
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

املقيمني يف أوربا عن حرية الفكر واإلعالم يف الغرب، وال  عباد اهلل:    جيادل الكثري من املسلمني والعرب 

يقبلون أي نقد هلذا االعالم املوجه ضد العرب واملسلمني، بل لألسف جتد كثريا من املسلمني يقولون: إذا 

مون عن حرية الفكر مل يعجبك إعالمهم وحريتهم فلامذا ال ترحل من بالدهم؟ وهم يف نفس الوقت يتكل

لكنهم ال يقبلون انتقاد من كفل هلم طعامهم ورشاهبم وعملهم! ونحن هنا ال نريد ان نقول أهنم رش مطلق  

الغريب   اإلعالم  أن  نقول  أن  فقط  نريد  أملانيا وغريها،لكن  املسلمني   يف  بني  الرشخ  تعميق  كبري يف  دور  له 

إن   السلم االجتامعي  املرئي والسموع واملقروءاإلعالم  والغرب، بل  اليوم غري قادر عىل ضبط    يف أوروبا 

مع  واملسلمني،  العرب  ضد  الكراهية  ومشاعر  الرشخ  من  تزيد  التي  الربامج،  أو  املقاالت  بعض  بسبب 

أن الفوارق بني من يسكنون يف جمتمع واحد،    أهم  العلم  إزالة    سالحا    صار اإلعالم  رسالة لإلعالم هي 

 عن أحقاد وكراهية!! والتنفيس  لتصفية احلسابات

ا ونعمة  حني ُيسَتثمر يف اخلري والفضيلِة  ُيعَترب الشباُب ثروَة أي أمة وذخَرها الثمني، يكون سن الشباب خري 

ا حني يفرتسه الرشُّ والفساد ا ورشًّ  .والبناء، ويغدو رضر 

مل   ما  الغِد  اليوم هو جمرُم  ف، فمنحرُف  الّشباب خطرٌي وخموِّ تتداركه عنايُة اهلل، وعىل االنحراُف يف مرحلة 

د مصرُي األّمة واملجتمع   .َقدِر الرعاية بالشباِب والعنايِة بشؤوهنم يتحدَّ

 .وانحراَف الشباب من أهمِّ القضايا التي ُتقلِق اآلباءَ 

بموضوعّيٍة   منها،  الوقاية  عىل  والَعَمل  أسباهبا  ودراسِة  الظاهرة  بتحليل  العقل  إعامُل  الناِجع  والعالُج 

 .ّية عىل أساٍس من الدين والرشعومنهج 

الشباب لتجفيف منابِعه واجتثاِث جذوره؛   أن هيتمَّ املختّصون بظاهرِة االنحراف يف أوساِط  وليس غريب ا 

ال يف حياِة األمم  .ألّن الشباَب أمُل األّمة وعّدة املستقبل وذخريُة املجتَمع والَعَصُب الفعَّ

ا بال حصانٍة، وشخصّية  بال انحراُف الّشباب ظاهرٌة عاّمة   تظَهر يف كلِّ بلد، ويزداُد االنحراف حني جتُد نفس 

 .تربّية وطاعة 



 

 

 

آدم خّطاء،   ابن  ))كّل  اهلل عليه وسلم:  اهلل صىل  قال رسول  الناس خيطئون ويصيبون،  كغرِيه من  الشباب 

 .وخري اخلطائني التّوابون(( 

 ! شهوات، وانحالٍل ُخُلقي  ونواِزع ال ويف عرِصنا تنّوعت مسالُك الشُبهات،

اهلالك   عىل  األّمة  أرشفِت  النزوات،  وسيطرت  الشهواِت،  بركاُن  وانَفَجر  األفراد،  سلوُك  انحرَف  وإذا 

فِيَها َفَفَسُقوا فِيَها َفَحقَّ َعَلْيَها اْلَقْوُل }: وآذَنت بالزوال، قال تعال  َك َقْرَية  َأَمْرَنا ُمرْتَ
ْرَناَها  َوإَِذا َأَرْدَنا َأْن هُنْلِ  َفَدمَّ

ا  . [16اإلرساء:]{َتْدِمري 

ينُجم و ومنها  الرّش،  أو  اخلرُي  يصُدر  ومنها  الشخصية،  وبناء  الشباِب  األبرز إلعداد  املحِضن  هي  األرسُة 

 .االنحراُف أو الصالح

هم األكرب توفرَي م اّدة الكسب تفِقد األرسُة دوَرها وتضيِّع رسالتها إذا انرَصف اآلباُء عن ُأرَسهم وكان مهُّ

مع ترك احلبِل عىل الغارب لألوالِد، والتقصرِي يف تربيتهم، وعدم ختصيص وقٍت هلم يامرسون فيه التوجيه 

والرعاية، خيتزل كثرٌي من اآلباء عالقَته بأبنائه ومسؤولّيته يف أرستِه يف حساباٍت ماّدّية ال تتجاوز حاجاِت  

ربيُة األخالق وهتذيُب السلوك وبناُء الشخصية فحظُّها أهنا يف األوالد من أكٍل ورُشب وكِسوٍة وترفيه، أما ت

 ذيِل قائمة املسؤوليات.  

ال يشكُّ عاِقٌل أّن اآلباَء حني يامرسون الرتبيَة الصحيحة وجيعلوهنا أول املهاّمت يف حياهتم يوفِّرون املناعَة  

وُيسهمون يف   األليم،  املصري  والوقايَة من  االنحراف  تعالالكافيَة ضدَّ  قال  املجتمع،  ِذيَن  }:  أمن  الَّ َا  َأهيُّ َيا 

َجاَرةُ  َواحْلِ النَّاُس  َوُقوُدَها  ا  َنار  َوَأْهلِيُكْم  َأنُفَسُكْم  ُقوا  وسلم  [6التحريم:]  {آَمنُوا  عليه  اهلل  صىل  وقال   ،  :

 ((. تهاوالرجل راٍع يف أهله وهو مسؤوٌل عن رعيَّته، واملرأة راعية يف بيت زوجها ومسؤولٌة عن رعي ))

األرسُة يف اإلسالِم مسؤولٌة عن محايِة الشباب من االنحراِف، ويتحّمل الوالدان النصيَب األوفَر من جريرِة 

انِه : )) لقوله صىل اهلل عليه وسلم   االنحراف والضياع، دانه أو ينرصِّ كّل مولوٍد يوَلُد عىل الفطرة، فأبواه هيوِّ

سانه  ((. أو يمجِّ

جوُّ   هُييِّئ  فيقد  وحتتدُم  النزاع  أصوات  فيه  تعلو  الذي  فالبيت  االنحراَف،  بالغيوم  امللبَّد  مظاهُر   هاألرسِة 

 اخلُصومة والشقاق ليس مهيَّأ  للرتبية واستقراِر النفوس، بل قد هيرب منسوُبو البيت من هذا اجلّو امللبَّد إل 

 



 

 

 

 وُقَرناء رّش، وقد ُتسهَّ 
ٍ
ا حمرتف ا، كيف ال وقد  َمن ُيؤوهيم، وقد حيتضنهم رفقاُء سوء ل له الّطرق ليصبَح جمرم 

 .َفَقد الرعايَة والنصَح والتوجيَه من أبويه، غاب عنه من يدلُّه عىل طريق اهلدى والنّور

الطالق ظاهرٌة اجتامعّية خطرية، هتِدم كياَن املجتمعات وِمن األسباب الرئيسِة يف انحراف األوالد، خاصة   

ال الوازع  بَضعف  اقرتن  عميقة،إذا  ا  وآثار  واضحة   خسائَر  خيلِّف  وكلُّ خالٍف  قبل   دينّي،  الوالدين  وعىل 

والتي لألسف أصبحت أسهل    هذه الظاهرة املؤملة، التفكر يف عواقب  قرار الطالق ال سيام يف هذه البالد  

 .من رشبة املاء السيام عند الكثري من النساء

الثاين، ووظيفُتها ذاُت تأثرٍي عميق يف إصالِح الشباب أو انِحرافهم، حتِمل هي املحِضن    عباَد اهلل يا    املدرسةُ 

 ِمعَوَل اهلدم أو ِمعَوَل البناء،

يكون   والقويم  واإليامن  الصحيح  الديِن  ِغياب  ويف  انحراف،  كلِّ  من  للّشباب  حصانٍة  أعظم  الديَن  إّن 

لالنحراف ا  ض  معرَّ أو  و  الشباُب  املنَحرفني،  يف الوقوع يف مصائد  مِّ  كالسُّ ُيصبَِح  الّضياع حتى  عليه  ر 
يسيطِ

 .جَسد األّمة واملِعَول يف كياهنا، حُيطِّم مستقبَلها وُمستقَبله، وهيدم كياهَنا وكياَنه

املرُء عىل دين خليله، فلينظر : ))الُرفقُة الصاحلة هلا أثٌر يف اكتساب القيَم والسلوك، قال صىل اهلل عليه وسلم

خُيالِل من  أسباب (،  (أحُدكم  من  فسبٌب  الصالح  القرين  أّما  املهلكات،  يف  السّيئ  القريُن  يوقع  وقد 

 .االستقامة والفضيلة

ا سليام  فإّنه ينقلب بآثاره السيئة عىل   عباَد اهلليا  الفراُغ   من أسباِب االنحراف، والوقُت إذا مل ُيوظَّف توظيف 

ا لالنحراف، وجيب أن يتبنّي   . الوالدان أيَن وكيف ُتقىض ساعاُت الفراغصاحبه، ويكون أكثَر استعداد 

ن فكرٌة منحِرفة أو َنزوة عابِرة أو شهوٌة جاحمة، فتقع الواقعة، قال عيّل ريض اهلل  يف الفراِغ قد تتَسلَّل فتتمكَّ

))عنه  خري  :  أو  له،  محٍد حصَّ أو  بناه،  جمٍد  أو  أّداه،  فرٍض  أو  قضاه،  حق   غري  يف  عمره  من  ا  يوم  أمىض  من 

 ((. ، أو ِعلٍم اقتبسه، فقد َعقَّ يوَمه وظَلم نفسه سِمعه

ُسُبل  أبرز  ومن  الشباب،  مشاِعَر  ُتلِهب  التي  العاِرمة  الشهوانية  اإلثارِة  من  حالة   يعيُش  اليوَم  العاملَ 

أبرز حبائِل شياطني اإلنس التواصل كالتك  االنحراف ومن  برامج وسائل  و     الكثري من  ُن  توك،  يزيِّ التي 

االن هذهُمعظمها  أمام  الرتبية  دوُر مؤّسسات  تراَجع  لقد  الضاللة،  إل  التي سّخرت   الربامج   حراَف وجيرُّ 

لت الغزوَ وجهوَدها يف فتح أبواِب االنحراف   تلويِث العقول وإفساد القلوِب ونزع جلباِب احلياء، سهَّ



 

 

 

، وَنقلت ثقافة وأخالق بلداٍن ال متثِّل    عت أخالق تربينا ونشئنا عليها وال قيم واإلسالَم  قيم    الفكريَّ ، شجَّ

أت عىل اجلريمة واالنحراف  .عىل الفسِق والّسفور، جرَّ

 

 واحلمد هلل رب العاملني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


