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 االسالم والصحة -1

  ااا الهتماماا، بصااحة ال ماعااة اهتمااام اإلسااالم بصااحة الداارد يعااد مساس 
 .فالدرد مساس الم تمع

  في الكتب  المبماوية جميعهبا ناواباي ةديبدس لترمبيي ماباحيم الاب ة
والوقايببة ومنمبباط ال يبباس القويمببةن فوببطي ةببن وببوابط التمتبب  بال ريببة 

 .و قوق اإلنمان

 ركز اإلمطم ةلى احتمامه با ة الطبقة الااةلبة فبي اةمبة اإلمبطميةن
ن ةن الشببا  حبم ممبأل اةمبة وةمباد  وبارتها طبقاة الشابابمال وحي 

مبنبا  اةمبةن  االساتثمار فاي م ااع رعاياةومثمن ثروتهبان ومبن ثبم فبان 
ا وفكريببا وثقافيببا و وبباريا واجتماةيببا ورو يببا  واالحتمببام بهببم ابب يي
واقتااديان موف ينتج كبوادر متصاابة ومنتجبة وفاةلبة فبي المجباأل 

  .التنموي



 االمطم والا ة -2

   اهتم اإلسالم بوقاية مفراده بو ، عام مان كاع ماا يمارهم وياوقعهم فاي المهالا

ف ميع التشريعات التي وردت في اإلسالم هي فاي ممامونها وفاي تدكياد االلتا ام 

بها وقاية من الهلكة  وهذا بالطبع يل م فريمة الوقاية  ويو ب الحاذر واالنتبااه 

على اإلنسان  كما يو اب عليا، االبتعااد عان الاذنوب والمعاصاي والملااطر التاي 

 .تؤدي إلى الهلكة وتو ب إن اع العقوبة من هللا سبحان،

  فدمر الوقاية وتدابيرها في اإلسالم ممٌر مصيع  ويندرج تحات عادة قواعاد فقهياة

التي تقمي بإغالق  ميع الُسُبع المؤدية إلاى المحارم ( ذرائع-سد اع)منها قاعدة 

م علاى  لاب المصاال : )مو إلى المارر  وقاعادة   وهكاذا ملاذ (درء المداساد مقاد 

 .ممر الوقاية حق، من االهتمام

 



 االمطم والا ة -3

إن ماان العنااب لماارا   وإن ماان التماار لماارا   وان ماان : )ويقااوع فااي حاادي   لاار
العسع لمرا   ومن من البر لمرا   وإن من الشعير لمرا   ومنهاكم عان كاع مساكر 

.) 

 وظاااهر الحاادي  مناا، يسااوق نماااذج  ثاام يااذكر القاعاادة العامااة  ونحاان ال نهااتم
باألسماء وال بالمصادر  وإنما نهاتم بالتشاليا العلماي لألشاربة والعقااقير  فماا 

 ...ثبت تغييب، للعقع  مو ما مفقد المرء ات ان، الدكري  فهو محرم بيقين

حدظهااام مااان هاااذه اتفاااة التاااي تاااؤذيهم : فوقاياااة الشاااباب مااان الملااادرات بمعناااى
  .وممرارها ملاطرهاوتمرهم  وحدظهم من 

 واللمار هاو كاع " كع مسكر لمار حارام " قاع رسوع هللا صلى هللا علي، وسلم  
مو ستره بغض النظر عن مظهر المسكر مو صورت، وكع  غطاهما لامر العقع مو 

ما " الملدرات مسكرة ومدترة وهي حرام   قاع رسوع هللا صلى هللا علي، وسلم 
 " .حرام على ممتي كع مدتر وملدر " كما قاع " مسكر كثيرة فقليل، حرام 

 



 االمطم والا ة -4

وهااو مااا يكااون مناا، حاارارة فااي ال سااد واللسااان وفااي : ماان الدتااور: الُمدّتاار لغااة

األطراف  مع المعف واالسترلاء في األطراف قوة ومعدا   حساب حالاة وقادرة 

 .الشلا الصحية

ا : قاع اإلمام الصنعاني التحريم على ما مسكر من مي شايء  وإن لام يكان مشاروب 

 .كالحشيشة

 من السلف تصور من الشارع يحرم اللماور ويتار  "وقاع الشيخ محمد الغ الي

مواد ملرى مشد مراوة ومعظام فتكاا  وإذا كاان مئماة الدقا، األقادمون لام ياذكروا 

  فلماا ظهارت بعاض الملادرات مياام ...الحشيش واألفيون فألن بيئاتهم لام تعرفا،

اباان تيمياا، عاادها لدااوره ماان اللمااور  وفااى ميامنااا هااذه ظهاارت عقاااقير ملاارى 

وغيرهاااا  تغتااااع العقاااوع  وتهلااا  المااادمن وتستدصاااع  والمار وانااااكالكوكاااايين 

 -صلى هللا علي، وسالم  -إنسانيت، فكيف تتر ؟ وفي الحدي  الشريف يقوع النبي 

 (.كع مسكر لمر  وكع مسكر حرام)

 



 النظرية اإليمانية -1

«شعار  معية بشائر اللير الكويتياة .. «باإليمان نقمي على اإلدمان

م لعالج مدمني الملادرات وتادهيلهم  بعاد 1993التي منشئت في عام 

تحرير الكويت على مرورة العمع من م ع تلديف اتثار الندسية في 

ندوس الشباب  وحشد ال هود لمكافحة الظواهر السالبية الوافادة إلاى 

الم تمااع  وماان بااين مفكااار عدياادة التاااروا طريقااا شاااقا وشااائكا وهااو 

إعادة تدهيع الشباب الذي وقاع فريساة الملادرات  وانتشاال، مان هاذا 

المسااتنقع اتساان  وإعااادة رساام البساامة والدرحااة علااى و ااوه مبنائاا، 

  .وذوي،



 النظرية اإليمانية -2

 ويباادم دور ال معيااة فااي تطبيااق النظريااة اإليمانيااة بعااد انتهاااء فتاارة
 .ولروج المدمن من الس ن مو المستشدى اإلكلينكيالعالج 

 وتت لى مهم مالم  هذه النظرية فاي التعاماع ماع المادمن بلغاة مدعماة
بااالعطف والحنااان والرعايااة والرحمااة  وإشااعاره باالهتمااام والحاارا 
علااى بلوغاا، العافيااة والسااالمة  لاصااة مناا، فااي تلاا  المرحلااة يتشااكع 

 .لدي، إحساس باحتقار الم تمع ل، وقسوت، علي، ورفم، ل،

 ،ثم يدتي بعد ذلا  العماع علاى إشاعاره بثقتا، بندسا، وثقاة اتلارين با
ماان لااالع تكليداا، باابعض الوا بااات  لاصااة من الماادمن ال يمكاان من 
تتكون لدي، القدرة على اللروج من مستنقع اإلدماان مان غيار إرادة  
وال يمكان بناااء إرادتا، ماان غيار تع ياا  ال واناب اإليمانيااة والساالوكية 

  .والو دانية  ودعم ثقت، بندس، وتنمية روح األمع لدي،



 مسس النظرية اإليمانية لعالج اإلدمان -1

1-  معاملة المدمن على من، مريض بحا ة الى المسااعدة  ال
 . م رم يستحق العقاب

2-  ،مد يد العون ل، للنهوض مان  دياد وإشاغاع وقات فراغا
 . بما هو مديد

3-  التعامع اإلنساني مع المدمن وإشاباع حا تا، إلاى التقادير
 . واالحترام

4- التعامع مع  ميع المدمنين دون تميي  مو تدرقة.  

 



 مسس النظرية اإليمانية لعالج اإلدمان -2

5-  مشااااركة المتعاااافين مفاااراحهم و المهااام وعااادم االكتدااااء

 . بالتنظير

6-  لااادى  اإليمااانيتااوفير البيئااة الصااالحة  وتقويااة ال انااب

 . المدمنين وتع ي  الثقة بالندس وب  روح األمع لديهم

7- حع المشكالت المادية والندسية التي يعاني منها التائب . 

8-  التعاون مع كع ال هات الرسمية واألهلية التاي تعماع فاي

 .الم اع ندس،



 ما الذي يحتا ، كع من األم واألب للقيام بهذا الدور؟ -1

1-  استغالع الوقت لدلترة ما يرد للمن ع عبر وسائع اإلعالم المتعددة 

2- إدرا  القيم والعادات التي يريدان غرسها في مبنائهما. 

3-  رع الرقابة الداللياة فايهم و علهام هام مان يقاررون مااذا يارون 

ومتااى وكيااف ومااع ماان يروناا،  ومتااى يتوقدااون مو يرفمااون  وطلااب 

 .تعليقهم علي، ورميهم في،

 



 المس د ودوره في الوقاية من الملدرات -1

 المساا د مركاا  دينااي ا تماااعي  يلتقااي المؤمنااون فااي رحاباا، لمااس

مااارات فاااي الياااوم والليلاااة  ليعيشاااوا فاااي عباااادة وتاااواا وتاااراحم  

 . وتعاون  متماسكين كال سد الواحد

 ( الروحية والعقلية والسياسية وال سدية) وظيدة المس د التربية ...

 . ونشر العلم  وتعليم ما يندعهم في معاشهم قبع  لرتهم

  ،ويتعلم المسلم في المس د الكثيار  ومنا، اتبااع النظاام والتعاود عليا

 .كما يتعلم التوامع  فالدقير ب وار الغني

  وفيااا، تعقاااد اللقااااءات لمناقشاااة ماااا يوا ااا، الماااؤمنين مااان مشاااكالت

 . فالتهذيب الديني سبيع إلى التهذيب األلالقي اال تماعي

 



 المس د ودوره في الوقاية من الملدرات -2

 وفااي المساا د يبحاا  الدتيااان عاان الرفقااة  ألنهااا تغااذي حا ااة ندسااية
 .ملحة عنده  وينتقي مقران، ويلتارهم ممن يكثر لقاؤه بهم

  و ماعااة المساا د ورواده يكونااوا عونااا لهااؤالء الشااباب ومشاا عين
على التيار الرفقة الصالحة  وعندما ينتمي الشاب إلاى يساد الطرياق 

  .على رفقاء السوء  ممن يلربون عقوع الشباب

 ،وو ود الشاب بذات، في المس د ل، معنى كبير في صالت، بااو وقربا
من العبادة  فالمس د يعاالج مي مشاكلة مان ناحياة الادين  ألن العاالج 
من ناحية العقاب يعني العالج بالقانون  مو حتى بوسائع اإلعالم التاي 
قاااد تكتداااي ببياااان المااارر الاااذي يترتاااب علاااى االنحاااراف مو تعااااطي 

 . الملدرات هذا كل، يؤتي ثمارا  غير كافية



 دور المؤممات في الوقاية من المصدرات -1

تقوية الوا ع الداللي و غرس القيم لدى الشباب. 

 مشاركة األسر بدورها في تربية األوالد وتنشئتهم تنشئة صالحة  مع
 .التعاون المستمر مع المدرسة إلنشاء  يع قوي

 العمع على تو ي، طاقاات الشاباب واساتثمار موقاات الدارا  بكاع ناافع
ومدياااد  ويكاااون ذلااا  بالتعااااون ماااع ال امعاااات وال معياااات الشااابابية 
والمؤسسااات  الواعيااة  التااي تعنااى بالشااباب وتمااأل وقاات فااراغهم  
لتتدتى النتي ة المر وة والمثمرة  كما من لمراكا  النشااط لاالع العاام 
الدراسي  واإل ا ات الصايدية دورا  فعااال  فاي اساتثمار موقاات الدارا  
عند الطالب بالطرق المدروسة بما يعاود علايهم باالندع ويحمايهم مان 

 . االن الق في طريق الهال 

 

 



 دور المؤممات في الوقاية من المصدرات -2

 للتعلااايم دور فاااي وقاياااة الشاااباب مااان التعااااطي الملااادرات  بإدلااااع
معلومااااات تعاااارف بهااااا  وتتعلااااق باألماااارار الصااااحية واال تماعيااااة 

 .واالقتصادية إلدمان الملدرات

  ا ااا وندسااي  ا وفكري  عمااع هااذه المؤسسااات علااى إعااداد الشااباب  ساامي 
وغاارس االعتماااد علااى الااذات باادال  ماان االعتماااد علااى اتلاارين  مااع 
مهميااة اكتشاااف القاادرات واالسااتعدادات والميااوع  واكتساااب لباارات 

 .عامة في الحياة

  تعميااق مباادم الحااوار المدتااوح مااع المااراهقين والشااباب  فااي قمااايا
 . العصر التي تمسهم

 

 



   ما هي ملاطر استلدام الملدرات على الشباب ؟؟ -1

 ان اسااتلدام الملاادرات ماان قبااع االشاالاا و لاصااة الشااباب ماانهم
يترتب عن، عدة ملاطر تشب، رمي ح ر فاي بركاة مااء و الاذي يناتج 

 .من، دائرة صغيرة ت داد ح ما

 مااثال "يمكاان تقااديرها باااألمواع ال اللسااائر اال تماعيااة واأللالقيااة إن
في األردن وبشكع رسمي كما ذكر مدير دائرة مكافحاة الملادرات فاي 
مديريااة األماان العااام مناا، فااي العااامين المنصاارمين تااوفي ثالثااون شااابا 

 بسبب تعاطي الملدرات  وماذا عن الذين لم نعرف عنهم؟ 

 الملدرات تمطر الم تمع إلاى من يقاومهاا ويلداف مان تدثيرهاا مثاع
باارامج العااالج والوقايااة  وكااذل  األعااداد المت اياادة ماان ر اااع األماان 

 . الملدراتالذين يتم ت نيدهم وإعدادهم لموا هة  رائم 

 ماان معال ااة ومااا  تقتمااي،مااا تساابب، الملاادرات ماان ممااراض  ومااا
 .تستل م، من لدمات

 



 ما هي ملاطر استلدام الملدرات على الشباب ؟؟  -2

 ت ار الملدرات قاد يساتغلون الشاباب المتعااطين في بارونهم علاى ان
 .الموادمقابع ان يحصلوا على هذه مرو ين يصبحوا 

 باعمااعبممارسة ال نس مقابع الماع او قاد يقوماون الشباب يقوم قد 
 .الملدراتسرقة و ذل  بهدف تامين ثمن 

 الشااباب عاان  إنعاا اعتعاااطي الملاادرات و اإلدمااان عليهااا الااى يااؤدي
بقية رفاقهم اال الذين يتعااطون الملادرات ممثاالهم و هاذا وعن اهلهم 

 .ما يؤثر على عالقاتهم اال تماعية مع ذويهم و باقي اقاربهم

ان تعاااطي ابناااء الم تمااع للملاادرات يااؤدي الااى : اللطاار الم تمعااي
 يادة الدقر في هذه الم تمعات امافة الاى األثار السالبي الكبيار علاى 

  .اإلقتصادالصحة و األمن و 



 (اال تماعية والللقية )ممرار الملدرات 

1. األسرة مياع اللبنة األولى للم تمع وهي بسبب انهيار الم تمع. 

2. والشقاقالمعاملة لألسرة واألقارب فيسود التوتر سوء. 

3. حيااا  ال ياااران األسااارة  هاااذا التااادثير إلاااى لاااارج نطااااق امتاااداد
 .واألصدقاء 

4. السلبيةال رائم األلالقية والعادات تدشي. 

5. قد تؤدي بمتعاطيها إلى لرق ملتلاف القاوانين المنظماة الملدرات
  .رغباتهملحياة الم تمع في سبيع تحقيق 



 (االقتصادية)ممرار الملدرات 

1 . األسرةتستن ف األمواع وتؤدي إلى مياع موارد. 

2 . ألنهااا تااؤدي إلااى الكسااع واللمااوع ووطناا،  تماار بمصااال  الداارد
 .وقلة اإلنتاج 

3. االت ار بالملدرات طريق للكساب غيار المشاروع ال يساعى إليا، إال
 .من فقد إنسانيت، 

4. إن كثااارة مااادمنيها ي ياااد مااان معبااااء الدولاااة لرعايتهاااا لهااام فاااي
الساااا ون  ومطاااااردة وحراسااااتهم فااااي والمصااااحات  المستشااااديات 

 .المهربين ومحاكمتهم 



 (الصحية )ممرار الملدرات  -1

1. التاادثير علااى ال هااا  التندسااي   حياا  يصاااب المتعاااطي بااالن الت
 .والسرطانالشعبية والرئوية   وكذل  بالدرن الرئوي وانتداخ الرئة 

2. ي يااد ماان ساارعة دقااات القلااب ويتساابب باألنيميااا الحااادة ولدااض
 .البيماءمغط الدم   كما تؤثر على كريات الدم 

3. الهمااام  يعااااني متعااااطي الملااادرات مااان فقااادان الشاااهية وساااوء
لاصة إذا كان التعاطي عن طريق األكع مماا يناتج بالتلمة  والشعور 

عنااا، نوباااات مااان اإلساااهاع واإلمساااا    كماااا تحاااد  القااارح المعدياااة 
 .والمعوية

4. فقاااد ميااادت الدراساااات ال نساااية  تااادثير الملااادرات علاااى الناحياااة
ال نسااية  الر اااع تمااعف عنااده القاادرة المتعاااطي ماان واألبحااا  من 

 . ال نسيالمرمة بالبرود وتصاب 

5. الالتاي يتعااطين الملادرات و نينهاا  فاألمهاات التدثير على المارمة
 .عقليايتسببن في توافر الظروف إلعاقة ال نين بدنيا مو 
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6. األماااراض الندساااية كاااالقلق واالكتئااااب الندساااي المااا من وفقااادان
 .الذاكرة

7. تؤدي الملدرات إلى اللموع الحركي لدي متعاطيها. 

8. ارتعاشااات عماالية فااي ال ساام مااع إحساااس بالساالونة فااي الاارمس
 .األطرافوالبرودة في 

9. و داااف والتهاااب األذن  احماارار فااي العااين مااع دوران وطنااين فااي
 .والسعاعبالحلق 

10. تدهور في الصحة العامة وذبوع للحيوية والنشاط. 



 : مسباب تعاطي الملدرات 

1.معف الوا ع الديني. 

 2.مصدقاء السوء. 

 3. توفر الماع مع وقت الدرا. 

 4. االعتقاااد اللاااطن باادن الملاادرات ت يااع الشااعور بااالقلق واالكتئاااب  
  .  وت يد في القدرة ال نسية والملع 

5. وكثاارة المشاااكع األساارية بمااا التربويااة  اإلهمااع األسااري لل وانااب
 .األبناءيسهع انحراف 

 6. حب االستطالع والدموع لدئاة مان النااس فاي ت رباة مشاياء غيار
 .الهال  مدلوفة دون مباالة تثارها فيسقط في 

 7. ،اساااتلدام الماااواد الملااادرة للعاااالج اساااتلداما سااايئا ال يتباااع فيااا
 .  إرشادات الطبيب مما يسبب ل، اإلدمان 

 8. الدوعالصراع السياسي بين بعض . 

 



 العطج

 ومعال ااة . ساامية الملاادرات ماان  سااد المتعاااطيبإ الااة الطبااي البعااد

 .ال سدية والسلوكية التي تنتج عن ذل  االنسحابيةاألعراض 

ألن التعاااطي واإلدمااان : التعاارف إلااى ساامات المتعاااطين وساالوكياتهم

 .سلو  ا تماعي فردي يتم اكتساب، بالتدريج

  الشاالا وماان الساامات التااي يمكاان من تكااون مدتاحااا للتعاارف علااى

احتقاااان العيناااين و وغاااان البصااار  الماااعف واللماااوع : المتعااااطي

السااالو  العااادواني   -وشااحوب الو ااا،  االنطااواء والع لاااة  االكتئاااب

التعب واإلرهاق عند بذع مقع م هود  العالقات السيئة مع األصادقاء  

كثااارة التغياااب عااان المؤسساااة التعليمياااة وعااان البيااات  الناااوم مثنااااء 

 .والسرقةالدروس والمحامرات  اللداع والكذب 
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 لموا هااة  إسااتراتي يةبناااء الحصااانة الذاتيااة والم تمعيااة هااي مفمااع

 .الملدرات على المستوى بعيد المدى

 بناء وتع ي  قدرات الشباب الدكرية واال تماعية والسالوكية  وتنمياة

ثقتهم بدندسهم  وتبصايرهم بادورهم اال تمااعي العاام  وتساهيع سابع 

 . اإلن ا  واإلسهام لهم

 ينبغااي من تاا داد ثقتنااا بالشااباب واألطداااع  ومن نساااعدهم فااي  يااادة

يتلااذون قاارارات ذكيااة ت اااه الملاادرات بمااا بدندسااهم  و علهاام ثقااتهم 

 . فيها التدلين

 واحتارامهم  وتع يا  فرصاهم فاي المشااركة واإلساهام تمكين الشباب

 . وم تمعهمومسرهم اإلي ابي في لدمة مندسهم  
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 حصن للوقاية هو القادوة الحسانة مان قباع الوالادين وبقياة مفاراد موع
  .األسرة

 الوا ع الديني لدى األطداع في الصغر رع. 

 من الملدر ي يد مشكالت المتعاطي تعقيداتذكر. 

 ملطار التعاطي وومعها في مكان بار  لت ديد الع يمةكتابة. 

 الريامة بالشكع السليم م اولة. 

 وكاذل  الماواد  عن األماكن التاي اعتااد من يتنااوع فيهاا تلا  االنقطاع
 .األصحاب الذين يتعاطونها 

7. يندعإشغاع وقت الدرا  بما. 

8. بينهم المتبادلة القوية الثقة األبناء  و رع عقد صداقة دائمة مع . 
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 في المائة من شباب الكويت لاماوا ت رباة  14اإلحصاءات إن تقوع

على الشريحة التاي النشاط ينصب في المائة من  80ومن الملدرات  

 :منهالم تسقط في اإلدمان من لالع وسائع ومساليب وقائية 

1-  الملدراتللتوعية بلطورة ثقافية ندوات ومحامرات ترتيب. 

2-  المعنيةمطويات شهرية وكتيبات مع التنسيق مع ال هات طباعة. 

3-  يااارات مساابوعية ميدانيااة للماادمنين فااي مستشاادى الطااب تنظاايم 

 .المرك يالندسي والمنا ع والس ن 

4-  محامرات توعوياة فاي المادارس الثانوياة وتو ياع مشارطة إقامة

 . تتعلق بقمية الملدرات« سيدي -كاسيت »
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5-  القميةمسرحيات لمعال ة هذه تدشين. 

6-  متنقلةمعارض إعداد. 

7-  موا هتهامتلصصة في قمايا الملدرات وسبع دراسات. 

8-  و ياراتدورات توعية ألسر المدمنين تنظيم. 

9-  المااادمنين التاااائبين بعاااد لااارو هم مااان المستشااادى وحاااع متابعاااة
 .والندسيةمشكالتهم المالية واال تماعية 



 :التوصيات -1

1-  الشبابفي وقاية ليؤدي مهمت، دور المس د تدعيع. 

2-  ال امعيااة والمدرسااية  للوقايااة ماان االناا الق فااي ملاااطر الرقابااة
الملااادرات  عااان طرياااق متابعاااة الطاااالب والطالباااات فاااي المااادارس 

 .وال امعات

3-  النااادوات والااادورات عااان ملااااطر هاااذه اتفاااة المااادمرة  تكثياااف
 .منهاواإلرشاد إلى طرق الوقاية 

4-  ومنهاا  -معاارض طبياة متنقلاة فاي ممااكن ت معاات الشاباب إقامة
توم  بالحقائق والصور  وغيرها من وسائع  -المدارس وال امعات 

اإليماااااح الملتلدااااة  والعوامااااع الناشاااائة عاااان تعاااااطي المسااااكرات 
 .مرورة مشاركة الطالب مندسهم في كع ذل مع والملدرات 

5-  علاااى الباااراهين الملتلداااة منااااهج التعلااايم  فاااي المراحاااع تمااامين
 .ممرارهامن تحريمها  وشرح المسكرات  والحكمة حرمة 
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 :البح  التطبيقي

 

 هع تعتقد من اإلدمان مرض ي ب من يعاماع كاذل   مم  ريماة

 ؟ ما رمي ؟ ي ب من يعاقب مرتكبها

هع مررت بت ربة شلصية مع الملدرات واإلدمان؟ 

 الملادرات فاي كيف يمكن رسام اساتراتي ية نا حاة لمكافحاة

 مدينت ؟



 شكراي إلاغائكم ومر باي بمداصطتكم 
 

 ةط  الدين ال موي . د
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www.hyatee.com 

00963944275787 

http://www.hyatee.com/

