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 :شمال

 ناأو جقد معّدل اشتحصال إػ تطؾعأ :ةظدادياإل افصػقف أحد ذم ضافب إكـل

 وؿضاء افبقت مـ اخلروج حبأ نـلأ ّل إ افدراشة ذم اجتفدت فق جقد مستقى ذو

 وظالجفا؟ احلافة هذه شبب هق ؾام ادؼاهل، وذم صدؿاءاأل مع افقؿت

 

 تعاػ بسؿف

 يساظدان افسائؾ حافة ذم ـــ افثالثة افقظل ظـارص مـ ـــ إجيابقغ ظـكيـ هـاك إن

 احلؾ: ظذ

 من مفم طـرص وهذا السؾوك، تزير وطدم الداخظ، الـؼد ممارسة :أحدمها

 السؾوك تزير هو الشباب من كثر به يبتذ الذي األهم العائق فنن   الوطي، طـارص

 أمام الباب يغؾق وهذا وادعاذير، التزيرات بؿختؾف مطؾق بشؽل يامرسوكه الذي

 سؾبي طارض أي يف احلال يشبه ذلك يف واحلال ،األمثل كحو لؾتغقر مسعى أي  

 ابتظ فؿن طالجه، من يستطقع ال اإلكسان به يذطن مل إذا فنكه ،اإلكسان به يبتذ

 ابتظ من وكذلك صحقحًا، كػسه رأى إذا العالج إػ يسعى أن يستطقع ال بؿرض

 طذ يمثر أن يستطقع لن ادرض اإلدمان أو اآلخرين ضؾم أو اخلؾق سوء وأ بالؽسل

 وجه طذ الؼول يصح بل داخؾه، يف السؾبي اجلاكب هذا يؽتشف أن بعد إل كػسه

 لإلكسان. ارتؼاء كل أساس ـــ حتطقؿفا مستوى يف ال ـــ الذات كؼد إن طام



2 

 

ة خطوة أول وهي االستشارة، هو :اآلخر والعـرص  إذ التغقر، كحو ؾسعيل مبّش 

 مفم آخر طـرص وهو احلل، طن البحث مرحؾة إػ الـؼد مرحؾة اإلكسان فقه يتجاوز

 سؾوكفم كون طدم إػ داخؾفم يف ادـتبفع الشباب من ألن   الوطي، طـارص من

 أي   يبذلون وال داخؾفم يف االكتباه هذا يدفـون احلؼقؼقة وتطؾعاهتم دستؼبؾفم مالئامً 

 االجتاه. هذا يف خطوة أو مسعى

 األهم العـرص يبؼى السمال مورد يف اإلجيابقع العـرصين هذين من بالرغم لؽن

 ،التغقر كحو اجلادة العزيؿة طذ الباطث ادستوى يف الوطي هو ــ الوطي طـارص من ــ

بًا. سماالً  احلديث حمل وهو  وجوا

 السمال: طن لؾجواب كعودو

 افذي احلارض نسباأل افـػس متسؽ إػ يعقد ادقصقف افسؾقك ذم افسببؾ

 وافسعادة بافراحة حقـف ذم افشعقر مـ فف يقؾره ما إػ بافـظر تدرجياً  ظؾقف تاطتاد

 اجلفد بذل بلنّ  افشخص إؿرار رؽؿ ،افدراد اجلفد يؼتضقف افذي افعـاء ظـ بدلً 

 تغققب تؿ أنف إل ادستؼبؾ، إػ بافـظر األصؾح اخلقار هق افدراشة تستقجبف افذي

 حلقاتف. ادرء ؿدرها افتل الهتاممات بغ وادقازكة ادعادفة ذم ادستؼبؾ إػ افـظر

 بخطقات: يؽقن احلافة هذه دثؾ وافعالج

 افقظل. تعؿقؼ ـــ 1

 كظام ورؿة ذم وجيرد كػسف مع فف فراغ ذم مؾلت بؾحظة اإلكسان أيبد نلب وذفؽ

 خالل ظادةً  يتؿ افذي ودستؼبؾف فـػسف اإلكسان بـاء شـغ خالل ومستؼبؾف حقاتف
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 وادـفج احلارضة شرتف مـ ـؾ   وؾؼ بعدها ما ثؿ ادؼبؾة شـة افعؼيـ إػ افعؼ

 .كؼاط ذم افسرتغ مـ ـؾ   وشؾبقات جيابقاتإ ويثبت افبديؾ

 ادستؼبؾ ؾاقآل اً وحق اً وواؿعق اً دؿقؼ تػصقؾقاً  اً اشتحضار ادحاشبة تضؿـفتو

 .ومستؼبؾفؿ حارضهؿ ذم اجلاديـ افزمالء مع كػسف بؿؼاركة ذفؽ ويستقضح

 ادؼفك ذم افسعادة حلظات اكؼضاء ادؼاركة هذه ذم احلال بطبقعة يسجؾ وشقف

 معف يتقؿع افذي افدراشة ذم افتػقق بخالف هلا   باق مردود دون صدؿاءاأل ومع

 األمثؾ. اخلقار كحق ظذ اإلكسان يتشجع وبذفؽ ،األمثؾ ادستؼبؾ

 .كػسف ظذ احلجة تؿأ ؿد اإلكسان يؽقن اخلطقة وهبذه

 .ـــ افـػس بحديث يعرف ؾقام ـــ فؾـػس افداخؾقة ادخاضبة ـــ 2

 ـاء.ثواف افعتاب، صؼغ: ذات وتؽقن

 مـ داخع كؼد ذم افقء بعض وؿاشقاً  مريراً   ًطتابا افـػس بعتاب ادرء وفقبدأ ـــ أ

 افعؼؾ صوت مؼابؾ ذم افعابرة فؾرؽبات والشتسالم افضعػ ظذ فـػسف ادرء

 افذي ادقؿػ هذا ذم افرجقفة وؾؼدان وافذفة اهلقان وفقستشعر ادستؼبؾ، وواظقة

ؿقة افعـارص ؾقف غقبت  مع الكزلق ويغؾب وافعؼؾ رادةواإل وافعزم احلزم مـ افرا

 !!!وادراهؼة افصبا مرحؾة ذم فؾؿرء يؼع ـام ابرةعاف ادشاظر

 ؿادر بلنف كػسف بتذـر وذفؽ إفقفا افثؼة إلظادة افـػس ظذ افثـاء فقؽـ ثؿ ـــ ب

 افتغقر جازإك ظذ واإلرادة وافعزم وافقظل افتعؼؾ يؿؾؽ ؾفق افتغقر، ظذ

 ادستؼبؾ. حساب ظذ افعابرة وافرؽبات افعادة هقؿـة مـ وافتخؾص
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 لصغأو مشاظري تجاوزأ نأ ظذ رؿاد نـل)أ داخؾف ذم افؼقل كػسف ظذ فقمـدو

 ظـ ؾضالً  كػسف ذم وافضعػ افقهـ هذا بؿثؾ يصاب نأ بؿثع يؾقؼ ول ظؼع، إػ

 .(اجلؿقع مشفد ذم نفأ

 احلازم. افؼرار ـــ 3

 اخلؾقد بغ ادغافبة ذم افتحدي حافة يعقش بلنف كػسف ويشعر ويتحزم فقـتػض ثؿ

 ظذ افعزيؿة تـفضسقوف ،وادستؼبؾ افعؼؾ صقت إػ والشتامع احلارضة افراحة إػ

 .افتغقر

 وتضقع تستدرجـل أن دشاظري أشؿح أن ادستحقؾ مـ )ـال، وفقؼؾ:

 ظؿري(.

  افشاظر: ؿال ـام ،وافصز بافثبات لإ ظافقة مراؿل امرئ رؿك وما

 .فصابر لإ مالاآل اكؼادت ؾام *** ادـك دركأ أو افصعب شتسفؾـأل

 :خراآل وؿال

 ادؽارم افؽرام ؿدر ظذ وتليت *** افعزائؿ يتلت افعزم هؾأ ؿدر ظذ

 فـؼاط واشتحضاراً  فعزيؿتف تؼقيةً  دائامً  كػسف ذم األؿقال هذه بؿثؾ ترّكؿ صاء وإن

 ؿقتف.

 ددة افبداية ذم داخؾقة مؼاومة جيد قد ؾفق كػسف، تغقر ظذ ؿادر نفأ ؾعالً  وفقثؼ

 يـجز شقف فؽـف مف،أ صدر ظـ ؾطامف ظـد افطػؾ جيده ـام صفر،أ ثالثة إػ صفر

 يصز ول صالحف يدرك ل وإرادتف إدراـف ذم ضعقػ افطػؾ فؽـ ،افـفاية ذم ذفؽ
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 اإلكسان وأما ؾطامف، ألجؾ األم تدخؾ مـ ؾالبد ،ظؾقف اظتاد ظام حراً  ترك فق

 واإلرادة. اإلدراك ـامؾ يؽقن أن ؾادػروض افراصد

 .افتغقر خطقات ـــ 4

 ادؾفقة افطرق مجقع وشدّ  شرتف فتغقر جادة خطوات اختاذ ذم أفقبد ذفؽ وبعد

 األصدؿاء مع اخلروج ظذ واإلدمان افتقاصؾ مقاؿع متابعة ذم الشتغراق مثؾ

 .ادؼاهل ذم باجلؾقس افقؿت ورصف

 ادرحؾة: هذه ذم ـــ بادشقرة وفق ـــ كػسف وفقؼّقؿ

كاً  ادرء وجد ننف  ؾؾقتخذ فسرتف افتام افدؾعل افتغقر ظذ ؿادراً  كػسف مـ ظـػقا

ره  يضعفا وتقؿقتات لوابجد ادـضبط افتدرجيل افتغقر ظذ ؾؾقعؿؾ لإو ،ذفؽب ؿرا

 ادستقى يبؾغ حتك بافدراشة الفتزام وزيادة افالهقة افـشاضات مدة بتؼؾقؾ بادشقرة

 .ادطؾقب

 لإ فؾقؿت ادتؾػة افعـارص بعض إػ الكزلق فعدم ظالج ل نفأ وجد نإو

 .ذفؽ إػ ؾؾقسع   ظؾقفا دماناإل حافة جفة مـ ظـف افتام ؿالعباإل

 .التغقر طذ معقـة طـارص ـــ 5

 افؽاؾقة اإلرادة باكبثاق احلالت مـ افعديد ذم يػل أن يؿؽـ بادستؼبؾ افقظل إن

 افـػسقة افضغقط ختػقػ إػ احلالت مـ افعديد ذم اإلكسان حيتاج فؽـ فؾتغقر،

 مـفا: ظـارص، بعدة الشتعاكة خالل مـ فف ادعتادة افسرة ترك ظـ افـاصئة

 مـ كػسف ظـ يـّػس بـشاضات ادعتادة افقجقه ظـ افبديؾ نساأل تقؾر :ولً أ

 افؼصص ظذ والضالع افبدكقة افرياضات مثؾ افعؾؿقة بؿسرتف تّض  ل خالهلا
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 ترك ذفؽ فف فقسفؾ ذفؽو ذفؽ، وكحق اخلؾؼ روائع ومشاهدة وادسّؾقة افـاؾعة

 تتؿسؽ ل اجلديد نساأل وفؽـ نساأل حمؾ حيؾ نساأل  ّننف ،ادعتادة افقجقه تؾؽ

ر ظؾقف اطتادت افذي بافؼديؿ متسؽفا افـػس بف  .فقفا وجتذ 

 يؽـ مل هلا رؽبات بتقؾر ادسرة تغقر ظذ فـػسف دوريةً  ةً لمؽاؾ جيعؾ نأ :ثاكقاً 

 ختػقػ ذم دور ادؽاؾلة ؾؾفذه ،ذفؽ كحق أو فذيذة، وجبة أو ممتعة شػرة مـ يقؾرها

 زمخفا. خيّػ  حتك افسابؼة افعادة فصافح افؼرار ظـ افساجع ذم افـػس ضغقط

 ظذ وادعايشة ،ظزيؿتف مـ وتشد ضؿقحف مـ ترؾع خمتؾػة بقئة معايشة :ثافثاً 

 صدؿائفلب الرتباط مزيد مثؾ الجتامظقة ؾادعايشة ذهـقة،و اجتامظقة، رضبغ:

 .وافتقاصؾ ادتابعة ظذ بقـفؿ ؾقام والهتامم متؼدم، مقضع ذم يؼعقن افذيـ اجلاديـ

 وما ضباءواأل افعؾامء ـبار وشرة حقالأ ظذ الضالع مثؾ افذهـقة وادعايشة

 ظديدة، فسـغ هؾواأل افبالد ظـ افتغرب ؿبقؾ مـ افعؾؿقة مسرهتؿ ذم ظاكقه

 .افطبقةو افعؾؿقة إكجازاهتؿ وفقالحظ ،رسيةأو اجتامظقة طروف ومعايشة

د ،الؼرار يف ادشاركة :ورابعاً   إذا آخر شخصاً  هذا قراره يف يشارك أن هبا وادرا

 كحوين: بلحد وذلك ذلك، إػ حاجة وجد

 غامر خيوضا أن طذ حالته مثؾه يعقش وهو مـه مؼرباً  زمقالً  قراره يف يشارك أن ـــ أ

 وادػقدة. الـافعة باخلطوات بقـفام فقام ويتواصال معاً  التغقر

 أو ـزأ خ  أ أو   بأ من به معـي   آخر لشخص تعفد إصار يف قراره جيعل أن ـــ ب

 مسمولً  هق ويؽقن ظؾقف ويؼف مسرتف تغقر ظذ قساظدهف فف قتعفدؾ محقؿ صديؼ  

 .مامفأ
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 تعاػ. باهلل الشتعاكة ـــ 6

 ذم تعاػ باهلل يامكفنب يستعغ نأ مـماد كسانفإل  ّننف وبعده ومعف ذفؽ ـؾ وؿبؾ

 بالشتعداد ظؾقف نعمأ افذي شبحاكف ؾفق وصالح، خر مـ فقفإ يصبق ما كجازإ

 واإلمؽاكات األرسية وافظروف ،مثؾأ وجف ظذ يستثؿره نأ يؿؽـ افذي ادؿقز

 كػسف ويؼارن ،ودائامً  ـثراً  كػسف ذم افـعؿ هذه بشؽر أوفقبد ،جيدها افتل املافقة

  ّننف وظافقة، ضؿقحة مراتب فبؾقغ يؽاؾح مـ ؾقفؿ ؾننّ  ذفؽ ومع يػؼدوهنا، بآخريـ

 .يـؿقفا افـعؿة صؽر

 ؿدرأ ؾفق خرتف،آو ودكقاه ديـف ذم مقرهأ وـؾ هذا مرهأ يتقػ نأ شبحاكف لفلوفقس

 مقرفأل بؿداخؾ ويعؾؿ ؽره، يؿؾؽف ل ما شباباأل مـ يؿؾؽ صالحف، ظذ مـف

ه، حدأ هبا يعؾؿ ل وافغايات  كعؾؿ حقث مـ رادتفإ صوع ـؾفا مقرواأل شقا

 .كحتسب ول كعؾؿ ل حقث ومـ كحتسبو

 فقفإ يصبق ما كحق وافتقؾقؼ مسرتف تغقر ذم شبحاكف اهلل ؼفوؾّ  نإ يـذر نأ وفف

 ما وخصقص ظام بشؽؾ ثؿآامل ودمـب بافػرائض بافتعفد شبحاكف هلل وؾقاً  ؾسقؽقن

ء ظاكةإو ،مفـتف ذم ؾقف فؾقؿقع مظـةً  يؽقن    بشؽل هبؿ رؾاقواإل وافضعػاء افػؼرا

 .خاص

ؿ ظامةً  افديـقة افـصقص تضّؿـت وؿد  هتذيب إػ اإلرصاد مؼام ذم ادتؼدمة احِلؽ 

 بادحاشبة افقصقة مثؾ أحقاكاً  خمتؾػة بتعابر وفؽـ مؾػت وجف ظذ وتزـقتفا افـػس

ؿبة  وؽر ظؾقفا ادالحظات وذـر شبحاكف اهلل مع أو فقحدها افـػس وحديث وادرا

 ذفؽ.
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 ظـفا واحلديث افسمال ذم ادعروضة احلافة إػ اجلقاب هذا ذم افـظر وـان هذا،

 احلالت ظؿقم ذم مـف فالكتػاع فقصؾح وفذفؽ وادشاهبة، ادامثؾة فؾحالت ــؿقذج

 افتقؾقؼ. ويل هق شبحاكف واهلل افؼبقؾ، هذا مـ تتػؼ افتل

 


