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المقدمة

ال«قد4ة

وجههلجلال ينبض كما فيه؛ مباركا طيبا حمدا لله الحمد 
له،شريك لا وحده الله إلا إله لا أن وأشهد سلطانه، وعظيم 
واله.وملم عليه الله صلئ ورصوله، عبده محمدا أن وأشهد 

وبعدت

التيالنصيحة لواحب، وأداء الإصلاح، اعي مفي إمهاتا 
حلقه— سائما الوسطية _ اااواُتنااا مركز عقد تعالئ، الله أوجبها 

عموما،لمين الملدئ ارالأستقامة® التدين حقيقة حول نقاش 
مصداقيةصعم، ظواهر بروز من بها يلحق وما بخاصة، والمتديتين 

نذهحلال من برزمحتإ التي والإشكاليامحت، الدين، يحقيقة التمسلثا 
علاجها.إلئ الجاد عي والوأسبابها، الظواهر 
فيهاشارك نقاش؛ حلقة يعقد المركز قام المنهللق هدا من 

بحمد— حلصوا والمربين، والدعاة الحالم وطلاب العلماء من نخبة 
ضيقمن الرغم على مشكورة، وتوصيات، طيبة بنتاج — تعالى الله 

والإسكالياتوالخيصن التوصيم، في المحاور وكثرة الوقت 
٠الأستقامةاا.التدين صعم، لذإاهرة والعلاج 
هذهفي تداوله تم ما حلاصه نحرض الورقات هذه وفي 



اسب-اسم1هم-سمجطامح..هتتتق 

بأنعلما الحلول، وطرح الدراسة ومواصلة منها، للأفادة الورشة 
فعاليارتcفى والتعمق الثح، من بمزيد المرة مواصل المركز 

الله-,شاء _إن قائمة 

تعالنالله ونسال والائتراحايتج، الإصافات تلقي ؤيسعدنا 
دال.والالتوفيق 

المركزعلى المشؤف 

ذامربجسوامماىهقل





طاصتحباصب-اسأضاسلأج

د-ب-اشيندجيناس
الثاعالعزيز عبد بن محمد د. 
عبدالثهالقاسمبن حالي د. 

العيبانعبدالئه بن فهد الشيح 
النفيلينيد بن عبدالله الشخ 
العملناصر بن المجد عبد الغع 
اليمنيعبدالرحمن بن عبدالله الشخ 



للحلمةاومحاوأر 

ملأسمأ من ٩

والممهوم.التوصيف ت التيين حقيقة المحؤرالأول: 

التدين.حقيقة حول وارالمظاهر،ا الإشكاليان المحؤرالثاض: 

الأساب.الثالث: حور الم 

العلاج.المحؤرالرابع؛ 

0



مه؛صك.اسبم.اساضسءتتنتئ 

rءلأّْاهاسأير 

٠ه سمرالآوو؛ضمطابمااصين ٠ ٠ 

سلينصادظتهمة،ب1

الإما ألثلؤء  ١٠٢٥^ئسجرن> ثأدن ؤ التمسك [ ب ت 
*ئل;سفيان: بن لعمرو ه الني وقول ٢. ش-حآجرأكه؛بم 

امتنمءثم بالله، آمنتج 
الدين.التزام بممى؛ رامفهوممعاصر® الالتزام ]ج[ 

حقيقةالتديق(٠٠لاصةال«أمار)حوومخ٠ 

عنسنتكلم لأننا حدا؛ صروريا أمرا بمتبر التدين توصيف — ١
فمالنا، ءلاهر غير عنه محستتكلم ما كان فإذا علاج، وعن أٌسباُب 

أنفلابد والأمماب، العلاج قضية في الحقيقة كيد ستصيب أظننا 
بالعرف؟التل.ين هو هل إليه؟ الناس نريد الدي ما نحدد 

الصحيح؟الشرعي بالمعى التدين أو 
الماحيةمن و»الأّتقامة« ررالمدينء بين الفريق من لأبد . ٢ 

واللغوية:الشرعية 

»صات،)-م.

»الأءراف«)'مأا(.)٢( 
•برنم)٨٣( ٦( ٥ / صحيجه)١ لم؛ي مالإمام أخرجه )٣( 



التدينحقيقة مفهوم المحؤرالأول: خلاصة 

للدين.الانتساب ص _ذاااكدين،ا 
هومسالم فأي الدين، داحل الاستقامة فهي ررالأمتقامة« ما أ- 

٠دفه إلى منشسب اي متدين، 
مثل!الصحيحة، الحديثة لس,طالحات بعفى هناك — ٣ 

أؤتىإرئ ةس٠سش ؤ القرآن؛ من قريبة فهي ، ٠١بدينه راالمتمك 
بالاستقامة،متعالما ندوتنا ممهللح يكون ربما وليلك ؛ ...ه إقإث(

ارالتدين،؛.كالمة من لها العنوان يكون ما أقرب وهي 
خصوصاحدوده؟ وما ررالألتزام،،، مفهوم تحرير من لأبد - ٤ 

الذيالمحايق دلك، مثل المحوص، بعض لنا لعرض عندما 
علئأنقص ولا أؤيد لا والم يقول؛ ثم الدين عن M المث، أل ي

الحنةرردحل أو؛ صدق،، إن وأبيه ^، ١٥ر:. الّكا محيقول هذا• 
ليأتيويصوم بملي من قومنا لو بينما ،، ٢٠١صدق،إن وأبيه 

المصطلحفي مفهوم)رالمالتزم،( نعهليه لا ربما فقهل، بالأركان 

الناسوهل دقيق؟ هو هل الالتزام: مفهوم تحرير فإذا: 
أومريط؟إفراط فيه أوأنه الشرعي، يالجاب، مرتبط الأن 

التدينلأن ؛ التدين،، في دءاكاهل العنوان بتقييد مقترح — ٥ 
نيلمن لست، أيقا متعددة صور وفيه تفربمل، وفيه إفراط فيه 
إشكالية.تعتبر اهل الت

•الز-مف«)*آأ(.:١( 
»صححلما)ا/آم)"ان:٢( 



اسب-اسأمح-سمجساصم.

لأنتاالتدين،،؛ صعق ارمظاهر العنوازت يكون بأن مقترح _ ٦ 
ظاهرة.عن نتحدث 

الاستقامة،،.صعق ررمظاهر العنوازت يكون بأن مقترح — ٧ 



^؛^٣٥٤الإشلكداتواساهم السمراممض: خلاصة 

٠ه الإمملي1و،وال4فلاهم ٠ *

التدين؟قياس يمكن وهل التدين؟ صابط ما تساؤلات؛ أولا: 
ذك؟وكتف 

وعملثأ،علمثا التدين قى الإشكالية بين التفريق صرورة يانيا؛ 
التيسيردررمنهج يس فيما العلمي الواقع في أزمة عندنا فنحن 

نذاالتدين، في التساهل صور من ^١ أورث الذي المعاصر® 
س،أحرى حالمة أوفي الحلقة هدْ في مواء - لمعالجة يحتاج المنهج 

محنالمزج وبالتالي الناس، يمشه الذي الملي الوايع وين 
نتحدثأن نستطع ولن الحديث، علينا ميومع أظنه الموضوعين 

بدقة.

التدين،في تجاوزامت، نقصد لا الندوة هذه في أننا نوكد يالثا: 
موصؤعهذا أوفتاواهم؛ الدعاة بعفى مواقف في التساهل أوفي 
طلاب،فى ميما ولا مجتمعنا؛ فى التدين حقيقة بقصد نحن آخر، 
وأهلالإسلامية التربية ومعلمي والدعاة المتدينين والشباب، الحلم 

المتدينة؛شرائحها،الفتة الناس يعتبرهم الذين ونحوهم، الحسبة 
الموصؤع.عن نخرج لا حتى الحلقة؛ هوموصؤع هذا 

إمكانيةحول النفس علم ان يرامحفي اتجاهان هناك رابعا: 
وكيفح؟التدين، قياس 

قياسفي التدين محور إدخال تماما يرففى الأول؛ الاتجاه 
قالية.قصيه التدين باعتبار الإسلامية؛ الغلواهر 





كنت—^^؛٤والمظاهر الإستاليات المأءورالثادى: خلاصة 

لكنفإذا ؛ - فبله عما مغ وهو - العباد حقوق في التساهل - ٣ 
فيهدا ينعكس أن الطيعي فمن الله. حق في يوجد التساهل 
لهممن ْع أو بعضنا، مع سواء العباد، حقوق في معاملاتنا 
الأمر.وولاة لكلعلماء الخاصة؛ الحقوق 

شأنهم.من والتهوين الحلماء مرجعية إضعاف -٤ 
غيرمن صدهم والتهيج والشحن الولاة، لحقوق التنكر — ه 
٠المتدسن من كسر عند رمد 

والأفاربجالوالدين حقوق مثل الخاصة، بالحقوق الإحلال - ٦ 
المجتمعفثات بحص وحقوق الصالحين، وحقوق والجيران، 

والقضاةالقبائل، وشيوخ الحبة، كرجال خاص؛ حق لهم الدين 
والدعاة.

عندالحيل كثرة مثل والتعامل، المعاملات في الشماهل — ٧ 
علىلكلحل ، - ناهل يإما بجهل، إما - المتدسن بعض 

أوالمحرمات.المتشابهات 
 ٨ I بينما والمواعيد؛ والعقود بالحهود الاهتمام ضعف

ّمبالاة* لا ١٠إهمال أو ناحر، أو إخلاف، 
والحلمؤية،الاجتماعية الحياة في العام الأداء في الضعف — ٩ 
والتي..—اوقلةالخمول من سيء عندهم المتد.يتين من ا كثين فنجد 

فمثلا!الجدية، وعدم الإتقان 
فيوالحاملين المربين أن الواق-عت يعايش من يلاحظ t أ ت 



اصب-اسم1ضسمجساصك. ٤٥٥^

قيالضعف، فيهم يكثر أنهم اشتهر والدينية، التعليمة مؤ'اسساتنا 
واللأمبالأة،والتسم،، والخمول، والتربوى، التعليمي الأداء 
.التعامل وسوء 

١١راالمتميزة والجمعيامحتؤ أيتط الومأن — كدللث، — يلاحخل ]ب[ 
—حكومية غير أو حكومية كانت، مواء — المجتمع بخدمة العتية 

المتدينن،غير من فيها والمتميزين الجادين العاملين غالب يكون 
لماذا؟شرعية! غير تخصصاُت، أصحاب، ومنهم 

ذاتها،حد فى مشكله التدين وعن الله. عن البعد - ١ ٠ 
الحقيقي؛التدين وغياب الفلاهرى، التدين وجود منها أعظم لكن 
الدعوةوتسويه والدين، الإملأم عن للصد يودي ذللث، لأن 

عموما,الحق كراهية إلئ قيودي والدعاة، والعلماء الإسلامية 
هوالتدين أن يعتبر — التعبير صح إن — المتدينين من كير — ١ ١ 

والصيامالصلوايتط علئ المحاففلة — المحضة العبادايت، في 
الذيالتدين من حدا كيرا جانبا هناك أن ؤينى ، - والصدقامتف 

الناسص كثير نقرة يئ1ا وهذا الأحرين، ْع وهوالتعامل يظهر، 
ثموالدعوة، العبادة عاى المحاففل الشخص هذا يرون عندما 
الملاحظاتس عنده أو السوء، منتهئ في معهم تعامله في تجده 

كيربشكل انتشر الأمر أن ؤيبدو الكثير، الكثير والتجاوزايتج 
التراش،كتب، س وكثير قديم، من أيصا موجودا كان وأظنه جدا، 

وأموأصيوعا أكثر الأن لكنها الصفايتج؛ هذه من كير عن ج تتحدم
أن'ا.



٤٥٥^الإشلكليات اثث1نى: خلاصة 

وبضالدين، في حقيقي تقصير ص ما بين نفرق أن لابد - ١ ٢
مرتبهيبلغوا أن والمتدسن الدع_اة فى الناس بعض يفترصه ما 

والبشاشة،اللقاء، حن في _ الناس مع التعامل فن في عالية 
عندهيكون وأن لهليفج، باملوب المجالس إدارة على والقدرة 

ونحووتعزيتهم، ومعايدتهم معهم، الدائم التواصل علئ قدره 
الدينالأشخاص بعض إن ز أحد، كل يتهليعه لا وندا ، _ دلك 

،— أونحودللث، غضوئا يكون —كأن صغرهم مند شيء علئ يتطبعون 
الهلبيعة،نده يترك أن _ وصحاها ليلة بين ما _ يمكنه لا التزم إذا 

.تدين® صعق درر أصفه أن يمكن لا وبالتالي 
محللست، البشرية انية الأنالخصال أن والخلاصة! 

موضوعنا.

كانت،سواء _ شرعيه حهه تجد عندما المشكلة تكبر ء  ١٣
منوبيهاتحامل في الواضح التقصير فيها يظهر — غيرها أو جامعه 

عنالبعد كل بعيدا منسوبيها تعامل أحيانا تجد ل الناس، ْع 
التعاملالسرض•

العملإلئ اب، الأسفي الجدية عدم المذلاهر! س ء ١ ٤ 
الدينيةالوظاتف، أصثحت، حتئ والدعوى؛ الشرعي أو الديني 

حقيقيةمعايير توجد ولا رزق، باب، إلا هي ما الناس من كثير عند 
الخصوص،وجه على الدينية امتإ المومفي الأشخاص لاختيار 

يكنولم المشكلة، هده الشرعية المومحا^، هده تعالج لم ؤإذا 
عن- الأيام من يوم في، - فبد واصح؛ موص الخير لأهل 



اصب-اسمأهم-سمجطاصك.

منلأيد وليلك جهة، أي أوجهةتدؤصأو قضاء مواء الساحة، 
الإشكاليا><;;،.هدم معالجة قي الصراحة 

تسميتهميمكن من منطلقالت، بعض أن المظاهرت من — ١ ٥ 
شرعيةغير الدعوى،، الحقل في العاملين وءبعص براالإّلأمييناا 

أفأي وانتماسا، قوميا منهللئا يكون ربما بعضها بل اكلين؛ في 
مذلاهرفي تتمثل حقيقيه منها أكثر شكلية رمزية عنده التدين هوية 

شخصيةبها تقوم التي الأمور وسائر والتعامل العبادة في ملوكه 
علئموافلتا تجدْ لا — المثال سبيل على — فبعضهم لم، المالفرد 

مثلاتتفاجأ وريما الجماعة، مع الخصوص وجه على الصلاة، 
فىمشكلة أي عنده وما الركبة، فوق والثوب، دحلت، ئد بالشغالة 

حينمااو الأنهذا يريد إسلام أي تدري وما المخلا المفلهر هذا 
هؤ؟!الئه إلئ للدعوْ مشعل وكأنه الإسلام عن ؤيتحديثه يتفيهق 

التدين،في العملي التوازن عدم التدين; ضعف مذلاهر من _ ١ ٦ 
القْللعفي العاملين بعض من كثيرة اسر منه تشكو مغلهر وهذا 

علم،ءلاوء_، داعيه مستقيما أو متدينأ فتجد التهلوعي، أو الدعوي 
فيالإهمال درجة إلئ اكلوعي؛ العمل جانم، في غلو وعنده 
الحباديالحمل جانب في مقصرا وتجده الأبناء، وتربية الأسرة 
الفردي...إلئآحرامرالأحرئ.١^^ 



تتقتحجالأسباب المحوراسس خلاصة 

٠٠ حلأه،ةاسس؛اصب * * 

منهاتوالظواهر، الإثكاليات، لهذه كثيرة أساب هناك 
والعلوموالإعلام التعليم في الحديثة الومائل مخرجات — ١ 

صفةؤإعقناته التدين، حجم تقليل في السلبي وأثرها الحديثة، 
للتدينالسلبية النظرة بطابع ينطبع — أحيانا - المتدين تجعل 

والخمول.

غيرالتخممات تتقعلبهم غالبا الواهب، أصحاب أن — ٢ 
ومنيمنين، منذ والتزبوية الحديثة الدنية حياتنا في الشرعية 

الذينالناس ويبقى نشعر، لا حيث من التغرمحة يالناهج ناثرنا 
معينلتوجه سرون وأحياثا ضعيفة، قدراتهم أو حموو عندهم 

يشعرون.لا وربما يريدون لا حيث من 
الختشرة،التغريبية والأفكار الخاطئة الاجتماعية الفاهيم - ٣ 

ودوية•ملية بصورة التدين تصور التي، 
نماذجعندنا يوجد الحمد ولله كان ؤإن - القدوة صعق، - ٤ 

الأجيال،وبين القدوة بين فصام وهناك ، — كافية غير لكنها قدوات، 
بعضم، الدين، مح، تقصير عندهم الدعاة من كثرين أن كما 

.- مبق _كما والتعامل والملوك التعبد ب، جوان

أثرله الحياة، مجالات جمح في الغربي، التفوق كدللث، — ٥ 
المسلمة.الأجيال عامة على ملبي ونفي تربوي 



اسب-اس1بيسمجسصتح..ئتتهع 

نصاالمثارين من ذكرها ورد الأسباب من جملة وهناك — ٦ 
وبتأوبانمئ، 

رزق.باب مجرد الدينية الوظائف عل ج٠ 

ذق3لاا.ظاهريا ١٠رمزيا أو شكليا البعفى عند الخدين ون ك٠ 
الماطقيأو الحزبي أو الملي بالانتهاء أحانا الخدين لط ح٠ 

ذلك.ونحو والمثوى، 

تجدفمثلا المتدينين، بعض لدئ الخدين فى الخوازن عقا ص٠ 
،— وربي — وأمرته أهله في مهمل لكنه جيدا، الخاس ْع تعامله 
فيويقصر أولاده، ترمحه يهمل وقد معهم، التعامل سيء 

والكبار.والعلماء الأرحام كدوي الخاصة الحقوق 
الخفريهل،حد إلئ الخيسير وفتاوى لدعواُت، الملبي الخأبر - ٧ 

فمنالمتدسن؛ من كير لدى الرعي العلمي الخاصل وصعق، 
غيرالأفعال وردود ؤير، للتيالمءوارت، تللئ، الخدين صعق أساب 

الشرعية،القضايا في الشرعي العلمي التأصيل وصعق الخضعلة، 
بعضعلئ الكلام في للدعوة يتصدرون من بعض واستعجال 

ؤمنها الشرعي الموقف حقيقه يشكل لا بما الخاتل 
واستعجالالشرعية، القضايا في العلمي الخاصيل صحف — ٨ 
البما المائل بعض علئ الكلام في للدعوق يتصدرون من بعض 
.منها الشرعي الوش، حقيقة يمثل 
والغفلة،الله دين في والفقه العلم صحف، الأسباب! ومن — ٩ 



الأسبابال4أحوارادثاس: خلاصة 

منك؛يتا فإن ثثث  ji^Tي ؤس \ذئ: كر ذى 
الطيبةوالبيثات والذكر الخير مجالس عن ابتعدوا المتديتين 
طغيانفيهم أثر وبالتالي القس، مربية محاية فيه وما الصالحة، 

المقصوديان وناليقين وصعق، الآحرة ونيان المادية الحياة 
الأشياءنذْ ^^٢،، ٩ ن\لأوو ؤنناظئقاين ١^، من 

دائم.ت٠محاجإدتذكير 
منكثير عند القدوايت، — أوتغييب — غياب، الأسباب ومن — ١ ٠ 

ستةمن يقرب ما كتابه في ذكر •جت الله أن ،ع المتدين؛ الشباب 
ائآسك، آدن ^١٠ لبيه ةال ثم ، - أممر أو - نث؛ا عشر 

الشبابمن كثيرا أن الأن نرى ونحن ،، أمثله؟٠١٣نه_دلتهئر 
قاموسهفي تجد فلا أصلا، القدوات هؤلاء يلغي أصح التحمس 

الأمر.بعض في حالفه لو حتن به يقتدئ *عالم، قدوة اسمه شيثا 
إذالتعثد؛ جانب علن المائة طغيان الأسثابت من - ١ ١ 

علؤيالتركيز الدعاة وبعض المشايخ يحض أطروحات في يلاحفل 
بعفرتوعس، يلا وقد الأمة، نمرة فى المائي الحانبا أهمية 

الذيالمقدار تحديد ولا الوازنة، معص فيه البسطاء المتدينين 
كلفيهمل الأمة؛ نمرة في المائي الجانب قضية في إليه يلشت 

الأمة؛لنصرة دنيوي أمر تحصيل سبيل فى التدين ومذلاهر حواب، 

أالحاود،)أ؛(.;١( 

االأنعاما)>ا'(.)٣( :٢( 



اصب-اسم1ضاسلأجستمح..ةتآء1ة 

حطيرة.إشكاليان في فيقع 
الجابعلئ التركيز صعم، أبمات الأسباب ومن —  ١٢

ومرانته،غه الاه من والخوف الأحر، واليوم التربية في الإيماني 
الجانبهذا أن هع التربوية، المحاصن مجن كثير في ظام أمر وهذا 

إبراهيمدعا ولما مواعظه، وفي ه الني حياة في وبارز واضح 
ءاينثكءنجم يئلوأ ثنيم تثة يؤم وابمغ رما ؤ ت قال رثه. هق 

هذاومح، التزكة، فقدم ؛ ٢١^^وزيم آلكثب رممهم 
أيضاالتركيز وضعف الباب• هذا فى الجانب هذا لأهميه إشارة 
الليل؛وقيام للصلوات، التبكير من الفردي العبادى الجانب، عاى 

الأحرى.الجوانب، عن قفلا الهار؛ صيام عن فضلا 
العملي،الميدان عن القدوايت، انزواء ت الأسباب ومن —  ١٣
ماوالعبادة والمن، النسلثؤ من لها المجتمع في قالوا>تج فهناك 

عنالأخيرة الأونة في — للأسف، — منزؤية لكنها عليه؛ يغبطون 
المجتمع.

الخربيةمحاضن علئ القائمين بعض أن ت الأسباب ومن — ١ ٤ 
وكيلك،ا قدوم يكون لأن أهلا وليس تربية؛ إلى يحتاج ه نفهر 

بعضنأو — المتدينين فبعضر ؛ القدوامت، عند للعمل القول مخالفة 
فيالدنيا أهل يسابق أصبح — العلم إلئ ينب، من وبعض الدعاة 

القدوةأهل كان إذا القدوة توحد فأين والراكب،؛ والدور القصور 

»او؛رة|)ا<ماا(.)١( 



الأسبابخلاصة 

شمفاكين.ش ساق س هم 
بلوتقزيمه؛ الوعظي الخطاب صعق ت الأساب ومن — ١ ٥ 

عبرالشهوات — تفجير بل — انتشار سهولة مع منه، والأسماء 
وفيغرفته في - له تقل أصبحت التي الحديثة التقنية الوسائل 

شهواته.تفجر التي الصور وأحس أبشع — فراشه داخل 
الفكريةالأمحلروحات الاستقامة؛ صعق، أسباب ومن —  ١٦

مثلشبابنا، من كثير بها ناثر وقد حدا، حهليرة وهده الحديثة، 
تدفعأطروحات من يقابالها ما وحول عدم 0ع وغيرها، العصرانية 

الخطير.الفكري الطرح ناوا مثل 
الرعيةالتعليمية الموصات قياسي الأسباب؛ ومن ء  ١٧

الجانبحسسبا وليس الدينية، المعلومات حجم حب لمنتسبيها 
بعضعلئ الأوائل بعض أن في - مثلا س تسبب وهذا العملي، 
قدوةليس تجعله شرعية إشكاليان أصلا عنده الشرعية الكليات 

١^^١.المجال ندا في 
أكبرفهي والسانع؛ الاختلاف قضية الأسباب؛ ومن —  ١٨

فقط،هنا ليت، الأحيرة، السنوات حلال الدعوق صربت، قضية 
البعضهم إن حتئ كثيرة، بلاد في وانتشرت هتا من انتقلت، بل 

الخلافيانعلئ ؤيعادي يوالي وبعضهم بحض، خالف يملي 
الماس،لدئ والمدينين المدين مصداقية أضحف، مما تماما؛ 

ؤدمائهتثلوأ ثنرعؤإ عنه؛ تعالئ الله نهى ما وحصل 



اصب-اسم1ض-اسمجسهاصك.

رء
م)اء

هداالمص، ْع الأمثل التعامل غياب الأساب؛ ومن — ١ ٩ 
مواءالقدوات، من أو العامة من سواء الشرائح؛ جمح عش بمي 

مشكلةفهذه بها؛ يقتدئ مناصب في أو عالم لهللأب كانت 
وترسيخها.معالجتها يجب وعملية، منهجية حقيقية 

الشباب؛نفوس فى الجدية بناء صعق ت الأسباب ومن — ٢ * 
اهلوالتاكّف هذا إش أدت التي الأشياء أهم من فهذا 

المرحلة.هازْ إلا وصلنا أن إلا والتنازل، 

ومحاسبةوتقويم للأفراد، المتابعة صعق، الأسباب! ومن — ٢ ١ 
النشاطأومؤول الحلقة مؤول قبل من أوتأحر تقدم إذا الفرد 

منالعام العمل عر التركيز وأصبح نحوه، أو المدرسة لا 
وصعقغيرها، أو الفضائية القنوات أو الحاصرات حلال 

الحرصحيث( ومن متابمهم حيث من بالأفراد يتعلق بما الاهتمام 
عليهم•

الصحوةمسيرة فى والتربية الأداء صعق الأسباب! ومن — ٢ ٢ 
المابقةالتجربة أن وهو الماصية، المنة الثلاثين أو العشرين في 

عندوساوس وحول لا وتّثثت( تضخمت،، أتؤهناء فيها حدثت 
قيهذا فتسب، فحمموها؛ الأحهتاء هذه تجاه العالم طلاب بعض 

وحينما، والخوف، التحسب باب من المايقة التجربة عر التضييق 

»الأمالاا)ا■؛(.





اصب-اس1هم-سمج.سمح.هتتتجع 

٠•٠ امملاج حلأمةاو4ءمرامادع؛  ٠٠

مسألةتحرير من لابد العلاج، نمق أن أجل من — ١ 
ومعالمها،حدودها وسال الشرعية، الناحية من راالأسقامة<< 

يه.تحقق الذي والقدر 
النبوةمنهاج الترام هي؛ والاستقامة التدين أن وملخصها؛ 

أهلالصالح لفج المنهج لول بالمتمثل المؤمنتين وسيل 
أوالمنديتين افات ت نقول المشكلات فبدل والجماعة، نة ال

»إشكاليات«؛أو ررفوادح، كلمة من أدق فهذا الاستقامة؛ آفات 
الجاستا.هذا ينضبط حتى 

شرعا؛وصبهلها التساهل مسألة تحرير الضروري من كيلك 
التركحد إلئ يهل وقد درجات، وهي دقيق، غير تعمتمها لأن 
الترك.حد إلي يصل لا وقد 

والأحكامالفتوى في التاهل بين التفريق صروره - ٢ 
وعليهالعلم أهل من سابقة فيه له بقول يعمل من وبين الشرعية، 

ح/بيأل 
المشكلاتمجمؤع في الفلر من لأبد ناجحا العلاج ليكون _ ٣ 

هذهإن إذ الخدين؛ صعق وهى الرئيسية، المشكلة إلن المودية 
يمكنلا مشكلات عدة من مركبة مشكلة _ شك ولا — المشكلة 

عنها.عزلها 



العلاجالمحؤرالرائ: خلاصة 

يالإحصاءاتموصوعيه دراصات دراسات لتقديم السعي ٠ ٤ 
تعديلفي دلك يسهم حتى المتكلة، لهده واصح جيد وتوصيفا 
ملي،ولا الأفراد من او مسوولن من سواء الكيرين؛ سلوكيات 

هالني أوصى كما علينا؛ تجب التي النصيحة هو الأقل وعلى 
اوصيحةا<®الدين هاوت ه الني أن فقبمل الداري أوص بن تميم عن 

له،سه ل ٠ لكتاُه ٠ ®لله قال! الله؟ ل س ١ يا لم'. قلنات ، - لأئا ث— 
وصاسوئسا(\َ/

واستخدامالياس، عن والبعد التقاول، استصحاب — ٥ 
بأنوالقناعة يحجم. ان الإنتجعل التي الإحبامحلية العبارات، 

النصحلقبول استعدادا أكثر تجعلها الأمة تعيشها التي ، الغلروف
أكثرحيدا استعدادا الظواهر ولعلاج وغيرها، ات، ومومأفرادا 

سذيذل•
قراءةيعيدوا أن علئ الحصر هدا فى الشباب حث، صرورة — ٦ 
بكلامهيعلق فما حصوصا حن، محمل. محمد كتب امال 

الحضارةمن الإسلام تقرب أن تريد الي التلفيقية الاتجاهات، عن 
الغربية.

للتدين،الشرعي المعنئ تأصيل صرورة علئ التأكا« — ٧ 
التربوية،المحاصن في أحص وبوحه المتدينين، عند وخصوصا 

المجتمع.في التدين معنن تصحح الثاني والأمر 

(.٥٥)لم مرواه )١( 





تتتتعغاسمج خلأصةاسورامادعً

ومعرفةالشرعية، الحدود عند الوثوق على الناس —تربية ١ ٥ 
السائغ.وغير الساع الخلاف 

القدوةمحل يحل فهدا الصالح؛ السالف بسير العناية — ١ ٦ 
أومغثأ.غائبه تكون ق. التي 

ببعض؛بعضهم المالحين الشباب لتعريف برامج -إعداد  ١٧
الأنتكاسة!أو الفتور أصباب ص لأن يحص؛ على بعضهم ليؤثر 

الخلْلةَالفاّدة؛سسهاض.
فحلميالا.نيويادتا، بعض في المالح السلف منهج اتييع — ١ ٨ 
أوالإعلام وصائل مثل المغريات بعض ْع التعامل المثالت محبيل 

الإنسانفإن دللث،، إلمي ما أو المناصب، علكي التسابق أو الوظائف—، 
دينهني تنازلأيتؤ يقدم به ؤإذا ونشرْ، الخير لتهديم عليها يقبل قد 

وثوابته.

لتمح^^الدعوي للحمل والخمارسين يالقائمين البل.ء  ١٠٠ ٩ 
تحتهم؛من علئ نتعكم حتئ معنوياتهم؛ وتقوية أوصاعهم 

.- الله بإذن - تحتهم من ينصلح فبملاحهم 
الشرعيةالكليات بخريجى للعناية عملية مئترحاُته إعداد — ٢ ٠ 

العنايةوطللثح تربوية، قيادات إحراج في المعلمين وكليات 
أصبحت،التي الحاJيثة التقنية س والاستفادة العلمية، ؛القيادات 

هائل.بشكل الشباب، ب تجن. 
بيننفرق أن صحيح• بشكل القضية في للنفلر لأبد — ٢ ١ 



اسب-اسماضسمجسةمح..

المدسن:من نوعين 

صحإن — الإسلام تمثيل تبقوا الذين المتديتون الأول؛ النؤع 
ومدرسيالعالم، ومحلله والموذنين، احي، المأئمة مثل ، — العبير 
ينبغيمثال هم هؤلاء أن علئ الناس ينظر ممن وأمثالهم الدين، 

للتدين.صالحا يكون أن 
لمحيتهأعفن ممن — للدين المحبون وهم الأخر؛ الجانب، أما 
العلم،ٍلاو_، ما لكنه ، — للشي. واتباعا ورموله، لله ًلاءة 
إلاالقرآن من يء>ءمذل لا أحيانا يل وصونه، في أحيانا يخهلئ وربما 

توىم وقياس التدين علئ المحكم يبغي ملأ صلاته؛ به يقيم ما 
هؤلاء.أمثال حمحلأل من التدين 
السائقةالتجربة تقويم العلاج• في المهمة الأشياء من ء  ٢٢
بينالمقارنة الة معن كثيرة إثارايت، حاءنته فقد تفصيالثا، تقويما 

موضوعيتقويم المقصود لكن الحالي، وواقعها الصحوة سابق 
الصحوةرة مفى والربه الأداء صعم، لمادا ٠ مساله فى متجرد 

يعالج؟وكيم، الماضية؟ السنة أوالثلاثين العشرين في 
أنمحتناءفيها حدثت، السابقة التجربة أن وهو مهم، أمر إلئ نشير 

العلمٍللأيث، بعض عند وساوس وجود في بستا ونتضخمت، 
عالئالتضز فى هدا فتسبمب، فحمموها؛ اء الأحهلمهدم تجاه 

بعضصارت، وحينما والخوفج، التحسب، باب من المسابقة التجربة 
بعفنقبل من — الماضة منة العصرين اول في — التصعيدات، 



تت——^٤انملاج المحؤوالرابع: خلاصة 

اكبمحوة،محاصن إلئ الرجؤع في التصعيد هدا شبب الدعاة، 
الغلو،تفرخ أن يمكن وأنها التصعيد، هذا تفرخ بأنها واتهامها 

الذيالهاجس كونه في المصداقية من حزء له الكلام هذا ومثل 
وجهاتأن غير السابقة؛ التربوية المحاصن صعق، فى تب 
عنالمسؤولية السابقة الدعوية الناهج تحميل هي الأقوى النظر 
أنأحل من تشخيصه مهم أمر وهذا صارت، التي الظاهر بعض 

العلاج.
لجمععملي برناٌج وصع أن على نوكد أن بنا يجدر -  ٢٣

وحدىمباشر وتواصل نيارات فيه يكون — الدعاة شمل 
التدين.صحف، ءلاهرة علاج في مهم أمر - وشراكات 
يظاهرةالتعلقة الدراسة هذ0 مواصلة باهمية التوصية  ٠٢٤

الحلول(ووصع ومفصل، مومحع يشكل ررالأستقامة،ا التدين صعق 
المكنة.الوصائل شى عبر لتطبيقها الجاد والسعي الشاملة 

والرشاد.والداي التوفيق الله نسأل، 
وملم.وصحبه آله وعلئ محمد نبينا علئ وبارك الله وصلئ 
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