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 وزارة التربية والتعليم 
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 رسالة إىل الوالدين
 املخدرات خطر يهدد كيان األسرة

، فعندما البعد عن فحش القول اقتداء بالرسول  -3

لم يكن فاحشاً  سئلت عائشة رضي هللا عنها قالت: "

في األسواق، وال يجزي  وال صّخاباً ، وال متفحشاً 

رواه الترمذي " بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح 

 )حسن صحيح(
تعويدهم منذ الصغر على المحافظة على  -4

 العبادات والقيام بها، وخاصة الصالة ، قال تعالى: 

 اَلةَ تَْنهَٰى َعِن اْلفَْحَشاِء َواْلُمْنَكِر اَلةَ ۖ إِنَّ الصَّ َوأَقِِم الصَّ

ُ يَْعلَُم َما تَْصنَُعونَ َولَِذكْ  ِ أَْكبَُر َوهللاَّ    44 العنكبوت  ُر هللاَّ

توفير احتياجات األسرة بدون إفراط وال تفريط،  -4

 فال إسراف وال تقتير.

بية األبناء على العمالة عدم إلقاء مسؤولية تر -6

 .الوافدة

وإعطاؤهم الثقة احتواء األبناء وتوجيههم  -7
 هم واحترامها.بأنفسهم، وتقبل ذوات

التزام المعايير السلوكية الصحيحة في النصح  -8

، والتفرقة والتوبيخ والتوجيه، والبعد عن السخرية

 أو التدليل الزائد.في المعاملة، 

الحذر من التفريط ، وعدم الرقابة الكافية، مما  -9
قد يعطي فرصة سانحة لممارسة سلوكيات غير 

 ة السوء.سوية، أو توفر لهم االحتكاك برفق
الحرص على االستفادة من أوقات فراغهم،  -01

وشغلها باألنشطة المناسبة لميولهم وتنمي مهاراتهم 
 ، ومشاركتهم فيها.

تحميلهم مسؤوليات مختلفة في المنزل، حسب  -00
 العمر والقدرات.

 الحوار البناء، والنقاش الهادئ الذي يتضمن: -01

  اجمة عن تعليم األبناء الحقائق والمخاطر الن
 الخمور والمخدرات.
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   تعليم المبادئ األساسية للصحة العامة وطرق
 حماية أنفسهم.

   إظهار حرمة تجربة تعاطي المخدرات وأثرها
 على النفس والمجتمع.

   مساعدة األبناء على اكتساب المهارات التي ترفع
تي تزيد ثقتهم بأنفسهم: مثل من قدراتهم المعرفية ال

مهارة كيفية اتخاذ القرار المبني على حسن التقدير، 
وتحمل المسؤولية، حتى يعينهم ذلك على عدم 
االنخراط وراء أصدقاء السوء وما قد يمارسونه 

هم مـن ضـغـوط  لـيــتم إخضــاعهم لتعــاطــي ليــع
 المخدرات.

 لتأكيد توضيح الحدود المسموحة لسلوك األبناء وا
 .عدم تجاوزهاعلى 

 الخصائص العمرية ومتطلباتها.العناية ب 

إن المخدرات آفة يتجاوز خطرها الشباب في الختام 

ليهدد نمو وتطور البالد فإن التقدم يحتاج إلى أبناء 

 قادرين على البناء.

) فمن أهمل تعليم ولده ما  :يقول ابن القيم رحمه هللا

يه غاية اإلساءة، ينفعه، وتركه سدى، فقد أساء إل

وأكثر األوالد إنما جاء فسادهم من قبل اآلباء 

وإهمالهم، وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه 

فأضاعوهم صغاراً، فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا 

آباءهم كباراً(، وما أجمل مقولة عمر بن عبد العزيز 

 " الصالح من هللا واألدب من اآلباء". –رحمه هللا  –

 عز وجل أن يعين كل أب وأم على أداء هذ  نسأل هللا
المسؤؤؤولية، ويحفؤؤظ أبناءنؤؤا مؤؤن المخؤؤدرات ومؤؤن كؤؤل 

 سوء.

 وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

مين والصالة والسالم على خاتم الحمد هلل رب العال

األنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

 أما بعد .. أجمعين،،

يعيش العالم حالة من الصراع القوي ضد المخدرات 

المجتمعات هدد سالمة مشكلة كبيرة توالتي أصبحت 

 وقيمها ومثلها ومبادئها العظيمة. وأمنها

لة التي بدأت والمخدرات هي األفة الخطيرة القات

تنتشر في اآلونة األخيرة في كافة المجتمعات بشكل 

فهي داء عضال يفتك بأبناء لم يسبق له مثيل ، 

اً هامدة وعقوالً خاوية وقلوباً المجتمع فيجعلهم جثث

 فارغة . 

 والكبائروالمخدرات مصدر الجرائم العظيمة، 

ما وقع احد في المهلكة المفسدة للفرد والمجتمع، ف

وال  ،إال دمرته وال تعاطها أحد إال أفسدته شباكها

لذلك يعمد  ،في مجتمع إال أحاط به الشر كله تانتشر

إلى توجيه سمومهم إلى قلب المجتمع مروجيها 

وعماده وهم األبناء مستغلين حاجتهم إلى االحتواء 

 األسري والتربية اإليمانية والحصانة الفكرية. 

 األبناء أمانة في األعناق:

هي الخلية األولى، والركن األساسي في بناء األسرة 

أي مجتمع، ويقع عليها العبء األكبر في توجيه 

أبنائها وتعليمهم معايير وقيم المجتمع ويعرف من 

 خاللها ما هو مقبول أو مرفوض اجتماعياً.

يَا أَيُّهَا  لذلك وجه عز وجل الخطاب للوالدين بقوله :

ْم َوأَْهلِيُكْم نَاراً َوقُوُدهَا النَّاُس الَِّذيَن آََمنُوا قُوا أَْنفَُسكُ 

  .6سورة التحريم  ...َواْلِحَجاَرةُ 

أن يأمرهم بطاعة هللا ، وينهاهم بيقيهم ):  قتادة قال

 هـعن معصيته ، وأن يقوم عليه بأمر هللا ، يأمرهم ب

ويساعدهم عليه ، فإذا رأيت هلل معصية ردعتهم 

 . (عنها ، وزجرتهم عنها

عند قيام األسرة بمسؤوليتها التي افترضها هللا، ف

ُكلُُّكْم َراٍع َوُكلُُّكْم َمْسؤول َعْن بقوله : "  وبيّنها 

ُجُل  َرِعيَّتِِه، اإِلَماُم َراٍع َوَمْسؤوٌل َعْن َرِعيَّتِِه، َوالرَّ

َراٍع فِي َْهلِِه َوهَُو َمْسؤوٌل َعْن َرِعيَّتِِه، َواْلَمْرأَةُ 

.." بَْيِت َزْوِجهَا َوَمْسؤولَةٌ َعْن َرِعيَّتِهَا، َراِعيَةٌ فِي

وتقوم بدورها في التنشئة ، رواه البخاري ومسلم

منذ الصغر، فإنها تهيئ لهم  االجتماعية السليمة

قابة اكتساب الخبرات معتمدين على أنفسهم، تحت ر

 واعية ومدركة لعواقب األمور.

إن تعاطي المخدرات يحطم إرادة الفرد فيتعطل عن 

عمله ويقلل من انتاجه ونشاطه وبالتالي يحجب عنه 

ثقة الناس، ويتحول الفرد إلى شخص سطحي 

منحرف في المزاج والتعامل مع اآلخرين وتتأثر 

األسرة بهذا الوضع تأثراً كبيراً فوجود الفجوة بين 

ياً يحتوي ها وعدم وجود حواراً أسرئاآلسرة وأبنا

 مشاكلهم يعرضهم لمخاطر وتحديات كثيرة

المخدرات  ويصبحون عرضة لقرناء السوء وتجار

 وأهل الفساد والضالل.

  المخدرات خطر يهدد كيان االسرة :

إن تعاطي المخدرات من أهم المشكالت االجتماعية 

التي تبدد المال و النفس وهي ظاهرة انحرافيه 

ايير األخالقية التي تخرج عن قواعد السلوك و المع

يقرها المجتمع سواءاً دينياً أو اجتماعياً أو ثقافياً 

 وتعاني االسرة من أخطار عدة منها :

 .. التفكك االسري1

 ..الطالق وتشتت األسرة2

للفرد المتعاطي للمخدرات .النزعة العدوانية 3

 .سرة و خارجهاداخل األ

 

 

. ارتكاب الجرائم بين أفراد األسرة و خارجها وأثر 4

 ذلك على الفرد و المجتمع .

. البطالة و سوء الظروف االقتصادية لألسرة نتيجة 4

 تعاطي المخدرات.

لجميع أفراد أسرة  .المعاناة النفسية المصاحبة6

 المتعاطي .

 .العنف واالعتداء .7

ألفراد أسرة المتعاطي أو  رفض المجتمع ونبذه. 8

 المدمن .

ن مشكلة المخدرات داء ينهش في اللب ويقتل من إ

فالتقليل من شأنه وتجاهل  ،واجهتهالعمق فال بد من م

ة فوقاية األبناء ؤدي إلى الهاوية السحيقوجود ه ي

 .مسؤولية األباء

 األبناء: حمايةفي  التربية السليمة وأثرها

تظهر مسؤولية األسرة في حمايةة أبنائهةا مةن السةلوك  

ومةةن تعةةاطي المخةةدرات ، وتعزيةةز قةةدرات  المنحةةرف

فةي بنةاء مجتمعةه، مةن الفرد منهم على اإلسهام الفعةال 

داخةةل القةيم واألخةالق  مثةلتربيةة أسةرية تهةتم بتخةالل 

في سن مبكرة. ويتم هذا عن طريق عةدة وسةائل البيت 

 منها:

تنمية الوازع الديني، واستشعار مراقبة هللا عز  -1

وجل وسعة علمه واطالعه، بالوقوف معهم على 

 معاني أسماء هللا وصفاته الثابتة: )السميع، البصير،

الرقيب، الشهيد(، وتدبر آيات القرآن مثل قوله عز 

َ يََرى وجل:   14سورة العلق   أَلَْم يَْعلَْم بِأَنَّ هللاَّ

أن يكون اآلباء قدوة حسنة أمام األبناء من حيث  -2

االستقامة والصدق واألمانة والصفات األخالقية 

 الحسنة، وبالبعد عن التناقض بين األقوال واألفعال.

 

 


