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 دور األسرة يف محايت األبناء من املخذراث

 

 مــه، وافر عؾى الحؿد هلل، الحؿد هلل عؾى عظقم كعؿه، والشؽر له 

 ورسوله، عبده محؿًدا أن وأشفد له شريك ال وحده اهلل إال إله ال أن وأشفد

 وبارك عؾقه وعؾى آله وأصحابه وسؾم تسؾقًؿا مزيًدا. اهلل وسؾم صؾى

أما بعد، فاتؼوا اهلل يا عباد اهلل، واعؾؿوا أن التؼوى هي وصقة اهلل لألولقن 

 واآلخرين.

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ) :قال اهلل 

 .[131]النساء: (ھھ

عٍم كثقرٍة، وبؿـٍن جسقؿٍة، وبآالٍء عديدٍة، عؾقـا بـ عباد اهلل، لؼد أكعم اهلل 

مـفا كعؿة الذرية واألوالد، فنهنا من الـعم التي يـعم اهلل هبا عؾى من يشاء من 

 عباده.

ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې )

ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ  ې ې ى ى

 .[05-94]الشورى: ( ېئ ېئ

 شؽر ومن فقفا، وإن هذه الـعؿة واجٌب عؾى كل مسؾٍم أن يشؽر اهلل 

 .والرتبقة والرعاية بالعـاية األوالد همالء إحاصة الـعؿة؛ هذه عؾى  اهلل

o  p 
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ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ): يؼول اهلل 

 (ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ

 .[6]التحريم:

ُكْم َمْسُئوٌل عَ » : ويؼول الـبي  ُكْم َراٍع، َوُكلُّ ْن ُكلُّ

َرِعوَّتِِه، فاألب راٍع يف بوته وهو َمْسُئوٌل َعْن َرِعوَّتِهِ 
(1).» 

اهلل، واجب عؾى كل أٍب، وواجب عؾى كل أٍم أن يسعقا يف تربقة  كعم عباد

أوالدهؿا، تربقًة صالحًة، وأن يـشئا الذرية عؾى مراد اهلل، وعؾى بقان رسول اهلل 

. 

قن يتعرضون ألذيٍة شديدٍة، ولؿؽٍر وال يخػاكم عباد اهلل، أن أوالد الؿسؾؿ

كباٍر، يسعى أعداء اإلسالم لقل هنار، يف إغوائفم وإضاللفم، سواء يف جاكب 

االعتؼاد، أو يف جاكب األخالق والسؾوك، أو يف جاكب الػؽر والعؼل، أو يف 

 كثقر من الجواكب، وهذا أمٌر عؾى صول الوقت والزمان.

 أال اهلل، عباد كعم كثقًرا، الؼرآن يف واإلكس نالج أعداء من حذركا واهلل 

 السم هذا الؿسؾؿقن، أوالد من كثقرٌ  لفا يتعرض التي الؿخاصر من وإن

أال وهو الؿخدرات، التي غزت كثقًرا من  الؿخدرات، وهو أال الؼاتل،

 الشباب فجعؾتفم أمواًتا يف صورة أحقاء.

، ومن مسئولقتفم، مولذلك واجٌب على الوالدين أن يرفعوا من جاهزيته

وأن يؽوكوا عؾى مستوى الحدث، ذلك أن اكتشار الؿخدرات يف هذا العالم 

                                                           

  .◙( من حديث ابن عؿر 1389(، ومسؾم )398أخرجه البخاري )(1)
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بلسره يـذر بسقل عذاٍب قد اكعؼد غؿامه، ويـذر ببالٍء مستطقٍر، وبشٍر كثقٍر، 

 كسلل اهلل العافقة والسالمة.

، صحقحٌ  أن الؿسئولقة ويجب على الوالدين أن يتحمال المسئولوة كاملة  

عؾى عاتق كثقر من الجفات، لؽن مسئولقة الوالدين يف هذه الؼضقة، ويف مؾؼاة 

 قضايا الرتبقة، تليت يف سؾم االهتؿام بالـسبة لرتبقة األوالد.

ولذلك يجب عؾقـا عباد اهلل أن كؽون عؾى مستوى هذا الحدث الخطقر، 

التي تداعت له الحؽومات والدول، تداعوا إلى محاربته، وإلى تحصقن شبابـا 

من هذا السم الؼاتل، ومن هذا البالء الـاقع، الذي يريد بلوالدكا وبشبابـا 

 السوء والشر.

 ولذلك واجب على الوالدين أن يسعوا سعو ا حثوث ا، يف تحصون أوالدهم،

 ويف حؿايتفم من هذه اآلفة الخطقرة، سواء قبل وقوعفا أو بعد وقوعفا.

ويف الصدور، وبزرع مراقبة أما قبل وقوعفا؛ فبتؽريس اإليؿان يف الؼؾوب 

اهلل عؾى الدوام واالستؿرار، وبنحاصة األوالد بالعـاية والرعاية، وبحؿايتفم 

 من كل ما من شلكه أن يمثر عؾى سؾوكقاهتم.

وإن أهم وازع يا عباد اهلل، يؼود إلى االبتعاد عن هذه اآلفة؛ ترسقخ 

أفضل الخطوات، األيؿان يف الؼؾوب، وزرع التؼوى يف الصدور، فنن هذه من 

ومن أكجى العالجات، التي تحصن الشباب من الذكور والبـات، عن الوقوع 

 يف آفة الؿخدرات.

، متى ما كان لديفم  ىعم عباد اهلل، متى ما كان لدى األوالد مراقبة هلل

 الؿراتع هذه عن بؿـلى سقؽوكون أهنم الؿحؼق بالؿجزوم فنكه ؛مراقبة هلل 

 .والؿسؽرات الؿخدرات ومـاخات اآلسـة، والؿستـؼعات ة،الوخقؿ
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، من أهم األمور، ذلك أن كذلك عباد اهلل، اىتقاء الرفقة الصالحة الطوبة

كثقًرا من األوالد، سؼطوا ضحايا هذه الصحبة السقئة، فوقعوا يف الؿخدرات 

 والؿسؽرات.

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ) :يؼول ولذلك ربـا 

 .[66]الزخرف: (ڻ

اْلَمْرُء َعَلى ِديِن َخِلوِلِه، َفْلَونْظُْر »يؼول:  --والـبي 

 «.(1)َأَحُدُكْم َمْن ُيَخالُِل 

فنن لؾصحبة تلثقًرا قوًيا وكبقًرا عؾى سؾوكقات األوالد، فقجب عؾقؽم أن 

تتدخؾوا تدخالً سريًعا يف قضقة فرز همالء الصحبة، فؿن كان صالًحا؛ 

 عؾى ذلك، ومن كان سقًئا، فاكجوا بلوالدكم من أن يتؾطخ هبم فاحؿدوا اهلل

 جرب همالء الصحبة السقئة.

ا أن تكوىوا قريبون إلى أوالدكم ، تـاقشوهنم كذلك عباد اهلل، من المهم جد 

وتحاوروهنم، فقػضػضوا إلقؽم، ويبدوا إلقؽم مؽـوكات صدورهم، وخػايا 

 أسرارهم.

التساؤالت، ولديه من الؿشؽالت، ما فنن كثقًرا من األوالد لديه من 

يحتاج إلقك أيفا األب، وأيتفا األم، يػضػضون إلقؽؿا، ويبدون لؽؿا ما 

 يخػون، فتضعون لفم الدواء والعالج والحؾول.

                                                           

(، من حديث أبي 3283(، وأحؿد )8833(، والرتمذي )3388أخرجه أبو داود )(1)

 (.983« )السؾسؾة الصحقحة»، وقال األلباين: حسن لغقره. ◙هريرة 
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أما إذا اشتغؾتم بلكػسؽم، واعتزلتم عن أوالدكم؛ فنن هذا ممذٌن باختطاف 

 ، ما لفا من قرار.شقاصقن الجن واإلكس لفم، فقرموهنم يف هوٍة سحقؼةٍ 

، فنن الدكقا لقست كل شيء، وإن على الوالدين أن يلتفتوا إلى هذا األمر

الؾفث ورائفا لقس هو الغاية الؿطؾوبة، وإكؿا ستسللون عن أوالدكم، وحقـؿا 

تسللون؛ تسللون عن هذا التػريط، وعن هذا التسقب، وعن هذا اإلهؿال، 

 تتؼوا اهلل يا عباد اهلل.الذي تؿارسوكه مع أهؾقؽم أسركم، أال فؾ

يف همالء األوالد، والتي جعؾت  كذلك من القضايا الخطورة المؤثرة

شريحًة مـفم يـحرفون كحو الؿخدرات والؿسؽرات؛ تؾك الؿشاكل األسرية 

بقن الزوجقن، حقـؿا يغقب العؼل، وتحضر العاصػة، فتختؾط األوراق، وربؿا 

عن حؾوٍل ، ويبحثون عن دواٍء،  كاكت الضحقة همالء األوالد الذين يبحثون

ويبحثون عؿا يػرج األحزان، ويزيح الفؿوم، فقوحي إلقفم شقاصقن اإلكس 

والجن بالؾجوء إلى الؿخدرات، فقـؿؼون لفم الؽالم، ويزيـون لفم الػعال، 

 عؾى صريؼة الشقطان.

 .[94األىفال:] (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ )

ؿخدرات، ويدمـون عؾى الؿسؽرات ففـاك هـاك يؼعون يف شبؽات ال

والؿخدرات، تخؾًصا من هذا الوضع الؿلزوم بقن الوالدين، حقـؿا غاب 

العؼل، وحضرت العاصػة، وحقـؿا تشابؽت األمور، وحقـؿا اكؼؾبت الصور؛ 

فلصبح بعض الوالدين ال هم له إال االكتؼام من الطرف اآلخر، وهمالء 

لزوجقن، فقؾجل بعضفم إلى مثل هذه األوالد هم الوقود لفذا الخالف بقن ا

االكحرافات الخطقرة، االكحرافات التي تؼودهم عؾى عالم الؿخدرات، وهو 

 عالم موبوء مريض، يؼوده الشقطان الرجقم.
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أال فؾتتؼوا اهلل يا عباد اهلل، وال يؼولن امرئ: أكا واثق من ولدي. مع هذه 

تزيد من جرعة الثؼة، يجب عؾقك أن ترفع جاهزيتك ومسئولقتك، وأن 

الؿراقبة واالهتؿام، فنن الوضع خطقر، والخطب جؾل، كسلل اهلل أن يعافقـا 

جؿقًعا وإياكم، وأن يحػظ شباب الؿسؾؿقن من الذين يصقدون يف الؿاء 

 العؽر، كسلل اهلل تعالى أن يحؿقـا وإياكم وإياهم، إكه خقر مسئول.

 أقول ما تسؿعون وأستغػر اهلل لي ولؽم.
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 الثانيتاخلطبت 
 

كػى، وصؾى اهلل وسؾم وبارك عؾى الـبي الؿصطػى، وعؾى الحؿد هلل و

 من بلثره اقتػى إلى يوم الحشر والؿـتفى.

، فاتؼوا اهلل يا عباد اهلل، واعؾؿوا أن هذه الؼضقة، قضقة ترويج أما بعد

الؿخدرات، ووقوع شباب كثقر من الؿسؾؿقن يف فخاخفا، ويف مثل هذه 

ما يليت هؽذا عبًثا، وإكؿا يليت عرب  الشبؽات، وإدماهنم عؾى مثل هذه الؼضقة،

خطوات، مـفا ما ذكرت يف الخطبة األولى من إهؿال تربقة كثقر من الوالدين 

 ألوالدهم، وعدم مراقبتفم لفم، وإهؿالفم يف قضقة اختقار الصحبة والرفؼة.

من تزيقن شقاصقن اإلكس لفمالء الشباب، بؿا يتعؾق  وكذلك عباد اهلل،

و بالحبوب الؿسؽرة، يف وقت االمتحاكات، أو يف وقت بالحبوب الؿـومة، أ

التخؾص من األزمات، وهي بوابة خطقرة إلى تؾك الؿخدرات الػاتؽة، التي 

 تػتك بالعؼل، وتػتك بالدين واألخالق.

، وعؾى مستوى ولذلك من المهم عباد اهلل، أن ىكون على مستوى الحدث

أوقاتـا، وأن كزج هبم يف  الؿسئولقة، وأن كعتـي بلوالدكا، وأن كعطقفم من

الؿـاخات الصحقة الصالحة الطقبة، يف دروس العؾم، ويف حؾؼات الذكر، وأن 

كصطحبفم لؾعؿرة والزيارة، وأن كعتـي هبم عـاية تػوق عـاية سعقـا يف هذه 

 الدكقا الػاكقة الزائؾة، وأن كبقن بلن هذه الؿخدرات محرمة يف دين اإلسالم.
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ): ولذلك يؼول 

 .[45]المائدة: (ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

ُكلُّ ُمْسكِرٍ َخْمٌر، َوُكلُّ ُمْسكِرٍ  »: -–ويؼول الـبي 

 «.(1)َحَرامٌ 

بل ذكر أهل العؾم أن الؿخدرات أكثر خطورًة من الؿسؽرات، بل أكؽى 

 وأشد.

الخؿس، ومن  وكذلك عباد اهلل، ديــا ديٌن عظقم، جاء بحػظ الؽؾقات

 ذلك حػظ العؼل، من حقث الوجود، ومن حقث العدم.

 (ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی ): يؼول فاهلل 

 .[36]اإلسراء:

 والػماد هو الؼؾب، والعؼل محؾه الؼؾب.

جاءت بالدعوة إلى تـؿقة العؼل وجعؾه كذلك عباد اهلل هذه الشريعة، 

لؽؿال وصقاكته، وضرب صوق أمـي حوله من جؿقع يرتقى يف مدارج العؾم وا

 ما يؾوث العؼل، أو يشوش عؾقه، ومن ذلك شرب الؿسؽرات والؿخدرات.

ا جدي ا،  وأن أال فلتتقوا اهلل يا عباد اهلل، ولتنظروا إلى هذه القضوة ىظر 

تلخذوا األمر عؾى محؿل الجد، وأن ال تتفاوكوا يف ذلك، صقاكًة لشباب األمة 

ون الواجفة لفذه األمة،بل هم الؿستؼبل، حقث السواعد التي تبـي الذين يؿثؾ

 األمة عؾقفا مؼدراهتا، أال فؾتتؼوا اهلل يا عباد اهلل، ولتتعاوكوا عؾى الرب والتؼوى.

                                                           

 .◙( من حديث ابن عؿر 8228أخرجه مسؾم )(1)
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ومن كان لديه ولٌد وقع يف براثن هذه الؿخدرات، واكغؿس يف مستـؼعات 

جب لذلك؛ فال أقل هذه الؿسؽرات؛ فعؾقه بؿعالجته ومداواته، وإذا لم يست

 من تسؾقؿه، حقث إن بعض األلم يؼود إلى شػاء صويل بنذن اهلل جل وعال.

ربؿا شق فقفا البطن  ولذلك يقبل كثوٌر من الناس إجراء عملوات جراحوة،

أو الصدر، أو برت فقفا عضو، سعًقا وصؾًبا لؾشػاء التام، فنذا كان لديك ولٌد 

فعالجه واسع به من خالل الطرق  يعاين، وهو مدمٌن عؾى هذه الؿخدرات؛

ولًدا سؾقًؿا يخرج لك بعد ذلك معاًفا  الطبقة أو الـظامقة، تضؿن بنذن اهلل 

هـاك كؿاذج كثقرة موجودة بقــا، ُشػي كثقٌر من الشباب بعد و ،بحول اهلل 

 تؾوث دمائفم بؿثل هذه السؿوم.

 يحػظـا أن وبوحداكقته العؾى، صػاتهوب الحسـى، بلسؿائه أسلل اهلل 

 .الؿسؾؿقن وجؿقع وإياكم

الؾفم أحػظـا من بقن أيديـا، ومن خؾػـا، وعن أيؿاكـا وعن شؿائؾـا ومن 

 فوقـا، وكعوذ بعظؿتك أن كغتال من تحتـا.

الؾفم أحػظ جؿقع الؿسؾؿقن والؿسؾؿات، الؿممـقن والؿممـات، الؾفم 

ء والؿخدرات، إكك عؾى كل شيء أحػظ شباب الؿسؾؿقن من جؿقع السو

 قدير.

الؾفم أعز اإلسالم والؿسؾؿقن، وأذل الشرك والؿشركقن، واكصر عبادك 

الؿوحدين، واحم حوزة الدين، واجعل هذا البؾد آمـًا مطؿئـًا وسائر أوصان 

الؿسؾؿقن، ووفق الؾفم إمامـا وولي أمركا بتوفقؼك وأيده بتليقدك، واكصر به 

، واجعؾه ردًءا وعوًكا وكصًرا لإلسالم والؿسؾؿقن، ديـك، وأعز به كؾؿتك

ووفق الؾفم جؿقع حؽام اإلمارات لؿا تحب وترضى، وخذ بـواصقفم لؾرب 
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والتؼوى، وارزقفم البطاكة الصالحة الـاصحة التي تعقـفم عؾى كل خقر، 

 وتدلفم عؾقه يا رب العالؿقن.

ؼوى لـا أربح الؾفم أحػظـا بحػظك، واكألكا برعايتك، الؾفم واجعل الت

بضاعة، وثبت أقدامـا يوم تؼوم الساعة، وال تجعؾـا يا ربـا من أهل اإلهؿال 

 واإلضاعة.

الؾفم صل عؾى محؿد يف األولقن، وصل عؾى محؿد يف اآلخرين، وصل 

 عؾى محؿد مادامت السؿوات واألراضقن.

 

 


