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بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمددد هلل الددلق خلددا اإلنسددا ق يحسددن رقددونمم  ،ورمدد ونعمدد م و ،ددل وعلمدد م
وسدددلر لددد الادددو بمدددا ،يددد مدددن سدددماع ويلس ومدددا بيء مدددام ،جعددد السدددماع لددد بءددداع
واأللس م ددادام وسددلر لدد وا،ددة المللو ددا م ،مء ددا له دد مددن وعامدد ومددراب م ومء ددا
مساء وملبس م ومء ا هنءت ووسائ ل،اهيت .
د)
ومقاب د هددله الددءعم يمددر اهلل رعددالى الءددام ب د مر عظدديمم ،قددات رعددالى ( ْ
اع ُبددوُ ا َر َّب ُكد ُ
[البقدددر ]21م ونددداهم سدددبحان ورعدددالى عدددن يمدددر عظددديمم ،قدددات ( َفددد َ تَجع ُلددد ا لِ َّلددد ِ
ْ َ
َأ ْنددوَ ا )اا [البقددر  ]22وبددين سددبحان ورعددالى ينددد خلددا الجددن واإلندد

لحامددة عظيمدددة

ج َّن َ ْ ِ
ت ا ْل ِ
اْلن َْس إِ َّّل لِ َي ْع ُبوُ ِن [الذاريات.]56 :
( َ َما َخ َل ْق ُ
و دددد ،طدددر اهلل رعدددالى اإلنسدددا وهيددد ه لتقبددد هدددلا األمدددر والعمددد بددد م وا تءدددا هدددلا
المء ددع عمددق بمقت ددى هددله الحامددة العظيمددة التددع خلددا مددن ي ل دام ،غددره ق و دان د
يمدددا ومبدددادث رءبعدددا مء دددا ءاعارددد السدددليمةم ولتبارددد المسدددتقيمةم ورادددب مدددن مدددا
انحرا،ار وسوع رصر،ار .
وهددله القدديم رلتلددت اددياتت ا والتعبيددر عء ددا بدداختقف ال قا،ددا واألدنددا وال ددعو
والبلدا م لاء ا رلتقع عءد الط ر واإلحسا واساستقامةم وهله القيم هع التع رتمحول حوت
اللير والحام وضدها نتمحول حوت ال ر والباو وهع الرذنلةم واإلساع واسانحراف.
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وسا نددلات الصدددراا ق داخددد اإلنسدددا بدددين هدددلنن اسارجددداهينم وق عق دددا اإلنسدددا
باإلنسددا وددللي سا نلددرا الصددراا عددن بواددلة اسارجدداهينم وذلددي امتددداد لمحدداوسا
ال يطا الماور لتادنر حيا اإلنسا الدنيونة واألخرونة.
،الصدددراا بدددين الليدددر والحدددا مدددن

دددةم وبدددين ال دددر والباوددد ادددراا يهلدددع ددددنمم

وإ الحددا يبلددام والباودد لجلددام سا نددتم التسددونا لدد ب ددا اددرن م بدد نلددب

لباسددا

نلفددع معالمدد القبيحددةم والمءفددر م ونددتم التجسددير لدد بجسددر خطددوا ال دديطا المء ددع
عددن ارباع ددا ق ددوت لبءددا د ق عددقه (ي َاأي َهددا ا َّلد ِدذين آمنُ د ا َّل َت َّتبِع د ا ُخ ُط د ِ
الش د ْي َط ِ
ات َّ
ان
َ
ُ
َ َ
َ ُّ
مددن ي َّتبِدد ُخ ُطدد ِ
الشدد ْي َط ِ
ان َفإِنَّدد ُ َي ْ
ات َّ
ددم ُم ُ بِا ْل َف ْح َشددا ِ َ ا ْل ُمنْكَدد ِ [الءددول  ]21م ،ال دديطا
َ
ََ ْ َ ْ
ويعواندد سا نتو فددو ق الدددعو إلددى اسانحددراف ق القدديم وررونجدد عءددد خطددو وسا عءددد
محطددةم ب د نتدددل و مددن رلنيء د إلددى الدددعو علي د م فددم الدديونا للتعدداوت مع د ور نيدددهم
فدددم التقءدددين لددد م ورجدددرنم إناددداله م وسدددن دددوانين لمعا بدددة المءدددددنن بددد م  ،دددق عدددن
حمانتددد م ولادددن سدددءة التددددا،ق بدددين الحدددا والباوددد ماضدددية سا نسدددتطيق حمدددا الباوددد
رو يف ا.
ولدددللي رتدددوالى اددديحا اإلندددلال مدددن هءدددا وهءدددا مدددن انحدددراف القددديم ولمدددا لاا
بدددين يوسدددا الءدددام مدددن ملتلدددت الفقدددا والطبقدددا ؛ أل الفطدددر السدددليمة ل نسدددا
عموما والمسلم خصواا سا رتقب الباو .
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ولقنحدددراف ق القددديم ق ملتلدددت احتيا دددا اإلنسدددا يمددداات متءوعدددة ومتلوندددةم
ندددلنن ال ددديطا باول دددام حتدددى نادددو المدددرع ق حيدددر م مدددن يمدددرهم ليصددد إلدددى دل د م
ددة سا
نتجاوههدددا إسا المسدددلم الدددلق ندددل األمدددول بالقسدددطام المسدددتقيمم مدددن دسائددد ال دددرام
ومقت يا الفطر السليمةم رلي الفطر التع رر،ض ال ر والباو وور ما.
وق عصددرنا الحدددنا نجددد عدندددا مددن يلددوا انحددراف القدديم التددع نظ ددر ،ي ددا الباو د
وال دددر مللو دددا ونبددددو ق ظددداهره لوحدددة ،ءيدددة رسدددر الءددداظرننم إسا يندددا رحمددد ق ويا دددا
مرا ما بعده مرم ومن ذلي على سبي الم ات سا الحصر
أ )ّل :الددددعو بصدددول علءيدددة ملخر،دددة بءقدددوة الحرندددة ال لصدددية واحددديا ال قا،دددا
لمدددا نسدددمون حاليدددا بالم ليدددة الجءسددديةم التدددع هدددع انتحدددال للط دددرم واتتيدددات للجمدددات
والحسددن واإلحسددا م و

دداع علددى اساسددتقامةم وبددا مفتددو إلددى الجرنمددة والفسددادم

وتانة للرذنلةم ولللي رتءاىف و التءاق مق ،طر اإلنسا السليمة.
ثان )يددددا :الدددديونا ل ددددلا اسانحددددراف القيمددددع بتقدددددنم العددددروس الفءيددددة المومددددحة
برسوما ذا دسالة على هلا اسارجاه الجءسع ال اذ عن األا السليم.
ثال )ث دا :رجدداوه الدددعو ل ددلا اسانحددراف إلددى مددرعءت ورقءيء د م فددم مءددق إدانت د م فددم رعددد
ال يطا ويعوان ذلي ق خطوا م إلى عد القبوت إسا بت نيد هلا اسانحدرافم بعدد ي سدلبوه
األسماع ال رعية واألوااف اسا تماعية التع رظ ر ب اعت ب لفاظ ا ب معاني ا.
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تتضددخ خطدد ره اددذو الاطدد ات الددث د علددج الفدد ا المجتمدد

يانددات الددو

أم ين:
األم األ  :ينءا إذا نظرنا إلى ذلي ال ا اللق وا إلى مرحلة الفتدو والء دام و دد
اختطت بصدره و،ادره بمصدطلحا انطبعدع ق عقلد مءدل الصدغر حدوت مرحلدة المراهقدةم
لدل ة با ،ي ا نءتظر بلوت رلي السن التع نادو ،ي دا مراهقدا؛ لديعلن فولرد علدى ماضدي
با رفاايل م وعلدى يمد الدنءيدة واسا تماعيدة والووءيدةم ول ،د لتواديا مدن ناوندو
مسؤولين عء حتى ولدو ودانوا يبوند م ،يادو ق مرحلدة المراهقدة ذا اساسدم القمدق الفدارن
لل با م ليتم من خقل هد الطموحا م ورقدلنم األمءيدا والرتبدا لتادو علدى حجدم
التفاهدة التددع رظد اددغير م مددا ود حجم ددا؛ لياددو ق األخيددر يدا هددد ألسددرر وووءد
ومجتمع ودنء .
األمدد الثددا  :اسددتغقت مف ددو الحرنددة ال لصددية للحددد مددن اددقحيا ولددع األمددر
علددى يبءائدد ورابعيدد م ،ءجددد بعددض األم ددا واخبدداع نلجلددو يو نل ددو مددن مصددالحة
يبءددائ م ،يمددا نتعلددا بددالتعبير عددن ل ،دد م للسددلوويا التددع ربدددو لددد األهدد ملطقددة
رمامدددام وددد رصددداحا الفتدددا ال دددا ورلدددرا معددد م يو ي رررددددق الفتدددا مقبددد

تيدددر

محت دددمة وسا رحقدددا مدددن تدددرس اللبدددام مددديقام بددد هدددع العدددرق ملخر،دددام ،اللبدددام ق
األاددد و دددد للسددديم ،ددد ذا خر دددع البءدددع ق مظ دددر سا نحقدددا ذلدددي ال دددر م ول هدددا
األه د وو فددوا وا مددين نحوهددا حيددال ق مددو ف مم ه د نع د و ل ددا عددن ل ،د م ل ددلا
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اللبددام المتءدداق مددق عددادا ورقاليددد اخبدداع واأل دددادم والمعددالس لتعدداليم الدددنن؟! ي
نتقددو إت ددا ا الددلق ددد نقودهددا إلددى الراددا رصددر،ا يمددد خطددرا؟! وبالتددالع ناددو
ال ددديطا دددد رسدددل ب دددو الءااددد الحاددديم للهددد م بددد س الردددداع البءدددع ذلدددي اللبدددام
الددددلق نءدددداق القدددديم الدنءيددددة والووءيددددة واسا تماعيددددةم والددددلو السددددليم ألهدددد الفطددددر
السددليمة د يمددر هددين مقالنددة بمددا ددد رقددق ،ي د البءددع إ ددا يحددد باساعتددداع علددى حرنت ددا
ال لصددية ومددا نسددمي ا دعددا الباو د م رلددي الحرنددة التددع ظ ددر لءددا ملنءددة مددن اللددالا
لاء ا ملوفة يمد التلوث من األعما .
لدددللي، ..للء دددوس بمسدددتقب يبءائءدددام واساهتمدددا

دددم ميددد اساهتمدددا د نءبغدددع ي

نادددو حدددللنن مدددن وددد المغرندددا التدددع رحدددو حولءدددام رلدددي المغرندددا التدددع رصدددول
الحرا حقسام والرذنلة حرنةم والط ر رعقيدام ورلب

الباو لبام الحا.

،حدددرق بءدددا يوليددداع يمدددولم وحاومدددا ومؤسسدددا م وددد ق مو عددد ي نتقلدددد وددد
ن
واحدددد مءدددا دوله وندددؤدق الدددلق عليددد ب دددا نرضدددع اهلل لبءدددام وي ندددتم وضدددق خطدددة
ورصددول مددام ووام د ن خددل بيددد مددبابءا وبءارءددا إلددى بددر األمددا م إلددى البددر الددلق نجعل ددم
نرو من خقل األمول على حقيقت ا.
وق ا تددددائءا بدددالءبع محمدددد عليددد الصدددق والسدددق نجدددد األسدددو الحسدددءة التدددع رءيدددر
الطرنددددام  ،ددددلا لسددددولءا الاددددرنم اددددلى اهلل عليدددد وسددددلم نتعددددرس إلددددى مو ددددة مددددن
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اإلتدددراعا التدددع حددداوت يادددحا ا لدددا ال ددددف مدددن البع دددة الءبوندددة مدددن ووندددا لسدددالة
سدددماونة سددداميةم إلدددى عل دددا لسدددالة دنيوندددة هدددد ،ا اساسدددتمتاا بطيبدددا الحيدددا الددددنيام
،ءجددد وبددال دعددا الباو د و ت ددا نعرضددو علي د ي نتقلددد الحاددمم ونصددب السدديد الاددرنم
علدددي م و،دددي مم وي رتفدددت لددد خدددلائن األلس مددداسام ونصدددب سدددلطانا مدددن السدددقوين
العظمددداعم لاددد سن الءبدددع األودددر ادددلى اهلل عليددد وسدددلم نظدددر إلدددى رلدددي اإلتدددراعا بءظدددر
التقدددو الدددلق نستصدددغر وددد مدددعع نلدددالت الددددنن والحدددام ،يجدددد مدددن عظدددائم األمدددول
المغرنة يمرا را ،ا سا نستحا ي نلور.
وختامددددام سا بددددد ي نقددددت ودددد مددددله مءددددا مددددن مءصددددب ومااندددد وسددددلطت عءددددد
مسددؤوليت م ،ليددبن ودد واحددد مءددا لبءددة ق دددال اددد الباودد بملتلددت اددوله ويلواندد م
ولدديان ودد مءددا الدددلا الحصددين الددلق سا نتسددل مءدد إلددى لددا ودد مءددا م مددا حدداوت
المحدداولو مددن إنقدداا المددرع ق مددباو م المدداور م وق ذلددي حمانددة لدددنءءا الحءيددت مددن
ي رق دددع علي دددا ندددلوا مدددن سا دندددن لددد م وحماندددة لقيمءدددا الءبيلدددة مدددن ي رءحدددرف دددا
لتبدددا مدددن سا ددديم ل دددمم ولمجتمعءدددا المتماسدددي بءظامددد األسدددرق المسدددتمد مدددن دنءءدددا
الحءيددت مددن ي نء ددال بعبددا مددن سا مجتمددق وسا يسددر لدددن مم وألمددن ووءءددا الغددالع مددن
ي رتسل الجرنمة إلي من خقت هله ال غرا .
حفددا اهلل دنءءددا ودولتءددا ووسا يمرنددا ومددعبءا و يمءددام وو انددا والمسددلمين مددن ميددق
ال رول واخ،ا م واإلنسانية من متى اءوف اسانحرا،ا .
7

