمار 

ى المدمنين أبواب الّشرور وتفتح عل ،ب العقل وتسبب الفتور والهذيانذِهر الجسم وُتتّض

وهي سالح رهيب يسمم العقول ،  الفقر والجهل والمرض والحرمان وتورثهم، واآلثام

وقد انتّشرت تلك السموم ، باألخالق إلى مكان سحيق يال ويهوويحطم األجسام ويسلب األمو

ويتنافس عليها األغبياء والجهالء تنافسهم على الغذاء .  في الهّشيمنتّشار النارافي المجتمعات 

ع أن بعضهم يتعاطاها مقلدًا إخوان موقد نعجب كثيرًا حينما نس ،والكساء والطب والدواء 

ولكن سرعان مايدمن عليها ، وال يصلحون األرضالّشياطين وقرناء السوء الذين يفسدون في 

وتكون العاقبة بعد ذلك  ،الحسرات  ذلك أشديتحسر بعد فيكتوي بنارها ويبكي من عذابها و

بنفسه إلى التهلكة ويعّرضها للموت البطيء ويحفر قبره لقي ُي حسرة وندامة ومن يفعل ذلك

 ُتْلُقوْا َواَل الّلِه َسِبيِل ِفي َوَأنِفُقوْا}: يقول تعالى  ،بيده ويبيع عقله وصحته وماله باتباع شهوته 
 .البقرة سورة( 591){ اْلُمْحِسِنيَن ُيِحُّب الّلَه ِإَّن َوَأْحِسُنَوْا الَّتْهُلَكِة ِإَلى ِبَأْيِديُكْم

(1) 
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 (2) اإلذاعة

 لطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية
 المدمر لمخدراتآثارا

في  ما وسخر له،  األرضوأراد منه أن يعمر ، تقويم  أحسنفي  سويًا اإلنسانلقد خلق اهلل 

العظمى  األمانةه ، ليكون جديرًا بحمل نطوع بنا ا، وجعل مافيه األرضفي  وات وماالسم

 يستطيع ه ، فالمدني بطبع واإلنسانوالجبال ،  واألرضالتي عجزت عن حملها السموات 

القيام بواجب عمارة األرض منعزاًل عن غيره ، ومنفردًا عن اآلخرين ، لذا كان التعاون بين 

ولكن المخدرات . ة الغنى للبّشرية عنها ، الزدهار األمم وتقدمهاأفراد المجتمع ضرور

بسمومها ساهمت في تفكيك وتدهور المجتمعات ، وتعطيل القيام بواجب عمارة األرض 

من  كثيرالراد المجتمع سببت المخدرات وبداًل من أن يزداد التعاون وتتوثق أواصره بين أف،

 .اطيهانتيجة تع اإلنسانيفي السلوك  نحرافاتالا

الموت  همالذين يتعاطون تلك السموم يطعنون أنفسهم وأمتهم بخنجر مسموم يسبب لإن 

لوا أبواب العجز والكسل وعّط أنفسهموالفناء والفقر والجهل والمرض ، فقد فتحوا على 

وقديمًا . في أمة سلمت أجسامها وعقولها  فر إالااليتو اإلنتاجن ألالجسمي والعقلي ، إنتاجهم

 المخدراتسموم  أهلكتهعقل سليم في جسم  وال يوجد" العقل السليم في الجسم السليم  "قالوا 

 وأقعدتوالتبذير ،  اإلسراف، فقد سلبت الغني ماله بسبب  المجتمع، فهي خطر يهدد كيان 

فجعلته مجرمًا لما ، وأذلت العزيز بعد أن اتبع هواه ،قواه  أنهكت نأالقوي عن العمل بعد 

 اإلرادةنت له ارتكاب اآلثام ، وجعلت من قوي وزّي، على الجرائم  اإلقدامسولت له نفسه 

مستهينًا ، والّشعور بالواجب نحو ربه ودينه ووطنه والمجتمع الذي يعيش فيه  لإلحساسفاقدًا 

 . بعرضه وكرامته 

ثوب الخزي  وألبستهمالجرائم  إلىوالقيم فقادت ضحاياها  باألخالقالمخدرات  أضرتلقد 

 .الفقر والجهل والمرض  أبوابوفتحت عليهم  والعار

 .نسأل اهلل تعالى أن يكفي بالدنا وشبابنا ّشرها ، إنه ولي ذلك والقادر عليه  
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 ( 3) اإلذاعة

 لطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية
 الصالح  تختار الرفيقكيف 

 

جنود مجندة ، يقود  واألرواححبه ، ايتأثر بجليسه فهو مجبول على االقتداء بص اإلنسان

يوفقه لصحبة  إننعم اهلل على العبد  أعظمده  ، ومن ّض لىإأوالخير  إلىبعضها بعضًا 

يعتبر بقرينه ،  إن، وحسب المرء  وال تحصىتعد  ، وثمرات الصحبة الصالحة ال األخيار

يلة ، لها فضائل جل الطيبة والصحبةفالخير الذي يصيب العبد من جليسه الصالح عظيم 

  . اآلخرةوثمرات متعددة يسعد بها المرء في الدنيا وينعم بها في 

،  أصحابًاالعزم من الرسل اتخذوا لهم  أولو فاألنبياء،  اإلسالموالصحبة لها شأن كبير في 

 ِإْذ َيُقوُل ِلَصاِحِبِه اَل َتْحَزْن ِإَن الّلَه} قال تعالى   ،اتخذ له صاحبًا في حياته  فنبينا محمد 

أخي  ، ولكن ًمن أمتي خلياًل التخذت أبا بكر كنت متخذا لو) ويقول  سورة التوبة( 49){ َمَعَنا 

 . رواه البخاري( وصاحبي 

 مثل الجليس الصالح والجليس السوء بّشيء محسوس وظاهر ، كٌل لألمة وقد ضرب 

أن : نه عن أبي موسى األشعري رضي اهلل ع ،يدرك أثره وعاقبته ومقدار نفعه أوضرره 

الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير ، فحامل مثل  إنما: )قال  النبي 

 إن إما، ونافخ الكير  ةتجد منه  ريحًا طيب نأ وإما ،تبتاع منه  إن وإمايحذيك ،  إن إماالمسك 

 . مسلم رواه ( خبيثةتجد ريحًا  إن وإمايحرق ثيابك ، 

والورع  األخالقالخير والمرؤة ومكارم  وأهلة مجالسة الصالحين ففيه فضيل: )قال النووي 

يكثر  أوهل البدع ، ومن يغتاب الناس أالّشر ، و أهل، والنهي عن مجالسة  واألدبوالعلم 

 (.المذمومة  األنواعفجره وبطالته ، ونحو ذلك من 

 األصحاب اشتمل هذا الحديث على الحث على اختيار: ) عبد الرحمن السعدي  الّشيخوقال 

: الجليس الصالح  أنبهذين المثالين فبين  الصالحين ، والتحذير من ضدهم ، ومّثل النبي 

 ( .الذي تنتفع بما معه من المسك في مغنم وخير ، كحامل المسك  نتأومعه  أحوالكجميع 

ة قرناء السوء رومض واألخالقجليس السوء فله تأثير على الدين والسلوك واآلداب  اأّم

بنافخ الكير الذي ينالك أذاه على كل  وضررهم متجدد في صور شتى ، لذا شبهه ،  ظاهرة

، ويزين لصاحبه المعاصي واآلثام فاحذري رفيقة سوء وشّرلكل حال ، فرفيق السوء يدعوك 

*  الَرُسوِل َسِبيًلاَخْذُت َمَع َوَيْوَم َيَعُّض الَظاِلُم َعَلى َيَدْيِه َيُقوُل َيا َلْيَتِني اَت}: السوء يقول تعالى 

 سورة الفرقان( 22) (22) {ْم َأَتِخْذ ُفَلاًنا َخِليًلاَيا َوْيَلَتى َلْيَتِني َل
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 الورشة األولى 

 لطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية

 

إن تعاطي المخدرات يتعارض مع مقاصد الّشريعة اإلسالمية فيما يتعلق ـ 

التي حرصت الّشريعة ، على الدين والعرض والنفس والمال والعقل  المحافظةب

 .فظة عليها ايتها والمحاعلى حم اإلسالمية

 

الدين ) ر على ني كيف يكون أثر المخدرات المدّمبّيمتعاونة مع مجموعتك 

 .( والعرض والنفس والمال والعقل 
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 الورشة الثانية

 لطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية

 

أعطى ديننا اإلسالمي أهمية قصوى للوقت وأكد على االهتمام به والعناية 

فلقد أقسم سبحانه في كتابه الحكيم بمفردات الوقت وبعّض أجزائه ، باستغالله 

وقات م األعلى اغتنا وقد حّث نبينا ، كالليل والنهار والفجر والصبح والعصر 

التزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى ))  عليه سالمهيقول صلوات اهلل و

عن عمره فيم أفناه ، وعن شبابه فيما أباله ، وعن ماله من أين : يسأل عن خمس 

 .صحيح   رواه الترمذي وقال األلباني ((اكتسبه وفيم أنفقه ، وماذا عمل فيما علم 

 

 .وأثره في حياة المسلم  ع مجموعتك أهمية الوقتعلى ضوء ما سبق ناقّشي م
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 الورشة الثالثة

 لطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية

 :يقول الّشاعر 

 ل وسل عن قرينهأعن المرء ال تس          

 فكل قرين بالمقارن يقتدي           

واإلنسان بحكم طبعه يتأثر بصديقه ، للصداقة تأثيرها العظيم في نفوس األصدقاء 

وتعرف ، أخالقه  مرء إنما توزنوال، ويكتسب من أخالق قرينه وخليله ، وجليسه 

ما من شيء أدل : "بن مسعود ـ رضي اهلل عنه ـ يقول ا، شمائله بإخوانه وأصدقائه 

 " من الصاحب على الصاحب  على شيء

 

على ضوء ذلك ناقّشي مع مجموعتك أثر الصحبة الصالحة والصحبة السيئة في 

 .سلوك األفراد 
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 الورشة الرابعة

 لطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية

 

سبب رئيسي لتفّشي تهديد ألمن الوطن ، وضرب القتصاده فهي  ..المخدرات 

الجريمة في المجتمع ، ألن مدمنها يكون مستميتًا في الحصول على المال من أي 

مصدر ، وبأي وسيلة ليحصل على قيمة المخدر ، حتى لو اقتضى ذلك ارتكاب 

 .الجرائم بّشتى صورها وأنواعها 

سبق ناقّشي مع مجموعتك أثر المخدرات على أمن الوطن  على ضوء ما

 . هستقراراو
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.................................................................................................. 
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 ورشة خاصة بالمرحلة االبتدائية

 

إنما مثل الجليس ))  :قال  أن النبي  : عن أبي موسى األشعري رضي اهلل عنه 

،  فحامل المسك إما أن يحذيك، الكير الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ 

ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك ، وإما أن تجد منه ريحًا طيبة ، وإما أن تبتاع منه 

 .رواه ومسلم  ((وإما أن تجد ريحًا خبيثة ، 

 

الجليس  من ى ضوء الحديث الّشريف عددي صفات كٍلمتعاونة مع مجموعتك وعل

 .الصالح والجليس السيئ
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........................................................................................ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 19 - 

 اململكة العربية السعودية

 وزارة الرتبية والتعليم  

 تعليم البنات     

 وكالة التعليم البنات 

 اإلدارة العامة للتوعية اإلسالمية

 

 

 

 

 حماضرة

 املخدرات آفة العصر
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 لرحيمالرمحن ا بسم اهلل

 .وعلى آله وصحبه أمجعني نا حممدعلى أشرف األنبياء واملرسلني نبّي والصالة والسالم 

َيْسَأُلوَنَك َماَذا ُأِحَل } :ل القائ, م علينا اخلبائث وحّر, احلمد هلل الذي أحّل لنا الطيبات 

 .سورة املائدة( 4) {َلُهْم ُقْل ُأِحَل َلُكُم الَطِيَباُت 

الذي حيّرم كل ما يضّرر  اإلنسّراو وييذيّره    , ذي شرع لنا هذا املنهج احلكيم فاحلمد هلل ال 

 صحيح لغريه: رواه ابن ماجه وقال األلباني".الضرر والضرار"  يقول 

 هرض مع مقاصدجاء ألنها تتعا احتريم اإلسالم هلو, واملخدرات من أعظم اخلبائث ضررًا 

وقّرد ببّر    , جسمها وعقلها ونسسّرها  تكاملة يفإجياد شخصية قوية سوية م اليت تستهدف

  .الشخصية وتذهب مبقوماتها هذه مبا ال يدع جمااًل للشك أو املخدرات تضعف 

فمّرا مّرن جمتمّرع توجّرد فيّره إالت وينتشّرر السسّراد        , لقد أصبح  املخدرات آفّرة العصّرر   ف 

ة مّرن شّرباو وفتيّرات    وقد استهدف  براعم األمة الغّضّر  , األخالق وحتدث السوضى وتدمّر

 .وتبعدهم عن دينهم وقيمهم  , وتنهك أجسامهم, وتطسئ نور عقوهلم , تسكريهم  لتشّل

فنحن مستأمنوو على شخصياتهم وأفكّرارهم  , وقد جعل اهلل هذه الرباعم أمانة يف أعناقنا  

 .... وعقوهلم فاملسئولية عظيمة 

 ....واألمانة كبرية 

 .ما يّضره  فعلينا يقع عبء تنشئة هذا اجليل واحملافظة عليه من كّل

وتزعزع أمنّره  , جمتمع  واملخدرات من أعظم األضرار وأشّد األخطار اليت تهدد سالمة أي 

 .هلا واستدراك عظم خطرها وضررها  لذا وجب التنّبه, واستقراره 
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 : تأضرار املخدرا

 خلل يف أي لبنة يّريدي  وأّي, يف بناء اجملتمع لبنة وكل فرد , اجملتمع يتكوو من أفراد 

   :فقال , امليمنني باجلسد الواحد ه عندما شّب  وقد صدق , إلحداث تسكك اجملتمع 

كمثل اجلسد إذا اشتكى عضوًا تداعى لّره  , هم وتعاطسهم ترى امليمنني يف ترامحهم وتواّد))

 .رواه البخاري)) سائر جسده بالسهر واحلمى

وحّره  كّرن  ر ول, ني األحياء وحاله كأنه قتيل ب,  جزء من اجملتمع واملدمن على املخدرات

وحالتّره  , فقد صّرحته واحنّردرت نسسّره     , هو هزيل حنيل شبه مشلولف ,متعلقة جبسده

 .هذه تيبر على أسرته ومن بم على اجملتمع وسالمته واستقراره 

 :ومن هذه األضرار, وعظيمة  خطريةفهي أضرار , فضررها يتناول مجيع جوانب احلياة 

 :ر الدينية األضراـ 1

: واجتناو نهيه يقّرول تعّراىل    لعبادته وامتثال أمرهسبحانه وتعاىل ما خلق اخللق إالت اهلل  

 .سورة الذاريات( 65) {َوَما َخَلْقُ  اْلِجَن َواْلِإنَس ِإَلا ِلَيْعُبُدوِو}

فسّري  , او مّرن أجلّره   بهذا الواجب العظيم الذي ُخلق اإلنسوتعاطي املخدرات يعطل القيام 

الّرذي هّرو أّول   , أعظم مقاصد الشريعة وأمساها أال وهّرو حسّرا الّردين    على  عتداٌءاتعاطيها 

ألنهّرا  , فهي مضيعة للدين , الضرورات اخلمس اليت سعى اإلسالم إىل محايتها ورعايتها 

على الدين الّرذي هّرو    هافآبار , تنايف اليقظة الدائمة اليت يسرضها اإلسالم على قلب املسلم

هنّراك أعظّرم مّرن     خطّررية فهّرل  ة الّردنيا ونعّريم ارخّررة    وينال به سعاد ملسلماما ميلك  أعّز

 ّر:فهيضياعه 

ه عن ذكر اهلل وتدفعه إىل التكاسل عن أداء فرائضه ال سيما تصّدعن ربه ف اإلنساوبعد ّر ت  3

 .هي عماد الدين  الصالة اليت

 .توقع البغضاء و التشاحن بني الناسّر  2
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صومات بني النّراس وإفشّراء األسّررار    يتجلى تأبريها يف هتك األعراض واملشاجرات واخلّر 0

 .وخيانة األمة

 .ة يف اإلنساو وتورث اخلزي والندامة تقضي على اجلوانب اخلرّيّر  4

الرتكّراو   كوو تعاطي املخدرات معصية فإنها تستح الباو للمعاصي األخرى فهي جتّرّر  6

 .كل حمرم 

 ةيف القلب وسّرع  ه ونورًالحسنة ضياء يف الوجإو ل ):اهلل بن عباس رضي اهلل عنه قال عبد 

وإو للسّريئة سّروادًا يف الوجّره و ةلمّرة يف      , يف الرزق وقوة يف البدو وحمبة يف قلوو اخللق

 .(يف الرزق وبغضًا يف قلوو اخللق  القلب ووهنًا يف البدو ونقصًا

 :االجتماعيةاألضرار  ـ 2

فهّرو  , جمتمعّره  صحة السرد وتدهورها يتجاوزه إىل جمتمعه ألو السرد جزء مّرن   اعتاللإو 

ككّرًا  ألو اجملتمع الذي تتسشى فيّره املخّردرات يصّربح جمتمعّرًا مست    , ييبر فيه تأبريًا مدمرًا 

اإلرادة  وغري قادر على مواصلة العطاء ويصّربح أفّرراده ضّرعساء ألنهّرا تّروهن العزميّرة وتشّرلّ       

 .السليمسكري تالعقل وفقداو ال لزوال

 ّر:فهي اعية اجتم ًاخدرات يسبب أضراروعلى ذلك فإو تعاطي امل

 .القيم واملبادئ الشريسة والنبيلة يف اإلنساو واجملتمع وتنشر السساد حتطّمّر  3

ب إليّره الرذيلّرة يف أبشّرع    سقد اإلحساس بالغرية فيصاو متعاطيها حبالة بهيمية حتّبُتّر   2

 يراعي وازع من دين  يف اجلرائم البشعة كل مباهج املتعة والنشوة دوو أوصورها فهو يرى 

علّرى ضّررورة مّرن الضّررورات اخلمّرس الّريت        ءكما أو يف تعاطي املخدرات اعتدا , قأو خل

 "العرض"أولتها الشريعة عناية خاصة فأوجب  صيانتها والدفاع عنها أال وهي 

 يف , كحرمّرة يّرومكم هّرذا   , حّررام  علّريكم  وأموالكم وأعراضّركم  فإو دماءكم : ))  يقول 

 .رواه البخاري (( هذا  يف شهركم,  هذا بلدكم

 كّرّرراع يف ملسّرّريوليتهكثّرّررة حّرّردوث الطّرّرالق فاملّرّردمن علّرّرى املخّرّردرات غّرّرري متحمّرّرل   ّر    0

 در تاركًا أفراد أسرته دوو ينسق موارده لتحصيل ما يتوهم فيه اللذة من خمحيث أسرته,
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دوث مشّراكل وخالفّرات تسضّري إىل الطّرالق يف     إىل حّر  يييد مماتلبية حلاجاتهم الضرورية 

 .أغلب األحياو

اجلرميّرة يف   تسشيلاملخدرات من األسباو الرئيسية  تعّد: ع ائم يف اجملتمانتشار اجلرّر   4

يكوو عاجزًا عن القيام مبا ينسعه و ينسّرع ارخّررين يف أي    عادة ما اجملتمعات,ألو مدمنها

 ويصبح خاليًا من الشعور باملسئولية نتيجة لتعاطيه هلذا الداء اإلنتاج  جمال من جماالت

ميتًا يف احلصول على املّرال مّرن أي مصّردر وبّرأي وسّريلة دوو      ولذلك يصبح مست, اخلطري 

رائم بشّرتى  حتى لو اقتضى ذلك ارتكاو اجلّر , ليحصل على قيمة املخدر ,  وجل أو حياء

 .صورها وأنواعها

 :االقتصاديةاألضرار  ـ 0

من السرد بم األسرة  يف النواحي االقتصادية بدءًا راباطضا بعلى املخدرات يسب اإلدماوإو  

 فإنه يلحق مبجتمعه , أو املدمن إنساو غري منتج  على فعالوة,  ية باجملتمع بأكملهونها

الشّرّرريعة ولّرذلك أمّرّررت  , وبّره يكّرّروو قوامهّرّرا  , خسّرارة كّرّرربى ألو املّرال عصّرّرب احليّرّراة   

كّرره لكّرم    إو اهلل(( : قّرال     عن إضاعتهونه, حبسظه والعمل على تنميته  ةاإلسالمي

  .رواه البخاري  ((كثرة السيالو, ال إضاعة املو , قيل وقال : بالبًا

إضّراعة   اإلدمّراو و, مس اليت ال تستقيم حياة البشرية إالت حبسظّره  فهو أحد الضرورات اخل

 ّر:ري لالقتصاد من نواحي متعددة تدمللمال و 

وهّرو بّردوره السّربيل إىل    , فالعمل عصب التنمية واإلنتاج للمجتمّرع  , انتشار البطالة  ّر   3

والتقليّرل مّرن   , تعاطي املخدرات ييدي على إضعاف القدرة علّرى األداء  و, التقدم والرخاء 

ر حالّرّرة مّرّرن اإلحسّرّراس بالضّرّرياع والشّرّرعوووصّرّرول العامّرّرل املتعّرّراطي أو املّرّردمن إىل , دقتّرّره 

 .بالالمباالة مما ييبر على اقتصاد اجملتمع 

او إىل بل إنه يّريدي باإلنسّر  , وال منسعة منه , يضر اإلنساو  تضييع املال وإهداره فيما ّر 2

 .وتضييع أسرته ومن يعول , والوصول إىل حالة اإلفالس , يف املخدرات  مالهإنساق كل 
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ويف إقامّرة   , مواجهة املخدرات والسّريطرة عليهّرا   ف الدولة خسارة مادية كبرية يفتكلت ّر  0

نشّراء  يف حني لّرو صّررف  هّرذه األمّروال يف إ    ,  املراكز الصحية واملستشسيات لعالج مدمنيها

 .وخلري الوطن لكاو أوىل وأجدى ,  املشاريع

 :األضرار الصحية والنفسيةـ  4

 :ب هالكها قال تعّراىل وعال باحملافظة عليها وجتّن د أمر جّلقاحلياة هبة من اهلل تعاىل و 

 . سورة النساء( 22) {َواَل َتْقُتُلوْا َأنُسَسُكْم ِإَو اللتَه َكاَو ِبُكْم َرِحيًما }

 .ب اهلل وشديد عقابهلغض الكبائر املوجبة قتل النسس من أكرب عّدوُي

آخر على ضرورة من الضّررورات اخلمّرس الّريت دعّرا اإلسّرالم إىل       وتعاطي املخدرات اعتداٌء

 .هلا قتاًل بطيئًا فاملخدرات إهالٌك للنسس وقتٌل, محايتها أال وهي حسا النسس 

لشخص املتعّراطي أو  لوبدنية ونسسية عقلية  يدي إىل عدة أمراضتعاطي املخدرات ي ّوأ كما

تيبر يف أجهزة البّردو   هافقد أمجع  الدراسات على أن , قبل أو يصبح جثة هامدةاملدمن 

ومن حيث املستوى الوةيسي ألعضاء اجلسّرم وحواسّره   , من حيث القوة واحليوية والنشاط 

 .املختلسة 

َمّرَة اللتّرِه اَل   َوِإو َتُعّرد وْا ِنعْ } :يقّرول تعّراىل    , لصّراحبها  القّردرات العقليّرة   فهي تّريبر علّرى  

 سورة النحل( 31) {ُتْحُصوَها 

ز وبّره ميّيّر  ومن أعظم نعم اهلل تعاىل علينا نعمة العقل , فهو قوام اإلنساو , وزينّرة املّررء ,   

 اخلري و الشر والنافع و الضار , وقد أمر اإلسالم حبسا العقل وصّريانته باعتبّراره أحّرد    بني

هى ن:))قال   أم سلمة رضي اهلل عنها عنه , الضرورات اخلمس , ونهى عن كل ما يضّر

 .رواه أبو داود ((مسكر و مسرت  عن كّل رسول اهلل 

مناط نعمة هذا شأنها , وتلك مكانتها يتعني على املتصف بها احملافظة عليها , فهو  إّو 

 سائر خملوقاته وقد كّرمنا اهلل به عن , ووسيلة التسكّر يف الكوو والنسس , التكليف 

َوَلَقْد َكَرْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلَبّرِر َواْلَبْحّرِر َوَرَزْقَنّراُهم ِمّرَن الَطِيَبّراِت      }: تعاىلل اهلل يقو

 سورة اإلسراء( 03) {َوَفَضْلَناُهْم َعَلى َكِثرٍي ِمَمْن َخَلْقَنا َتْسِضياًل
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بّرالعلم   هممحيث كرمنا بين آدم جبميّرع وجّروه اإلكّررام فكّررّ    " وقد ورد يف تسسري السعدي 

   ."والعقل

فينّرزل  , ويعمّرل علّرى إزالتهّرا    , يهّردد هّرذه النعمّرة    تعاطي املخدرات ولو بدوو إدمّراو  و 

 .املتعاطي بنسسه إىل درجة البهائم أو أدنى 
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 :أسباب الوقوع يف املخدرات 

فينبغّري التنبّره هلّرا حتّرى حنّرذر      , رية الوقوع يف شرك املخدرات له أسباو عديدة وكثإو 

 ّر:  ومن أبرز هذه األسباو , منها

اللجوء إليه  ضعف الوازع الديين و ضعف الصلة باهلل وعدم  إّو:ضعف الوازع الديين ّر    3

 بدينه ّزسبحانه يف الشدائد من العوامل اهلامة يف حدوث اإلدماو,فاإلنساو الذي يعت

جّردًا عّرن   نساو امللتّرزم بعيّرد   ذلك أو اإل وسوسة الشيطاو, عن بعيدًاسيكوو  وحيافا عليه

ألو طريق  , بيعًا وال تداواًل وال تهريبًا أو متتد يده إىل املخدر ال ميكن إذ , اإلدماوجحيم 

 .بطريق الشيطاو املخدرات هو طريق الشيطاو وال ميكن لطريق الرمحن أو يلتقي

يعاني الشباو من مشكلة قضاء وق  السراغ مما جيعلّرهم يتجهّروو إىل متضّرية     :راغالسّر   2

وممّرا  ,  أنسسهم وعلّرى اجملتمّرع   الضرر علىباخلطورة و ما تعود عليهم  وقتهم يف أشياء رّب

 السوء يلعبوو دورًا يف جذو ارخّررين إىل تعّراطي املخّردرات    أو أصدقاء ًاءسو يزيد املشكلة

 .كبديل لقضاء وق  السراغ

إو انتشّرار األفّرالم اهلابطّرة وخاصّرة الّريت تّرروج للمخّردرات         :ابطةانتشار األفالم اهلّر   0

درات يف تعرض اجملرم ومروج املخ على تقليد ما تعرضه هذه األفالم,حيث تشجع الشباو

السّراح    ءويف مظهّرر الثّررا   .املطاردة واهلروو مّرن الشّررطة   مظهر بطولي زائف يف عمليات

وقد أجري  دراسة يف , ولة احلصول على الثروة من أقصر الطرق سهالذي يصّور للشباو ب

من األسّرباو الّريت تشّرجع    ّد عأو هذه األفالم ُت  وأببت أحد البلداو العربية على املدمنني,

من املنحرفني كانوا يقلّردوو مّرا يشّراهدوو يف     %02تعاطي املخدرات حيث وجدت أو  على

 .هذه األفالم 

 حب التقليد وحب االستطالع الذي يسيطر على إّو  :ع وحب االستطالحب التقليد ّر  4

 ,تعاطي املخدراتوالوقوع يف  يز قد ييدي بهم إىل اهلاويةياملراهقني من دوو وعي أو مت 

البد من حتذير الن ء من التساهل يف التقليد األعمى وحب االستطالع  ألنه ميكن أو لذلك 

 .يكوو مدمرًا حلياتهم
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والوفّراء  ألسّررة دورهّرا اإلجيّرابي يف الرعايّرة و احلمايّرة والتنشّرئة       ل : األسّرري  تسككالّر   6

اجتماعيّرّرة وغّرّرري ذلّرّرك مّرّرن    ووتعليميّرّرة  بويّرّرةترصّرّرحية و  نمّرّرباحلاجّرّرات األساسّرّرية  

  .لدى أبنائها بري يف تشكيل االجتاهات و القيمكاحتياجات,وتأبريها 

راو طو االضّر فيهّرا أجّرواء التّروتر     يكوو هلا دور سليب إذا مّرا سّراد  وكذلك ميكن أيضًا أو 

 أبنائهم ويتجلى ذلك يف تنشئة  ةالالمباالأو غلب على الوالدين , واخلالفات الزوجية 

 .بعدم متابعتهم واالهتمام بشيونهم وعدم معرفة أصحابهم

ذلك أو بعضّره قّرد يسّرهم يف     كل , وكذلك افتقاد املودة واحلب والتساعل األسري اإلجيابي

 .ونهالذي يعيش عتماد عليها هربًا من الواقع امليمبتعاطي املخدرات واال احنراف أبنائهم

الوالدين بأساليب الرتبيّرة  إو جهل :جهل الوالدين بأساليب الرتبية الصحيحة للطسلّر   5

 ينتج عنه ممالبية رغباتهم يف كل ما يطلبونه يف تدليلهم و ت قد ييدي إىل اإلفراط الصحيحة

األوالد و القسوة عليهم قد يّريدي إىل هّرروو    وكذلك سوء معاملة ,الالمباالة بعواقب األمور

 .إىل تعاطي املخدرات و غريها األبناء من األسرة واندماجهم يف صحبة قد تدفعهم

وأببتّر  عّردة دراسّرات أو    , األصحاو هم جزء غري مباشّرر مّرن األسّررة    :رفقاء السوءّر   0

 حتذير األبناء منهم لذلك ينبغي احلذر من رفقاء السوء و ,  تأبريهم أكرب من تأبري الوالدين

 , إىل املهالّرك فالصّرحبة السّريئة تّردفع السّررد      , ألنهم جيروو أنسسهم و غريهم إىل اهلاوية

ويشّرتد  ,فهم باو من أبّرواو اإلدمّراو   , و تسهيل الوقوع فيهاإليها  الُسبل وذلك بتحسني

السّروء يف   كما يزيد تأبري رفقاء, خطرهم يف مرحلة املراهقة والشباو ألو هلم قابلية التأبري 

نات عاطسيًا عن آبائهم وأمهاتهم فيعتربهم حاالت ضعف الرتابط األسري وابتعاد األبناء والب

فآراؤهم وأفكارهم وتوجهّراتهم  , املراهق أو املراهقة يف هذه احلالة األسرة البديلة عن أسرته 

ا ويعتربهم مالذه يف األزمات ويف مواقف الضّرعف الّريت يكّروو مصّردره    , هي حمط اهتمامه 

 .. األسرة 
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مثّرل   إمنّرا )):مّرن قّرول الّرنيب    أدق لتّرأبري الصّراحب علّرى صّراحبه      ٌفوليس هناك وص

فحامل املسك إما أو حيذيك , ونافخ الكري كحامل املسك  واجلليس السوءاجلليس الصاحل 

وإّما  أو حيرق بيابكونافخ الكري إما  أو جتد منه رحيًا طيبة, وإما , إما أو تبتاع منهو, 

 . رواه مسلم(( رحيًا خبيثة جتدأو 

فعلّرى   , فبعض الشباو يضلوو الطريق و يقعوو يف شراك املخّردرات بسّربب رفقّراء السّروء    

بصّرحبتهم  ينتسعّروو  اختيّرار األصّردقاء الصّراحلني الّرذين       ةالناشّرئة بضّررور  تبصري  املربني

ب جاعلني نصّر , ويبتعدوو عن رفقاء السوء الذين الجينوو من مصاحبتهم إال سوءًا و هالكًا

 .رواه أبو داود((على دين خليله فلينظر أحدكم من خيالل  الرجل))  أعينهم حديث النيب 

أو مّرع   ارج مبسّرردهم , اخلّر السّرما  لألبنّراء بالسّرسر إىل     إو : سسر األبنّراء إىل اخلّرارج  ّر   1

عّرن رقابّرة    ًااملخدر بعيّرد  صحبة سيئة من األسباو اليت تسهل هلم إمكانية احلصول على

 .األهل 

 , ةاحملافظ جمتمعاتناصائب اليت ابتلي  بها هي من أخطر املو : الوافدةعمالة الّر  2

بّراع   لّرهم ف, وو فيها تقاليّردهم وعّراداتهم   إىل األسر اليت يعيشمال األجانب حيث ينقل الع

 .طويل يف تهريب املخدرات والرتويج هلا
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 : أساليب الوقاية من املخدرات

ح  أو عدد ضحايا املخدرات يف العام يف هذا القّررو يعّرادل   ية معاصرة أوضبيف دراسة أجن

ًا واحّرد  ًاوكشس   هذه الدراسّرة أو شخصّر  , عدد ضحايا احلربني العامليتني  األوىل والثانية 

ف عندها ووهذه نسبة عالية تدعونا إىل الوق , يف العام يتعاطى املخدرات ًابالبني شخص من

 . ومراجعة أنسسنا 

 ّر بواجبنا حق القيام ؟ هل قمنا ّر كمربني 

 .بعظم األمانة اليت حيملها, عظيم فواجب املربي 

إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إالت من أخذها حبقهّرا وأدى الّرذي   : ))  يقول 

  .رواه مسلم (( عليه فيها 

سيولة عّرن  فكّل واحدة مّنا م, فهي أمانة ملقاة على عواتقنا شئنا أم أبينا .. نعم إنها أمانة 

 ..إحسانها وتقصريها 

سّربب كّرّل    فسقد اإلخّرال  , خنلص النّية  وأو,  نستشعر عظم هذه املسيولية لذا ال بّد أو

فّرإو اهلل عّرز وجّرل    , من سّره أو يكمل له عمله فليحسّرن نيتّره   "قال بعض السلف , بالء 

 ."يأجر العبد إذا حّسن نيته حتى باللقمة

عّرن  سئولية اليت نضّرطلع بهّرا لكّري ننّرأى ببناتنّرا وأبنائنّرا       وما امل !فما الواجب املنوط بنا ؟

 !الشرور واألخطار احملدقة بهم ؟

 : ما يلي  تهماتقنا لوقايوإو أبرز الواجبات اليت تقع على ع

  : ـ تنمية الوازع الديين1

وحتقيقها ملصاحل إو التمسك بالدين اإلسالمي وبياو كمال الشريعة اإلسالمية ومسوها, 

إىل االلتزام بأحكام اإلسالم ,  يعترب من أقوى األسباو اليت تدفع اإلنساولسة,العباد املخت

 منه على احملافظة على مصاحله  , حرصًاار بأوامره, واالنتهاء عن نواهيهواالئتم
   

 

 وقد ذكرت هذه الدراسة يف ندوة ألقي  عن خطر املخدرات على السرد واجملتمع للرائد عثماو العساف 
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اْلَيْوَم َأْكَمْلُ  َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُ  َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُ   }:األخروية,قال تعاىل الدنيوية و

 ( . 0: املائدة) {َلُكُم اإِلْساَلَم ِديًنا 

: قال تعّراىل . اجلانب عناية خاصة, وركزت عليه تركيزًا شديدًا لذلك عني  الشريعة بهذا

  ( 0/2: الشمس) {َقْد َأْفَلَح َمن َزَكاَها* َفَأْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها * َوَنْسٍس َوَما َسَواَها }

فتنميّرة الّروازع   ,  مهمًا يف تربية الن ء تربية سليمة و الرتبية والرعاية الدينية تلعباو دورًاإ

 اليت تساعد يف القضاء على  مشّركلة املخّردرات   األمورالديين لدى الناشئة يف الصغر من أهم 

للضّريق والشّردائد يف األزمّرات املسّرتحكمة مّرن       معند تعرضه حيث الجيد الناشئة أكثر أمانًا

َوَأَو َهّرَذا ِصّرَراِطي ُمْسّرَتِقيًما َفّراَتِبُعوُه َواَل     }: قّرال تعّراىل  ,سال  الدين وسلك الطريق املستقيم 

 ( 360: األنعام) {ِبِه َلَعَلُكْم َتَتُقوَو َتَتِبُعوْا الس ُبَل َفَتَسَرَق ِبُكْم َعن َسِبيِلِه َذِلُكْم َوَصاُكم

وعلينّرا يقّرع   , السّر والعلّرن  فال بد من مراقبة اهلل يف , فالعقيدة الصحيحة أساس كِل خري 

وعلينّرا إيقّراة رو    , توجيه الناشئة بوجوو مراقبة اهلل تعاىل يف كّرل وقّر  ويف كّرل مكّراو     

َيا ُبَنَي ِإَنَها ِإو }: يقول تعاىل , وعال  والشعور بواجبهم جتاه ربهم جّل, عندهم  ةاملسيولي

 َتُك ِمْثَقاَل َحَبٍة ِمْن َخْرَدٍل َفَتُكن ِفي َصْخَرٍة َأْو ِفي الَسَماَواِت َأْو ِفي اْلَأْرِض َيْأِت ِبَها الَلّرُه ِإوَ 

ْم َأْيَن َما ُكنُتْم َوالَلّرُه ِبَمّرا   َوُهَو َمَعُك } :قول اهلل تعاىل وليكن ,  سورة لقمّراو ( 35) {الَلَه َلِطيٌف َخِبرٌي

 . آية ترتّدد دائمًا على مسامعهم حتى يستشعروا قرو اهلل منهم,  سورة احلديد( 4) {َتْعَمُلوَو َبِصرٌي

ِل َوَلَقْد َخَلْقَنا اْلِإنَساَو َوَنْعَلُم َما ُتَوْسِوُس ِبِه َنْسُسُه َوَنْحُن َأْقّرَرُو ِإَلْيّرِه ِمّرْن َحْبّر    }: قول تعاىل ي

 سورة ق( 35) {اْلَوِريِد

واليت تثب  أمسّراء اهلل وصّرساته والّريت حيّريط بهّرا      , هذه اريات ونظرياتها كثري يف القرآو 

كّرل هّرذه   , ى ويغضّرب ويرضّرى ويثيّرب ويعاقّرب     فهو سبحانه يسمع ويّرر , عال عباده بأف

األسّراليب  الناشئة بشتى الدالالت واملقتضيات ألمساء اهلل وصساته ال بّد أو تتأصل يف نسوس 

, اهلل يف الكّروو  أو الربط مبجريات التاريخ وسنن , ماوجداني يف درس مثل تسعيل هدف , 

 .البي   وأوقد يكوو تعميق ذلك إبر موقف أو حدث يف املدرسة , أو القصة 

 . وإمياو راسخ, حينها يكوو السلوك نابعًا عن عقيدة بابتة 
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 : ـ الصحبة الصاحلة 2

 وهّرذا أمّررٌ  ,ه دوو خمالطة ارخرين بعه ال يستطيع أو يعي  مبسردإو اإلنساو اجتماعي بط

 ره باهلل إذا نسي , وتقّوم فليخرت لذلك صحبة طيبة صاحلة تذكت, وضرورة حتمية  واقعٌي

اعوجاجه إذا اعوج وتنصح له , فيعتز بهم  وحيافا على أخوتهم , ويرفض مصاحبة ورفقة  

والصّراحب كمّرا يقولّروو     , الصّرحبة البّرد أو تّريبر    ألو , العصاة والسساق املعرضني عن اهلل

 ( 22: النجم ) {َفَأْعِرْض َعن َمن َتَوَلى َعن ِذْكِرَنا َوَلْم ُيِرْد ِإَلا اْلَحَياَة الد ْنَيا}: قال تعاىل , ساحب 

علّرى ديّرن خليلّره فلينظّرر      الرجّرل : ) حيّرث علّرى ذلّرك    وهديه ما ويف توجيهات النيب 

 أبو داودرواه ( أحدكم من خيالل 

 .السوء ورفقة اخلري فيما تأتي به كل واحدة منهما  رفقةوشتاو بني 

ألنسسنا وأبنائنا صحبة ميمنة صّراحلة ليكتسّرب كّرل واحّرد مّرا ينمّري        تارفما أجدرنا أو خن

اخللق الرفيع , ولتكن شخصيته ويقومها  من اإلمياو املشرق والعلم النافع واألدو السامي و

حتى التكوو ندامة وحسرة يوم , احلي ويف املدرسة ويف العمل  صحبة طيبة يف هذه الصحبة

 .القيامة 

  (50:الزخرف) {اْلَأِخَلاء َيْوَمِئٍذ َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض َعُدٌو ِإَلا اْلُمَتِقنَي}: قال تعاىل 

, وتشّرجيعهم علّرى هّرذه الصّرحبة     , فال بّد من السعي يف تهيئة الصحبة الطيبّرة للناشّرئة   

, وبأسلوو يعتمد علّرى احلكمّرة   , عن الصحبة السيئة بطريقة غري مباشرة  وإجياد البديل

فهذا , اختيار أصدقائهم أو نقد تصرفاتهم الوقوف ضد  الن ءواملهارة ؛ ألو من خصائص 

 .ييدي إىل التمسك بهم 
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  : وقت الفراغ بالنافع استثمار - 3

نهّرا سّرواء داخّرل املدرسّرة يف     ماأحوجنّرا إىل حسظهّرا واالسّرتسادة م   ... إنها بروات مهّردرة  

 ..أو خارجها , حصص االحتياط وغريها 

ومبّرا يبّصّررهم   , من استغالهلا مبا يعود على الناشئة بالنسع يف أمور دينهم ودنياهم  بّدفال 

 ....وحيذرهم من أمور تضّرهم وتسسد عليهم دينهم ودنياهم 

َمّرا َخَلْقّرُ  اْلِجّرَن َواْلّرِإنَس ِإَلّرا      َو}: لعبادتّره يف هّرذه الّردنيا, قّرال تعّراىل       خلقنافاهلل تعاىل 

اَلِذي َخَلَق } :وَضَرَو لنا َأَجاًل يف الد نيا؛ ابتالًء واختباًرا , قال تعاىل  ( 65: الذاريات) {ِلَيْعُبُدوِو

 فبانقضاء العمر نصل  (2 :امللك )  {اْلَمْوَت َواْلَحَياَة ِلَيْبُلَوُكْم َأي ُكْم َأْحَسُن َعَمًلا َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَغُسوُر

إىل النهاية , فاألوقاُت سريعة الَزوال, متر  أسرع مَن الَسحاو, وينقضي الوق  مبا فيّره ,  

ما يعود علينا  باخلري والسعادة يف الد نيا وارخرة, فإو َأَبر العمل  و ألبنائنا فلنخرت ألنسسنا

: -َجَعَلَنّرا اهلل مّرنهم    -َعداء يّروم القيامّرة   يف الد نيا عائٌد علينا ال حمالة؛ هلّرذا ُيقّرال للس ّر   

 (24: احلاقة) {ُكُلوا َواْشَرُبوا َهِنيًئا ِبَما َأْسَلْسُتْم ِفي اأَلَياِم اخَلاِلَيِة}

 نعمتاِو مغبوٌو فيهما كثرٌي مَن الناس؛ الِصَحة,):قال النيب : قال وعِن ابن َعَباس 

 .رواه البخاري( والسراغ

 فاِرًغا, صحيَح البدو, وم يستثمْر ذلك فيما ينسعه فهو املغبوو, فالد نيا فاملرء إذا كاو 

َمْزرعة ارخرة, وفيها التجارة اليت يظهر رحبها يف ارخرة, فَمِن اسّرتعمل فراغّره وصّرحته    

يف طاعة اهلل, فهو الرابح, وَمِن اسَتْعَمَلُهَما يف معصية اهلل فهو اخلاسّرر؛ ألَو السّرراغ يعقبّره    

الصحة يعقبها املرض, ولو ُمِتَع الشخص بالصحة والعمر َفَمَآُله اهَلَرم, وهو مّرانع  الشغل, و

 .من كمال العمل

فّرإذا م  , سراغ مبّرا ينسّرع  الفمن أعظم النعم اغتنام األوقات مبا يعود بالنسع واستغالل أوقات 

 والغنّرى  مع حدة الشّرباو   فالسراغ, ُشغل مبا يضر يف الغالب , ُيشغل وق  الناشئة بالنافع 

 :وميل النسس إىل اهلوى مسسدة للناشئة  

 ةَمْسَسَد  َأي   ِلْلَمْرِء ٌةَمْسَسَد       ةَواجِلَد َوالَسَراَغ َشَباَوال ِإَو
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ويعّد توجيه طاقّرات الشّرباو حنّرو اسّرتثمار أوقّرات فّرراغهم أمّررا هامّرا جّردا يف مكافحّرة           

 .املخدرات والوقاية منها 

فأوقّرات السّرراغ مّرثال يف آخّرر     , ٌة تعّرود علّرى الناشّرئة بّرالَنسع     كما أّو هناك أنشطٌة متنوعّر 

اأُلسبوع, أو يف آخر العام, ُفرصٌة يسّرتثمرها املسّرلم يف أداء مّرا م يّرتَمَكن مّرن أدائّره أبنّراء        

وَمّرْن  , بالدورات النافعة وقراءة الكتّرب املسيّردة    االلتحاقانشغاله بالعمل أو الِدراسة, مثل 

استه بعُض األعمال الصاحلة, فإَو اإِلَجازة فرصٌة لتعويض مّرا فّرات؛   فاَتُه أبناء عمله أو در

كأداء العمرة, أو طلب علم, أو ِحسا ما َتَيَسَر ِمْن كتاو اهلل, أو الِصيام, أو غري ذلّرك مّرَن   

 .األعمال الصاحلة

 :التوعية بأضرار املخدرات ـ4

الوباء اخلطّرري يعرضّرهم   املخدرات خطر عظيم يهدد سالمة وأمن أي جمتمع واجلهل بهذا  

والتعريّرف بأضّررارها وأمراضّرها تزيّرل الغمّروض وتصّرحح        افالتوعية بهّر , للوقوع يف شراكه 

 ومن جيهل يقع , األفكار اخلاطئة اليت يروجونها عن املخدرات فمن يعرف يأمن الشرور 

َو ِبّراْلَمْعُروِف َوَتْنَهّرْوَو َعّرِن    ُكنُتْم َخْيَر ُأَمٍة ُأْخِرَجْ  ِللَناِس َتْأُمُرو}: واهلل تعاىل يقول ,  افيه

 (333: آل عمراو) {اْلُمنَكِر َوُتْيِمُنوَو ِباللتِه 

والتوعية بأضرار املخدرات والتحذير منها تدخل يف باو األمر باملعروف والنهي عّرن املنكّرر    

 . الذي حازت به األمة اإلسالمية اخلريية على بقية األمم 

وتعريسهم بّرأنواع السّرلوك املنحّررف ومنّره تعّراطي      , وسلوكيًا  فتوعية الناشئة وتثقيسهم أمنيًا

وسبل التصدي له ومقاومته وكذلك تبصريهم بعواقبّره  , املخدرات وأسبابه وجماالته ونتائجه

  واملربياتورة حتمية تقع على عاتق املربني وعقوباته وآباره السلبية على السرد واجملتمع ضر

البيّرّر  واملدرسّرّرة لتوعيّرّرة اجليّرّرل مّرّرن االنسّرّرياق وراء وحيتّرّراج ذلّرّرك األمّرّرر إىل التعّرّراوو بّرّرني 

 .وإةهار موقف اإلسالم من هذا الوباء اخلطري وخماطره, الدعايات الكاذبة 

 ذلك الدور يتمثلو ميبر يف إرشاد وتوعية الناشئة بأضرار املخدرات هلا دور تربوي  ربيةفامل

 تصرفات غري السوية يف رصد أعراض االحنراف املبكر وتشخيص بعض بوادر السلوك وال
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فاملدرسّرة   غريهّرم مّرع   ماملدرسّرية وعالقّراته   ماليت تصدر من بعض الناشئة خّرالل مسّرريته  

مطالبة بالتصدي ملواجهّرة بعّرض البّروادر السّرلوكية غّرري السّروية وحماولّرة تطويقهّرا قبّرل          

ب وذلك باستخدام األساليب املناسبة من التوجيّره الطيّر  ,استسحال آبارها وتعذر معاجلتها 

و كلما كان  الوسائل مّريبرة   االقرآو والسنة والشواهد الواقعية ألضرارهحة املدعمة بوالنصي

استغالل  ربيةوعلى امل,  الوقاية من املخدراتا يدركه الناشئة ساهم ذلك يف ة وقريبة ممتقوّي

الصّرحية  وضّررارها وآبارهّرا  الدينيّرة    ألتوعيّرة ب لكل فرصة مناسّربة خّرالل العّرام الدراسّري     

لتوعيّرة بأضّررارها لّرئال يقّرع     لواستغالل فّررتة االختبّرارات   , هاوغري ةتماعيواالج والنسسية

 .ذاكرة معلى أنها حمسز ومساعد للالناشئة فريسة ملن يّروج هلا 

 :الناشئة ـ مراقبة 5

 كّرٌل يقّروم بّردوره يف مكانّره     ,  دين واملّرربني إو مراقبة الناشئة مسّرئولية مشّررتكة بّرني الوالّر    

 رواه البخاري .....(ول عن رعيته كلكم راع وكلكم مسئ: ) يقول 

, وهل تسري وفق النمط الطبيعّري   مويقظته موأوقات نومه ئةشامالحظة سلوك الن فال بّد من

ومّرع تقّرنني   ,  اخل.. مأو هنّردامه  مأو صّرحته  معالقّراته  علّرى هناك طارئًا غري معهود  أم أّو

ذلّرك   مصّراحبة  , مع مهلُتصرف األموال املعطاة  العطاء  املادي بقدر احلاجة , ومعرفة أين

مع ضّررورة إعطّرائهم احلّرق يف    ,يسسر ذلك بالعقاو  هتمام لئالواال احلب واالحرتام شاعرمب

 .احلوار اإلجيابي األسري التعبري عن آرائهم ضمن

كما على املعلمني واملعلمات مراقبة سلوك الناشئة من حيّرث تّردني مسّرتواهم التحصّريلي أو     

وحماولة معرفة األسباو اليت أدت إىل ذلّرك  , الذهين  همشرود أوكثرة غيابهم عن املدرسة 

فريسة سهلة وضّرحية جديّردة مّرن ضّرحايا     حتى ال يكونوا , لتتم معاجلتها حبكمة وحنكة 

 .املخدرات 

فّرال بّرّد مّرن زرع الثقّرة يف     , وهنا ال بّد أو نشري إىل أّو املراقبّرة واملتابعّرة وحّردها ال تكسّري     

بّرل يكونّروو    ,خارج املنزل وخيسونها عن والّرديهم   يعملوو أعمااًل نسوسهم فذلك جيعلهم ال

 تسهمًا لوجهة نظر وهذا ال حيدث إالت إذا أبدى املربوو , صرحيني معهم حتى يف األخطاء 
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 , حّردث معّره وم ُيسّرارع إىل عقابّره    وق  وُتحبيث لّرو وقّرع الناشّرئ يف خطّرأ ُنّر     , الناشئة 

اء يف ةّرل تطّرور وسّرائل    ابية جتاه األبنّر جيوتتأكد املتابعة اإل, امل األمثل تعامل معه التعفُي

 . االتصال وانتشار السضائيات والشبكة العنكبوتية واقتحام وسائل اإلعالم لكّل شيء

وهنا نشري إىل منحى إصالحي تعزيزي مع الشباو يقوم على بناء وتعزيز قّردرات الشّرباو    

وتسّرهيل سّربل   , وتبصّرريهم بّردورهم االجتمّراعي العّرام,      السكرية واالجتماعيّرة والسّرلوكية  

 بالشباو واألطسال, وأو نساعدهم يف زيادة   ينبغي أو تزداد بقتناف , اإلجناز واإلسهام هلم

وال بد من اإلسهام يف تنشئة جيل قوي وابق من نسسه, يسعى أكثّرر حنّرو   . بقتهم بأنسسهم

ويتحمل بعض املسّرئوليات داخّرل أسّررته ويف حمّريط جمتمعّره       ,حتقيق إجنازات إجيابية

 .ككل 

ن ا ما تهيأ ألولئك األوالد مجيعا من الذكور واإلناث مالحظة واعية مسّرتمرة مّرن الوالّردي   وإذ

 طيبة صاحلة ميمنة , فإننا نرجو بذلك أو يكونوا من  ةوتربية قومية ألخالقهم , وصحب

إال مّرن  : إذا مات اإلنساو انقطع عنه عمله إال من بالبّرة  : )األبر الباقي لإلنساو بعد موته

 .رواه مسلم ( أو ولد صاحل يدعو له. أو علم ينتسع به . صدقة جارية 

َيّرا َأي َهّرا اَلّرِذيَن آَمُنّروا ُقّروا َأنُسَسّرُكْم       } :للنجاة من النار كما قال تعّراىل  ولعل هذا أيضا سبيٌل

وَو الَلّرَه َمّرا َأَمّرَرُهْم    َوَأْهِليُكْم َناًرا َوُقوُدَها الَناُس َواْلِحَجاَرُة َعَلْيَها َمَلاِئَكٌة ِغَلّراٌة ِشّرَداٌد َلّرا َيْعُصّر    

  (5: التحريم) {َوَيْسَعُلوَو َما ُيْيَمُروَو

 :الدعاء/ 5

ومثة عبادة هي صلة العبّرد  , ه وموالهاحلاالت ال يزال امليمن خبري ما تعلق قلبه برّب ويف كل

فيّره  , وراحة نسسه أال وهّرو الّردعاء الّرذي هّرو مّرن أعظّرم العبّرادات       , وهي أنس قلبه, هبرّب

موعودة بإذو , ورة يف دعائكمأج  وأنِ , ويظهر صدق اإلمياو, خال  واخلشوعيتجلى اإل

 .باإلجابةاهلل 
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وأو جيعلهم هداة مهتّردين غّرري ضّرالني    , فلنلح بالدعاء بأو حيسا اهلل أبناءنا من كل سوء 

ُكّرْم ِإَو  َوَقاَل َرب ُكُم اْدُعوِني َأْسّرَتِجْب لَ }: قال تعاىل , ولنتحر أوقات اإلجابة , وال مضلني 

 (.53: غافر) {اَلِذيَن َيْسَتْكِبُروَو َعْن ِعَباَدِتي َسَيْدُخُلوَو َجَهَنَم َداِخِريَن

 .وصلى اهلل وسّلم على نبّينا حممد وعلى آله وصحبه وسّلم  نسأل اهلل تعاىل أن حيفظنا وإخواننا من كّل شّر

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


