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 (برنامج المخدرات خطورة أمنية ومجتمعية )     

 لم يتم تنفيذ هذا البرنامج ، هذا العام  ، لتنفيذ برنامج االمن مسؤوليتنا ونفذ : مالحظه           

 الفصل الدراسي الثاني لعدم وصول  هـ 1141-1141هذ البرنامج  عام                            

 (  برنامج المخدرات                               

 يوم  11       : مدة البرنامج 

 هــ 1141/  6/  14إلى  1/  11من 

 : الهدف العام 

 .التوعية بخطر المخدرات                

 : األهداف التفصيلية 

 .بيان التحديات التي تواجهها الملكة العربية السعودية من خطر المخدرات  .1

 .لى تحقيقها الشباب ألوطانهم توضيح التطلعات التي يسعى إ .2
التحذير من المشكالت األسرية التي تؤدي إلى انحراف الشباب ووقوعهم في شراك  .3

 .المخدرات 

 .استشعار نعمة العقل الذي يميز اإلنسان عن غيره بالحفاظ عليه من كّل ما يضره  .4

 .التحذير من قرينة السوء ، والحرص على القرينة الصالحة  .5

 .يه الطالبة حين تقع في أي مشكلة بيان من تلجأ إل .6

 .التوعية بأضرار المخدرات على الفرد والمجتمع  .7
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 حماضرة

 "ليست املخدرات حالً للمشكالت " 

للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 
هـ1341/1341

 

 التربية والتعليم  ةزارو

 البنات تعليم

 وكالة التعليم

 اإلسالمية للتوعيةعامة اإلدارة ال
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 " المخدرات خطورة أمنية ومجتمعية"  مطوية
 

الحمددد اا الحمدديم فدد، لددرع فالعليل فدد، سددلطان فأحر الطيبددات وحددرم الخبا عفو ددل  اا وبددار  علدد     

 :أما بعد ...  عبده المصطف  خاتم األنبياء محمد بن عبد اا وعل  آل  و حب  ومن وااله

الخيرفواسدتخلف  سدبحان  وتعدال  لعمدارة األر ف      لقد خلق اا اإلنسان وجّمل  بعقر يهدي  ويرلدده للد   

ولقد عن، الشارع الحميم بالعقر عناية فا قة فأوجب حفظ  عن كدر مدا يد عر علد  سدالمت  وحدرم كدر مدا         

يضعف  ألن العقر مناط التمليف وب  يميل اإلنسان بين المصدال  والمفاسددفوالعقر ألدرف مدا ميدل اا بد        

 .وتذهب ففما قيمة اإلنسان مت  أ يب ف، عقل  وفمره اإلنسانفو المخدرات تصيب العقر

لن المخدددرات ليسددك مشددملة فرديددة وال تدداهرة اجتماعيددة عارطددةف ولمنهددا خطددر عظدديم ومأسدداة كبيددرة    

تتمدداتف الجهددود إليجدداد الحلددوب المناسددبة لهددا فوالعددالا المفيددر بالقضدداء عليهافوالحددد مددن خطورتهددا            

ا عل  قوة اإلنسان فوتنهك  حت فوتجعل  لقمة سا غة لألمدرا   وانتشارها بين الناس ألنها تقض، تمام

الت، ت دي ب  ف، نهاية المطاف لل  الهال  والضياع والدمارف وليس هذا فحسب بدر لن لهدا آعدار أخدر      

وطددياع األفرادفوانهيددار  م سددفة ونتددا ج عديدددة م لمددة تظهددر فدد، زعلعددة أمددن المجتم فوتفمددك األسددر   

 . ا وحضارياالمجتم  أخالقيا واقتصادي

لن تعاط، المواد المخدرة تشر المجتم  وتضر بأخالق  واستقراره وأمن  ومصادر عيشد  فتظهدر آعارهدا    

 .جلية عل  الفرد واألسرة واقتصاد المجتم  

 :أعر المخدرات عل  الفرد   

ة و يجعلد   لن تعاط، المخدرات يحطم لرادة الفرد وذلدك ألند  يفقدد الفدرد كدر القديم الدينيدة واألخالقيد         -1 

يتعطر عن عمل  وتعليم  مما يقلر لنتاجيت  ونشاط  اجتماعيًا وعقافيدًا ويهمدر أداء واجباتد  ومسد وليات      

 .وتجعل  يفتقر لل  الحماس واإلرادة ألداء واجبات  

يدد دي تعدداط، المخدددرات للدد  عدددم القدددرة علدد  لقامددة عالقددات طيبددة مدد  ا خددرين وال حتدد  مدد               -2

لل  سوء العالقة اللوجية واألسدريةفمما يددف  للد  تلايدد احتمداالت وقدوع الطدال          نفس فكما ت دي أيضا

 .وانحراف األطفاب

المخددرات تد دي للد  نبدذ األخددال  وفعدر كدر منمدر وقبدي ف فالمدددمن يتصدف بصدفات ذميمدة وعددادات             -3

 .قبيحة 

 . طعف التركيلفوخموب ذهن، وتراج  ف، مستو  التحصير العلم، -4
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 :عل  األسرة  أعر المخدرات

األسددرة هدد، الخليددة الر يسددية فدد، المجتمدد  لذا  ددلحك  ددل  حدداب المجتمدد  ولذا فسدددت انهددار بنياندد ف     

فاألسدرة أهددم عامدر يدد عر فدد، التمدوين النفسدد، للفدرد ووجددود خلددر فد، األسددرة مدن لددأن  أن يحددوب دون       

 .قيامها بواجبها نحو أبنا ها 

 :ومن أطرارها عل  األسرة 

 .المدمنة ألطفاب مشوهين والدة األم  -1

زيدادة اإلنفدا  علد  تعداط، المخددرات يقلدر مدن دخدر األسدرة الفعلد، ممدا يد عر علد  ندواح، اإلنفدا                  -2

األخددر  فيتدددن  المسددتو  الصددح، والغددذا ، واالجتمدداع، والتعليمدد، وبالتددال، األخالقدد، لددد  أفددراد تلددك  

 .ممدا قدد يد دي للد  انحدراف أفدراد األسدرة        األسرة الت، وج  عا لهدا دخلد  للد  اإلنفدا  علد  المخددرات       

بجانب ا عار االقتصادية والصحية لتعاط، المخدرات علد  األسدرة نجدد أن جدو األسدرة العدام يسدوده         -3

 .التوتر والشقا  والخالفات بين أفرادها

كثرة الطال  ألن مدمن المخدرات غير متحمر للمس ولية ينفق أموال  للحصوب عل  المخدرات حتد    -4

  . ولن قصر ف، تلبية حاجات أسرت 

 :أعر المخدرات عل  لنتاجية المجتم   

 .يعتبر الفرد لبنة من لبنات المجتم  ولنتاجية الفرد ت عر بدورها عل  لنتاجية المجتم  الذي ينتم، للي  

 :فمن آعاره عل  لنتاجية المجتم 

لرقابدة مدن الجهدات األمنيدة حيدع تدلداد       انتشار المخدرات واالّتجدار بهدا وتعاطيهدا يد دي للد  زيدادة ا       -1

قوات رجاب األمن ورقباء السجون والمحاكم والعاملين ف، المصحات والمستشدفيات ومطداردة المهدربين    

وكر ذلدك   لمستشفياتاللمخدرات والمروجين ومحاكمتهم وحراستهم ف، السجون ورعاية المدمنين ف، 

 .لمهام مما يخر بإنتاجية المجتم يحتاا لل  قو  بشرية ومادية كثيرة للقيام بهذه ا

 .ي دي تعاط، المخدرات لل  خسا ر مادية كبيرة ف، المجتم  كمر وت عر علي  وعل  لنتاجيت  -2

لن االستسالم للمخدرات ي دي لل  لعاقة تنمية المهدارات العقليدة والنتيجدة هد، انحددار اإلنتداا لدذلك         -3

 .وكيفًا وبذلك يتخلف المجتم  عن ركب الحضارةالشخص وبالتال، للمجتم  الذي يعيش في  كّمًا 

انتشار البطالة ف، المجتم  فحينما تتدهور حالة المتعاط، للمخدرات ينقط  عدن عملد  فيصدب  عالدة      -4

 .عل  أسرت  ومجتمع 
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 .يعد تعاط، المخدرات من األسباب الر يسية للفقر -5

يها بر تتعداه لل  المجتمد  كلد  فتهدل كياند      يتبين لنا مما سبق أن أطرار المخدرات ال تتوقف عند متعاط

فوما تنفق  الددوب مدن   فالمخدرات تشمر خطرا كبيرا عل  الفرد وعل  المجتم  االجتماع، واالقتصادي

أمواب طا لة إلنشاء السجون والمستشفيات والمصحاتفوما تبذل  مدن جهدود بشدرية وماليدة     

افال سدديما وان مثددر هددذه المبددال   فدد، سددبير ممافحددة المخدددرات يرهددق خلينتهافويثقددر كاهلهدد  

الطا لة والجهود المضاعفة كان من المممدن اسدتغاللها فد، بنداء المشداري  العمرانيةفولقامدة       

االنجازات الحضاريةفوتشييد المصان  اإلنتاجية الت، تخدم المجتم  بأسرة ويعود نفعها عل  

 .أبنا   

 :أعر المخدرات عل  أمن الوطن  

الضددددرورات التدددد، يحددددافم عليهددددا اإلسددددالمففمر منهمددددا مددددرتب     الدددددين والعقددددر مددددن أهددددم  

با خرففباستقامة العقر يستقيم لإلنسان دين فولذا فسد العقدر أد  ذلدك بالضدرورة للد  فسداد      

الدينفولذا فسد دين اإلنسان لم يعد ل  وازع يردع فوال منهج سليم يسلم فويختر تفميره وال 

عصية ف، سدبير للدباع نلوات فولدذلك يتلعدلع     يتورع أن يرتمب أي جريمةفأو يمارس أي م

األمنفويضددطرب االسددتقرار فدد، نفددوس األفرادفوتمثددر الخصددومات والمنازعددات ممددا يخلخددر   

 . رواب  المجتم  ويفمك بنيت فوبهذا تسود الفوط  وتعم البلو  

 .وللمخدرات آعار عظيمة عل  أمن المجتم 

 :ومن هذه ا عار

فالمتعاط، يستميك فد، الحصدوب علد  المداب مدن أي مصددر       انتشار الجرا م ف، المجتم   -1

وبددأي وسدديلة دون وجددر أو حيدداء ليحصددر علدد  قيمددة المخدددر حتدد  لددو اقتضدد  ذلددك ارتمدداب   

 .الجرا م بشت   ورها وأنواعها

السلو  العدوان، عل  أجهلة األمن من قبر المروجين والمددمنين التد، تصدر أحياندا للد        -2

طدحيتها رجداب األمدن الدذين جنددتهم الدولدة للسدهر علد  أمدن           المقاومة المسلحة وقدد يدذهب  

 . الوطن

تعاط، المخدرات يخر باألمن العامفوذلك عندما يتواجد المتعاط، وهو تحك تأعير المخدر  -3

 .ف، األماكن العامة مما يتسبب ف، اإلخالب باألمن العام ولحداث مشاكر عامة
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للدد  مخدداطر علدد  الشددخص نفسدد  وعلدد     تسددبب قيددادة السدديارات تحددك تددأعير المخدددرات   -4

 .ا خرين

 :دورنا للوقاية من المخدرات       

 .أن توفر األسرة جو الحب والحنان ألبنا ها مما يشعرهم بالسعادة واالستقرار -1

تربيددة األبندداء علدد  األخددال  والقدديم اإلسددالمية بددالقوب والفعددر والقدددوة         -2
 .الحسنة

ة الثقة بين الوالدين واألبناء الت، تستند عل  الحدوار واالحتدرام   بناء عالق -3
 ..وعدم التسل 

 .توفير األمن والحرية الماملة للتعبير عن وجهات نظرهم -4

 .المالحظة الدقيقة للمتغيرات السلوكية الت، تظهر عل  األبناء -5

أن توفر األسرة كر احتياجدات أفرادهدا الضدرورية بقددر اسدتطاعتها لتبعدد        -6
 . الحاجة لمن يحاوب استغاللهم عنهم

 .توفير األماكن الصالحة الستثمار أوقات الفراغ -7

 .المساهمة ف، لختيار الصحبة ألبنا نا -8

وف، الختام وبعد استعرا  أطرار المخدرات ومد  خطورتها علد  المجتمد  بأكملد     

ين كان للاما علينا التصدي لهذه ا فة الخطيرة كر بحسدب دورهفأعاذندا اا والمسدلم   

من لرور أنفسنا وسديئات أعمالنافوأ دل  لندا الددنيا وا خدرة و دّل  اا علد  نبيندا         

 .محمد وعل  آل  و حب  وسلم
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 ورلة عمر 

 لطالبات االبتدا ، والمتوس  والثانوي

 

 :الورلة األول            

 

منها ومن غيرها  إن المخدرات من أعظم المنكرات التي باتت خطرًا يهدد العالم ، وإن خير ما يقي

اْتُل َما ُأوِحَي ِإَلْيَك ِمَن اْلِكَتاِب َوَأِقِم الَصلَلاَة ِإَن الَصلَلاَة   }: من المعاصي واآلثام امتثال قول اهلل تعالى 

 . كبوتسورة العن( 11){ َتْنَهى َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر َوَلِذْكُر الَلِه َأْكَبُر َوالَلُه َيْعَلُم َما َتْصَنُعوَن

 

  بيني كيف يكون سلوك الفتاة المسلمة حين تحافظ عللى الصلالة فلي              ..... متعاونة مع مجموعتك

 .وقتها ، وتحرص على أدائها بطمأنينة وخشوع 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................. 
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 ورلة عمر                                             

 لطالبات المتوس  والثانوي

 

 :الورلة الثانية 

 

نحن في المملكة العربية السعودية حبانا اهلل خيلرات عظيملة ، وثلروات هائللة ، جعلتنلا مرملى لسلهام        

الطللامعين مللن تجللار المخللدرات ومروجيهللا ، فقللد اسللتهدفوا هللذا البلللد المبللارك وأبنللاءه ، ليصللبحوا        

 .راك المخدرات عالة على وطنهم ، وأعضاء فاشلين ال فائدة ترجى من ورائهم بوقوعهم في ش

 

  بيني ما واجب المواطن تجاه وطنه ، وكيف يسهم الملواطن الصلالح   ...... متعاونة مع مجموعتك

 .في رفعة وطنه وازدهاره 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................... 
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 ورلة عمر

 لطالبات المتوس  والثانوي

 

 : الورلة الثالثة 

اللدين والعقلل ملن أهلم الضلرورات التلي يحلافظ عليهلا اإلسلالم ، فكلل منهملا ملرتبا بلاآلخر ، فباسللتقامة              

اإلنسلان   العقل يستقيم لإلنسان دينه ، وإذا فسد العقل أدى ذلك بالضرورة إلى فساد الدين ، وإذا فسلد ديلن  

لم يعد له وازع يردعه ، وال منهج سلليم يسللكه ، وهلذا ملا تفعلله المخلدرات بمتعاطيهلا ، مّملا يجعلله أداة          

 .فساد في مجتمعه ، ومعول هدم في وطنه 

 

  بيني آثار المخلدرات الجسليمة التلي تصليب المجتملع حلال انتشلارها بلين         ..... متعاونة مع مجموعتك

 .أبنائه 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................... 
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 اإلذاعة األول                                             

 لطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية

 (نعمة العقر ) 

 

الحمللد هلل رب العللالمين ، والصللالة والسللالم علللى أشللرف األنبيللاء والمرسلللين ، نبّينللا محمللد وعلللى آللله       

 .وصحبه وسلّم 

اهلل على اإلنسان بنعمة العقل وفضله بله عللى جميلع المخلوقلات ، فهلو قلوام اإلنسلان وزينلة الملرء ،           مّن

 .وبه يمّيز بين الخير والشر، والصالح والطالح ، والنافع والضار 

وقد أمر اإلسالم بحفظ العقلل وصليانته باعتبلاره أحلد الضلرورات الخمله ، ونهلى علن كلل ملا يضلّره ،            

 . رواه ابن ماجه( ال ضرر وال ضرار :) يه وسلم يقول صلى اهلل عل

إّن نعمللة هللذا شللأنها ، وتلللك مكانتهللا يتعللين علللى المتصللف بهللا المحافظللة عليهللا ، فهللو منللا  التكليللف ،     

َوَلَقلْد َكَرْمَنلا َبِنلي    }: ووسيلة التفكّر في الكون والنفه ، وقد كّرمنا اهلل به عن سائر مخلوقاتله يقلول تعلالى    

سلورة  ( 71){ياًلْلَناُهْم ِفي اْلَبِر َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهم ِمَن الَطِيَباِت َوَفَضْلَناُهْم َعَللى َكِثيلرّم ِمَملْن َخَلْقَنلا َتْفِضل     آَدَم َوَحَم

 . اإلسراء

 " .حيث كرمنا بني آدم بجميع وجوه اإلكرام فكّرمهم بالعلم والعقل " وقد ورد في تفسير السعدي 

ولو بدون إدمان يهدد هذه النعمة ، ويعمل على إزالتها ، فينزل المتعلاطي بنفسله إللى     وتعاطي المخدرات

 .درجة البهائم أو أدنى 

وإننا لنعجب إن بعض المخلوقات ال تأكل من األشجار الخبيثة أو الضارة ، وهذا الحه الذي منعهلا علن   

ات تأكللل مللن بعللض األشللجار  ذلللك منحهللا اهلل إيللاه ، وجعلهللا تللدرك مضللرتها ولللذلك نجللد بعللض الحيوانلل  

وتترك األخلرى ، فالنحلل ملثاًل ال يأخلذ رحيقله ملن أزهلار شلجر الخشلخاش وبعلض األشلجار الضلارة ،             

فهذه المخلوقات تفرق بين النافع والضار لها وتتحملل أحيانلًا الجلوع فلي سلبيل المحافظلة عللى صلحتها ،         

لقلدرات العقليلة واإلمكانلات التلي وهبهلا اهلل      فهذه الكائنات البسيطة عنلدها قلدرة التمييلز ، وهلي ال تمللك ا     

لإلنسان ،  الذي يملك العقل المدبر والدراية بالمضر والنافع ، ومع ذلك يهبا أحيانًا إلى أقل من مسلتوى  

هللذه المخلوقللات ، ويرمللي نفسلله فللي مللواطن الرذيلللة   ألنلله عطللل نعمللة اهلل عليلله ، وتللابع هللوى نفسلله        

 .عجيبة  والشيطان ، إنها فعاًل مفارقات
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 اإلذاعة الثانية

 لطالبات المرحلة  المتوسطة والثانوية

 (نصيحة أّم محبة ) 

بنّيتللي اللاليللة إن مللن أضللّر األشللياء علللى الللنفه بعللدها عللن مجالسللة أهللل العلللم والصللال  وأهللل اإليمللان      

وأن ، بلالجليه  وإن من شأن النفوس أن تتلأثر  ، وجلساء السوء ، وقربها من أهل  الشر والفساد ، والفال  

فلل ذا كللان مللن . فلل ن القللرين بالمقللارن يقتللدي ، وبنللديمها وقرينهللا ، تكتسللب مللن صللفات مللن حولهللا وبي تهللا 

اكتسلب ملن تللك الصلفات     ، وحسنت أعملالهم  ، وكرمت صفاتهم ، يخالطهم ويعاشرهم مّمن سمت أخالقهم 

ًا باهلل ـ بجلساء ذوي أخلالق فاسلدة    وإن ُبلي ـ عياذ ، وحمدت سيرته ، وصلح عمله ، فطاب خلقه ، الحميدة 

، وإذا تليللت عللليهم آيللات اهلل تولللوا وهللم معرضللون  ، وإذا ذكللروا ال يللذكرون ، ال يللذكرون اهلل إال قلللياًل ، 

فعليللك غللاليتي بالبحللث عللن . اكتسللب مللن تلللك الصللفات السللي ة وتللأثر بهللا فسللاءت طباعلله وفسللدت أخالقلله 

، وتجتنلب سليء األخلالق وتحلذرك منهلا      ، خالق وتحثك عليهلا  التي تتصف بمكارم األ، الجليسة الصالحة 

وهو الناصح األملين أحسلن األمثلال وصلور لنلا الجلليه الصلالح وجلليه          وقد ضرب لنا رسولنا الكريم 

مثلل الجلليه الصلالح    : )) أنه          قلال   ففي الصحيحين عنه ، السوء بأوضح صورة وأحسن عبارة 

وإملا أن  ، فحاملل المسلك إملا أن يحلذيك وإملا  أن تبتلاع منله        ، ونافخ الكيلر   والجليه السوء كحامل المسك

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

ويصلدك علن   ، ويوقعلك فلي الفلخ ويرديلك     ، ف نها شليطان يعلدك ويمنيلك    ، فابتعدي بنّيتي عن قرينة السوء 

فلال يلبلث أن يتبلرأ    ، وستنقلب تلك المودة والصداقة مهما طالت فمآلها إلى علداوة صلريحة   ، م السبيل القوي

وتنقطللع ، حينمللا يتفللرق األصللحاب ، وتتجلللى تلللك العللدوات علللى أشللدها يللوم القيامللة ، بعضللهم مللن بعللض 

 .سورة الزخرف( 67){ ُمَتِقيَناْلَأِخَلاء َيْوَمِ ذّم َبْعُضُهْم ِلَبْعضّم َعُدٌو ِإَلا اْل}:  األنساب قال تعالى 

وإذا أردت غاليتي أن تعرفي الجليسة الصالحة من جليسة السوء ، فاعلمي أّن من سمات الجليسة الصالحة  

، وصللللة األرحلللام ، وتحثلللك عللللى برالواللللدين  ، أن تلللأمرك بالمحافظلللة عللللى الطاعلللات وأداء الواجبلللات  

، وترغبك فلي آخرتلك   ، وتذكرك باهلل ، والمعاصي  وتحّسن لك الصبر ، وتحذرك من الذنوب، واإلحسان 

وقلد  ، ف ذا كانت كذلك فالزملي صلحبتها واقبللي نصليحتها     ، وتنهاك عّما يدنه عرضك أو يخدش كرامتك 

 .من جاله األخيار أخذوا بيده إلى مرافقة األبرار : قيل 

 .أنار اهلل دربك ، وسدد على طريق الخير خطاك 

 

 

 



 11 

 اإلذاعة الثالثة

 ات المرحلة المتوسطة والثانويةلطالب

 (الشباب أمر األمة ) 

 

المخدرات وباء العصر وآفتله ، تشلّل التفكيلر ، وتفتلك بالبلدن ، وتحلرم متعاطيهلا السلعادة ، وتصلل بله           

إلى اليأس والضياع ، وهي تستهدف الشباب الذين هم أمل الوطن وعملاده فتقلدم األملم ورقيهلا مرهلون      

ألملرا  والعللل ، فهلم الثلروة الحقيقلة التلي تعتلز وتفلاخر بهلا المجتمعلات           بسالمة أجسلاد شلبابها ملن ا   

 .وعلى أكتافهم تنهض األوطان وتزدهر 

ولذلك كانوا مرمى لسهام العدو ومخططلاتهم ، ففلي إضلعافهم إضلعاف لللوطن ، وفلي نشلر المخلدرات         

 .بينهم قضاء على قوتهم وقوة أوطانهم 

صلدقوا الملزاعم التلي يطلقهلا المتورطلون والمروجلون ، وال       فهمسة في أذن كلل طاللب وطالبلة أن ال ي   

ينساقوا وراء اإلغراءات واآلمال الكاذبة التي يروجها شلياطين اإلنله ملن رفقلاء السلوء ، فيوسوسلون       

لهللم بالمعصللية وتجللاوز الحللدود وتعللاطي المخللدرات ، ويصللّورون ذلللك علللى أنلله منشللا للمللذاكرة ، أو 

 .ة خاصة تنسيك الهموم والمشاكل محفز للذاكرة ، أو على أنه متع

فحل المشاكل ال يكون بالوقوع في مصائب أعظم ، بل ال بّد ملن عرضلها عللى ملن يسلتطيع حلهلا ملن        

الوالدين أو األهل أو اللجوء إلى المرشد الطالبي في المدرسة ، للمسلاعدة عللى إيجلاد الحللول وتسلهيل       

ذا الخطلر، وصلّد هلذا الشلر، اللذي يسلتهدف بالدنلا            األمور ، فعلى المجتمع أن يتعاضد ويتكاتف للرّد هل  

وأمننللا ، إخالصللًا ّمنللا ووفللاء لهللذا الللوطن المعطللاء ، وعلللى الشللباب أن يكونللوا علللى يقظللة ووعللي            

بأضرارها وويالتهلا ، فالجهلل بهلا يعرضلهم للوقلوع فلي شلراكها ، فملن يعلرف يلأمن الشلرور ، وملن             

 .يجهل يقع فيها 

 .بالدنا وشبابنا من كل سوء وشّر وأن يجنبهم المخاطر واآلفات ، إنه سميع  مجيب  نسأل اهلل تعالى أن يحفظ
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 محاطرة 

 الــمـشـمــالت األســريــة 

 وأعــرهــا فــ، االنــحــراف

 ( لألمهات )               
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ثه اهلل معلمًا ومربيًا نبينا محمد وعللى  الحمد هلل رب العالمين ، والصالة والسالم على من بع

 وبعد .... آله وصحبه أجمعين 

 

 . سورة الكهف( 16){ اْلَماُل َواْلَبُنوَن ِزيَنُة اْلَحَياِة الُدْنَيا }: قال تعالى 

سلورة  ( 71){ َحَفلَدًة  َوالّلُه َجَعَل َلُكم ِمْن َأنُفِسُكْم َأْزَواًجلا َوَجَعلَل َلُكلم ِملْن َأْزَواِجُكلم َبِنليَن وَ      }: وقال 

 . النحل

لقد جعل اإلسالم األسرة حاضنة األجيال القادملة ومهلد رعايتهلا وتنشل تها التنشل ة الصلالحة       

التلللي يرضلللاها اهلل ، فحّملللل األبلللوين مسللل ولية هلللذه األجيلللال وحسلللن تلللربيتهم ورعلللايتهم ،  

 ..ومس ولية إصالحهم وتقويم اعوجاجهم وتهذيب أخالقهم 

  رواه البخاري" . كلكم راعّم وكلكم مس ول عن رعيته " ى اهلل عليه وسلم قال رسول اهلل صل

َيا َأُيَها اَلِذيَن آَمُنلوا ُقلوا َأنُفَسلُكْم َوَأْهِلليُكْم َنلاًرا َوُقوُدَهلا الَنلاُس َواْلِحَجلاَرُة َعَلْيَهلا          }: وقال تعالى 

 . سورة التحريم( 6){ ُهْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُروَنَمَلاِئَكٌة ِغَلاٌظ ِشَداٌد َلا َيْعُصوَن الَلَه َما َأَمَر

 :ممانة األسرة 

تعد األسرة اللبنة األساسية في بناء المجتمع ، وهي المؤسسة األولى التلي ترعلى بنلاء          

 .شخصية أفرادها 

فهللي . فقللد حللث اإلسللالم علللى بنللاء األسللرة ، ودعللا النللاس إلللى أن يعيشللوا فللي  اللهللا       

 .المثلى للحياة المطم نة التي تلبي رغبات اإلنسان وتفي بحاجات وجوده  الصورة

َوَلَقلْد َأْرَسلْلَنا ُرُسلاًل    }: وهي الوضع الفطري الذي ارتضاه اهلل تعالى لحياة البشلر قلال تعلالى    

 . سورة الرعد( 48){ ِمن َقْبِلَك َوَجَعْلَنا َلُهْم َأْزَواًجا َوُذِرَيًة 

 .ًا في هجير الحياة أمر ال يرضاه اإلسالم فحياة اإلنسان فرد
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ومن هنا ف ن األسرة هي المدرسلة األوللى لإلنسلان بلل هلي المصلنع اللذي يصلنع أساسليات          

 .شخصية أفراده ، ففي  لها يتلقى األبناء مشاعر الخير وبذر اإليمان 

اتلله وكلمللا نجللح الوالللدان فللي أداء مسلل وليتهم ، نجللح المجتمللع وتمكللن مللن الوصللول إلللى غاي

وأهدافه فيترعرع األبناء وهم مدركون أهمية االنتملاء لهلذه األسلرة وملن ثلم للمجتملع اللذي        

 .يستقر أفراده على أرضه وتحت سمائه 

وعلى ذلك ف ن الوالدين وهما ركنا األسلرة القلدوة فلي حيلاة الطفلل ومنهملا ينهلل العديلد ملن          

قلال رسلول اهلل صللى اهلل عليله     ... السلوكيات ويبنلي شخصليته ويّكلون اتجاهاتله ومعتقداتله      

متفلق  " ما من مولود إال يولد عللى الفطلرة فلأبواه يهودانله أو ينصلرانه أو يمجسلانه       : " وسلم 

 . عليه

فالطفل بطبيعته يحاكي ما يحدث في المجتملع اللذي يحليا بله حسلنًا كلان أو قبيحلًا ، فهلو            

د قدوة طيبة ونموذجًا حسنًا ، يحاكي من يعيشون أو يتصلون به ، ولهذا يجب أن يكون المقل

فالقلدوة الحسلنة هلي ملن أنجلح الوسلائل فلي        . حتى ال يترك أثرًا سي ًا في نفه الطفل المقللد  

َلَقللْد َكللاَن َلُكللْم ِفللي }:قللال تعللالى ... التربيللة وهللي عامللل أساسللي فللي صللال  الللن ء أوفسللاده  

 .سورة األحزاب ( 11){َرُسوِل الَلِه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة 

لم كللل أب وأم أن أوالدهللم أمانللة بللين أيللديهم لللو عاشللوا فللي جللو أسللري هللاد  وممتللع    وللليع

ألصبحوا كنوزًا تمشي على األر  ، وللو عاشلوا فلي جلو أسلري شلائك ومتقللب فل ن أول         

 .من يصيبه الشوك هم اآلباء واألمهات أنفسهم 

 .إلنحراف لذا فمن واجبهم بذل ما في وسعهم لصال  أبنائهم والحرص عليهم من مهاوي ا

 :ومن أبرز المشمالت الم دية لالنحراف

  التفمك األسري: 

لقد حمى اإلسالم األسرة المسلمة بتعليماته وتوجيهاته ومبادئله فلي اللزواح وحسلن المعامللة      

 .وتحديده لحقوق وواجبات كل من الزوجين ، ووقاها من التفكك واالنهيار 

: قلال تعلالى   ... دايتها هلو الملودة والرحملة    فاألساس التي تقوم عليله األسلرة المسللمة ملن بل     

ًة ِإَن ِفلي  َوِمْن آَياِتِه َأْن َخَلَق َلُكم ِمْن َأنُفِسُكْم َأْزَواًجا ِلَتْسُكُنوا ِإَلْيَهلا َوَجَعلَل َبْيلَنُكم َملَوَدًة َوَرْحَمل     }

 . سورة الروم( 11){ َذِلَك َلآَياتّم ِلَقْومّم َيَتَفَكُروَن
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ال  وفسلاد وخيلر وشلر وتفكلك وتلرابا واسلتقامه وانحلراف ال بلد أن         فحال األسلرة ملن صل   

ينعكه على أفرادها وخصوصًا الصلار منهم لقوة وسرعة تأثرهم ، فينطبعون بطابعهلا إن  

 .خيرًا    فخير ، وإن شرًا فشر تمامًا كحامل المسك ونافخ الكير بل أشد 

سلورة  ( 18){ اُتُه ِبِ ْذِن َرِبِه َواَلِذي َخُبَث اَل َيْخُرُح ِإاَل َنِكلًدا  َواْلَبَلُد الَطِيُب َيْخُرُح َنَب}:  قال تعالى  

 . األعراف

فالتفكك األسري يعتبر عامل مهم في عدم شعور األبناء باالسلتقرار والطمأنينلة  ، فل ذا نشلأ     

األبناء في جو أسلري مفكلك سلواء نتيجلة انشللال األبلوين علن أبنلائهم أو نتيجلة الطلالق أو           

اب التفلللاهم والوفلللاق بينهملللا ، وشللليوع رو  العلللداء والكلللره والمشلللاحنات والنزاعلللات    غيللل

واالنفصال العلاطفي ، كلل ذللك سلينعكه عللى نفسلياتهم تلوترًا وقلقلًا وعللى نظلرتهم للحيلاة            

تبرمًا وتشاؤمًا وعدم استقرار ، كما يؤدي إلى تأخرهم دراسيًا ، ومن ثم تضعف شخصيتهم 

يلة واالنحللراف ملع أول نلداء مللن أقلران السللوء خاصلة إذا كللانوا      وينلدفعون إللى طللرق اللوا  

يمللرون بمرحلللة حساسللة كمرحلللة المراهقللة ، حيللث تبللدأ لللديهم تليللرات بدنيللة فسللولوجية        

وانفعالية وذهنية واجتماعية ينعكه أثرها على سلوكهم في رغبتهم في التحرر من االعتماد 

والتعبير عن الذات وأن يكونوا ذا قيمة  على أسرهم إل هار ما لديهم من قدرات في اإلبداع

 .أمام اآلخرين 

ف ذا لم يساهم البيت في تهدئة مشاعر القلق التي تثور في نفه المراهق نتيجة هذه التليرات 

بأن يعمل الوالدان جاهلدين عللى حلل مشلكالتهم ، والتلللب عليهلا قلدر اإلمكلان علن طريلق           

ف كٌل منهما محاسن اآلخر وإيجابياته ، وكما احترام كل منهما اآلخر وتقديره ، وأن يستكش

ال يفلرك ملؤمن مؤمنلة ، إن كلره منهلا خلقلًا رضلي        : " قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

 .متفق عليه  "منها آخر 

 

 .وهذه القاعدة تنطبق على الزوجة أيضًا ... والفرك هنا بمعنى البلض 

طللف والحنللان الللذي يحتاجلله األبنللاء          وبالتللالي يسللود فللي البيللت جللو دافللو مللن الهللدوء والع    

وينشدونه ، فيجدون ما يلبي حاجاتهم النفسية والعاطفية ، فال يهربون منه إللى جحليم رفقلاء    

 .السوء فيصحبوا لقمة سائلة لمروجي المخدرات وتجارها 
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  طعف التربية اإليمانية: 

بللين أبنائهللا لهللو مللن أعظللم إن ضللعف التربيللة اإليمانيللة لللدى األسللرة ، وقلللة الللوعي الللديني 

المشكالت التي تدعو األبناء إلى االنحراف ، لذا الّبد لألسرة المسلمة من أن تحّصن أبناءها 

 ـ :بحصن العقيدة الصافية عن طريق 

   تعليم األطفال عقيدة التوحيد المعززة للفطرة وبعبارات بسيطة وسهلة تعزز في نفوسلهم

روى ابللن عبللاس رضللي اهلل  ... و األسللماء والصللفات   معللاني توحيللد الربوبيللة و اإللوهيللة  

افتحوا على صبيانكم أول كلمة بال إله إال " أنه قال  : عنهما عن النبي صلى اهلل عليه وسلم 

 .رواه الحاكم " اهلل 

فعلن ابلن عبلاس رضلي اهلل     ... فاإلسالم يوجه إلى غرس العقيدة اإليمانية في نفوس الناش ة 

يلا غللالم إنلي أعلمللك   : " النبللي صللى اهلل عليلله وسللم يوملًا فقللال     كنللت خللف : " عنهملا قلال   

احفلظ اهلل يحفظلك ، احفلظ اهلل تجللده تجاهلك ، إذا سلألت فاسلأل اهلل ، وإذا اسللتعنت       : كلملات  

فاستعن باهلل ، واعلم أن هذه األمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشليء للم ينفعلوك إال بشليء     

للى أن يضلروك بشليء للم يضلروك إال بشليء قلد كتبله اهلل         قد كتبه اهلل لك ، وإن اجتمعوا ع

 .رواه الترمذي  "عليك رفعت األقالم وجفت الصحف 

كما يدعو اإلسالم إلى تنمية هذا االعتقاد باسلتمرار حتلى يرسلخ فلي أعملاق الطفلل حلب اهلل        

وتعظيمه ، فينشأ عللى حلب اهلل والخلوف منله واحتلرام أواملره ونواهيله ، ثلم تلقينله أصلول           

يمان بلاهلل سلبحانه وتعلالى ومالئكتله وكتبله ورسلله واليلوم اآلخلر والجنلة والنلار والبعلث            اإل

 .والعذاب 

فمن أهمل تعلليم وللده ملا ينفعله فقلد أسلاء غايلة اإلسلاءة ، واكثلر          " يقول ابن القيم رحمه اهلل 

وسننه ، األوالد إنما جاء فسادهم من قبل اآلباء وإهمالهم لهم ، وترك تعليمهم فرائضّم الدين 

 " .فأضاعوهم صلارًا فلم ينتفعوا بأنفسهم ، ولم ينفعوا آباءهم كبارًا 

  تعريف الطفل بأحكام الحالل والحرام ، وتدريبه منذ صلره على الطاعة هلل ورسوله. 

    أن تعمللل األسللرة علللى غللرس الخشللوع والتقللوى والعبوديللة هلل تعللالى رب العللالمين فللي

 .لقرآن الكريم حفظًا وتالوة نفوس األبناء من خالل آيات ا

  االلتزام بالعبادات كالصالة والصوم ، وااللتزام باألخالق اإلسالمية الفاضلة والسلوك 

 . القويم 
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مروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء : " فقد روي عن رسول اهلل  صلى اهلل عليه وسلم أنه قال  

 . ه الحاكمروا..... " سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر 

حتى يتعلم االبن االلتزام بالعبادات منذ نعومة أ فاره ويتعود عليها وتصفو بها نفسه وتسمو 

 .بها روحه وتستقيم بها وعليها أخالقه 

       تعويده خصال الخير والعادات واألخالق الحميدة التي جلاءت بهلا السلنة المطهلرة ، فقلد

كنلت غالملًا فلي حجلر رسلول اهلل      : " روي عن عملر بلن أبلي سللمة رضلي اهلل عنهملا قلال        

وكانت يدي تطي  فلي الصلفحة فقلال للي رسلول اهلل صللى اهلل عليله        : صلى اهلل عليه وسلم 

 " .يا غالم ، سم اهلل ، وكل بيمينك " وسلم 

 . رواه البخاري. فما زالت تلك طعمتي بعد 

 " .من أّدب ولده صليرًا ُسر به كبيرًا : " وقال السلف 

 .لعميق عماد كل صال  ، وهو العصمة من كل انحراف أو زلل أو جنو  فا إليمان ا

ف ذا تأصل الوازع الديني في ضمير الطفل ، ينشأ على مراقبلة اهلل فلي كلل أحوالله وأعمالله      

 . وفي كل حين 

وعندما تكون التربية بعيدة عن العقيدة السليمة منقطعة الصلة باهلل ورسوله ، ف نله سنيشلأ ال   

َوَقْد َخاَب   َوَنْفهّم َوَما َسَواَها}: قال تعالى . لالنحراف والضالل والفسوق محاله عرضة 

 . سورة الشمه( 11)ــ ( 7){ َمن َدَساَها

 الحوار األسري: 

إن اسلوب الحوار والصراحة داخل المحيا األسري أمر في غايلة األهميلة باعتبلار األسلرة     

بل النواة األساسية ... في التواصل مع اآلخرين  نقطة االنطالق األولى التي تعزز ثقة الفرد

التي يتشكل فيها تعامل الفرد مع اللير ، وإذا افتقد األبناء الحوار مع أقرب الناس ، ف نه من 

 ...الصعب أن يجدوه لدى اآلخرين 

وأحيانًا تتشكل المفلاهيم اإليجابيلة ووجهلات النظلر واألراء السلديدة ملن خلالل تبلادل األراء         

 .ألسرة الواحدة داخل ا

فالحوار يمثل عنصرًا أساسيًا من عناصر اسلتقرار األسلرة وتماسلكها ، وركيلزة ال بلد منهلا       

 .في التعامل الذي يقود إلى الحياة السعيدة 

ويزخر القرآن الكريم باآليات التي قامت على الحوار والمناقشة مثل حوار يعقلوب ملع ابنله    

ْذ َقاَل ُيوُسُف ِلَأِبيِه َيا َأبِت ِإِني َرَأْيُت َأَحَد َعَشلَر َكْوَكًبلا   ِإ}: يوسف عليهما السالم ، قال تعالى 

َقاَل َيا ُبَنَي اَل َتْقُصْص ُرْؤَياَك َعَللى ِإْخَوِتلَك َفَيِكيلُدوْا     َوالَشْمَه َواْلَقَمَر َرَأْيُتُهْم ِلي َساِجِديَن 

 . سورة يوسف( 1)ـ  ( 1){ ِبيٌنَلَك َكْيًدا ِإَن الَشْيَطاَن ِلإِلنَساِن َعُدٌو ُم
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فقد أ هر هذا الحوار مدى قوة العالقة بين األب وابنه ، حتى أن االبلن يقلص عللى أبيله ملا      

رآه في منامه ، فيجيبه األب بأحسن جواب فيله ملن العطلف والحنلان األبلوي الشليء الكثيلر        

 ....قلبه ولم يسمه باسمه إشعارًا له بمكانته وقربه إلى " يابني " فيقول له 

فأين هذا الحلوار ملن الصلمت المطبلق اللذي يفرضله بعلض اآلبلاء عللى أبنلائهم ، فل ذا تكّللم             

فكيللف ... فبللاألوامر والنللواهي والتللوبيخ ، وال يتللرك لألبنللاء مجللااًل للنقللاش أو ابللداء الللرأي  

 !؟!ستكون شخصياتهم ؟

رة ، فحلوارات النبلي   كما تضمنت السنة المطهرة العديد من األمثلة التي قاملت عللى المحلاو   

صلللى اهلل عليلله وسلللم مللع أهللل بيتلله ، فيهللا مللن العنللاوين الشلليء الكثيللر ليسللتفيد منهللا البيللت 

المسلللم ، ومللن أراد أن يللتعلم الحللوار العللائلي ، فمللا عليلله إال أن يقتفللي خطللوات سلليد الخلللق  

تعلم صلى اهلل عليه وسلم في حواراته مع أهل بيته ، ف ن فلي كلل نملوذح حلواري مدرسلة يل      

منها الحلوار الراقلي فلي كلل االحلوال ، مثلل حلواره صللى اهلل عليله وسللم ملع ابنتله فاطملة              

 : رضي اهلل عنها 

 صللى اهلل عليله وسللم   كلن أزواح النبلي   : ــ فعلن أم الملؤمنين عائشلة رضلي اهلل عنهلا قاللت       

هلل  عنده ولم يلادر منهن واحدة ، فأقبلت فاطمة تمشي ملا تخطلو مشليتها ملن مشلية رسلول ا      

مرحبا يا بنيتي ثم أجلسها عن يمينه أو " صلى اهلل عليه وسلم شي ًا فلما رآها رحب بها فقال 

: عن شماله ثم ساَرها فبكت بكاء شديدًا فلما رأى جزعها ساَرها الثانية فضلحكت فقللت لهلا    

مللن بللين نسللائه بالسللراء ثللم أنللت تبكللين ، فلمللا قللام   خصللك رسللول اهلل صلللى اهلل عليلله وسلللم

؟ قاللت   صللى اهلل عليله وسللم   سألتها ما قال للك رسلول اهلل     صلى اهلل عليه وسلمسول اهلل ر

صللى  سره ، قالت فلما توفى رسول اهلل  صلى اهلل عليه وسلمما كنت أفشي على رسول اهلل 

عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما حدثتني ما قال للك رسلول اهلل   : قلت  اهلل عليه وسلم

أما اآلن فنعم ، أما حين سارني في الملرة األوللى فلأخبرني أن    : ه وسلم فقالت صلى اهلل علي

جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو ملرتين وأنله عارضله اآلن ملرتين وأنلي ال      

أرى األجل إال قد اقترب فا تقي اهلل واصبري ف نه نعم السللف أنلا للك ، قاللت فبكيلت بكلائي       

يلا فاطملة أملا ترضلي أن تكلوني سليدة       : سلارني الثانيلة فقلال    الذي رأيلت فلملا رأى جزعلي    

 . متفق عليه" نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه األمة قالت فضحكت ضحكي الذي رأيت 

لقد اتسم منهج الرسول صلى اهلل عليه وسلم فلي حلواره ملع ابنتله بالترحيلب بهلا ومحادثتهلا        

ا رضي اهلل عنها وهذا خير مثلال  وتطيب خاطرها والحرص على عدم إزعاجها وما يكدره

 .للتعامل مع األبناء والحوار معهم وتفهم ما يزعجهم والتعرف على ما يرضيهم 
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فالحوار داخل األسرة وتبادلله بلين أفرادهلا أملر لليه بالبسليا فلي ملردوده ، للذا فل ن هنلاك            

لطفللل أمللورًا كثيللرة ينبلللي مراعاتهللا ليللؤتي هللذا الحللوار ثمللاره المرجللوة مللن حيللث توجيلله ا  

للوصللول بلله إلللى المسللتقبل المنشللود ، مللع مراعللاة أن يعتمللد الحللوار علللى احتللرام رغبللات    

 .الصلار والصبر في معاملتهم 

فاألسرة التي تنشو أطفالها على الحوار تنمو قدراتهم االجتماعيلة بشلكل إيجلابي مملا يلؤدي      

فافية والمصارحة وإزالة إلى زيادة االحترام المتبادل بينهما ، وتعزيز الثقة وكذلك زيادة الش

 .الحواجز 

كما أن الحوار والتفاهم ال بد أن يالزما عالقة الوالدين بأبنائهم خاصة الملراهقين ملنهم علن    

طريق التشجيع وإعطائهم فرصًا لإلفصا  علن أنفسلهم ، فل ذا للم يللق المراهلق تشلجيعًا ملن         

نفسله وتوجيهله دون نقلد            البيت للتحدث عن مشكالته ومحاولة فهم االنفعاالت التي تقلف فلي  

صارم ، ف ن هذه الطاقة إذا تركت دون توجيه قد تدفعه إللى ضلروب ملن االنحلراف الهلدام      

 .واالنجراف وراء رفقاء سوء يدفعون به إلى تعاطي المخدرات

فلألسرة دورها البارز في احتواء األبناء عن طريق الحوار الفاعل ب شراك األبناء والتقرب 

يث عن هملومهم الدراسلية وعالقلاتهم االجتماعيلة ومشلاركتهم اللعلب بلدون دالل        منهم بالحد

مفر  وال قسوة شديدة والبعد عن شجار الزوجين أمام األبناء وإشعاهم بوحلدة العائللة مهملا    

كانلللت الظلللروف ، وتعويلللد األبنلللاء عللللى البلللو  بكلللل ملللا يتعرضلللون لللله وملللا يجلللول فلللي                   

 .ديد منذ الصلر على غرس القيم والمباد  اإلسالمية لديهم خواطرهم ، والحرص الش

فدقائق قليلة من االنصات المستلرق المستنير والحوار الهادف والبنلاء ملن قبلل البيلت ، قلد      

 .يجنب األبناء ويقيهم من هاوية االنحراف 

 

 سوء معاملة األبوين لألبناء : 

دهم ، وال يتمنى المرء ألحد من الخيلر  ليه هناك ما هو أعز على اآلباء واألمهات من أوال

مثلما يتمناه ألوالده ، ومع ذلك يخطو الوالدان خطلأ كبيلرًا حلين يقسلون عللى أبنلائهم قسلوة        

 .شديدة  انين أن هذه القسوة وتلك الشدة هي الطريق األمثل للوصول إلى الهدف المنشود 

لليهم ملن الناحيلة التربويلة فهلي      إن العنف والقسوة في التعامل مع األبناء لها تأثير الضلار ع 

تؤثر فيهم نفسيًا وجسميًا وخلقيًا ، إذ أنها مثبطة للهمة ، قاتلة للذكاء ، وقد ينشو االبن قاسي      

القلب ، حاقدًا على الناس ، أو ذلياًل ينقاد لكل أحد ، أو مسلتهترًا ال مباليلًا ، وقلد تلؤثر عليله      

فلال عجلب أن   .. وسلجية ، فيتعاملل بهملا ملع غيلره      مستقباًل فيكون العنف والقسوة طبعلًا لله   
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نراه مجرمًا ومنحرفًا ومقلدًا للشواذ في سلوكهم بأن يهرب من قسوة والديه إللى ملن يوجهله    

 ...إلى طريق الشر وطريق الحرام والمعصية والسقو  في تعاطي المخدرات 

مسللل ولية كملللا أن اإلسلللراف فلللي تلللدليل األبنلللاء يلللؤدي إللللى قتلللل أو إضلللعاف شلللعورهم بال    

واعتمادهم على أنفسهم فيسبب لهم مركلب نقلص يصلاحبهم طلوال حيلاتهم ، كملا أن اغلداق        

 .ويمهد لهم سبل االنحراف والضياع األموال على األبناء دون ضابا و بال مبرر ، يفسدهم

 إن الشباب والفراغ والجدة    مفسدة للمرء أي مفسدة

لحكملة واألنلاة والصلبر فلي تربيلة األبنلاء       واإلسالم يوجه إلى استعمال الرفلق واالتصلاف با  

 .وتنش تهم 

وقد ضرب صلى اهلل عليه وسلم المثل األعلى في الرفق في تربيلة األبنلاء وعلالح أخطلائهم     

بللرو  الشللفقة والرأفللة والعطللف والرحمللة ، ومعرفللة البواعللث التللي أدت إلللى هفللواتهم ،         

 .والعمل على تداركها 

وسلم الشدة والعنلف فلي معامللة األبنلاء ، واعتبلر الللطلة        ولم يقر رسول اهلل صلى اهلل عليه

في معاملتهم نوعًا من فقد الرحمة من القلب ، وهدد المتصف بها بأنه عرضة لحرمانله ملن   

 "من ال يرحم ال ُيرحم " رحمة اهلل فقال 

  فرسللول صلللى اهلل عليلله وسلللم قللدوة فللي أقوللله وأفعاللله ، يللدعونا إلللى التوسللا فللي األمللور             

كّلها ، فخير األمور أوسطها فال قسوة مفرطة وال تدليل مفر  ، فكالهما يؤديلان إللى نتلائج    

 .نفسية وعقلية قد تؤدي باألبناء إلى االنحراف 

 سوء استغالب أوقات الفراغ: 

ؤلية األملة  وينظر اإلسالم إلى األبناء على أنهم أمل األمة وعماد المستقبل وعليهم ستقع مسل 

 .مستقباًل 

ذا كلان عللى الواللدين والملربين اسلتلالل أوقلات فلراغهم فيملا ينفلع ويفيلد وعلدم مل له  بملا              ل

يضر ويفسد ، فالنفه البشلرية غالبلًا ملا تميلل إللى الهلوى إذا للم تحصلن بالحكملة واإليملان           

 .والعمل الصالح 

فالشباب قوة متدفقة ونشا  فيا  وحياة زاهية متحركلة ، وال عصلمة للذلك ملن االنحلراف      

 .الزلل إال بالعلم النافع والعمل الصالح و

وكثيللر مللن انحرافللات الشللباب وسللقوطهم فللي تعللاطي المخللدرات قللد يكللون مرجعلله إلللى مللا  

 .يشاهدونه من انحالل ومجون وإثارة لللرائز في التلفاز أو في المجالت أو غير ذلك 

 . سورة اإلسراء( 46){ ِ َك َكاَن َعْنُه َمْسُؤواًلِإَن الَسْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكُل ُأول} : قال تعالى 

 .سورة النــور ( 41) {ُقل ِلْلُمْؤِمِنيَن َيُلُضوا ِمْن َأْبَصاِرِهْم َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُهْم َذِلَك َأْزَكى َلُهْم }: وقال 
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إن األمللة تللتخلص مللن مفاسللد كثيللرة وشللرور عريضللة ، لللو أنهللا تحكمللت مللن أوقللات فللراغ       

نائهللا ، حيللث أن هللذه المفاسللد ال تنللدفع إلللى الللنفه اإلنسللانية إال حينمللا تكللون فارغللة غيللر  أب

 : مشلولة وكما قال اإلمام الشافعي رحمه اهلل 

 "النفه إن لم تشللها بالحق ، شللتك بالباطل " 

بل ومن حق األبناء علينا وواجبنا نحوهم أن نقدم لهم النافع من الكتب والمجلالت والبلرامج   

تلفزيونية واإلذاعية التلي تبلين لهلم الصلورة الطيبلة للفضلائل وتقلدم لهلم النملاذح الصلالحة           ال

التللي يقتللدون بهللا كسللير الرسللول صلللى اهلل عليلله وسلللم وصللحابته الكللرام وأبطللال اإلسللالم    

وعلمائه على ملر العصلور وكلل ملا يلوجههم التوجيله الصلالح ويعلمهلم العللم النلافع ويقلوي            

 .جعلهم أكثر ثباتًا على الصال  والتقوى إيمانهم وعزيمتهم وي

 سوء لختيار الرفقة: 

إن من حق األبناء على والديهم ومربيهم أن يدققوا في اختيلار رفقلائهم حتلى يحفظلوا علليهم      

 .دينهم ويحصنوهم من الزلل واالنحراف ومخاطر الوقوع في براثن أقران السوء 

الصالح ببائع المسك الذي يعطيك من طيبة  فقد شبه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الجليه

أو على األقل تشم منه ريحًا طيبلًا ، بينملا الجلليه السلوء كنلافخ الكيلر، إملا أن يحلرق ثيلاب          

 .جليسه وإما أن يشم منه ريحًا منتنة 

فالصللحبة السللي ة تللدفع اإلبللن إلللى مهللاوي عديللدة وذلللك بتحسللين الطريللق إلللى تلللك المهللاوي             

ا ، فمللثاًل يوقعونلله فللي تعللاطي المخللدرات وذلللك بتزويللده بالمعلومللات واألسللاطير و إرتكابهلل

الكاذبة عن مفعلول المخلدر ومالله ملن أثلر فلي إزاللة القللق وحلل المشلاكل وإزاللة اإلرهلاق             

وغيرها ، حتى يرغبونه في تعاطي ذلك المخدر فيندفع لتعاطيله نتيجلة لحلب االسلتطالع أو     

فيبلدأ بتنلاول هلذه المخلدرات ، وملا يلبلث إال أن       . نتملاء إلليهم   لمجاراتهم أو مجلاملتهم أو اإل 

يجد نفسه وقد أدمن عليها بحيث ال يستطيع اإلقالع عنها ، ويبدأ هو بدوره من جديد ليكلون  

 .صاحب سوء لشخص آخر فيدفعه ويؤثر عليه وينقل إليه هذه العدوى 

إللى أن يراقبلوا أوالدهلم مراقبلة تاملة      لذا فقد وجه اإلسالم بتعاليمه التربوية اآلباء والمربين 

 وخاصة في سن التمييز والمراهقة ليعرفوا من يخالطون ويصاحبون ؟

كما وجههم أن يختاروا لهم الرفقة الصالحة ليكسبوا منها كل خلق كلريم وأدب رفيلع وعلادة    

فاضللللة وحلللذرهم ملللن خلطلللاء الشلللر ورفلللاق السلللوء ، حتلللى ال يقعلللوا فلللي شلللباك ضلللاللهم  

 .وانحرافهم 
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َيلا   َوَيْوَم َيَعُض الَظاِلُم َعَلى َيَدْيلِه َيُقلوُل َيلا َلْيَتِنلي اَتَخلْذُت َملَع الَرُسلوِل َسلِبيًلا         }: قال تعالى 

َلَقللْد َأَضلَلِني َعللِن اللِذْكِر َبْعللَد ِإْذ َجلاءِني َوَكللاَن الَشللْيَطاُن      َوْيَلَتلى َلْيَتِنللي َللْم َأَتِخللْذ ُفَلاًنلا َخِليًلللا   

 .سورة الفرقان ( 19( )17){نَساِن َخُذوًلاِلْلِ 

رواه  "المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخاللل  " وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

 .الترمذي 

 . رواه ابن عساكر" إياك وقرين السوء ، ف نك به تعرف " وقال صلى اهلل عليه وسلم 

 

اتهم فلي جلو يشلعرون فيله بمشلاعر الحلب تلملرهم        إن من أهم حقوق األبنلاء أن يعيشلوا حيل   

وملن نعلم اهلل عللى عبلاده أن خللق      . وعواطف والديهم تحيا بهم والرحمة والمودة ترعلاهم  

األبوين مفطورين على حب األبناء ، ولوال هذه الفطرة لما قلام اآلبلاء بلواجبهم نحلو األبنلاء      

 ..........والصال  والفضيلة ولما صبروا على رعايتهم ، ولما نشأت أجيال على الخير 

ف ن تقصير األسرة في تربية األبناء تربية إيمانيلة ، وعلدم فلتح بلاب الحلوار معهلم ملن أهلم         

 .األسباب التي تؤدي إلى انحرافهم ، فاألسرة هي األساس في المحافظة على فطرة األبناء 

 " .أعين  ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة" لذلك كان دعاء اآلباء الملّح 

 

نسأل اهلل تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا عللى أداء هلذه األمانلة عللى الوجله      

 الذي يرضيه عنا ، إنه ولي ذلك والقادر عليه 

 وصلى اهلل على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 


