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ًاالنحرافًالسلوكيًواألخالقيضدً...ًمعاً 
 ،،،الحمد هلل والصالة والسالم على موالنا رسول اهلل وآله وصحبه ومن وااله أما بعد

وتنااول  ،مثل المعاكسات ،عن ديننا وأخالقنا الغريبةفقد ظهرت في مجتمعنا بعض االنحرافات السلوكية واألخالقية 
األماار الاااتن يسااتنةرنا جميعاااس للوقاااًو سااداس منيعاااس فاااي  ،الساايئة وز بعااض التصاارفات الةردياااةوبااار  ،حبااوا األترمااال

 .وجهها
ن الشاباا و  ،برباه، والتةااً أ ال الساو  حولاه المار االنحراً السالوكي واألخالقاي نتيجاة حتمياة لصاعً صالة إن  ا 

تحاااديات كثيااارة فاااي ظااال ماااامهم الرحيماااة الناصاااحة، تلااا  ألن أالياااوم أحاااوك ماااا يكوناااون إلاااى أن تمتاااد لهااام األيااادن 
فعااادونا لااام يااادب وسااايلة لباااج سااامومه  فسااااد مجتمعناااا إال  ،حاصااار م ومساااتقبلهموالمخااااار التاااي تتهااادد  ،الشاااهوات
ساااعياس  فسااااد  ،ونشااار األخاااالق السااااقاة ،والمواقااال الهابااااة ،فهاااا  اااو يغزوناااا باااانواب المخااادرات المختلةاااة ،وسااالكها
 ،ولهاتا ماا أحوجناا إلاى المزياد مان اليقظاة والحاتر ،نخاوة وا باا  والصاالي فينااوقتال كال معااني الرجولاة وال ،أحوالنا

 [10:النسا ]﴾َيا َأيَُّها الَِّتيَن آَمُنوا ُخُتوا ِحْتَرُكمْ ﴿: قال تعالى ،والتبصير بمكائد أعدائنا التين يترصدوننا في كل سبيل
المخاادرات وا دمااان عليهااا، والمسااجد  ااو األقاادر علااى حمايااة  وماان أخااار صااور االنحااراً فااي أيامنااا  ااته تعااااي

الشباا من  اتا الخاار العظايم، وتلا  ببياان حكام الشارب فيهاا، وتوصايو خار اال وصارر ا علاى الانة  والمجتمال 
والشاباا إتا تعمقات  ،فالوقاياة خيار مان العاالك ،من خالل الخاا والندوات، و تا يقاي الشاباا الوقاوب فاي الخاار

 .ه تر  جميل الموبقات، وأقلل عن جميل األعمال والسلوكيات التي تابا ا الةارة السليمةصلته برب
تجعال المار   ،ود باه عليناا مان آثاام وآالموماا تُعاالنجاراً ورا  الشاهوة والهاو ، خاار اب شابابنالتبصاير وماا أحوجناا 

ويغيااا عاان مهمتااه  ، تعااالى لااهفيةقااده الجاارن خلااً الشااهوة والهااو  دوره العظاايم الااتن خلقااه اهلل ،حياااس ولااي  بحااي
  .وتجاه وانه ومواانيه ،الكبر  تجاه خالقه

الشااباا  التااي تساااعد لوالحااج علاى الرفقااة الصااالحة ،الملتزمااةاألساارية والمجتمعيااة العماال  يجاااد البيئاة فاال بااد ماان 
 [.حديج شريً](ُدكْم َمْن ُيخاِللُ الرَُّجُل َعَلى ِديِن خليلِه فلَيْنظْر َأحَ )فا  ،بالقيم واألخالق الساميةعلى االلتزام 

علااى لتنتصااروا  ،الزمااوا الرفقااة الصااالحةثاام  ،وتحصاانوا با يمااان والتقااو  ،اعتصااموا باااهلل تعااالى ،شاابااأيهااا الفيااا 
  .[5:الاالق]﴾ةِّْر َعْنُه َسيَِّئاِتِه َوُيْعِظْم َلُه َأْجرسا ُيكَوَمن َيتَِّق اهللَ ﴿: قال تعالى ،الشهوات والهو 


