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افتتاحـية
والســام عىل سيدنا حممد
احلمد هلل رب العاملنيَّ ،
والصالة َّ

وعىل آله وصحبه و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدِّ ين .وبعـــد:

فيرس « دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بدبي  -إدارة البحوث »

إصدارها اجلديد « وقاية األبنــاء من المخدرات » إىل
أن تقــدِّ م
َ

مجهــور القراء من املفتني والفقهاء العاملني ،والســادة الباحثني
واملثقفني واملتطلعني إىل املعرفـة.

وهو كتاب يلقي الضوء عىل مشــكلة تواجه املجتمعات،

أال وهي مشكلة وقوع الشباب واملراهقني يف تعاطي املخدرات،

وما يســبقها من أســباب متعلقة بالوالديــن واألرسة املحيطة
هبؤالء األبناء.

إن هذا الكتاب موجه بالدرجة األوىل إىل الوالدين ومن هم

يف مقامهم ،وإىل مجيع فئات املجتمع ،يرفع الوعي الثقايف املتعلق
باجلانب الرتبوي االجتامعي للمخــدرات ،وباجلانب التثقيفي

العلمي من جهة أخرى.
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وهــذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نقدم عظيم الشــكر والدعاء
ألرسة آل مكتــوم حفظها اهلل تعــاىل التي حتــب العلم وأهله،
وتــؤازر قضايــا اإلســام والعروبة بــكل متيز وإقــدام ،ويف
مقدمتها صاحب الســمو الشــيخ حممد بن راشــد بن ســعيد
آل مكتــوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس جملــس الوزراء ،حاكم
ديب الذي يشــيد جمتمع املعرفة ،ويرعى البحث العلمي ويشجع
أصحابه وطالبه.
راجني من العــي القدير أن ينفع هبذا العمــل ،وأن يرزقنا
التوفيق والســداد ،وأن يوفق إىل مزيد من العطـــاء عىل درب
التميز املنشـود.
بي
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملنيَ ،
وص َّل اهلل عىل ال َّن ِّ

حممــد وعىل آله وصحبه أمجعني.
األمي اخلاتم سيدنا َّ
ِّ

إدارة البحــوث
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احلمد هلل رب العاملني ،وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل
آله وصحبه أمجعني.
أما بعد:
فهذه رسالة تلقي الضوء عىل أسباب وعوامل وقوع الشباب
يف وحل املخدرات ،وخصوصا تلك األســباب املتعلقة باألرسة
والوالديــن .فإن كثري ًا مما حيصل لألبناء من مشــكالت نفســية
وسلوكية ما هو إال مرآة تعكس البيئة املوبوءة التي عاشوا فيها ،أو
ال زالوا يعيشون فيها .وإن كثريا من اآلباء ُيفسدون جيال صاعدا

من حيث ال يشعرون ،إما بجهل أو بسوء اجتهاد ،وإن منهم من
وهم أشد خطر ًا من القسم األول.
ال يبايل بذلك أصالُ ،
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فســوف نســتعرض تلــك األســباب ومــا أدت إليــه،
مــع التعليــق واإلضافــة عــى مــا يكــون يف ذلــك ،ثــم
يكــون اجلــزء التثقيفــي باملخــدرات يف هنايــة الرســالة.
ونســأل اهلل عز وجــل أن يقينا وجمتمعنــا رش املخدرات ومجيع
املنكرات ،وأن حيفظ أمننا وجمتمعاتنا واملسلمني مجيعا.
عبد اهلل بن خالد اهلاشمي
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بدايـة السقـوط

يقول الشاب التائب من اإلدمان:
كانت حيايت قبل اإلدمان هلا قيمة،
كنت بني أهيل ،وإخواين ،وأصدقائي،
أذهب وأرجع وأستمتع بحيايت وصحتي ووقتي،
ليت تلك األيام ترجع ،ولكنها لن ترجع.
وسبب وقوعي يف براثن املخدرات وإدماهنا:
 الفـراغ. -وأصحـاب السوء.
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وكان أقرب صديق يل هو من دفعني للتجربة األوىل بقوله:
« سنجرب ملرة واحدة فقط ،ولن نتعاطى مرة أخرى ».
مرت عىل هذه الكلمة ( )13سنة من اإلدمان والتعاطي.
وقد َّ
فأصبحت تلك « املرة الواحدة اليتيمة » مرات عديدة.
وهذه « التجربة املمتعة » جتارب مريرة.
وصار هذا « اليوم األول واألخري » أيام ًا وأيام ًا.
هذه القصة هلذا الشاب ،الذي وقع يف رشاك املخدرات وهو

يف سن الدراسة الثانوية ،واحدة من قصص كثرية.

مرت عىل العديد
وهذه التجربة واحدة بني جتــارب عديدة ّ

ومتر اآلن ،وســتبقى كذلك إن مل نتكاتف
من الشباب املدمننيُّ ،
مجيعا ،ويتحمل كل مسؤول مسؤوليته بجدِّ .

وأول مسؤول هو البيت ،فإن مل يكن احلصن احلصني ألهله

فلن يكون خارجه.
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تقرير إلدارة مكافحة املخدرات((( عن الفئات العمرية بني املتعاطني:

يظهر أن أعىل نسبة بينهم هي يف فئتني:
املرتبة األوىل :الفئة العمرية من  15إىل  20ســنة ،بنســبة
		

تقريبية %45 :من جمموع املتعاطني.

املرتبة الثانية :الفئة العمرية من  21إىل  25سنة ،بنسبة %38
من جمموع املتعاطني.
ثم يف املرتبة الثالثة :من  26إىل  30سنة.
ويظهر أيض ًا أن هناك نســبة ضئيلة جد ًا ملن هم أقل من 14
سنة من جمموع املتعاطني.
فنالحظ أن أخطر مرحلة عمريــة يف الوقوع يف املخدرات
هي من  15إىل  25سنة.
((( قد زودتنا إدارة مكافحة املخدرات برشطة ديب -مشكورة -بتقرير من
مخس صفحات عن العوامل والفئات العمرية وغريها من معلومات.
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وهاتــان الفئتــان يف جمتمعنا هلــا صفات مشــركة ،منها

أهنم غالب ًا:

 يعيشون حتت رعاية أهلهم. يزيد عندهم دافع التجربة واملغامرة. -يزيــد عندهــم دافع حــب الظهــور وإثبــات الذات

أمام اآلخرين.

 االندفاع مع قلة اخلربة والوعي. -ما زالوا يف مقاعد الدراســة سواء يف املدرسة أو اجلامعة،

أو سنوات البحث عن الوظيفة األوىل.
 غري متزوجني. ال يتحملون مسؤوليات كبرية. -توافر :الصحة والوقت واملال.

وفوائد حــر هذه الصفــات أن نفهم هــذه الفئات فه ًام

صحيح ًا ،وأن يكون العمل بناء عىل عل ٍم وواقع وصورة متكاملة.
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وإن مرحلة الشــباب األوىل والبلوغ أهــم مراحل الرتبية
الســليمة ،وهي أخطر مرحلة النحراف الشباب وانزالقهم ،كام
أهنا أهم مرحلة لبــث الوعي األخالقي ،وتتلخص خطورهتا يف
أن ما يغرس فيها ويف مرحلة الطفولة يصعب تغيريه أو استئصاله
فيام بعد ،إن مل يبادر إىل تغيريه دون تســويف ،ومن ثم يبقى أثره
مالزما للفرد يف عهد الكرب(((.
ويف بيــان أمهية املرحلــة األوىل يف حياة اإلنســان وتأثريها
البالغ ودور األرسة فيها يقول د .حممد زيدان( :فالسامت األولية
للســلوك االجتامعي للفرد ترجع إىل املرحلــة األوىل من حياته
وإىل عالقته بأفــراد أرسته ،واجتاهات هــؤالء األفراد ،وأنامط
ســلوكهم .تتكون الدعائم األوىل للشــخصية اإلنسانية يف جو
((( انظــر :أصول علم النفس لـ د .أمحد عــزت راجح ص  ،443وعلم
النفس الرتبوي يف اإلســام لـ د .مصطفى القايض ود .مقداد ياجلني
ص  116 - 115نقال من :آراء ابن اجلوزي الرتبوية ص .243
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األرسة يف مرحلة الطفولة ،وتعمل العالقات األرسية عىل تطبيع
الطفل وتنشــئته عىل اخلصائص والسامت االجتامعية السائدة يف
األرسة ...وخالصة القول أن املنزل هو املزرعة األوىل التي تنبت
فيها بذور الشخصية)(((.
ويقــول ابن اجلوزي رمحه اهلل عن مرحلة الشــباب األوىل:
(وهذا هو املوســم األعظم الذي يقع فيه جهاد النفس ،واهلوى،
وغلبة الشــيطان ،وبصيانة هذا املوسم حيصل القرب من اهلل عز
وجل ،وبالتفريــط فيه يقع اخلرسان العظيــم ،وبالصرب فيه عن
الزلل يثنى عىل الصابرين ،كام أثنى اهلل فيه عىل الصابر يوســف
الصديق)(((.
•

•

•

((( النمو النفيس للطفل واملراهق وأســس الصحة النفســية ،لـ د .حممد
مصطفى زيدان ،ص .236-235

((( تنبيه النائم الغمر عىل مواسم العمر البن اجلوزي ص.45 :
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العقوق األول
السابق للعقوق األكرب
مــا العقــوق األول؟ وما العقــوق األكرب؟ وكيف ســبق
األول األكرب؟
إن أول ما يتبادر إىل الذهــن من كلمة (العقوق) هو عقوق
األبناء لوالدهيم؛ ألن الرشع سامه عقوقا ،وجعله من أعظم كبائر
الذنــوب ،فعن النبي ﷺ أنه قــال « :أال أنبئكم بأكرب الكبائر؟ »
ثالثا ،قالوا :بىل يا رســول اهلل ،قــال « :اإلرشاك باهلل ،وعقوق
الوالديــن  -وجلس وكان متكئا فقــال  -أال وقول الزور »(((،
((( متفــق عليه :أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب الشــهادات ،باب:
ما قيل يف شــهادة الزور ،رقم .2654 :وأخرجه مسلم يف صحيحه،
كتاب اإليامن ،باب :بيان الكبائر وأكربها ،رقم.87 :
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ويظهــر ذلك بأن اهلل ســبحانه قــرن حقه اخلالــص يف العبادة
باإلحســان بالوالدين وحقهم يف قوله ﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﴾ [اإلرساء ،]23 :فــدل عــى أن حق
الوالدين عظيم جد ًا عنــد اهلل عز وجل ،وأن عقوقهام من أعظم
ما قد يقرتفه اإلنســان من الكبائر يف حــق اهلل وحق والديه ،بل
وردت بعض اآلثار(((  -وإن كانت ضعيفة  -أن عقوبة العقوق
معجلة يف الدنيا قبل اآلخرة ،وأخبــار أهل الظلم والبغي عامة
وأهل العقوق خاصة وما ّ
حل هبم شــاهدة عىل هذا املعنى .فهذا
هو إذن :العقوق األكرب.
فام العقوق األول؟
((( كــا ُروي عن النبي ﷺّ :
«كل ّ
الذنوب ّ
يؤخر اهلل ما شــاء منها إىل يوم
القيامة ،إال عقوق الوالديــن؛ ّ
يعجله لصاحبه يف احلياة
فإن اهلل تعاىل ّ
قبــل املامت » .أخرجه احلاكم يف مســتدركه ،رقم ،7263 :وضعفه
الذهبي وغريه.
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العقوق األول يســبق العقوق األكرب ،بل ربام كان ســببا يف
العقوق األكرب!
وهو عقوق اآلباء ألبنائهم.
وإن هذا العقوق له صور شــتى ،وأشكال متنوعة ،ربام كان
بالظلم والعنف والقسوة الزائدة ،وربام كان عىل العكس من ذلك
بالتدليل الزائد والتهاون يف تقويم ســلوكيات االبن وأخالقياته
وإعطائه احلرية املطلقة ،وربام كان اإلمهال يف التنشئة الدينية ،أو
النفسية ،وربام كان ســوء اختيار الزوج ألم عياله ،أو سوء قبول
الزوجة ألب املستقبل!
فلــه صور عدة ،وعند احلديث عــن العوامل التي أدت إىل
تعاطي الشــباب للمخدرات ســيتضح معنــى العقوق األول
أكثر وأكثر.
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إن كثــر ًا مــن مظاهــر العقوق األكــر هــي يف احلقيقة
نفوس قد وقع عليها عقوق ســابق يف مراحل نموها ونشــأهتا،
فانعكســت يف الكرب عىل األبوين بعقوقهم ،أو بالوقوع يف إدمان
املخدرات مثال.
فكيف دفع بعض اآلباء أبناءهم إىل املخدرات؟
ويمكن أن نسأل :كيف يعق األب ابنه؟
أو كيف تسبب يف إفساد ولده؟
إن اجلــواب يف واقع األمــر عن هذه األســئلة ال خيتلف؛
ألن الظلــم الواقــع عــى األبنــاء وســوء الرتبية يفســدهم،
ويمرضهــم .وقد يكــون من مظاهــر ذلك الوقــوع يف إدمان
املخــدرات ،إن توافــرت دواعيه ،وربــا كان يف غري ذلك من
املظاهر السلبية.

وقـاية األبنـاء من املخـدرات

19

إن صالح األبناء أو نقيض ذلك ،هو نتيجة ألســباب أدت
إليــه ،وهذه األســباب والعوامل تكون جمتمعــة ومركبة .ومن
أبرز وأهم وأول ما يدخل فيها :ما يتعلق باملامرســات الســلبية

مــن األبوين جتاه أبنائهم ،أو لِنَ ُق ْ
حتمل
ــل :العقوق األول ،بعدم ِّ

مســؤولية الرتبية عىل الوجه املطلوب منهم ،واخللل يف أداء هذه

ِ
عول هدم » يف بناء املجتمع
األمانة الغليظة .إن العقوق هبم هو « م َ

املتامسك؛ ألنه ُيرج أجياال مصابني بالعلل املختلفة لسوء الرتبية.
قال ابن القيم رمحه اهلل:

(وكم ممَّن أشقى َو َلدَ ه وفلذ َة كبده يف الدنيا واآلخرة بإمهاله،

ِ
وترك تأديبه ،وإعانته له عىل شــهواته ،ويزعــم أنه ُيكرمه ،وقد

أهانه ،وأنــه يرمحه ،وقد َظ َل َمــه وحرمه ،ف َفاتَــ ُه انتفا ُعه بولده،
اعتربت الفســا َد يف
وفوت عليه ح َّظــه يف الدنيا واآلخرة ،وإذا
َ
َّ
رأيت عا َّمتَه من ِق َبل اآلباء)(((.
األوالد َ

((( حتفة املودود بأحكام املولود البن القيم ،ص .242
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فام هي صور ومظاهر « العقوق األول »؟ هذا ما سنتحدث
عنه يف املبحث التايل :العوامل واألســباب التي أدت إىل تعاطي
املخدرات وإدماهنا.
•

•

•
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عـوامل وأسبـاب
تعـاطي املخـدرات
إن العوامل التي أدت إىل تعاطي املخدرات كثرية ،وغالبها
هلا طابع ُمركّب ،والوقوع يف إدمان املخدرات أسبابه أيضا مركبة

بمعنى أهنا أدت إىل التعاطي بســبب وجود عوامل أخرى معها،
فليســت واحدة منها هي السبب يف الوقوع ،وإنام اجتامع أسباب
أخرى معها ،وهذا هو احلكم الغالب.
ثــم إن اســتعداد النفس لقبــول هذا األمــر ،وخلوها من
احلصانة ضده ،وتوافــر الدواعي للوقوع فيه ،هو الذي أوقعها،
وهذا عام يف أي فساد يقع عىل النفس.
وإن املختار منها يف هــذا املبحث هي تلك العوامل املتعلقة
بالفئة التي نتحدث عنها :فئة الشــباب ،مــن مرحلة البلوغ إىل
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أوســط العرشينات ،لكوهنا تتفــق غالبا يف الطابع والســلوك
والبيئة املحيطة كام سبق ،ولكوهنا الفئة الغالبة فيام يتعلق بالوقوع
يف املخدرات.
وغالــب هذه العوامل أساســها يرجع إىل مــا قبل مرحلة
البلوغ ،يف الطفولة ومرحلة التمييز.
وقدمت العوامل واألســباب عىل املبحث التثقيفي املتعلق
باملخدرات يف هناية الرســالة؛ ألمهية هذا املوضــوع ،وارتباطه
املبارش باهلدف املنشــود من الرســالة :توعية الوالدين .وسوف
يعاد الكالم عنها ،لكن بشكل خمترص.
يمكن تقسيم األسباب إىل قسمني:
القسم األول :األسباب املتعلقة بالفرد املتعاطي ،وهي:

 -1ضعف الوازع الديني.
 -2ضعف الشخصية.
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 -3توافر املال.
 -4الفراغ.
 -5مصاحبة رفاق السوء.
 -6االندفاع وحب التجربة.
 -7احلرمان العاطفي.
القسم الثاني :األسباب املتعلقة بالوالدين واألسرة ،وهي:

 -1سوء الرتبية.
 -2اإلمهال وضعف الرقابة.
 -3القدوة السيئة.
 -4العنف والقسوة.
 -5التدليل الزائد.
 -6التفكك األرسي.
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التعليق عىل العوامل واألسباب:
ضعف الوازع الديين:

ما هو الوازع الديني أو الوازع األخالقي؟ هو :زاجر ومانع
داخيل يردع ويمنع من ارتكاب سلوك معني.
وضعفــه يكون بضعف هــذا املانع يف النفــس ،فيكون إىل
اقرتاف املحظور أقرب .وإن من أســباب ضعف هذا الوازع ما
نشــأت عليه هذه النفس من تربية غري سليمة ،أو تلقني لتعاليم
اإلسالم واألخالق بال تربية فعلية واقعية هلا ،أو بال قدوة حسنة
تقتدي هبا .فلم تثمر يف النفس إجيابا.
توجيه رشعي:
إن أسمى ما يمكن لإلنسان أن يتعلمه مطلقا هو العلم باهلل
عز وجل ومعرفة أســائه وصفاته ،فحــن يعلم بأن اهلل عىل كل
يشء شــهيد ،وأنه تعاىل يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور،
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وأنه عز وجل يرى وأنه يسمع ،وأنه رقيب وأنه يفرح بتوبة عباده،
وأنه يغضب إذا انتهكت حمارمه ،ورمحته غلبت وسبقت غضبه،
وأنه يثيب الطائعني ،وأنه يعاقب العاصني إن شاء سبحانه ،وأن
اإلنسان حماسب ،وأن كتابه ال يغادر صغرية وال كبرية إال أحصاها،
حني يســتحرض ذلك فإنه يثمر يف نفــس املؤمن عظمة وإجالال
وهيبة هلل ســبحانه وتعاىل ،وللموقف الذي سيقف فيه أمام ربه،
فيزداد إيامنه ويقوى يقينه ،حينها يقوى الوازع يف نفسه ،وإن قرص
فإنه ما يلبث أن يرجع إىل ربه ،فإن اإلنســان خطاء ،ولكنه يتبعه
إحسان ًا وتوبة.
وإن منهج اإلسالم كام جاء بالرتغيب والوعد وحسن اجلزاء
ملن أطاع ،جاء بالرتهيب والوعيد والتخويف من ســوء العاقبة
ملن خالف ،وإن املوازنة مطلوبة ألجل نفس زكية تراقب رهبا عز
وجل ،بني خوف ورجاء من بارئها ســبحانه ﴿ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ﴾ [املائدة.]98 :
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ويف تعزيز الــوازع يف النفس ،واخلوف مــن عاقبة املعصية
يقول ابن القيم رمحه اهلل:
(وهو -اخلوف -ينشأ من ثالثة ُأمور:
أحدها :معرفته باجلناية وقبحها.
والثاين :تصديق الوعيد وأن اهلل رتب عىل املعصية عقوبتها.
والثالث :أنه ال يعلم لعله يمنع من التوبة وحيال بينه وبينها
إذا ارتكب الذنب.
فبهذه األمور الثالثة يتم له اخلوف ،وبحسب قوهتا وضعفها
تكون قوة اخلوف وضعفه ،فإن احلامل عىل الذنب إما أن يكون
ِ
بســوء عاقبته ،وإما أن جيتمع
عدم علمه بقبحه ،وإما عدم علمه

لــه األمران ،لكن حيمله عليه اتكاله عىل التوبة ،وهو الغالب من
ذنوب أهل اإليامن ،فإذا علم قبح الذنب وعلم سو َء مغبته وخاف
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أال يفتح له باب التوبة ،بل يمنعها وحيال بينه وبينها ،اشتد خوفه.
هذا قبل الذنب ،فإذا عمله كان خوفه أشد)(((.
ضعف الشخصية:
الســات اخلارجية والداخلية ،اجتامعية وخلقية ،وما يظهر
عليها من ســلوكيات ،وطريقة تعاملها مع املواقف االجتامعية،
ونظرهتا للناس ونظرة الناس هلا ،هي ما يســمى بالشخصية(((.
ويمكن التعرف عىل ضعفها من خالل مظاهرها ،فمن مظاهرها:
شعور الشخص باهلوان واالهنزام واخلنوع واالنكسار ،الرتدد يف
اختاذ القرارات ،صعوبة التعبري عن الرأي ،احلرص عىل التواجد
بجانب الطرف األقــوى ،إىل غري ذلك .وإن من أكرب أســباب
ضعف الشخصية ما واجهته من مواقف سلبية يف أرسهتا أو تربية
خاطئة من قبــل األبوين أو املربني .وأبرز ما يضعفها من جتارب
((( طريق اهلجرتني وباب السعادتني البن القيم ،ص.283 :

((( انظر :أصول علم النفس ،لـ د .أمحد عزت راجح ،ص .393
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وممارسات يف هذا اجلانب :القسوة والعنف ،احلرمان العاطفي،
ضعف التواصل احليس واملعنوي ،عدم تقدير النفس واحرتامها
من قبل األبوين(((.
ومن بر الوالديــن بأبنائهم أن جينّبوهم مــا قد يضعف من
شــخصياهتم ،فإن املؤمن القوي يف باطنــه وظاهره حيبه اهلل عز
وجل ،قال النبي ﷺ « :املؤمن القــوي ،خري وأحب إىل اهلل من

املؤمن الضعيف ،ويف ٍّ
كل خري »(((.
توافر املال ،والفراغ:

إن توافر املال والوقــت الزائد (الفراغ) يف واقع األمر ليس

مؤثــر ًا بذاته ،فهــا كاألدوات يف يد صاحبهــا ،إن كانت نفس
صاحبها ســوية؛ فإن املال والوقت حينئذ ُيستغالن االستغالل
((( انظر :العالقة بني أســاليب املعاملــة الوالدية واالكتئاب للمراهقني،
لـ د .آسيا عيل بركات ،ص .2

((( أخرجه مســلم يف صحيحه ،كتاب القدر ،باب :يف األمر بالقوة وترك
العجز ،واالستعانة باهلل ،رقم.2664 :
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األمثل ،وإن كانت هذه النفس مضطربــة فيكون املال والوقت
وباالً عليها ،ال نفع فيهام.
إن من أبرز ما حيول دون االســتغالل النافع للامل والوقت
والصحة هو فقدان النفس لألهــداف والغايات التي من أجلها
خلق اهلل اإلنســان وجعله عىل هذه األرض ،مــع ما يكون من
وســائل نافعة توصل إىل املطلوب األعىل ،والســعي إىل حتقيق
املطالب الدنيوية النافعة.
وإن دور األبويــن يف هــذا اجلانب هو اإلرشــاد والتوجيه
والتشجيع الستغالل املال والوقت فيام ينفع.
مصاحبة رفاق السوء:
إن العامل األول ،والدور األكــر ،واألكثر تأثريا يف إدمان
املخدرات والقضايا التي يتورط فيها األحداث هي بسبب رفيق
الســوء .وإن أثر الصحبة والرفقة يف تكوين شــخصية الفرد أثر
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ظاهر وكبري ،بل يطغى عىل أثر تربية الوالدين ،إن كانت ّ
هشــة
ضعيفة .إن رفيق الســوء هو ذلك الذي تصدر عنه ســلوكيات
منحرفة ،وربام دعا غريه إليهــا ،ويكون له تأثري عليهم ،ويكون

يف نفســه رغبات غري سوية ،بسبب ســوء الرتبية التي نشأ فيها

هــو أيضا .وغالبا ما يكون إما مــن أرس مفككة ،ويكون ضائعا
ال موجه له ،وربام يكون مرفها بشكل مبالغ فيه ،ال يقيد ترصفاته
قيــد وال يمنعه مانــع .إن اإلمهال يف متابعــة األبناء ،وضعف

الرقابــة ،يغ ّيبان دور الوالدين يف حســن اختيار الصاحب .وإن

ســوء الرتبية ،وضعــف التواصل ،وانعدام احلوار ،تنشــئ ابن ًا

ال يثق بوالديه ،بل جيعله ضعيفا مهــزوز ًا ،يبحث عمن يقبل به
وحيتويه .إن دور األرسة يف هذا اجلانب مهم جد ًا.

يقول عليه الصالة والسالم « :املرء عىل دين خليله ،فلينظر

أحدكم من خيالل »((( ،ويف حتذيره من صحبة أهل السوء والفساد

قال عليه الصالة والســام « :مثل اجلليس الصالح والســوء،
((( أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده ،رقم.8417 :
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كحامل املسك ونافخ الكري ،فحامل املسك :إما أن حيذيك ،وإما
أن تبتاع منــه ،وإما أن جتد منه رحيا طيبــة ،ونافخ الكري :إما أن
حيرق ثيابك ،وإما أن جتد رحيا خبيثة »(((.
قال ابن اجلوزي رمحه اهلل:
(وليعلم الوالد أن الولد أمانة عنده ،فل ُيجنِّبه قرناء الســوء

من ِ
الص َغــر ،وال يعوده ،ول ُي ْل ِق إليه اخلري ،فإن قلبه فارغ يقبل ما

يلقى إليه)(((.

وقال ابن القيم رمحه اهلل:
(واحلــذر كل احلذر من َت ْ ِكينــه من تنَاول َمــا ِيزيل عقله

عرشة من خي َْشى َف َســادهَ ،أو ك ََلمه َل ُهَ ،أو
من ُمســكر َو َغريهَ ،أو َ

((( متفــق عليه :أخرجه البخاري يف صحيحــه ،كتاب الذبائح والصيد،
باب :املسك ،رقم .5534 :وأخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب الرب
والصلة واآلداب ،باب :اســتحباب جمالسة الصاحلني ،وجمانبة قرناء

السوء ،رقم.2628 :

((( الطب الروحاين البن اجلوزي ،ص.61-60 :
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ْالَ ْخذ ِف َيدهَ ،فإِن َذلِك ْال َ َلك كُلهَ ،و َمتى سهل َع َل ْي ِه َذلِك ،فقد

النَّة ديوثَ ،ف َم أفسد ْالَ ْبنَا َء ُ
استســهل الدياثةَ ،و َل يدْ خل ْ
مثل
تغفل ْال َباء وإمهاهلم)(((.
االندفاع وحب التجربة:
إن االندفــاع وحب التجربة ليس مشــكلة يف حد ذاته ،كام
هو احلال يف املال وفراغ األوقات .فقد يكون االندفاع واإلقدام
والتجربة سامت للشخصية الناجحة ،الرامية إىل حتقيق أهدافها.
وإن حب االســتطالع دافــع فطري يف نفس اإلنســان .ولكن
املشــكلة يف االندفاع غري حمســوب العواقب ،والتجربة يف كل
أمــر بجهل وعدم مبــاالة ،بحيث يوقع الشــخص يف التهلكة،
أو اإلرضار بالنفس والغري ،ال ســيام إن اقــرن بكل ذلك فراغ
وبطالة وسآمة.
((( حتفة املودود البن القيم ،ص.242 :
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عــى املريب أن يســتغل وجــود الدافــع وحــب التجربة
واالســتطالع يف نفس املرتبى بتوجيهه ملا ينفعه يف دينه أوال من
علــم وعمل ،وما ينفعه يف دنياه ،وما حيبــه من املباحات النافعة
التي تشغله ،وتصقل مواهبه ،وتنمي عقله ونفسه ،وتشغل وقته.
احلرمان العاطفي:
إن احلرمان العاطفي بالنسبة لألبناء هو غياب دور األبوين
يف حياهتم ،فيعاين االبن مع بدايات حياته من غياب األســباب
الرضورية امللبية حلاجاته ورغباته النفسية ،من حب وقبول وتقدير
وانتامء .فينتج عن هذا احلرمان أعراض نفسية وسلوكية سلبية.
وغياب دور األبوين قد يكــون بموهتام ،وقد يكون بغياهبام
بســبب التفكك األرسي ،وقد يكون بغياهبام معنويا ،بمعنى أن
عالقتهــا ما زالت قائمة يف بيت واحــد ،ولكن دورمها يف تلبية
حاجات أبنائهم من احلب والتقدير غائب.
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وإن البيــوت القائمة عىل الــود والتفاهم والثقة واالحرتام
والتقديــر ،والتي حتتفظ بتــوازن مجيل بني القيــد واحلرية هي
البيوت التي يتخرج فيها األصحاء األسوياء من الراشدين(((.
وإن حمبة اآلبــاء ألبنائهم وإظهارهــا ،وعطف الكبري عىل
الصغــر من الفطرة التي فطر اهلل النــاس عليها .جاء أعرايب إىل
النبي ﷺ فقال :تُق ِّبلون الصبيان؟ فــا ُن َق ِّبلهم ،فقال النبي ﷺ:

« أوأملك لك أن نزع اهلل من قلبك الرمحة؟! »(((.
بل كان ﷺ يقدّ ر الصغار ،وحيرتمهم:

فمن أعظم املشاهد الدالة عىل ذلك :ما رواه سهل بن سعد

ريض اهلل عنه ،قالُ :أيت النبي ﷺ بقدح ،فرشب منه ،وعن يمينه
غالم أصغر القوم ،واألشياخ عن يساره ،فقال « :يا غالم أتأذن
((( أصول علم النفس ،لـ د .أمحد عزت راجح ص .444

((( متفــق عليه :أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب األدب ،باب :رمحة
الولد وتقبيله ومعانقته ،رقم .5998 :وأخرجه مســلم يف صحيحه،

كتاب الفضائل ،باب :رمحته ﷺ بالصبيان ،رقم.2317 :
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يل أن أعطيه األشــياخ؟ » ،قال :ما كنت ألوثر بفضيل منك أحدا
يا رسول اهلل ،فأعطاه إياه(((.
وقــد كان يردف عبداهلل بــن عبــاس ريض اهلل عنهام وهو
صغري خلفه عىل دابته ،ويوجهه ويعلمه بكلامت ســهلة عظيمة،
يقول لــه « :يا غــام إين أعلمك كلامت :احفــظ اهلل حيفظك،
احفظ اهلل جتده جتاهك ،إذا ســألت فاســأل اهلل ،وإذا اســتعنت
فاستعن باهلل »(((.
سـوء الرتبيـة:

ٍ
معان ،هــي :الرعاية
إن مفهــوم الرتبية يدور حــول عدة

والعناية واإلصالح والتهذيب والنامء ،مع التدرج فيها .فالرتبية
((( متفق عليه :أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب املظامل باب :إذا أذن له
أو أحله ،ومل يبني كم هو ،رقم .2451 :وأخرجه مسلم يف صحيحه،
كتاب األرشبة ،باب :استحباب إدارة املاء واللبن ونحومها عن يمني

املبتدئ ،رقم.2030 :

((( أخرجه الرتمذي يف سننه ،رقم.2516 :
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إذن تنشئة املرتبى شيئا فشيئا حتى يصل إىل متامه .وحياط املرتبى
بالعناية فيام حيتاجه للوصول إىل اهلدف املنشــود ،ويكون خالل
ذلك إصالح وهتذيب وتقويم .وإن غاية الرتبية اإلســامية هي
املحافظــة عىل الفطرة التي فطر اهلل النــاس عليها ،ورعايتها من
الزيغ واالنحراف(((.
وإن سوء الرتبية هو اإلخالل هبذه املعاين ،ف ُيفسد بناء الرتبية

الســليم يف ذلك املرتبى(.وإن أشــيع العوامــل وأكثرها خطرا
وتدمريا هي العوامل التي تدور حول حياة األرسة يف الطفولة)(((.
وصور سوء الرتبية ال تنحرص ،وما سيأيت من عوامل تعاطي
املخدرات هي من صور سوء الرتبية.
((( انظر :الفكــر الرتبوي عند ابن القيم ،ص .155والفكر الرتبوي عند
ابن رجب ،ص.64

((( قاهلا أحــد املختصني « بريت  » Burtوقــد درس أحداث اجلانحني
دراسة نفســية واجتامعية مســتفيضة ،نقال من :أصول علم النفس،
لـ د .أمحد عزت راجح ،ص .445
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فارتباط نمو األبناء ســواء كان سويا أو شاذا يرتبط بدرجة

كبــرة بمعاملة الوالديــن ،فإن كانت قائمة عىل إشــاعة األمن
وتق ُّبل األبناء وتقدير ذواهتم ،انعكس ذلك عىل صحتهم النفسية

واجتاهاهتم نحو احلياة وعالقاهتم نحو اآلخرين(((.
اإلمهال وضعف الرقابة أو غياهبا:

اإلمهال وضعــف الرقابة من أبرز صور اإلخالل بأســس

الرتبية وقيمها ،ومن أوضحها وأعمها .وإن اإلمهال له أشــكال
متعددة ،منها إمهــال األبناء يف الرتبية الدينية األخالقية ،وإمهال

تقويم ســلوكهم وهتذيب نفوســهم ،وإمهال الرتبية اجلســدية
والنفسية ،إىل غري ذلك .ومن اإلمهال :ضعف الرقابة ،أو غياهبا،
وإن دور الرقابة املعتدل يف تقويم ســلوك األبنــاء والوقاية من

الوقوع يف الزلل دور كبري ومهم .فكام ســبق ،من أكرب أســباب
وقوع الشــباب يف املخدرات هو الرفقة السيئة ،وإن من أسباب
((( انظر :العالقة بني أســاليب املعاملــة الوالدية واالكتئاب للمراهقني،
لـ د .آسيا عيل بركات ،ص .3

38

وقـاية األبنـاء من املخـدرات

ذلك غيــاب الرقابة عىل األبناء ،رقابتهــم يف معرفة أصحاهبم،
رقابتهم يف تغري ســلوكهم ،رقابتهــم يف متابعة حياهتم ،إىل غري
ذلك .فاإلمهــال عىل وجه العموم هو مــن أبرز وأوضح صور
سوء الرتبية(((.
إن الرتبية أشــمل من جمرد إطعام الطعــام ،وتعويد األبناء
عىل الطاعة العمياء ،بل هي تكوين لشــخصية االبن ،وتزويده
باألساليب الناجحة للميض قدما يف معرتك احلياة بثبات وحسن
سرية وتدبري ،فإن املسؤولية عىل األبوين كبرية ،واليوم هي أكرب
عن ذي قبل؛ ألن املؤثرات يف هذا الزمن تنوعت وتداخلت ،يف
كل بيت وأرسة ومدرســة ،والبيئة املحيطة عموما ،فهذا يتطلب
من األبوين مزيــدا من احلرص واملراقبة لتحقيق األمن والوقاية
من املؤثرات الضارة(((.
((( انظر :العالقة بني أســاليب املعاملة الوالدية واالكتئاب للمراهقني،
لـ د .آسيا عيل بركات ،ص .21

((( انظر :أصول علم النفس ،لـ د .أمحد عزت راجح ،ص.513
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قال ابن القيم رمحه اهلل:
(فام أفســد األبناء مثل تغ ُّفل اآلباء وإمهاهلم واستســهاهلم
رشر النــار بني الثياب ،فأكثر اآلباء يعتمدون مع أوالدهم أعظم
ما يعتمد العدو الشديد العداوة مع عدوه وهم ال يشعرون)(((.
القدوة السيئة واملثال اليسء:
إن الرتبية بالقدوة احلســنة هلا األثر العظيم يف نفس املرتبى.
وإن تصديق القول بالعمل يزرع يف نفس املرتبى أمان ًا وثقة .ومن
هذه اآلثار الطيبة والعميقة نعرف قــدر الرتبية بالقدوة ،وما هلا
من تأثري بالغ ســواء كان ســلبا أو إجيابا .فحني ترى الطفل غري
البالغ يصــي تقليدا لوالديه ،أو عىل العكــس حني ترى الطفل
يتلفظ بالقبائح ،تعلم يقينا ما للقدوة من تأثري مبارش .إن اإلنسان
بطبعــه وفطرتــه يف مراحلــه األوىل حياكي ويقلد َمــ ْن هو أكرب
((( حتفة املودود ،البن القيم ،ص.242 :

40

وقـاية األبنـاء من املخـدرات

منه ،وخصوصا والديه .فاســتغالل هــذه الفطرة يف تربية االبن
يف أول مراحل حياته ســيكون له األثر يف بقيــة حياته ،فإن كان
خريا فخري ،وإن كان رشا فرش .وإن املريب املحســن ملن هم حتته

تصــدق أقوا ُله أعام ُله ،فال تكون الرتبية جمــرد تلقني ٍ
خاو ،وإنام
يتبعها عمل ،فيؤثر ذلك يف نفــس االبن إجيابا .وإن فاقد اليشء
ال يعطيــه ،فال تتوقعوا من أبنائكم أن يكونوا مؤدبني أو حمرتمني
أو صادقــن يف حني أنكــم أهيا اآلباء واألمهــات ختالفون هذه
املبادئ يف أفعالكم ،بل حتى فيام يتعلق بقوة الشخصية وضعفها،
وتقديرها ،وهدوئها ،فــإن كان فاقدها ال يملكها ،فلن يوصلها
ملن هم حتته.
وإن أرصح ما يمكن أن يفســد االبن يف موضوع املخدرات
أن يكون أحد األبوين يتعاطى شــيئا منها ،فهذا من األســباب
املؤثرة جدا.
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يف بيان وجوب وأمهية تصديق القول بالعمل:
قال تعاىل﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾ [الصف.]3 - 2 :
وقد أرشــد النبي ﷺ بالصدق يف القــول والعمل حتى مع
األبناء الصغار ،فعن عبد اهلل بن عامر ريض اهلل عنهام أنه قال :أتانا
رســول اهلل ﷺ يف بيتنا وأنا صبي ،قال :فذهبت أخرج أللعب،
فقالت أمي :يا عبد اهلل تعال أعطك ،فقال رسول اهلل ﷺ « :وما
أردت أن تعطيه؟ » قالت :أعطيه مترا ،قال :فقال رسول اهلل ﷺ:
« أما إنك لو مل تفعيل كتبت عليك كذبة »(((.
قال ابن القيم رمحه اهلل:
وعرضه
(فكم من والــد حرم ولده خري الدنيــا واآلخرةَّ ،

هلــاك الدنيا واآلخــرة ،وكل هــذا عواقب تفريــط اآلباء يف
((( أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده ،رقم.15702 :
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حقوق اهلل وإضاعتهم هلا ،وإعراضهم عام أوجب اهلل عليهم من

العلم النافع والعمل الصالح)(((.
العنف والقسوة والنبذ:

العنف هنا هو اســتخدام القوة املاديــة أو املعنوية من قبل

األبوين أو أحدمها عىل أبنائهم ،فيلحق هبم رضرا ماديا أو معنويا.

والقســوة هي الغلظة واجلفاء يف التعامل .إن من أسباب وقوع

العنف داخل األرسة غياب ثقافة احلوار والتواصل بني أفرادها،

وضغوط احلياة عىل املعنف ،والتجارب األرسية السيئة السابقة.
والعنف ليس صورة واحدة ،بل هــو أنواع ودرجات :فالعنف
املادي يكون باإليذاء اجلسدي أو القتل أو االعتداءات اجلنسية.

والعنف املعنوي احليس يكون باإليذاء اللفظي واحلبس والطرد
وغريها .وآثــار العنف عىل األبناء خطرية جدا ،قد هتلك النفس

بموهتا ،وقد مترضها بأنواع األمراض النفسية واجلسدية املزمنة،
وإن األبناء يف ظل هذه املعاملة الســيئة يشعرون بفقدان األمن،

((( حتفة املودود البن القيم ،ص .242
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وتنمو فيهم مشاعر النقص والعجز عن مواجهة مصاعب احلياة،
والكــره والبغض للســلطة األبوية وكل ما يشــبهها أو يمثلها.
وآثارها عــى األرسة ،بتفككهــا ،واهنيارهــا((( .إن العنف داء
يفتك باألرس( ،فإن البيوت التي يســودها الرعب والغيظ خترج
للحيــاة قوافل املنحرفني واجلانحني ،فمن نشــأ يف بيئة عدائية مل
يشــعر بالصداقة يف كربه ،ومن حرم األمن والعطف يف طفولته
رفض أن يتقبل احلب ممن يريدون أن يمنحوه إياه ،وعز عليه أن
يمنح أطفاله األمن واحلب ،أو أخذ خيتطفها يف كربه بكل طريقة
وبأي ثمن)(((.
والنبذ قد يكون رصحيا أو مضمرا ،بالقول أو الفعل ،ويبدو
يف كراهيــة الطفل أو التنكر له أو إمهالــه أو اإلرساف يف هتديده
وعقابه أو الســخرية منه أو إيثار إخوته وأخواته عليه .والنتيجة
((( انظر :العالقة بني أســاليب املعاملة الوالديــة واالكتئاب للمراهقني،
لـ د .آسيا عيل بركات ،ص .20 ،2

((( أصول علم النفس ،لـ د .أمحد عزت راجح ،ص .444
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املحتومة هلذا فقدان االبن شعوره باألمن .فإن كان النبذ رصحيا

بث يف نفســه العدوان والرغبة يف االنتقام ،وأصبح عنيدا حقودا

قلقا .وإن كان النبذ مضمرا َم َال إىل االســتكانة واالستســام،
وأصبح خائفا ال يقدر عىل تركيز انتباهه(((.

قال ﷺ « :إن اهلل رفيق حيــب الرفق ،ويعطي عىل الرفق ما

ال يعطي عىل العنف »(((.

وقال عليه الصالة والسالم « :ما كان الرفق يف يشء قط إال

زانه ،وال عزل عنه إال شانه »(((.

وقــال عليــه الصــاة والســام « :مــن ُيــرم الرفق،

حيرم اخلري »(((.

((( أصول علم النفس ،لـ د .أمحد عزت راجح ،ص .521

((( أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب :فضل
الرفق ،رقم.2593 :

((( أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده ،رقم.25708 :

((( أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب :فضل
الرفق ،رقم.2592 :
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وكيف كان تعامله ﷺ معهم؟
هــذا ربيبه عمر بن أيب ســلمة (ابن أم املؤمنني أم ســلمة)
ريض اهلل عنهــم يقــول :كنت غالما يف حجر رســول اهلل ﷺ،
وكانــت يدي تطيــش يف الصحفــة ،فقال يل رســول اهلل ﷺ:
« يا غالم ،سم اهلل ،وكل بيمينك ،وكل مما يليك » فام زالت تلك
طعمتي بعد(((.
فقد كان ﷺ جيلس ويأكل معه ويوجهه ويربيه.
ويف موقف آخر :كان ﷺ خيطب ،فأقبل احلســن واحلسني
ريض اهلل عنهام ومها صغريان ،يمشيان ويعثران ،فنزل عليه الصالة
والسالم من منربه ومحلهام ووضعهام بني يديه ،ثم قال « :صدق اهلل
((( متفق عليــه :أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتــاب األطعمة ،باب:
التسمية عىل الطعام واألكل باليمني ،رقم .5376 :وأخرجه مسلم يف

صحيحه ،كتاب األرشبة ،باب :آداب الطعام والرشاب وأحكامهام،

رقم .2022
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﴿ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﴾ نظــرت إىل هذيــن الصبيــن
يمشيان ويعثران فلم أصرب حتى قطعت حديثي ورفعتهام »(((.
وذكر ابن اجلوزي قوال لبعض احلكامء( :فإن صار ابن أربع
عرشة سنة فإن أحســنت إليه فهو رشيكك ،وإن أسأت إليه فهو
عدوك ،وال ينبغي أن ُيرضب بعد بلوغه ،وال أن يساء إليه؛ ألنه
حينئذ يتمنى َف ْقد الوالد ل َي ْستَبِدَّ برأي نفسه)(((.
التدليل الزائد والرتاخي:
صور التدليل الزائد واملبالغ فيه تكون بالتساهل مع ترصفات
األبناء والتغايض عن الســلوكيات اخلاطئة فيهــم ،وتلبية مجيع
رغباهتم ولو كانت سخيفة أو تعسفية أو غري مرشوعة ،وأن يكون
اجلميع حتت رهن إشــارهتم ،والرتاخي والتهاون يف تقويمهم،
((( أخرجه الرتمذي يف سننه ،باب :مناقب أيب حممد احلسن بن عيل بن أيب
طالب ،رقم.3774 :

((( الطب الروحاين البن اجلوزي ،ص.61 :
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وإعطائهم احلرية املطلقة بال قيد ،واملديح واالهتامم املبالغ فيهام،
حتمل املســؤوليات .إن هــذه الترصفات من
وعــدم تعويدهم ّ

صور الرتبية السيئة ،وإن كان ظاهرها عند البعض حسنة! فهذه
الترصفات خترج جيال ال مباالة عندهم وال مسؤولية ،بل خترج

جيال أنانيا متســ ّلطا ال يلقي باالً باآلخرين وحقوقهم ،فأسلوب
التدليل الزائد يســلبهم اســتقالهلم ،ويزرع فيهم االعتقاد بأن
العامل كله هلم ،وحــن خيرج من هذه البيئة إىل بيئة املدرســة أو
العامل اخلارجي يصدم بالواقع فيشــعر باخليبة والنقص ،ويضيق
بأهون املشكالت وال يطيق مواجهة الصعوبات ،ومتى ما احتك
بالناس اعتقد أهنم يتحاملون عليه أو يأمترون به ،بل إن األبوين
املرتاخيــن أو الضعيفني نموذج ومثال يسء حيتذى به بالنســبة
هلذا االبن(((.
((( انظر :أصول علم النفــس ،د .أمحد عزت راجح ،ص.522 ،521 :
والصحة النفســية دراسات يف ســيكولوجية التكيف لـ د .مصطفى

فهمي ،والعالقة بني أساليب املعاملة الوالدية واالكتئاب للمراهقني،

لـ د .آسيا عيل بركات ،ص .20 ،15 ،2
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يقول د .أمحد حاجي( :الواقــع أن األم واألب الذي يدلل
طفله ال حيبه حبا ناضجا حقيقيا ،بل يعده للشــقاء يف مســتقبل
حياته؛ ألنه مل يعده لتحمل احلرمان يف احلياة .والواجب أن نع ِّلم
الطفل أن األمور ال يمكن أن تســر دائام عــى ما يريد ،وذلك
نعوده التنازل عن بعض رغباته،
بأال نعطيه كل ما يطلــب ،وأن ّ
نعوده األخذ والعطاء)(((.
وأن ّ
يقول ابن القيم رمحه اهلل:
(وجينبه مضــار الشــهوات املتعلقة بالبطــن والفرج غاية
التجنب ،فإن متكينه من أسباهبا والفسح له فيها يفسده فسادا يعز
عليه بعده صالحه ،وكم ممن أشــقى ولده وفلذة كبده يف الدنيا
واآلخرة بإمهاله وترك تأديبه وإعانته له عىل شهواته ،ويزعم أنه
يكرمه وقد أهانه ،وأنه يرمحه وقد ظلمه)(((.
((( أصول علم النفس ،د .أمحد عزت راجح ،ص .522
((( حتفة املودود البن القيم ،ص .242
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التفكك األرسي:
إن متاســك األرسة هو نجاحها يف أداء وظائفها .وتفككها
يكون بام تفقده من تلك الوظائف واالختصاصات .إذن فتامسك
األرسة أو تفككها له درجات ،فبقدر أدائها ووفائها بدورها يف بناء
املجتمع يكون التامسك أو التفكك .وإن أهم خصائص األرسة
ودورها :اإلحصان والعفاف ،التناســل ،وحتقيق األمن وإشباع
احلاجــات والرضوريات لــدى أفرادها ،والتنشــئة االجتامعية
والدينية السليمة ألبنائها ،وإعدادهم اإلعداد السليم ملستقبلهم.
وأبرز مظاهر التفكك هو غياب دور الوالدين يف البيت ،وتفيش
املشكالت وظهورها ،وانعدام املودة والرتاحم واحلوار ،ويصل
التفكك إىل االنفصال والطالق ،حينها يضيع األبناء بني طرفني،
يف جو من عدم األمان.
إن الشــجار بني الوالدين له األثر الكبري ســلبا عىل نفسية
األبناء ،فاالبن يف هذا اجلو املشــحون يفقد شعوره باألمن خوفا
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عىل مصريه أو خشــية أن يتحول عدوان أحــد والديه عليه ،أو
ألنه قد يظن أنه سبب الشجار .والشجار جيعل الطفل حائرا بني
الــوالء ألبيه أو ألمه .وإن اخلصام الصامت بني الوالدين أشــد
أثــرا يف نفس الطفل من اخلصــام الصاخب الرصيح .واخلصام
أ ّيــ ًا كان نوعــه يضعف ثقة الطفــل بوالديه ،ومن ثــم بالناس
مجيعا ،ويعطي فكرة ســيئة عنده عن احلياة الزوجية والطمأنينة
يف البيت(((.
فهــذه أبــرز العوامــل التي دفعــت فئة من الشــباب إىل
تعاطــي املخــدرات ،بــل بالوقــوع يف غريهــا مــن القضايا
والسلوكيات املنحرفة.
واملالحظ فيهــا أن دور األرسة واألبوين ظاهر ،وهو أوهلا
وأبرزها يف وقاية األبناء من الفساد ،أو إفسادهم!
((( انظر :أصول علم النفس ،د .أمحد عزت راجح ،ص .523
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عوداً إىل السؤال املطروح:

فالســؤال املطروح يف مبحث (العقوق األكرب) وهو :كيف
أوقع بعض اآلباء أبناءهم ،أو كيف عــق بعض اآلباء أبناءهم،
جوابه ما مر معنا من خمالفة الرتبية السليمة واألسباب األخرى.
إن بعض اآلباء يفعل أمورا عىل اجتهاد منه ،يظنها صحيحة،
ويظنهــا طريقة تربوية ســليمة ،ولكن احلقيقــة أهنا طريقة غري
سليمة .فاإلشــكال هنا هو اجلهل ،وربام كانت التجربة الرتبوية
التي عاشــها ذلك األب أو تلك األم ســبب ًا يف ســوء تربيتهم،
فيخطئون عىل اجتهاد وحســن نية ،وهذا هــو الغالب ،فإهنم مل
يقصدوا ومل يريدوا إفســاد أبنائهم ،ولكــن ،هل هذا عذر؟ ال؛
ألن النية احلسنة ال تربر سوء الفعل ،والغاية ال تربر الوسيلة ،بل
جيب سلوك الوسائل الصحيحة السليمة لبلوغ الغاية املنشودة يف
التنشئة السليمة .هذا عىل فرض حسن النية واملقصد ،وهو خطأ
فادح ال مربر له ،ولكن أعظم من هذا وأخطر  -وإن كان نادر ًا -
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أن تفسد فطرة األب أو األم يف الرتبية ،فيكون اإلفساد عىل وجه
التعمد والقصد ،أو عدم املباالة أصال بقضية الرتبية السليمة أو
حتى قضية متاسك املجتمع وترابطه.
وإن اخللــل يف جانب الرتبية أساســه االبتعــاد عن النظرة
الرشعية فيه ،مع اجلهل ،والظلم يف التعامل.
هل ُبنيت هذه األرسة عىل أســاس حســن اختيار الطرفني

لآلخر أم ال؟ سؤال مهم؛ ألن كثريا من األرس كان أساس اختيار
الطرفني مبني ًا عــى جمرد املادة ،أو جمرد املتعــة ،إىل غري ذلك مما
ال يتعدى النظر فيه أبعد من  -أرنبة األنف  .-وكأهنم ينصدمون
بالواقــع احلقيقي بعد انقضاء تلك املتعة ،وهو واقع املســؤولية
امللقاة عىل عاتقهم ،كزوجني ،وأبوين.
كيف إذن تعالج املشكلة وأنت من أبرز أسباهبا؟
أصلح نفسك أوالً ﴿ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖﯗ ﴾ [الرعد.]11 :
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ــم ،فإن اجلهل هيــدم وال يبني .وإن جهــل الوالدين
و َت َع َّل ْ

مهم يف سوء تدبريمها وتعاملهام
بأصول الرتبية الصحيحة عامل ّ

مع األبناء.

َـح َّم ْل مسؤولية قرارك ،ومسؤولية أرستك « كلكم راع
وت َ

وكلكم مسؤول عن رعيته »(((.

و ُك ْن ناضجا يف تفكريك ،فإن العلم بأسس الرتبية ال يكفي
إن مل يكــن لديك القدر الــكايف من النضــج االنفعايل والذي
يعينــك عىل احتامل أعباء األبوة أو األمومــة وتكاليفها وتبعاهتا
وواجباهتا ومــا تتطلب من تضحية ورفــق وحزم وحب كريم
غري أناين(((.
((( متفــق عليه :أخرجه البخــاري يف صحيحه ،كتــاب النكاح ،باب:
املــرأة راعية يف بيــت زوجها ،رقــم .5200 :وأخرجه مســلم يف
صحيحه ،كتاب اإلمارة ،باب :فضيلة اإلمام العادل ،وعقوبة اجلائر،

رقم.1829 :

((( انظر :أصول علم النفس ،لـ د .أمحد عزت راجح ،ص.514
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ْ
واجعل قبل كل ذلــك العدل نصب عينيك ،واتصف به يف
كل حال.
وتوس ْط يف أمورك ،ال تغلب جانب الرتغيب عىل الرتهيب،
َّ
وال الرتهيب عىل الرتغيب .ال إرساف وال شح.
ضيــاع حقوق األبنــاء ظلم ،كضيــاع حقــوق اآلباء .إن
ســوء الرتبية هو تضييع لألمانة واملســؤولية التي جيب أداؤها
بحقهــا .إن النفــع والــرر يف كال اجلانبني يتعــدى إىل البيئة
املحيطــة باألرسة ،واملجتمع .فال تظــن أن رضرك عىل أرستك
ال يتعــدى إىل غريهــا ،وال تظن أن أرستــك املتهالكة ال ترض
بنيان املجتمع!
•

•

•
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حتقيق األمن األسري(((:
لقد مرت كلمــة األمن يف أكثر من موضع فيام ســبق ،فإن
االبن حيتاج إىل الشعور باألمن حاجة شديدة .وإن عنارص األمن
األساسية ثالثة :املحبة والقبول واالستقرار.
إن شعور الطفل بحب من حييطون به وخاصة أمه رضوري
جدا لنموه .ولكن هــذا احلب جيب أن يكون حقيقيا صادرا من
القلب ،وليس مظهرا خارجيا.
واحلــب ال يقوم بدوره يف اإلشــعار باألمــن إال إذا أحس
الطفل بأنه مقبول يف عائلته .ومظاهر القبول كثرية ،منها شعوره
((( الصحة النفسية دراسات يف سيكولوجية التكيف ،د .مصطفى فهمي،
ص  .81بترصف.
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بأن له مكانة يف املنزل ،وأن والديه يقدمان الكثري من التضحيات
يف سبيل إسعاده.
واستقرار الوســط العائيل هو الرشط الثالث لألمن ،فكلام
كانــت األرض التي يعيــش عليها ثابتة ترحب به ،مســتقرة يف
أخالقهــا وقيمها االجتامعية ،ســاعد ذلك عىل نمــوه وتكيفه
مع البيئة.
إن االســتقرار والثبات أهم أمر فيهــا :أن يكون يف ثبات
األســاليب التــي يعامل هبا ،واســتقرار العالقــة الزوجية بني
األم واألب.
واحلاجات األساسية للطفل(((:

 -1احلاجات العضوية.
من مــأكل ،ومرشب ،ونوم وراحة ،وقضـــاء احلـاجـــة
وغريها.
((( أصول علم النفس ،د .أمحد عزت راجح ،ص  .519-517بترصف.
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 -2احلاجة إىل األمن.
تكون بإشــباع احلاجــات العضوية ،وأن يكــون موضع
عطف ومودة وعناية من ذويه ،ووجود ســلطة ضابطة ترســم
له احلدود .وشــعوره باالنتامء إىل أرسته وحميطه .ومما هيدد هذه
احلاجة وحيبطهــا :اإلكثار من هتديده ونقــده وعقابه ،أو إمهاله
ونبذه ،أو التذبذب يف معاملته ،والشــجار بني أبويه ،أو قلقهم
الزائد عليــه .وكذلك اإلرساف يف حتذيره مــن احلياة ،والرتبية
غري الرشيدة.
 -3احلاجة إىل التقدير االجتامعي.
تكون بشــعور االبن أنه موضع قبــول وتقدير واعتبار من
اآلخرين ،فال يكون موضع اســتهجان أو نبــذ أو كراهية .ومما
هيدد هذه احلاجة النفســية وحيبطها :فشل الطفل بتكليفه بأعامل
فوق مقــدوره ،أو تثبيط مهته إن مل يصل يف املســتوى الدرايس
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املفــروض عليه من قبــل األبوين ،وكذلــك اإلرساف يف لومه
واملوازنة الطائشة بينه وبني إخوته أو أقرانه.
 -4احلاجة إىل توكيد الذات والتعبري عنها.
تظهر يف ميــل الطفل إىل التعبري عن نفســه واإلفصاح عن
شــخصيته يف كالمه وأعامله وألعابه ،ومــا يقدمه من خدمات
لآلخرين .ومما حيبطها :حتكم الكبار وتدخلهم يف وجوه النشاط
الــذي يقوم بــه ،أو اإلرساف يف تقييد الطفل ،والســخرية من
أسئلته ،أو إشعاره بأنه عديم القيمة واألمهية.
 -5احلاجة إىل احلرية واالستقالل.
تظهــر يف ميل الطفل إىل القيام ببعــض األعامل دون معونة
من والديه ،كربط حذائه بنفسه ،وأن خيتار كتبه ومالبسه وألعابه
وأصدقاءه ،كام تبدو لدى املراهق بشكل أوضح وأكثر رصاحة.
وجيب أن تستغل هذه احلاجة يف تعويد الطفل االعتامد عىل نفسه،
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وحتمل املسؤولية .يضيف د .زيدان :سياسة احرتام رغبة املراهق
يف التحرر واالستقالل تكون دون إمهال رعايته وتوجيهه ،وإن
هذه السياســة تغرس الثقة يف نفوســهم بينهم وبني أبنائهم(((.
[الباحث :جيــب التقييد يف مثل هذا األمــر ،فال يرتك األمر بال
قيود وضوابط ،مع مراعاة التوســط واالعتدال يف كل أمر ،وقد
سبق التنبيه إىل مثل هذا].
 -6احلاجة إىل االستطالع والظفر بخربات جديدة.
تظهر يف فحص األشــياء اجلديدة ،أو الســؤال ،أو البحث
والتنقيــب وارتياد األماكــن الغريبة ،هذا الدافــع الفطري إىل
البحث والفهــم واملعرفة من أقــوى الدوافع لدى اإلنســان.
ويبدو هذا امليل إىل االســتطالع يف تلك األسئلة الالهنائية التي
يرشق هبا والديه ومن حييطون به عن أسباب األشياء واحلوادث
((( النمو النفيس للطفل واملراهق وأســس الصحة النفســية ،لـ د .حممد
مصطفى زيدان ،ص  .263بترصف
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وأســائها وفوائدها وأصلها .ثــم يبدو لديه هــذا الدافع بعد
ذلــك يف القراءة أو الرحالت أو املغامــرات .وال يزال ينمو إال
إذا صادف مــن بيئته املحيطة به كوالديه أو مدرســيه ما يكبحه
وحيبط مسعاه.
 -7احلاجة إىل اللعب.
إن اللعب ينمي لدى الطفل واملراهق قواه اجلسمية والعقلية
واالجتامعية ،ويكتسب منه كثريا من املهارات واملعلومات التي
ال بد منها .وإن اللعب يتيــح للطفل جماال للتنفيس والترصيف
االنفعايل ،فيخفف عنه بعض ما يعانيه من قلق.
•

•

•
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الـهــدايـة
بيـد اهلل عز وجل
إن غاية ما تفعله أهيا األب وأيتها األم ألجل صالح أبنائكم
هو تعاطي أســباب اهلداية والقيام بالواجب الرشعي جتاههم،
وإن اهلداية والتوفيق بيــد اهلل عز وجل وحده ﴿ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﴾ [البقرة.]213 :
إن اهلل عــز وجل قد أبان طريق اخلري واهلداية ،وطريق الرش
والضاللة ،وجعل لإلنســان مشــيئة وإرادة واختيارا ،وعليها
حياسب اإلنسان ،فأقام احلجة عىل خلقه:
قــال ســبحانه﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥﯦﯧ ﯨ ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ
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ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ﴾
[اإلنسان.]3-1 :
﴿ ﯯ ﯰ ﯱ﴾ لنبتليه ،جعلنا له ســمعا يسمع به
اهلدى ،وبرصا يبرص به اهلدى.
وعرفنــاه طريق اهلدى
﴿ ﯳ ﯴ ﯵ﴾ أي ب ّينّــا له ّ
والضالل ،واخلري والرش ،وب ّينا له الســبيل إىل الشقاء والسعادة.
ويف سورة البلد قوله تعاىل ﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﴾.
﴿ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﴾ أي أهيام فعل فقد بينا له(((.
فأ ِّد الذي عليك ،وقــم بالواجب الذي أوجبه عليك ر ُّبك،
وخذ باألســباب الدينية والدنيوية النافعة ،ثم ما وراء ذلك فهو
إىل اهلل عز وجل.
((( انظر :تفسري القرطبي ،اجلامع ألحكام القرآن (.)122/19
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نبينا ﷺ ،كان حريصا عىل إســام عمه أيب طالب ،فعندما
حرضته الوفاة كان عنده عليه الصالة والسالم ،يقول له « :يا عم
قل ال إله إال اهلل ،كلمة أشفع لك هبا عند اهلل » .وكان يف املجلس
أبــو جهل وعبد اهلل بــن أيب أمية يقــوالن أليب طالب :أترغب
عن ملة عبداملطلب؟! فامت عىل غــر التوحيد واهلداية((( .فإن
اهلداية مل تكن بيد النبي ﷺ ،فليس له ســلطان عىل قلوب الناس
وهدايتهــم((( ،فإنام هو بشــر ونذير ،ومب ِّلــغ عن اهلل عز وجل
﴿ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾ [النــور .]54 :وأنــزل اهلل
عز وجــل عىل نبيه بعــد تلك احلادثــة املؤملة بالنســبة له ﷺ،
((( انظــر :صحيح البخــاري ،كتاب فضائل الصحابــة ،باب :قصة أيب
طالب ،رقم.3884 :

((( أي هداية التوفيق ،وهي املختصة باهلل وحده ومشيئته.

وأما وظيفــة األنبياء ومقصد إنــزال الكتب هدايــة الناس بمعنى

إرشادهم وبيان الطريق املستقيم.
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قولــه ﴿ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﴾
[القصص.]56 :
ويقــول اهلل عــز وجــل لنب ِّيــه ﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﴾ [البقرة.]272 :
إن املؤمــن يرىض بقضــاء اهلل وقدره ،ويعلــم يقينا بأن اهلل
عــز وجل له العلم الشــامل واحلكمــة البالغة ،وأنــه يفعل ما
يشاء سبحانه.
ويف قصة نوح عليه الســام مع ابنه ،وإبراهيم عليه السالم
مع أبيــه ،واألنبياء الذين يأتون يــوم القيامة وليس معهم أحد،
بيان واضح هلذه املسألة ،وأن اهلل هو اهلادي سبحانه.
ومــن أعظم أســباب اهلدايــة الرشعية :الدعــاء بصالح
الذريــة ،والدعاء بصالح النفــس وجتنيبها الفتــن ،فهل يأمن
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اإلنسان نفسه؟ وهل يأمن اإلنسان أوالده؟ (فإن احلي ال تؤمن
عليه الفتنة)(((.
قـد مـــدح اهلل عـبـاده الذين يقـولـــون ﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨﮩﮪﮫﮬﮭ ﮮ ﮯ﴾
[الفرقان.]74 :
وكان إمام املوحدين خليل الرمحن إبراهيم عليه السالم يدعو
بصالح ذريتــه ،ويدعو ربه بأن جينِّبه وأه َله الرشكّ ،
تأملت
فهل
َ
أهيا املؤمــن يف هذا؟ ّ
تأملت أهيا املغرور بنفســك وولدك
وهل
َ
و«تربيتك» وتظن أن اهلداية والتوفيق قد ختمت لك وألهلك؟
كـــان عليــه الســام يدعــو ﴿ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﴾ [إبراهيــم ،]35 :ويدعــو ﴿ :ﯢ ﯣ ﯤ
((( مروي عن ابن مســعود ريض اهلل عنه ،رواه البيهقي يف سننه الكربى،
رقم.20349 :
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ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ﴾ [إبراهيــم،]40 :
وكان يقــول هــو وابنه نبي اهلل إســاعيل ومها يرفعــان قواعد
البيت﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﴾
[البقرة.]128 :
•

•

•
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لعالقة سليمة
َأ ْح ِس ْن اختيار الطرف اآلخر
لقد حث النبي ﷺ عىل الزواج ور ّغب فيه قائال « :يا معرش

الشباب من اســتطاع منكم الباءة فليتزوج »((( ،وقال « تزوجوا

فإين مكاثر بكم األمم يوم القيامة »(((.

ووجه ﷺ إىل أساس اختيار الطرفني لآلخر:
قال ﷺ لطرف الزوج« :فاظفر بذات الدين تربت يداك»(((.
((( متفــق عليه :أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب النكاح ،باب :قول
النبي ﷺ « :من اســتطاع منكم الباءة فليتــزوج  ،»...رقم.5065 :
وأخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب النكاح ،باب :استحباب النكاح

ملن تاقت نفسه إليه ،ووجد مؤنه ،...رقم.1400 :

((( أخرجه البيهقي يف سننه الكربى ،رقم.13457 :

((( متفــق عليه :أخرجه البخــاري يف صحيحه ،كتــاب النكاح ،باب:
األكفاء يف الدين ،رقم .5090 :وأخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب
النكاح ،باب :استحباب نكاح ذات الدين ،رقم.1466 :
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وقال ﷺ لطرف الزوجــة « :إذا خطب إليكم من ترضون
دينــه وخلقــه فزوجــوه ،إال تفعلوا تكــن فتنــة يف األرض،
وفساد عريض »(((.
فجعل معيار االختيار عىل أمرين :الدين ،واخللق احلسن.
ألن األصــل يف العالقــة الزوجيــة الدوام واالســتمرار،
والسعي إىل التناسل وبناء األرسة .فوجب محاية هذه الواجبات
األرسية ،فــكان التوجيه النبــوي والوحي املعصــوم بأمرين:
الدين واألخالق.
وإن التهيئة بالعلم النافع واخلربات الســابقة والتوجيهات
الرتبوية واملشورة فيام يتعلق بالزواج رضوري ،فال يقبل الرجل
عىل الزواج إال وهو مســتعد لتحمل املسؤولية التي كلفه الرشع
((( أخرجه الرتمذي يف سننه ،أبواب النكاح ،باب :ما جاء إذا جاءكم من
ترضون دينه فزوجوه ،رقم .1084 :وحسنه األلباين يف إرواء الغليل
رقم)266/6( 1868 :
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هبا يف حال زواجه ،واملرأة كذلك ،فإن لكال الطرفني حقوقا جيب
الوفاء هبا.
وال يعنــي هذا إمهال اجلوانــب التي توفــر األمن واحلياة
الكريمة لألرسة مع العدل والتوســط يف طلبهــا ،فذلك أيضا
مطلب رشعي ،لكن الكالم هنا عىل أساس االختيار وأصله.
عالقة الزوجني ببعضهما:

ســمى اهلل عز وجل العقد الذي بني الرجل وامرأته :ميثاقا
غليظا ﴿ .ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﴾ [النساء.]21 :
ووصــف اهلل عز وجل العالقة الزوجيــة :باللباس ﴿ ،ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﴾ [البقرة ]187 :يف إشــارة إىل التامس
العالقة وتكاملها.
وجعــل من أهداف الــزواج :حتقيق الســكنى ،وجعل يف
القلوب والفطر الســليمة :مودة ورمحة﴿ ،ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
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ﮍﮎﮏ ﮐﮑﮒﮓﮔﮕ
ﮖﮗ ﴾ [الروم.]21 :
وضبط العالقــة بينهام بحقوق وواجبــات :قال ﷺ « :إن
لكم من نسائكم حقا ،ولنســائكم عليكم حقا »((( ،وقال ﷺ:
« كلكم راع ،وكلكم مسؤول عن رعيته ...والرجل راع يف أهله
وهو مسؤول عن رعيته ،واملرأة راعية يف بيت زوجها ومسؤولة
عن رعيتها »(((.
وأمر اهلل بأداء األمانة وإقامة العدل مطلقا ،فقال ســبحانه:
﴿ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﴾ [النساء.]58 :
((( أخرجه ابن ماجه يف سننه ،باب :حق املرأة عىل الزوج ،رقم.1851 :

((( متفق عليه :أخرجه البخــاري يف صحيحه ،باب :املرأة راعية يف بيت
زوجهــا ،رقم .5200 :وأخرجه مســلم يف صحيحه ،باب :فضيلة

اإلمام العادل ،وعقوبة اجلائر ،رقم.1829 :

وقـاية األبنـاء من املخـدرات

71

وجعل األصل يف الزواج هو العــدل ،ومن أراد أن يتزوج
أكثر عــن واحدة وجب عليه أن يعدل بأمــر اهلل عز وجل ،فإن
علم من حاله أو غلب عىل ظنه أنه لن يقيم العدل ،فواحدة ،قال
سبحانه ﴿ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﴾ [النساء.]3 :
وأمــر اهلل باملعروف بــن الزوجني ،فقال ســبحانه للزوج
﴿ ﯢ ﯣ﴾ [النساء.]19 :
وأوىص النبي ﷺ « :استوصوا بالنساء خريا »(((.
وجعل اخلريية ملن كان خريا ألهلــه ،فقال ﷺ « :خريكم:
خريكم ألهله »(((.
((( متفق عليــه :أخرجه البخاري يف صحيحه ،باب :الوصاة بالنســاء،
رقم .5186 :وأخرجه مســلم يف صحيحه ،باب :الوصية بالنساء،
رقم.1468 :

((( أخرجــه الرتمذي يف ســننه ،باب :يف فضــل أزواج النبي ﷺ ،رقم:
.3895
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ومن كامل اإليامن :حسن اخللق واللطف مع األهل ،قال ﷺ:

« إن من أكمل املؤمنني إيامنا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله »(((.

وإن عدم حصول املحبة ال يعني الظلم والبغي ،وإنام العدل

يف كل أمر ،واملعروف يف شؤون العالقة عىل الدوام ،قال سبحانه:

﴿ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾ [النساء.]19 :

وقال ﷺ « :ال َي ْف َر ْك مؤمن مؤمنة ،إِن ك َِره منها ُخ ُلق ًا ريض

منها َ
آخ َر »(((.

إن حــال العالقــة الزوجية قــد يعرتهيا يشء مــن النقص

والكدر واملشكالت .وهذا هو حال مجيع األرس ،بل احلياة الدنيا

كلها .ولكن اإلشكال حني تتحول هذه املشكالت إىل رصاعات
طويلة ،وإىل بغي وظلم من طرف عىل طرف.
•

•

•

((( أخرجه الرتمذي يف ســننه ،باب :ما جاء يف استكامل اإليامن وزيادته
ونقصانه ،رقم.2612 :

((( أخرجه مسلم يف صحيحه ،باب :الوصية بالنساء ،رقم.1469 :
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ما الغاية وما اهلدف من وجودنا؟
ــــم العمل؟
وكيف وِل َ
إن كثريا من النــاس يغفل عن هدف وجوده يف هذه احلياة،
والغاية من خلقه فيها ،فتكون حياته حينها فارغة من أي معنى،
تســره احليــاة املادية حيث ســارت ،ويلهــف وراه اإلرساف
والتبذير واملظاهر بال وعــي منه ،ويظن أن األمر عبارة عن مجع
املــال ثم ال يشء ،وحتى لــو ملك الدنيا وما فيها ،فإن شــعور
الفراغ والنقص يف نفســه لن يسده مال وال جاه « ،لو كان البن
آدم واديان مــن مال البتغى ثالثا ،وال يمــأ جوف ابن آدم إال
الرتاب ،ويتوب اهلل عىل من تاب »(((.
((( متفــق عليه :أخرجــه البخاري يف صحيحه ،باب :مــا يتقى من فتنة
املال ،رقم .6436 :وأخرجه مســلم يف صحيحه ،باب :لو أن البن

آدم واديني البتغى ثالثا ،رقم.1048 :
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إن كثريا ممن وقع يف املخدرات بســبب ماله وفراغه مل يكن

حينها يعلم هلذه احلياة معنى ،أو باألحرى كان غافال الهي ًا عنها،
وغافال عن نفســه وماله وشــبابه وأهله وأرسته أن يف كل ذلك

حق ًا جيب أداؤه ،أو أمانة لن تكون له أبد الدهر ،بل إن هلا ساعة
سرتجع إىل خالقها ،فيسأل عنها وحياسب عليها.
وإن بعض اآلباء واألمهات يغفــل عن هذا األمر العظيم،
فيضعف يف جانــب الرتبية ،وال يغرس يف نفــوس أبنائهم هذه
املعاين التي أنزهلا اهلل يف كتابه ،وأوحاها إىل نبيه ﷺ.

فإن اهلل عز وجل خلــق اخللق ليعبدوه﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﴾ [الذاريات.]56 :

واخللق إليه راجعــون﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ﴾ [مريم.]40 :

ويبشوهم ،فإن
وأرسل هلم الرسل ليذكِّروهم وينذروهم ِّ

الدنيا دار ابتالء ومتاع وتزود لآلخرة ،وإن اآلخرة هي دار القرار
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واجلــزاء ﴿ ،ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﴾ [األنعــام ﴿ ،]48 :ﯚ
ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ ﯣﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷﯸﯹﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ﴾ [غافر.]40-39 :
وريض هلم دينا واحدا ال يقبل سواه﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼﭽ ﴾ [آل عمران.]19 :
وخلق املــوت واحلياة ابتالء واختبــارا ﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﴾ [امللك.]2 :
ثم ح ّثهم ســبحانه عىل النظر والتفكر يف آياته الكونية ،ويف
أنفسهم ،وخاطبهم بعقوهلم ﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓﮔﮕﮖ
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ﮗﮘﮙ ﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾
[آل عمران.]191-190 :

وجعل هلم مــن النعم ما ال ُي َعــدُّ وال حيىص﴿ :ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ﴾ [النحل.]18 :

وجعل لإلنسان قلبا وســمعا وبرصا﴿ :ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧﯨﯩﯪﯫﯬ ﯭﯮﯯ
ﯰﯱ ﯲ ﯳ﴾ [النحل.]78 :
وسخر له الســاوات واألرض وما فيهام ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕﭖ ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ ﭞﭟﭠ
ﭡﭢ ﴾ [لقامن.]20 :
وحثهم عىل الســعي يف األرض واالنتفاع مما جعل هلم من
الطيبات﴿ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﴾ [امللك.]15 :
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هذا وقد أرشد اهلل سبحانه نبيه ﷺ بأال ينسى نصيبه من الدنيا،
وأن حيســن كام أحسن اهلل إليه ،وأال يبغي الفساد يف األرض ،بل
يسعى يف صالحها﴿ :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ﴾ [القصص.]77 :
وإن العبــد يوم القيامة ســوف ُيســأل عن مالــه وعمره
وشــبابه وعلمه وما عمل به ،قال ﷺ « ال تزول قدم ابن آدم يوم
القيامة من عند ربه حتى يســأل عن مخس :عن عمره فيم أفناه،
وعن شــبابه فيم أباله ،وماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه ،وماذا
عمل فيام علم »(((.
﴿ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﴾ [املؤمنون.]116-115 :
((( أخرجه الرتمذي يف سننه ،باب :يف القيامة ،رقم.2416 :
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فغرس هــذه العقيدة يف نفس املرتبى تثمر فيه كل حســن،
وجتعل نظرته للحياة نظرة خري وصالح ،حيافظ عىل األمانة التي
أودعها اهلل فيه ،ويعطي لكل ذي حق حقه ،لربه ،لنفسه ،ألهله.
ويتقن ويعدل يف كل شــؤونه ،يف عمله ويف تربيته ،فإنه يعلم أنه
إىل ربه لراجع ،وأنه مســؤول عن كل صغرية وكبرية ،وأن هذا
اجلسد وهذه الصحة وهذا املال هو حمض فضل اهلل ونعمته عليه
وعىل من هو فوقه ومن هو دونه.
فعن ســلامن الفاريس ريض اهلل عنه ،ينصح أخاه أبا الدرداء
ريض اهلل عنه ،يقول له( :إن لربك عليك حقا ،ولنفســك عليك
حقا ،وألهلك عليك حقا ،فأعط كل ذي حق حقه) ،فأتى النبي
ﷺ ،فذكر ذلك له ،فقال النبي ﷺ « :صدق سلامن »(((.
•

•

•

((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،باب :من أقســم عــى أخيه ليفطر يف
التطوع ،رقم.1968 :
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الـمـخـــدرات
يف هذا املبحث سوف نستعرض أهم النقاط الرئيسة املتعلقة

بموضوع املخدرات وتأثريها وعواملها وعالمات إدماهنا:
تعريف املخـدرات:

تنوعــت طــرق تعريفهــا ،ويمكــن تلخيصهــا عــى
شكل نقاط(((:
((( انظــر :املعجم العريب للمواد املخدرة والعقاقري النفســية ،ص.10 :
وصفحة (مكافحة املخدرات واإلدمان) عــى موقع وزارة الصحة

السعودية اإللكرتوين:

http://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/Campaigns/
Antidrug/Pages/default.aspx

وتم االستفادة من املوقع وغريه من املواقع الرسمية وغري الرسمية يف

هذا املبحث عىل وجه العموم.
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 هي جمموعة مواد نباتية (خام) أو مصنعة.منوم
 حتتوي عىل عنارص هلا تأثري عىل اجلسم والعقل ،تأثري ّمفت.
أو مسكّن أو ّ
 إذا اســتخدمت عىل غري ما ُأعدّ ت له طبي ًا ،فإهنا تصيباجلسم واجلهاز العصبي والتنفيس والدوري باألمراض املزمنة.
التعود (اإلدمان).
 وتؤدي إىل ّ وإدماهنا يسبب أرضار ًا بالغة عىل الفرد واملجتمع ،جسمي ًاونفسي ًا واجتامعي ًا.
حمرم رشعــ ًا ،وقانون ًا،
 واســتعامهلا عىل وجه ما ســبقّ :ويعاقب عليها.
 فاستعامهلا ،واالجتار هبا ،وحيازهتا ،وزراعتها ،وصناعتها،جمرم قانون ًا.
كل ذلك ّ
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واإلدمـان(((:

 -احلالــة الناجتة عن تكرار اســتعامل املخــدرات بطريقة

منتظمة.

 تتميز هذه احلالة بصفات ،من أمهها: -الرغبة القهرية يف ســبيل احلصول عىل املخدر (التعلق)،

فيتعلق به ويعتمد عليه بغرض إحداث التغريات النفسية.

 -امليل إىل زيادة اجلرعة ،والســبب :حتى حيصل عىل األثر

نفسه دائ ًام.

 -فيتناول جرعات تتضاعف يف زمن يسري ،حتى تصل إىل

درجة تسبب أشد الرضر عىل اجلسم والعقل.

 -فيفقد القــدرة عىل القيــام بأعامله اليوميــة ،ويعاين من

اضطراب االتصال عىل خمتلف صوره.

((( انظــر :ظاهرة العود لإلدمــان يف املجتمع العــريب ،ص.31-28 :
املخدرات وآثارها النفسية واالجتامعية ،ص.54 :
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 ويف حالــة التوقف عن اســتعامهلا ،تظهــر عليه أعراضاالنســحاب ،التي قد تؤدي إىل املوت ،أو إىل مزيد من اإلدمان
عىل املخدرات أو الكحول أو األدوية النفسية.
 فتصبح أولوية املدمن يف حياته :احلصول عىل املخدر عىلأي يشء آخر.
مراحل اإلدمـان(((:

املرحلــة األوىل :حب االســتطالع واملغامــرة والتجريب
مع األقران.
املرحلــة الثانية :مرحلة التعود ،حيــث يتعاطى املخدرات
بشــكل يومي أو بصورة مســتمرة ،ويصل إىل مرحلة ال يمكن

معها االســتغناء عنهــا ،وغالب ًا ما يبالغ يف زيــادة الكمية يف كل

جرعة تدرجيي ًا ،بفعل تكيف جســمه مع مفعــول املخدر ،وأي

انقطاع فوري عن املخدر يو ِّلد لديه عوارض مؤملة وخطرية.
((( املخدرات وآثارها النفسية واالجتامعية ،ص.53 :
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املرحلة الثالثة :مرحلة اإلدمــان ،التي حتدث نتيجة لتكرار

التعاطي ،حتى يصبح املدمن أسري ًا للمخدر.

املرحلة الرابعة :مرحلة ظهور اآلثار الســلبية (سواء كانت

جســمية أو نفســية أو عقلية أو اجتامعية أو اقتصادية أو أمنية)
ملشكلة اإلدمان.

بداية طريق اإلدمـان(((:

غالبا ما يكون التعاطي عبارة عن حماكاة أو تقليد أو جماراة أو

حتد لآلخرين ،أو بســبب االعتقاد اخلاطئ بأن املخدرات سوف

تؤدي إىل ختلصه من مشكالته الشخصية والنفسية واالجتامعية،
أو يبدأ عىل أهنا جمرد دعابة أو جتربة أو استطالع.

وكثري من الناس يبدؤون بأشــياء تُســمى (بوابة اإلدمان)

مثل :السجائر والبرية ومضغ بعض األعشاب التي هلا تأثري منوم
أو مسهر ،واالستخدام اخلاطئ لبعض األدوية.

((( املخدرات وآثارها النفسية واالجتامعية ،ص.56 :
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ثــم ينتقل من هــذه املنبهات إىل األنــواع األخطر كرشب

الكحوليات واحلشيش واألفيون.

اكتشاف املدمن ،وعالمات إدمـانه(((:

من خالل مالحظة ســلوك املدمن ،يمكن اكتشاف ذلك؛

ألن ســلوكه بوجه عام يضطرب اضطرابا شــديدا ،وتظهر عىل
تبي حالته ،وأيضــ ًا من خالل معرفة
وجهه وجســده عالمات ّ

من يصاحب من أهل السوء ،وكذلك من خالل مظهره ولباسه
وعنايته بنفسه ،وهروبه من احلوار مع اآلخرين.

بوجه عام :هناك تغري ملحوظ يف ســلوكياته وأطباعه عىل

خالف املعتاد واملعهود عنه.

ويمكن التفصيل بذكر أهم اآلثار والعالمات عليه:
 -1امليل إىل العزلة واالنطواء والوحدة بشــكل غري عادي،

وربام يدخل احلامم لفرتات طويلة جدا ،أو يغلق عىل نفسه الغرفة.
((( املخدرات وآثارها النفسية واالجتامعية ،ص.57 :
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 -2يتعامل مع خصوصياته برسية تامة.
 -3فقدان الوزن بشكل رسيع ملحوظ ،مع اصفرار الوجه

وشحوبه.

 -4احلاجة امللحة لزيادة املال ،مع عدم ظهور سبب واضح

لذلك ،والكذب واخلداع يف سبيل ذلك.

 -5اختفاء أو رسقة بعض األغراض الثمينة من البيت.
 -6مصاحبة جمموعة جديــدة من الرفاق واألصحاب ،قد

ال يعرفها األهل.

 -7السهر خارج املنزل بصورة غري طبيعية.
 -8تدين املستوى الدرايس ،والعمل.
 -9كثرة النوم وطوله بصورة غري طبيعية.
 -10الكســل الدائم والنعاس ،وظهور حكة يف اجلســد،

وكثرة التعرق ،وظهور آثار احلقن املخدرة ،إن كان يستعملها.
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 -11عدم االهتامم باملظهر والنظافة الشخصية.
 -12العصبية واهلياج واملشاجرة ألتفه األسباب ،وبصورة
غري طبيعية.
العود إىل اإلدمان واالنتكاسة(((:
العــود يعرف بأنــه حالة الشــخص الذي يعــود لتعاطي
املخدرات بعد عالجه منها.
أسباب الوقوع يف إدمان املخدرات(((:

إن العوامل املؤثرة واألسباب املؤدية إىل تعاطي املخدرات

متداخلة فيام بينها ،وقد قســمتها تبع ًا لعمــل عدد من الباحثني
املتخصصني فيه ،إىل :أســباب متعلقة باملتعاطي نفسه ،وأسباب
متعلقة باألرسة ،وأسباب متعلقة باملجتمع.
((( ظاهرة العود لإلدمان يف املجتمع العريب ،ص.27 :

((( املخــدرات وآثارها النفســية واالجتامعيــة ،ص .74-66 :اآلثار
االجتامعية لتعاطي املخدرات ،ص.96-65 :
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األسباب املتعلقة بنفس املتعاطي:
 -1ضعف الوازع الديني.
 -2توفر املال.
 -3الفراغ.
 -4حماولة إثبــات النفس بمجاراة رفاق الســوء ،وتقليد
القدوة السيئة.
 -5اهلموم ،واهلرب من املشكالت الشخصية.
 -6البحث عن السعادة الزائفة.
 -7اجلهل باألرضار.
 -8انخفاض مستوى التعليم.
 -9جمالسة رفاق السوء.
 -10اعتقاد زيادة القدرة اجلنسية.
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األسباب الراجعة إىل األرسة:
 -1القدوة السيئة.
 -2سوء الرتبية.
 -3العنف والقسوة.
 -4احلرمان العاطفي.
 -5التدليل الزائد.
 -6اإلمهال وضعف الرقابة ،وانشغال الوالدين عن األبناء.
 -7التفكك األرسي ،واملشكالت األرسية بني الوالدين.
األسباب الراجعة إىل البيئة املحيطة واملجتمع واإلعالم:
 -1توافر مواد اإلدمان وتنوعها.
 -2األفالم واملسلسالت التي فيها دعوة أو حتسني لصورة
املخدرات واملسكرات والدخان ،وأصحاهبا.
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 -3عاملية اإلنرتنت وفضائه الواسع.
 -4غياب رسالة املدرسة.
آثـار اإلدمـان املدمـرة (((:

إن الرضر الواقع عىل إدمان املخدرات له آثار سلبية مدمرة،
ال تقترص عىل املدمن وحده ،وإنام عىل حميطه أيض ًا ،وقد قسمت
اآلثار تبع ًا للســادة املتخصصني إىل أربعة جوانب :اآلثار املرضة
عىل املتعاطي ،وعىل أرسته ،وعىل عمله ،وعىل أمن جمتمعه.
أوال :عىل نفس املتعاطي:
 -1أرضار صحية :جسدية ،ونفسية ،وعقلية.
 -2املوت املفاجــئ أو الغيبوبة أو فقدان الوعي ،بســبب
اجلرعات العالية ،أو الدمج بني أنواع خمتلفة من املخدرات.
((( انظر :املخدرات وآثارها النفسية واالجتامعية ،ص .77 :املخدرات:

تأثريها وطرق التخلص اآلمن منهــا ،ص .12 :األرسة ودورها يف
الوقاية من املخدرات ،ص.12 :
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 -3األمــراض املعديــة ،كاإليدز واألمــراض املنتقلة عن
طريق اجلامع.
 -4االنتحار.
 -5االنحالل األخالقي.
 -6إضاعة فرائض اإلسالم ،عىل رأسها الصالة.
ثانيا :عىل األرسة واملجتمع:
 -1التفكك األرسي.
 -2اضطــراب التــوازن االجتامعي ،واختــال الروابط
االجتامعية.
 -3إعطاء املثل اليسء ألفراد األرسة.
 -4نقل عادة التعاطي إىل أفراد األرسة.

وقـاية األبنـاء من املخـدرات

91

 -5عدم األمان يف األرسة.
 -6التأخر الدرايس.
 -7إفراز أطفال منحرفني.
 -8فقدان األبناء للحب واحلنان داخل األرسة.
ثالثا :عىل العمل واجلانب االقتصادي:
 -1الغياب الزائد واملتكرر عن العمل.
 -2ضعف وقلة كفاءة العمل.
 -3ازدياد املشكالت مع زمالء العمل.
 -4تضاعف احتامالت إصابات العمل.
 -5ضعــف إنتــاج املدمــن ،ومســامهته بشــكل أكرب يف
اخلسائر املادية.
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رابعا :عىل اجلانب األمني:
 -1االجتار باملخدرات.
 -2انتشار الرذيلة واجلريمة يف بيئة املخدرات.
 -3وقوع املراهقني والشــباب يف تعاطي املخدرات بفعل
الرفقة واملصاحبة هلذا املدمن.
 -4حوادث الطرق.
•

•

•
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اخلـامتـة
ال ترتكوا أبناءكم
يصارعون املخدرات وحدهم
رسالة أخرية خاصة إىل آباء املدمنني وأرسهم:
األســتاذة هبة ضياء يف كتاهبــا « يف بيتنا مراهــق » تقول:
(يلجــأ املراهقــون عادة إىل املخــدرات للهروب من مشــكلة
ما ،أو بســبب عــدم قدرهتم عــى التكيف مع التغــرات التي
حتدث هلم ،ولألســف فإن املنتفعــن من جتارة هذه الســموم
يســتغلون فرصة ضعف املراهقني خالل تلك الفرتة من حياهتم
ويقدمون هلــم املخدرات  -بــا مقابل أحيانًــا  -وبجرعات
مكثفة حتــى يضمنوا ُعمالء جــد ًدا ...ويو ًما بعــد يوم يزداد

الو َفيات مــن املدمنــن للمخدرات،
عدد املدمنــن ،وعــدد َ
ويرجــع الســبب املبــارش يف ذلــك إىل أن املحيطــن باملدمن
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يرتكونه فريســة للموت بدالً من نقله إىل مستشــفى أو مصحة
للعناية به)(((.
تلقي األســتاذة هبة ضياء الضوء عىل مشكلة تواجه املدمن
من ثالث جهات:
اجلهة األوىل :إدمانه للمخدرات.
اجلهة الثانية :جتار املخدرات.
اجلهة الثالثة :األهل واألرسة املحيطة به.
إن إدمان املخدرات بل أي إدمان مشــكلة تواجه صاحبها،
وهتجم عليه كلام حاول اخلروج من سجنها.
ويف هذه احلالة حيتاج املدمن إىل العالج ،وإىل الدعم املعنوي
والنفيس والطبي ،أثناء اإلدمان ،وحني العالج ،وبعد التخلص
((( يف بيتنا مراهق :دليل اآلباء إىل حل مشكالت املراهقني هلبة ضياء ص
 ،73نقال من :موقع األلوكة ،مقالة بعنوان( :ملخص بحث :تعامل
األرسة مع مدمن املخدرات) ،رقم.54967 :
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من اإلدمان؛ ألن نســبة العود إىل اإلدمــان تتضاعف يف حال مل
يكمل العالج ،أو مل يلق الدعم املناسب.
إن املدمن بحاجة إىل احتواء.
أهيا األهــل :تداركوا ما بقي منهم .اتركــوا نظرة االحتقار
والنبذ ،فليس وقتها ،فهو بحاجة إىل أقرب مساعدة.
تواصلــوا مــع إدارة مكافحة املخدرات ألهنــم األكفأ يف
مثــل هذه احلالــة ،واألقدر واألخــر بام جيــب أن تكون عليه
اخلطوة التالية.
وتذكروا رشع اهلل دائام وأبدا .فأنتم مسؤولون عن رعيتكم.
وتذكروا بأن اهلل عز وجل هيدي ،ويرحم ،ويغفر ،وأحسنوا
الظن باهلل.
وتذكروا أننا مجيعا برش ،وكلنا أخطاء وعيوب ،وكلنا مبتىل
يف هذه الدنيا.
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واملدمن واحد منا ،ولكن األســباب والعوامل أدت به إىل
هذا الطريق ،وهذا قدر اهلل ،وما شاء فعل.
فكــن ســببا يف هدايتــه وعالجــه ،وال تكــن ســببا يف
انتكاسته ورضره.
واحلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد.
•

•

•
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جهـات ذات أهمية وطـرق االتصـال بها
 -1اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات ،رشطة ديب:
استقبال اإلدارة واهلاتف املبارش+9714 2661816 :
+9714 2682409
				
رقم الضابط املناوب يف اإلدارة+97150 5516218 :
الرقم املجاين800 400 400 :
لالستفسار يف املجال اجلنائي واألمني ( 24ساعة)
+9714 2036440
				
الربيد اإللكرتوينmail@dubaipolice.gov.ae :
 -2خدمة األمني ،للتبليغ عــن أي أمر يعرض أمن الدولة

واملجتمع للخطر:
الرقم املجاين4888 800 :
الفاكس4888 800 :
الرساله النصيه4444 :
الربيد اإللكرتوين alameen@alameen.gov.ae :
العنوان اإللكرتوينwww.alameen.gov.ae :
تويرتAlAmeenService@ :
واتس اب050 856 6657 :
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 -3اإلدارة العامة حلقوق اإلنســان برشطة ديب  -إدارة محاية

الطفل واملرأة:

خدمة طلب الدعم االجتامعي لضحايا اجلريمة والعنف:

تتيح هذه اخلدمة للعمالء تقديم شــكوى أو استشارة حول

املشكالت االجتامعية واألرسية واملشكالت النامجة عن العنف

االجتامعي بغرض محاية األطفال والنســاء واألرس من التعرض

لالنتهــاكات والتفــكك األرسي ،باإلضافــة إىل تقديم الدعم
االجتامعــي والنفيس إذا لزم األمر بام يســاعد عىل ختفيف حدة
االنعكاسات السلبية الواقعة عليهم.

رقم اهلاتف+9714 6082663 - +9714 6082638 :

+9714 6082653 -

بدالة اإلدارة العامة حلقوق اإلنسان+9714 6082660 :

فاكس+9714 2171552 :

الربيد اإللكرتوينmail@dubaipolice.gov.ae :

ساعات العمل :من  7:30صباحا إىل  2:30مسا ًء
ولالستفسار خالل ( 24ساعة  7 /أيام)
يمكنك االتصال عىل مركز االتصال 901
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 -4دائرة القضاء :خدمات التوجيه األرسي:

املوقع اإللكرتوينhttp://www.adjd.gov.ae :

يمكن الدخول إىل (دليل اخلدمات) ثم (التوجيه األرسي)

للخدمات اإللكرتونية.

ويمكن االتصال هبم عىل رقم مركز االتصال800 2353 :
وطلب خدمات التوجيه األرسي ،وتشمل:
معاجلة اخلالفات الزوجية

معاجلة اخلالفات األرسية

االستشــارات الدينيــة املتعلقة باخلالفــات الزوجية

واألرسية.

طلب اإلصالح والتوفيق بني األقارب

وغريها...

لالستفسارات القانونية والعامةinfo@adjd.gov.ae :

 -5مؤسسة ديب لرعاية النساء واألطفال:
التوصيف :مؤسســة ديب لرعايــة النســاء واألطفال هي
أول دار إيــواء ورعاية إنســانية غري ربحية مــرح هبا يف دولة
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اإلمارات العربية املتحدة لرعاية النســاء واألطفال من ضحايا
العنــف األرسي ،ســوء معاملــة األطفال ،وكذلــك ضحايا
اإلجتار بالبرش.

اهلاتف+9714 6060300 :

فاكس+9714 2871177 :

الربيد اإللكرتوينinfo@dfwac.ae :

املوقع اإللكرتوينhttp://www.dfwac.ae :
•

•

•
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 -اآلثــار االجتامعيــة لتعاطــي املخــدرات ،د .رشــاد أمحد

عبداللطيف ،دار النرش :املركز العريب للدراســات األمنية والتدريب

بالرياض1412 ،هـ.

 -آراء ابن اجلوزي الرتبوية ،دراسة وحتليال وتقويام ومقارنة ،د.

ليىل عبدالرشيد عطار ،منشورات أمانة ،مريالند  -الواليات املتحدة
األمريكية ،الطبعة األوىل1998 ،م.

 -األرسة ودورهــا يف الوقايــة من املخــدرات ،د .صالح بن

رميــح الرميح( ،ندوة علمية بعنوان :تأثري املخدرات عىل التامســك

االجتامعي).

 -أصول علم النفس ،د .أمحد عزت راجح ،دار الكاتب العريب،

القاهرة ،الطبعة السابعة1986 ،م.

 -حتفة املودود بأحكام املولود ،حممــد بن أيب بكر بن أيوب بن

ســعد شــمس الدين ابن قيم اجلوزية (املتــوىف751 :هـ) ،املحقق:

عبد القادر األرناؤوط ،النارش :مكتبة دار البيان  -دمشــق ،الطبعة:
األوىل1391 ،هـ .1971 -
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 تفسري القرطبي = اجلامع ألحكام القرآن ،أبو عبد اهلل حممد بنأمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي شمس الدين القرطبي
(املتوىف  671 :هـ) ،املحقق  :هشام سمري البخاري ،النارش  :دار عامل
الكتب ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة1423 :هـ.
 تنبيه النائم الغمر عىل مواســم العمر ،مجال الدين أبو الفرجعبد الرمحــن بن عيل بن حممد اجلوزي (املتــوىف597 :هـ) ،املحقق:
حممد بن نارص العجمي ،النارش :دار البشائر اإلسالمية.
 سنن ابن ماجه ،أبو عبد اهلل حممد بن يزيد ،ابن ماجه القزوينيحممد
(املتوىف273 :هـ) ،املحقق :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد َّ -

كامل قره بليل َ -عبد ال ّلطيف حرز اهلل ،النارش :دار الرســالة العاملية،
الطبعة :األوىل1430 ،هـ.

 -سنن الرتمذي = اجلامع الكبري ،حممد بن عيسى بن َس ْورة بن

موســى بن الضحــاك ،الرتمذي ،أبو عيســى (املتــوىف279 :هـ)،
املحقق :بشار عواد معروف ،النارش :دار الغرب اإلسالمي بريوت،
سنة النرش1998 :م.
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 -الســنن الكــرى ،أمحــد بن احلســن بــن عيل بن موســى

س ْو ِجردي اخلراســاين ،أبو بكــر البيهقي (املتــوىف458 :هـ)،
اخلُ ْ َ

املحقق :حممد عبد القادر عطا ،النارش :دار الكتب العلمية ،بريوت -
لبنان ،الطبعة :الثالثة 1424 ،هـ 2003 -م.
 الصحة النفسية دراسة يف ســيكلوجية التكيف ،د .مصطفىفهمي ،النارش :مكتبة اخلانجي ،القاهرة ،الطبعة :الثالثة1995 ،م.
 صحيح البخاري = اجلامع املسند الصحيح املخترص من أموررسول اهلل ﷺ وسننه وأيامه ،حممد بن إسامعيل ،أبو عبد اهلل البخاري
اجلعفــي (256هـ) ،املحقق :حممد زهري بن نــارص النارص ،النارش:
دار طوق النجاة (مصورة عن الســلطانية بإضافــة ترقيم حممد فؤاد
عبد الباقي) ،الطبعة :األوىل1422 ،هـ.
 صحيح مسلم = املســند الصحيح املخترص بنقل العدل عنالعدل إىل رســول اهلل ﷺ ،مســلم بن احلجاج ،أبو احلسن القشريي
النيســابوري (261هـ) ،املحقق :حممد فؤاد عبد الباقي ،النارش :دار
إحياء الرتاث العريب  -بريوت.
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 الطب الروحاين ،مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل بنحممد اجلوزي (املتوىف597 :هـ) ،املحقق :أبو هاجر حممد السعيد بن
بســيوين زغلول ،النارش :مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة1406 ،هـ -
1986م.
 طريــق اهلجرتــن وباب الســعادتني ،حممد بــن أيب بكر بنأيوب بن سعد ،شــمس الدين ،ابن قيم اجلوزية (املتوىف751 :هـ)،
النارش :دار السلفية ،القاهرة ،مرص ،الطبعة :الثانية1394 ،هـ.
 ظاهرة العود لإلدمان يف املجتمع العريب ،د .عبدالعزيز بن عيلالغريــب ،ط :جامعة نايف العربية للعلــوم األمنية ،الطبعة :األوىل،
2006م.
 العالقة بني أساليب املعاملة الوالدية واالكتئاب للمراهقني،د .آســيا عيل راجح بركات ،رسالة مقدمة إىل قسم علم النفس بكلية
الرتبيــة بجامعة أم القرى ،متطلب تكمييل لنیل درجة املاجســتري يف
علم النفس( نمو ) ،الفصل الدرايس األول ١٤٢١ ،هـ  ٢٠٠٠ /م،
والبحث منشور عىل الشبكة العاملية (اإلنرتنت).
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 الفكر الرتبوي عند ابن القيم ،د .حسن بن عيل احلجاجي ،دارحافظ للنرش والتوزيع ،الطبعة :األوىل1988 ،م.
 الفكــر الرتبوي عند ابــن رجب احلنبيل ،د .حســن بن عيلاحلجاجي ،دار األندلس اخلرضاء ،الطبعة األوىل 1996م.
 املخدرات  -تأثرياهتا وطرق التخلص اآلمن منها ،د .حممودالسيد عيل ،ط :جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الطبعة :األوىل،
2012م.
 املخدرات وآثارها النفســية واالجتامعية ،د .خالد املهندي،وحدة الدراســات والبحــوث بمركز املعلومــات اجلنائية ملكافحة
املخدرات ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية.
 املســتدرك عىل الصحيحــن ،أبو عبــد اهلل احلاكم حممد بنعبد اهلل بــن حممد بن محدويه بــن نُعيم بن احلكــم الضبي الطهامين
النيسابوري املعروف بابن البيع (املتوىف405 :هـ) ،املحقق :مصطفى
عبــد القادر عطا ،النــارش :دار الكتب العلمية  -بــروت ،الطبعة:
األوىل1411 ،هـ.
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 مســند اإلمام أمحد بن حنبل ،أبو عبــد اهلل ،أمحد بن حممد بنحنبل بــن هالل بن أســد الشــيباين (املتوىف241 :هـــ) ،املحقق:
شعيب األرنؤوط  -عادل مرشــد ،وآخرون ،إرشاف :د عبد اهلل بن
عبد املحســن الرتكي ،النارش :مؤسســة الرســالة ،الطبعة :األوىل،
1421هـ.
 املعجم العريب للمواد املخدرة والعقاقري النفسية ،د .جابر بنســامل موســى وآخرون ،ط :جامعة نايف العربية للعلــوم األمنية،
الطبعة :األوىل2005 ،م.
 النمو النفيس للطفل واملراهق وأســس الصحة النفســية ،د.حممد مصطفى زيدان ،من منشورات اجلامعة الليبية ،الطبعة األوىل،
1392هـ 1972 -م.
املواقع اإللكرتونية:

 -األلوكة.

 موقع اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات برشطة ديب. موقع وزارة الصحة باململكة العربية السعودية.•

•

•
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