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אאא 
 

احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصـاحلات, وأزكـى صـلوات اهللا وسـالمه عـىل 
رية إىل الرشد, وداعـي اخللـق إىل احلـق, وخمـرج ـمعلم الناس اخلري وهادي البش

راج ـ, والسـالناس من الظلامت إىل النور نبي الرمحة وإمام اهلـد البشـري النـذير
املنري, صاحب اللواء املعقود واملقام املحمود واحلـوض املـورود, صـىل اهللا عليـه 

 وبعد... وعىل آله وصحبه الركع السجود
اب اليوم تتصل باالنحراف عـن اإلسـالم مـع بوضاع الشأهذه ملحات عن 

بيان ما لدهيم من مشكالت وبذل اجلهـد يف عالجهـا وهـذا املوضـوع وإن كـان 
حدهم يقـول للمصـطفى أإال أنه قد وجد يف السابق فهذا  مزعجاً للغايةخطرياً و

وعيينـه بـن حصـن ) ريد هبا وجه اهللاأا ـم همـذه قسـه(الم ـالة والسـه الصـيعل
م ـة وال تقسـك ال تعدل يف القضيـإن( −  −د الفاروق ـراشـة الـول للخليفـيق

دل, فقال ـإن مل أعدل فمن يعوحيك : , فقال −  −بالسوية فتأثر اخلليفة الراشد 
فِ ﴿: يا أمري املـؤمنني يقـول اهللا تعـاىل: له اجلد بن قيس رْ الْعُ ـرْ بـِ أْمُ ـوَ وَ فْ ـذِ الْعَ خُ

لِنيَ  اهِ نِ اجلَْ ضْ عَ رِ أَعْ وهـذا مـن اجلـاهلني فطابـت نفـس ) ١٩٩: األعـراف( ﴾وَ
 .−  −اخلليفة الراشد 

املايض ويعيشـوا احلـارض ويتعني علينا ان نوجه الشباب إىل أن يستفيدوا من 
مل اجلامعـي, واألخـذ ويسترشفوا املستقبل, و ينبغي أن نعمل عىل تنمية حب الع

ن الفرد القادر عىل احللول واخلوض يف املسائل أسـطورة ال جمـال ألبروح الفريق 
هلا يف عامل الواقع, لقد استبدل الكثري من الناس العمـل بـروح اجلامعـة واحلـوار, 

ـبِيلَ ﴿مها اهللا بقول بالفردية التي ذ مْ إِالَّ سَ يكُ دِ ا أَهْ مَ  وَ ا أَرَ مْ إِالَّ مَ يكُ ا أُرِ نُ مَ وْ عَ فِرْ
ادِ  شَ  اً وكان علينا أن نؤثر العمل مستلهمني قوله سبحانه خماطبـ, )٢٩: غافر( ﴾الرَّ
نَ اهللاِ﴿: نبيه ةٍ مِ َ محْ بِامَ رَ لْبِ فَ لِيظَ الْقَ نْتَ فَظا غَ لَوْ كُ مْ وَ كَ  لِنْتَ هلَُ لـِ وْ ـنْ حَ وا مِ ضُّ فَ نْ الَ
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ا  إِذَ رِ فَ َمْ مْ يفِ األْ هُ رْ اوِ شَ مْ وَ رْ هلَُ فِ تَغْ اسْ مْ وَ نْهُ فُ عَ اعْ ـىلَ اهللاِ إِنَّ اهللاَفَ ـلْ عَ كَّ تَوَ ـتَ فَ مْ زَ  عَ
لِنيَ  كِّ ِبُّ املُْتَوَ  وبام مـدح بـه املـؤمنني يف سـورة الشـور, )١٥٩: آل عمران( ﴾حيُ

بَـ﴿ تَنِبُونَ كَ ْ ينَ جيَ الَّذِ ونَ وَ ـرُ فِ غْ ـمْ يَ ـبُوا هُ ضِ ـا غَ ا مَ إِذَ شَ وَ احِ ـوَ الْفَ ـمِ وَ ثْ ِ ) ٣٧(ائِرَ اإلْ
مْ  اهُ نـَ قْ زَ ا رَ ـَّ ممِ مْ وَ يْـنَهُ  بَ ـورَ مْ شُ هُ ـرُ أَمْ ةَ وَ ـالَ وا الصَّ ـامُ أَقَ ِمْ وَ هبِّ ابُوا لِرَ تَجَ ينَ اسْ الَّذِ وَ

ونَ  قُ نْفِ نْتَ ) ٣٨(يُ مْ يَ يُ هُ مُ الْبَغْ ُ اهبَ ا أَصَ ينَ إِذَ الَّذِ ـونَ وَ ُ , فهـم )الشـور( ﴾)٣٩(رصِ
جيمعون بني االستجابة هللا وإقامة الصالة والتشاور, والتكافل االجتامعي, والبذل 
يف سبيل اهللا, واالنتصار للحق, بعبارة أخر جيمعون بني قوة الصـلة بـاهللا وقـوة 

, ونعمـل عـىل الـدعوة للتـأيس  اً الرتابط االجتامعـي, ويـدفعون هبـا عـدو ظاملـاً
دْ ﴿: حيث قال اهللا تعاىل ملسو هيلع هللا ىلص باملصطفى ولِ اهللاِ لَقَ سُ مْ يفِ رَ انَ لَكُ سَ كَ ةٌ حَ وَ نَةٌ ملَِـنْ  أُسْ

و اهللاَ جُ رْ انَ يَ الْ كَ رَ اهللاَ وَ كَ ذَ رَ وَ َخِ مَ اآلْ ايَوْ ثِريً هذا النبي الكريم , )٢١: األحزاب( ﴾ كَ
ظِيمٍ ﴿ هن بقولآيف القر هالذي جاء وصف لُقٍ عَ إِنَّكَ لَعَىل خُ , وبقولـه )٤: القلم( ﴾وَ

ِنيَ ﴿: تعاىل ـاملَ عَ ـةً لِلْ َ محْ نَاكَ إِالَّ رَ لْ سَ ا أَرْ مَ ـدْ ﴿: وقولـه تعـاىل١٠٧: األنبيـاء( ﴾وَ لَقَ
وفٌ  ءُ نِنيَ رَ مِ املُْؤْ مْ بـِ ـيْكُ لَ يصٌ عَ ـرِ نِتُّمْ حَ ا عَ يْهِ مَ لَ يزٌ عَ زِ مْ عَ كُ سِ فُ نْ أَنْ ولٌ مِ سُ مْ رَ كُ اءَ جَ

يمٌ  حِ  ).١٢٨: التوبة( ﴾رَ
ــا أن نؤكــد يف أذهــان شــبابنا أن نعــيش عهــد الفريــق العلمــي  وقــد آن لن

املتخصص, أقول الفريق لننزع من النفوس حب التفرد واألنانية, والعلمي لنؤكد 
املنهجية العلمية القائمة عىل الوصول للبحث, مجعا للمعلومات مالحظة وجتربـة 

لنتـائج, وإعادة جتربة ومقارنة, وصعوداً باجلزئيات للمستو األعـم مـن قـراءة ا
نا وبناتنا حتديد دائرة يعمل فيها ويتعمـق ئوأقول املتخصص ليبذل كل فرد من أبنا

ويتسع, والرباط قوي بني التخصص واإلبـداع, إن اجلمـع بـني وحـدة املعرفـة, 
والتخصص, ومنهجية البحث العلمي, وروح الفريق ركـائز أربـع يقـوم عليهـا 

 .رصح البحث العلمي
ينها وبـني الـوالء الـوطني, وبيـان عصبية والفرق بوينبغي أن نعلم مفهوم ال

لفرق بني العصبية بمعنى املنعة والشوكة, وبني التعصب املمقوت الذي هنانا عنه ا
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, قيـل ان( :يف قوله ملسو هيلع هللا ىلصنبينا  , ـنصـأرص أخاك ظاملاً أو مظلومـاً ره إذا كـان مظلومـاً
, قالأفكيف  فـذلك  رب عـىل يديـهـحتجزه عن الظلم ومتنعـه وتضـ: نرصه ظاملاً
سلم إىل التعاضـد والتنـارص يف مه البخاري يف صحيحه,  ودعا كل أخرج)نرصته

املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يسلمه, ومن كـان يف حاجـة ( :قوله عليه السالم
أخيه كان اهللا يف حاجته, ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الـدنيا فـرج اهللا عنـه 

, وقـال ) سرته اهللا يف الـدنيا واآلخـرةكربة من كرب يوم القيامة, ومن سرت مسلامً 
من مشى مع مظلـومٍ حتـى يثبـت لـه حقـه ثبـت اهللا أقدامـه عـىل ( :عليه السالم

ما من أحدٍ ينرص مسلامً يف مـوطن ( :وقال عليه السالم) الرصاط يوم تزل األقدام
ره اهللا يف مـوطن حيـب فيـه ـينتهك فيه من عرضه أو ينتقص مـن حرمتـه إال نصـ

 .)نرصته
املـة, رة الظـرة العادلـة والنصــ حياتنا اليومية كثري من األمثلة عىل النصويف

أمام العصبية اإلقليمية أو الطائفية واجلور يف احلكـم  واخلشية من أن يرتاجع احلق
والكيل بمكيالني, ولعل من املفيد أن نورد هنـا مـا كتبـه أبـو الـدرداء إىل سـلامن 

األرض املقدسة فكتـب سـلامن أن األرض ال الفاريس ريض اهللا عنهام أن هلم إىل 
علت طبيباً تداوي, فـإن  تقدس أحد إنام يقدس اإلنسان عمله, وقد بلغني أنك جُ
كنت تربئ فنعم ما صنعت, وإن كنت متطببا فاحذر أن تقتل فتدخل النار, فكـان 

متطبـب : إذا قىض بني اثنني ثم انرصفا عنه نظر إلـيهام, فقـال  −  −أبو الدرداء 
إنكـم : ملسو هيلع هللا ىلص ارجعا إيل فأعيـدا عـيل قضـيتكام, وهـذا يؤيـده قـول املصـطفى واهللا

يء من مـال ـختتصمون إيل ولعل بعضكم يكون أحلن بحجته, فمن قضيت له بش
 ).قطع له قطعة من النار, فليأخذها أو ليدعهاأأخيه فإنام 

ن قدراً غري قليل من جهود الشـباب ضـائع و غـري موجـه, أكـاد أقـول إن إ
ن اجلهود ال خيرج عن لغو فكري تضـيع بـه األوقـات وهتـدر الطاقـات نصيبناً م

وأحيانا تورث األحقاد والعداوات حتي الذين يعملون حتت رايات اإلسالم بـل 
لعلهم أوىل مـن غـريهم علـيهم أن يراجعـوا جهـودهم, وجيعلوهـا يف حاجـات 
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الـذي رين املـيالدي ـاإلسالم يف هذا القرن اخلامس عرش اهلجري احلادي والعش
رق ـنعيشه, وحاجات األوطان التي نحمل مجيعاً مسؤولية السري هبا إىل غدها املش

بحول اهللا ولكن كيف ينبغي أن يكون عطاء الشباب إىل املستو األفضل وكيـف 
يكون قبل هذا إعداده إىل العطاء عىل مستو أفضل, هناك مسـتو مـن القـدرة 

ص, متاماً كام يتوفر مستو من اللياقة ينبغي أن يتوفر يف الشباب يأيت بعده التخص
 .البدنية يف الريايض, ومستو من القدرة العقلية ثم حتديداً ملوقع العمل واإلنتاج

إن العالج األساس هلذا كله هو إعادة توجيـه التحـدي احلضـاري أن يضـع 
هذا اجليل لنفسه هدفاً حضاريا إبداعيا يسعى إليه, ويسهم يف صناعة احليـاة عـىل 

 وبصرية بالعلم والبحث والتخطيط, وعليه أن يتعرف عىل ذاته أوالً,بحيث هد
يتعرف عىل نفسه فيسأهلا من أنا, وماذا أريد? وكيف أحقـق هـديف الـذي أسـعى 
اليه? ثم يتعرف عىل وسائل بلوغ هذا اهلدف, ومن ثم حتديد األهـداف اجلامعيـة 

اجلامعة, وإذا قبلنا مبـدأ  يف ضوء التخطيط العام ثم حتديد أهداف األفراد يف إطار
إعادة التحدي احلضاري كان علينا أن نخطط لبناء اجليل الذي حيمل هذه األمانة 
وهذا أمر ليس باليسري, ولكنه ليس باملستحيل وعلينا أن نحـب العمـل واجلهـد, 

 .وأن نستمد السعادة من املعاناة, هذا هو سبيل الرقي والتقدم
ائتمـروا بـاملعروف وانتهـوا : ى عليه السالمونعود إىل ما ينصحنا به املصطف

, وهو متبعا, ودنيا مؤثرة, وإعجـاب كـل  عن املنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعاً
ذي رأي برأيه, فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام, فإن من ورائكم أيام الصـرب 

جر سبعني رجالً من الصـدر األول أقبض عىل اجلمر, للعامل فيهن مثل فيهن كال
بـو داود يف أمام الرتمذي يف اجلـامع الصـحيح, وأخرجه اإل)ون مثل عملهميعمل

بدأ اإلسالم غريبا وسيعود غريبا كام بدأ فطوبى للغرباء :(سننه, وقال عليه السالم
أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه بنحوه, واإلمام )الذين يٌصلحون ما أفسد الناس

 .أمحد يف مسنده
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אא 
אא 

 :يمكن أن نلخص أهم مشكالت الشباب مع اإلسالم يف ثالث
 :انرصاف عنه: انحراف عنه, ثالثاً : انحراف به, ثانياً : أوالً 

قصد باالنحراف باإلسـالم أن يبـدأ الشـاب طيبـاً مقـبال عـىل دينـه علـامً أو
, نائياً عن مفاسد جمتمعه متصال بأصدقاء يكونون معه البيئة الصاحلة التي  وسلوكاً

ه اليومية وإىل هنا والطريق سليم وواضح ولكن يعيش فيها أخالقه وعبادته وحيات
تحول شدة حرصه عىل صيانة نفسه إىل رفض املجتمع وهذا الرفض بدوره له يقد 

مراحله فقد يكون رفضا سليام ال حيمل أكثر من معنى االبتعاد عـن املفاسـد دون 
حممود العاقبـة إذا مـا ظـن واملجموعـة انعزال عن املجتمع وقد يكون رفضا غري 

أن عليهم نحو الـدين واجـب تغيـري لذين يمثلون الدين يف هذا القرن املحدودة ا
 .املجتمع من أساسه

هذا األسلوب هو الذي استنزف الكثري من طاقات الشـباب والـنامذج عـىل  
مل ذلك كثرية يف أقطار العامل اإلسـالمي بقطاعيـه اإلفريقـي واآلسـيوي ويف العـا

القـرن  −ر اهلجـري ـاجلديد, وبخاصة يف النصف الثـاين مـن القـرن الرابـع عشـ
وال تزال املعادلة بني التطوير والتغيـري حمتاجـه إىل مزيـد مـن  −ن امليالدييالعرش

الوضوح معادلة يصان هبا الشباب ويتجه إىل ما هو أجد ويسـتفاد مـن جهـوده 
داعي له بني حاكم وحمكوم كالمها  التي تتجه إىل رصاع غري متكافئ وال عادل وال

 .يعيش يف ظل اإلسالم
وأقصد باالنحراف عن اإلسالم أن يامرس الشاب املعايص وهـو يعـرف   

أن هذه املامرسة استهانة بأمر اهللا, جتتذبه نوازع السوء وإخوان السوء, وقديام كان 
مـا  ذهب من نفوسـنا حـالوةأاللهم (صاحلني وهو يذكر املعصية من دعاء أحد ال
كان يذكر يف دعاءه أن يذهب من نفسه حـالوة مـا شـاهد يف أثنـاء ) اجتنبناه منها
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املعصية لئال يعود إليها, وللرش جاذبية فكان يدعو ربه هبذا ولنـذكر يف هـذا قـول 
لَكِنَّ اهللاَ﴿: اهللا تعاىل هَ إِلَـيْكُ وَ ـرَّ كَ مْ وَ لُـوبِكُ نَهُ يفِ قُ يَّ زَ نَ وَ يامَ ِ مُ اإلْ بَّبَ إِلَيْكُ ـرَ  حَ فْ مُ الْكُ

ونَ  دُ اشِ مُ الرَّ يَانَ أُولَئِكَ هُ الْعِصْ وقَ وَ سُ الْفُ اهللاُ )٧(وَ ـةً وَ مَ نِعْ ـنَ اهللاِ وَ ـالً مِ يمٌ فَضْ لـِ  عَ
كِيمٌ   )احلجرات( ﴾)٨(حَ

ويف هذا االنحراف عن اإلسـالم تبـدو مسـئوليات متعـددة حيملهـا املنـزل 
عاملية وكثري غري ذلك, وقد واملدرسة واملجتمع وأجهزة اإلعالم وتيارات الفكر ال

قصد هبـذه الكلمـة أن يكـون أاف عن اإلسالم انحرافاً واعياً ويكون هذا االنحر
فضه كلية, وحيدد للشاب اجتاه فكري آخر حمدد يرفض جوانب من اإلسالم أو ير

ه حيال اإلسالم عقيدة وسلوكاً فهو يدرس اإلسـالم كمـن فقعىل أساس ذلك مو
ه ويتغلب عليه يبحث فيه عن نقطه الضعف أو ما يراه يدرس حصنا يريد أن خيرتق

شكك الناس فيه هؤالء قد يلتقون مـع يو عن الشبه هياجم منها اإلسالم وأ اً ضعف
حياناً جتد املؤمن وامللحد والعابد واجلاحـد يف ألفريق األول مع تعدد اجتاهاهتم وا

أو وضـع خندق واحد جيمعهم هدف مرحيل يريدون فيه التخلص من نظام قائم 
لتي قد تصـل هبـم إىل قائم ليتحولوا بعد هذا إىل سلسلة من التصفيات الداخلية ا

ال يزال املسلم يف ( ملسو هيلع هللا ىلصهدار احلريات واحلرمات ناسني قول النبي إسفك الدماء و
مـام أولقد وقف املصـطفى عليـه السـالم ) فسحة من دينه ما مل يلق اهللا بدم حرام

ومنزلتها عند اهللا وعن رشفها وسـمو قـدرها الكعبة املرشفة يتحدث عن مكانتها 
 .)عظم منكأإن حرمة املسلم عند اهللا : م قالث

مباالة وهو موقف قطاع كبـري قصد موقف الالأأما االنرصاف عن اإلسالم ف
يـام ألياة وال حتركه وتتضاءل عىل مـر اغلبية الصامتة التي حيركها موج احلألمن ا
ا فيه فهي بعيدة عنه كام هي بعيدة عـن غـريه ا عن دينها وعن ممارساهتـاهتـومـمعل

من التيارات وهؤالء هم احلقـل الواسـع الـذي حيـاول املنحرفـون باإلسـالم أن 
 .يعملوا فيه
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فتوح لأليدي التي تريد خطورته يف مادته البرشية الواسعة منجم من الناس م
قـد تكـون  ليه تتجه التيارات , ويف قوة كامنه قد متتد يد لتفجريهـا يـدإأن تأخذ و

لشباب من سليمة النية طيبه القصد , وقد تكون غري ذلك فعلينا أن نتبني مواقف ا
ساليب االنحراف وكيـف يتطـور حـب الـدين إذا مـا أاإلسالم وأن نتعرف عىل 

اختلطت املسالك فأصبحت فتنا كقطع الليل املظلم إىل اجتاه مـدمر للفـرد خطـر 
 .ح للدراسة واحلواروينبغي أن يفت مهمعىل املجتمع واملوضوع 

وثالثة فـروع,  ةهلا ساق مشرتك ةنه مع هذه املواقف نحتاج إىل خطأتصور أو
اما الساق املشرتكة فالعرض املوضوعي لإلسالم الذي يقيض عىل ما قد يطرأ عىل 

بنائنـا يف املـدارس نفس الشاب من شبهات فـنحن حيـنام نـدرس للشـباب أو أل
ذهاننـا أإليه ثم نجيـب عـىل أسـئلة جالـت يف ذهاننا ما حيتاجون أنتصور نحن يف 
ريدون منـا ومـن ينا ماذا ءاـبنأأل ـا أن نسـذهاهنم هم وإنام علينأيف  نحن ومل تأت

وار قويا بيننـا وبيـنهم وأن تكـون عىل مشكالهتم حتى يكون احل جييبوان أنا ئعلام
 .جاباتنا متصلة بام عندهم من مشكالتإ

نا يف ترمجـة اإلسـالم يف حياتـه إىل سـلوك بسط املراحل أن نبذل ما يف وسعأ
يومي وقد جعل املصطفى لنا موازين نعرف منها احلسن من القبيح اخلري من الرش 

: الـرب( :واحلق من الباطل واهلد من الضالل, حيـث قـال النبـي عليـه السـالم
مـا حـاك يف صـدرك وكرهـت أن : حسن اخللق وما اطمئنت اليه النفس, واالثم

منـت قـل آ: , وقال النبي عليه السـالم)الدين املعاملة:( وقال) اسيطلع عليه الن
ىل من هو خـري منـه, إحدمها من نظر يف الدين أ: ثناناباهللا ثم استقم, وقيل الناس 

ىل من هو دونه, فحمـد اهللا إذ مل يكـن إيف االقتداء به, ونظر يف الدنيا وبذل جهده 
ن خلق تفضيال, فهذا يكتب شـاكراً مم رياحلمد هللا الذي فضلنا عىل كث: مثله, فقال
, وا ىل من هو فوقه, إىل من هو دونه, ونظر يف الدنيا إخر من نظر يف الدين آلصابراً

ذ مل يكن مثله, وصدق عليه ما قاله اهللا جال وعال يف وصف إسف أشد األسف أف
ونَ احلَْ ﴿ قارون يدُ رِ ينَ يُ الَ الَّذِ ينَتِهِ قَ هِ يفِ زِ مِ وْ ىلَ قَ جَ عَ رَ ا فَخَ ثْلَ مَ ا لَيْتَ لَنَا مِ يَا يَ نْ يَاةَ الدُّ
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ظِيمٍ  ظٍّ عَ و حَ هُ لَذُ ونُ إِنَّ ارُ َ قَ ينَ أُوتُـوا الْ ) ٧٩(أُويتِ الَ الَّذِ قَ ابُ اهللاِوَ ـمْ ثَـوَ لَكُ يْ ـمَ وَ  عِلْ
ونَ  ـابِرُ ـا إِالَّ الصَّ اهَ قَّ لَ الَ يُ ا وَ احلًِ لَ صَ مِ عَ نَ وَ ٌ ملَِنْ آَمَ ريْ هِ ) ٨٠(خَ نَا بـِ ـفْ سَ هِ  فَخَ ارِ دَ بـِ وَ

نْصُ  نْ فِئَةٍ يَ انَ لَهُ مِ امَ كَ ضَ فَ َرْ ونِ اهللاِـاألْ نْ دُ هُ مِ ونَ ـرُ ـنَ املُْنْتَصِ ـانَ مِ ا كَ مَ ينَ ـ وَ ) ٨١(رِ
َمْ  هُ بِاألْ انَ كَ ا مَ َنَّوْ ينَ متَ بَحَ الَّذِ أَصْ أَنَّ اهللاَوَ كَ يْ ولُونَ وَ قُ ـنْ سِ يَ ـاءُ مِ قَ ملَِـنْ يَشَ زْ طُ الرِّ بْسُ  يَ

بَادِهِ  يَ عِ نَّ اهللاُوَ الَ أَنْ مَ رُ لَوْ دِ ونَ قْ ـافِرُ حُ الْكَ لـِ فْ ـهُ الَ يُ أَنَّ كَ يْ فَ بِنَا وَ سَ يْنَا خلََ لَ  ﴾)٨٢( عَ
 .فهذا  ال يكتب شاكراً وال صابراً , )القصص(

ىل حـب العمـل حيـث قـال إمن املصطفى عليه السالم الدعوة  وقد تعلمنا 
وقد علمنا مـن النبـي عليـه ) له اً مسى مغفورأمن أمسى كاال من عمل يده ( :ملسو هيلع هللا ىلص

 وعـني باتـت عينان لن متسهام النار يوم القيامة عني بكت مـن خشـية اهللا( السالم
 .)حترس يف سبيل اهللا

هذا التطبيق العميل ينبغي أن تعـني عليـه كـل أجهـزة التوجيـه مـن  املنـزل 
يرتبط بذلك تكوين مكتبة الطفـل املسـلم وواملدرسة, والنوادي وأجهزة اإلعالم 

ابني وابنك وبنتي وبنتك يريد أن يقرأ فام الكتاب املناسب لكل مرحلة من مراحل 
نحـن  العمر عنده مكتبة متكاملة عىل مستو العمر ومتدرجه عىل مستو النمـو

مكانـات يف إلىل اسـتثامر كـل اإمكتبات تسـمع و ىلإحمتاجون إىل مكتبات تقرأ, و
نائنا وبناتنا, وهي جهود متواكبـة ال ذهان أبألم احلديث يف تقريب اإلسالم إىل الع

نـتج أل من الكتاب والسنة واحلديث ممـا يغني بعضها عن بعض تربط بني األصو
 .العلم والفكر الذي يربط اإلنسان بام حوله

ين يف موضــوع تصــور أنــه قــد آن األوان عــىل الصــعيد اإلســالمي ألمــرأو
 :االنحراف باإلسالم

الصعيد اإلسـالمي مـن جزائـر املحـيط  أننا نريد أن نناقش الظاهرة عىل −١
ى الغـرب فلقـد وصـلت ظـاهرة ـرق إىل سـواحله يف أقصــاهلادي يف أقىص الش

االنحراف باإلسالم حتـى إىل العـامل اجلديـد مـع الـذين قبلـوا اإلسـالم حـديثاً 
واخرتقت أمريكا من رشقها إىل غرهبا وتكونـت مجاعـات جديـدة مـن الشـباب 
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ل مـن أحتى أصبح من الوارد فعالً أن نسـ واملعتدياإلسالمي الرافيض واملسلح 
ى ـملاذا ال تعطى الفرصة لإلسالم الصايف الذي قـال فيـه املصطفـ ?وراء هذا كله

ارها ال يزيـغ ـاء ليلهـا كنهــة البيضـتركتكم عىل املحج(الم ـالة والسـعليه الص
 أن ينترش? .)عنها إال هالك

ا العميقـة ورواسـبها التارخييـة إن األمر تعد األقطار اإلسالمية بجـذوره 
ومشكالهتا املتوارثة ووصل إىل البيئات اجلديدة التـي كنـا ومـا زلنـا ننتظـر منهـا 

ر التجـارب ـباذلني اجلهد يف أن تنجـو ممـا تعثرنـا فيـه وأن ختتصـ ,اً لإلسالم خري
بـا وورأ − اإلسـالمي اجلـاد يف العـامل اجلديـدوالزمن ومن املعـروف أن العمـل 

يلقـى جانبـا مـن العنـت مـن هـذه الرواسـب  −وكنـدا وأسـرتاليا مريكتنيألوا
واخلصومات التي محلتها إليه تيـارات العمـل القـديم فهـل يمكـن دراسـة هـذا 

د متهيداً لطرحه عـىل اس وثائقي وموضوعي, ويف إطار حمداملوضوع أوال عىل أس
 .مستو اللجان املختصة يف منظامتنا اإلسالمية العاملية

جيايب للشـباب وإذا مـا أمكـن دمـج إلاالت جديدة للعمل اجمنود أن نفتح و
الشباب إىل أكرب مد ممكن يف مرشوعات التنمية وإقناعه أنه يف التنمية إنام يعمـل 

 وقـدلوطنه ولدينه يف ذات الوقت كنا قد قدمنا إىل أوطاننا وإىل شبابنا خرياً كثـرياً 
الغذائيـة وكيـف  سبقت اإلشارة إىل يشء من ذلـك عنـد احلـديث عـن احلبـوب

 سـلحةألحـدث اأن مل تـزد عـن إن سلعا اسرتاتيجية ال تقل خطورة أصبحت اآل
منـا وال فـرق يف  ةوكلنا نتذكر الضغط بالقمح عىل بعض الدول يف مراحـل قريبـ

الدين بني زارع يف حقله وعامل أو مهندس يف حقل بـرتول وبـني عـامل يف خمتـرب, 
و أقتـال وطبيـب يف غرفـة اجلراحـه, ان وصانع يف مصنع ذخريه وجندي يف ميـد

و معلم يف فصل درايس, كل هؤالء يتعاونون من أجل أصيديل يف تركيب الدواء, 
بناء مستقبل اإلسالم وصيانته ولننظر إىل الربط بني الوضع االقتصـادي والـديني 

ا الْبَيْـتِ ﴿ يف قوله تعاىل خماطباً قريش ـذَ بَّ هَ وا رَ بُدُ يَعْ لْ عَ ) ٣(فَ ي أَطْ ـنْ الَّـذِ ـمْ مِ هُ مَ
فٍ  وْ نْ خَ مْ مِ نَهُ آَمَ وعٍ وَ ربط بني اجلانب االقتصادي حلياة قريش , )قريش( ﴾)٤(جُ

 .واجلانب السيايس وهو التأمني والعقيدة وهي اإلسالم
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شعار مثل حترير املسلمني من اجلـوع أو مثـل رغيـف لكـل مسـلم ونشـاط 
اً اقتصادياً ونـداء روعـزراعي كبري يف جماالت ضخمة اإلنتاج يمكن أن يكون مش

هو والدولة يعمالن معاً من  إذله  اً دينياً يف الوقت نفسه ومتنفسا للشباب واطمئنان
 .أجل اإلسالم عىل الصعيد املحيل والعاملي

القضية هي فتح جماالت علمية نافعه تتجه إليها هـذه الطاقـات املبدعـة مـن 
 حـده, ويف خنـدقاشبابنا حتى يكـون هـو والدولـة يـدا واحـده , ويف سـفينة و

واحد,ما استطعنا إىل ذلك سبيال, فهو يعرب عن دينه بمزيد مـن العمـل واإلنتـاج 
بــدال مــن إن يكــون عينــا ال تــر إال الســلبيات وصــدر ال يتــنفس إال بــاملرارة 

 .والسخط, وطاقه يضيع معظمها يف الرصاعات الداخلية
ها مع كرامـه ويف فرع االنحراف عن اإلسالم اعتقد أن الوعظ بالكلمة وحد

 :الكلمة ورشفها مل يعد يكفي وهنا نجد أنفسنا أمام ثالثة أمور
ما يتعلق بإجيابيات جتتذب الشاب إىل الدائرة اإلسـالمية سـلوكاً وفكـراً  −١

كنمط احلياة اإلسالمية وممارساهتا العملية وهي أشد تأثرياً من الكلمة مطبوعة أو 
 .مسموعة
كه املبتعد عن دينه وهذه السلبيات يمكـن ما يتعلق بسلبيات ترتبط بسلو −٢

أن ينرصف عنها بمزيد من التوعية العلمية بمضار املسكر واملخدر والسـلوكيات 
اهلابطة, وأن نفتح أمامه آفاقاً جديدة من االجيابية دون االقتصار عىل فكرة احلالل 

 .واحلرام رغم جالهلا ومجاهلا
ما يتعلق باملناقشة مـا بـني اإلسـالم وغـريه واحلـوار الـذي يـدور بـني  −٣

املسلمني وغريهم شاءوا ذلك أم أبو, فالذين حياربون اإلسالم يضعون ما عندهم 
يف إطارات علمية حديثه بحيث تكون أكثر قبوالً لد الذي يقرأهـا فهـل حيتـاج 

واملضمون واحد عرض اإلسالم منا بأن يصب يف قوالب جديدة, االساس واحد 
والشكل خمتلف والقضايا متجدده وهي التي يقابلها الشـباب يف حياتـه اليوميـة, 
وإذا ما كان هذا العرض مقبـوالً فـنحن حمتـاجون إىل مسـتويات متتابعـة تالقـي 
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املستويات الفكرية لشبابنا ويف هذا جمال واسع للتعاون بني الكفاءات اإلسـالمية 
 .والشباب واالعالم والثقافةيف اجلامعات ووزارة الرتبية 

إىل أن نسـتخدم الوسـائل أما الشباب املنرصف عن اإلسالم فنحن يف حاجة 
ن عرضناها يف املنحرفني عن اإلسالم واملنحـرفني بـه ونضـيف إليهـا أالتي سبق 

جيايب يف حياتـه إا القطاع الكبري إىل أن يكون هو قدراً من الوسائل التي جتتذب هذ
ره أن كل عمل صالح يقوم به, يمكن أن يكون إسـالماً إذا وذلك عن طريق إشعا

ما صاحبته النية الصاحلة, املـذاكرة, السـعي عـىل الـرزق , معونـه اجلـار, إكـرام 
متفق ) إنام األعامل بالنيات وإنام لكل امرئ ما نو(الضيف, اإلخالص يف العمل

نت يف أي أدة هللا وعليه, حينام تضع النية الصاحلة مع أي عمل يتحول بذاته إىل عبا
موقع من مواقع انتاجك أو خدماتك هبذا نستطيع أن نشعره بأنه يعيش جزء غـري 

 .قليل من اإلسالم وهذا يشجعه عىل أن يتابع السري إىل اهللا
ن أإىل ماء وهواء نقي, وحتتاج إىل  إن هذا الشاب ال خيتلف عن شجرة حتتاج

ى تسـتطيع أن متـد جـذورها نطهر ما حوهلا من حشائش ضاره وقاية وعالجا حت
ن تستوي عىل سوقها وأن تنرش فروعها وأن تتفتح ازهارها وان تعطي بعد هذا أو

روعات الشـباب للخـدمات, ال أقصـد ـثامرها, هل يمكن دراسة التوسع يف مش
فقط ناحية الرتويح ولكن أن يرتبط ذلك بعائد عميل عىل الفرد واملجتمع بشـعور 

نـه أمته ويف حكومته بحيث يشعر الفـرد ه ويف اخوانه وأدائم بالنمو والثقة يف نفس
 .ليس وحده وإنام هو فرد من أرسة كبرية تعمل للخري
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אא 
אW 

 :مفهوم الشك
الشك يف اللغة يراد به االرتياب حول صدق وأمانة اآلخرين, والشـك مـن 

 .ن كان الكثري ال يفصحون عنهاإو, بني الناس ئعةالظواهر الشا
نقيضـني بـال تـرجيح ألحـدمها عـىل هو الرتدد بني ال: قال اجلرجانى الشك

سـتو طرفـاه, وهـو الوقـوف بـني اعند الشاك, وقيل إن الشـك هـو مـا  خرآلا
 ..الشيئني ال يميل القلب إىل أحدمها
 :تعريف الشك يف الدين االسالمي

لَقَ ﴿: قال تعاىل ـنْ وَ ـبَقَتْ مِ ةٌ سَ لِمَ الَ كَ لَوْ تُلِفَ فِيهِ وَ اخْ ى الْكِتَابَ فَ وسَ يْنَا مُ دْ آَتَ
يبٍ  رِ نْهُ مُ كٍّ مِ ُمْ لَفِي شَ إِهنَّ مْ وَ يْنَهُ َ بَ بِّكَ لَقُيضِ : تعاىل يف سبأ وقال). ١١٠: هود(  ﴾رَ

مْ ﴿ هِ يَاعِ عِلَ بِأَشْ امَ فُ ونَ كَ تَهُ شْ ا يَ َ مَ بَنيْ مْ وَ يْنَهُ يلَ بَ حِ ـكٍّ  وَ ـانُوا يفِ شَ مْ كَ ـُ بْـلُ إِهنَّ ـنْ قَ مِ
يبٍ  رِ  ).٥٤: سبأ( ﴾مُ

أما . هو التداخل الداعي إىل الغموض وعدم استبانة األمور, والرتدد :الشك
الريب فهو شك مع هتمة مصحوبة بقلق النفس واضطراهبا, والشك املريـب هـو 

ت الشـهوات مع االنفتاح واملتغـريات كثـروالرتدد املوقع يف القلق واالضطراب 
: والشبهات, وتنوع اإلحلاد ومسائل التشكيك, فاإلحلاد باعتبار أصحابه صـنفان

إحلاد فلسفي عقالين لـه جـذور تارخييـة, وأصـحابه فالسـفة ومناطقـة, وإحلـاد 
فوضوي شهواين نابت يف هذا الزمان,  مترسع يقوله صاحبه من غري ترو أو إعامل 

ومبادئه, وحياول صاحبه نبـذه وإقصـاءه, عقل, فهو مترد عىل اإلسالم وعىل قيمه 
راد للشباب مـن  والتشكيك يف ثوابته ومسلامته, وها نحن نشاهد اليوم كيف أنه يُ
اجلنسني أن يتأرجحوا بني فتنتني, وأن يعيشـوا احلـرية والـرتدد بـني نـارين, فتنـة 

 بهات, فإن كانت فتنة الشهوات قـد أحرقـت الكثـري مـنـة الشـوات وفتنـالشه
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, وجعلتهم عباد امللذات, فإن فتنة الشبهات تتنـوع وتتشـعب فمـن فتنـة النفوس
الغلو والتشدد والتكفري, إىل فتنة اإلحلاد والتشكيك وهي فتنة صامء دمهـاء, نابتـة 
خطرية آخذةٌ باالنتشار, تتسلل عرب صفحات االنرتنت, وأفالم هولييود وقنواهتا, 

مأفونـة, تـؤدي إىل التشـكيك  وتُذكيها شبهات وفلسفات تُسطرها أقالم وعقول
بمسلامت الـدين, وثوابـت العقيـدة, بـل التشـكيك بوجـود اهللا الكبـري العظـيم 

وطريقته, بكلامت يقشعر هلا البدن, جـرأة عـىل  ملسو هيلع هللا ىلص وبوحدانيته, وبسنة املصطفى
اهللا, ونوازع إحلادية, وأفكار فلسفية, تُذكيها جرأة علامنيـة عـىل مبـادئ اإلسـالم 

م احلــوار واحــرتام اآلخــر, وتــارة باســم احلريــة اإلعالميــة وثوابتــه, تــارة باســ
والصحفية, وتارة باسم الثقافة والفن, وتـارة باسـم األدب وفـن الروايـة, وفـن 

القصة وفن املقال, وباسم االنفتاح والتحرض وحرية الرأي تارة أخر. 
كثر املقاالت التي تنرش يف الصحف العربية حتتوي عـىل مقـاالت تطعـن أن إ

بعقائده باهللا ووجوده, وتشكك بالقرآن وقدسيته, وتطعـن بالرسـول وسالم اإلب
ن  وكل ذلك بأساليب شيطانية تُوجه سـهامها يوسنته, كام تطعن باخللفاء الراشد

: ضد عقيدة األمة وهويتها وعقول شباهبا وفتياهتا, حتى أصبحنا نسمع من يـردد
ى هذه الكلمـة? وربـام ظنـاً وال أدري هل هو يفهم حقيقة معن) أنه ليربايل مسلم(

منه أن األخذ بالتيسري والتوسع باملباحات هي الليربالية كام يتصورها الكثـري مـن 
هؤالء, دون معرفتهم بأصل الليربالية وخطورهتا ليس بنقضـها لعقيـدة التوحيـد 

لبتة, وربام البعض سـلكوا هـذا أقضها أصل الدين والقيم واألخالق فقط, بل لن
ريح ـللتشدد والغلو عند البعض اآلخر, واحلكم هو النقل الصـاملسلك كرد فعل 

بَـهُ «الصحيح  لَ ـدٌ إِالَّ غَ ينَ أَحَ ادَّ الـدِّ شَ نْ يُ لَ , وَ ٌ ينَ يُرسْ ر الـدين ـ, إال أن يُسـ»إِنَّ الدِّ
 . مرتبط بالدليل وليس باألهواء واآلراء

ويشتد يف هذا العرص خطورة هذه الفتنة من خالل سـلوكها لعـدة مسـالك, 
اهلجوم املتسارع عىل مظاهر التدين, واألخالق احلميدة, وأي : من أخطرها, أوالً 

 .امً ة وحتاكامً وقيـريعـالم شـزاز باإلسـدف لالعتـروع هيـمش
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رعية والعلـامء وبـذل اجلهـد يف ـباهلجوم عىل الرموز الش تبادل األدوار :ثانياً 
ي موقـف علمـي إسقاطهم عن مقام القدوة, وإثارة الصخب اإلعالمي حـول أ

هر به العلامء الربانيون بياناً وتذكرياً للناس بحـق اهللا ووجـوب تعظيمـه  رشعي جيَ
والتزام أحكامه ورشيعته, ويف املقابل التوايص بنجدة املتطاولني عـىل املقدسـات 

: ثالثـاً . ودعمهم وبحث كافة السبل إلنقاذهم حتى من جمـرد املسـاءلة القانونيـة
: رابعـاً . نظار, وتشتيت األذهان عن املرشوع التغريبيالتوايص بسياسة رصف األ

جرأة اإلعالم والقنوات الفضائية الفاسدة فيام تبثه هنـاراً جهـاراً مـن اسـتخفاف 
بدين املسلمني وقيمهم وأخالقهم وأحكام دينهم, وتشـجيعها للمجـون وأهلـه, 

 :خامسـاً . وللتفسخ والعري والفجور, وإبراز أهلـه كنجـوم وقـدوات لألجيـال
دبلجة ذات خمـاطر اإلرصار عىل بث ودعم وتوسعٍ لربامجَ وأفالمٍ ومسلسالت م

خالقي وأبعاد فكرية تشكيكية تتسـلل لنفـوس الناشـئة باسـم أعقدية, وانحالل 
هذه أهم مخس مظاهر واضـحة بينـة ومـؤثرة لبـذر فتنـة . الرتفيه واحلب والغرام

جلديدة, فيَعلم صـاحبه التشكيك يف النفوس, خاصة عقول الناشئة من األجيال ا
ف كـأن اهللا غـري موجـود, ـأن اهللا موجود, لكن غلبت عليها شقوته وبات يتص رّ

مات ويسخر من الدين   .فينتهك املحرّ
 :ومن أسباب ظهور هذه الفتنة

األفكار والشبهات املتناقضة التي ترد عىل العقل ثـم ال يكـون عنـده  :األول
اهلـو : الثـاين. إجابات مقنعة لتناقضـها إيامن للتسليم املطلق, وال جيد ولألسف

ورغبات النفس, كحب الشـهوات مـن غريـزة جنسـية ومـال وعجـب وشـهرة 
وغرور وكربياء جيد فيها املشكك ضالته, لتحقيق مـراده وشـهواته دون ضـوابط 
اهر هبذا وينافح عنـه, بـل وحيـب الظهـور  وال حساب وال عتاب, واملصيبة أن جيُ

معارفه, ليُظهر نفسه أنه األكثر فهام وتفتحاً وجرأة عـىل واخلروج عن املألوف بني 
رب لعقول النشء عرب التويرت واملواقـع ـإن هذا الفكر اخلطري آخذٌ يف التس. الدين

واملنتديات العنكبوتية, تُغـذهيا عـىل مـدار السـاعة بـرامج الفضـائيات املنحلـة, 
 ..واملقاالت الصحفية املشوشة
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هو القـراءة غـري املمنهجـة يف : اإلحلاد يف زماننان أكرب سبب هلذا النوع من إ
كتب الفالسفة وغريهم من أهل الشبه والتشكيك واإلحلاد مـن قبـل أنـاس غـري 
حمصنني بالعلم الرشعي, وليس لدهيم قواعد وأصول يميزون هبـا الصـحيح مـن 
السقيم, والغث من السمني, فجمعوا معلومات حشوا هبا أذهاهنم, ومن مصـادر 

أمونة اجلانـب, كالشـبكة العنكبوتيـة, والقنـوات الفضـائية والتـويرت شتى غري م
 . والفيسبوك وغريها من املصادر احلديثة التي من شأهنا أهنا جتمع بني املتناقضات

وما أحوج الشباب اليوم إىل التوجيه يف كيفية االختيـار ملصـادر التلقـي مـن 
العلامء واملـربني  كتب وأشخاص ووسائل وجهات, وهذا دور منوط بالثقات من

ون? وعمـن ؤواآلباء والرتبويني واملثقفني يف توجيه الناس وإرشـادهم مـاذا يقـر
يأخذون? فالقراءة املنضبطة هي القراءة املتدرجة التي يُراعى فيها الفروق الفردية 
والعقلية, كام يُراعى فيها املرحلة العمرية, وال شك أن مثل هذه القراءة هي التـي 

قيقة وإىل العلم الصحيح, والفهم السليم, بل تؤسس لسالمة املعتقـد تقود إىل احل
وصحة املنهج الذي يقود لتعظيم شعائر الدين, والثبات عـىل التوحيـد اخلـالص 

  .خاصة يف أوقات تالطم الفتن وتتابعها
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אא 
א 

 : املجال السيايس  −١
 .عالم السيايس املقيدإلالطليق يف مقابل اعالم السيايس إلا −
 الشفافية يف مقابل التعتيم −

 .التعددية يف الفكر السيايس يف مقابل األحادية − 
 :املجال الثقايف −٢

 .الثقافة العاملية الواحدة يف مقابل التعددية −
 .االنفتاح الثقايف  مقابل االنغالق الثقايف −
 .فة العرصيةاجلمع بني ثقافة الرتاث والثقا −

 :املجال األخالقي −٣
 .التفسخ يف مقابل االنضباط األخالقي −
 .خالقيات العوملة يف مقابل أخالقيات األمهأ −

 :املجال القيمي −٤
 .القيم الوضعية يف مقابل القيم الدينية −
 .القيم الشمولية يف مقابل القيم الفردية −
 .قيم االستهالك يف مقابل قيم اإلنتاج −

 :جال االجتامعيامل  −٥
 .الفرد مقابل اجلامعة −
 .احلرية اجلنسية يف مقابل الزواج الرشعي −
 .نجابإلية حتديد النسل يف مقابل حرية احر −
 .التفكك االجتامعي يف مقابل التامسك والتكافل االجتامعي −
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 :املجال االقتصادي −٦
 .االستهالك يف مقابل اإلنتاج −
 .بداع التكنولوجياإابل سترياد التكنولوجيا يف مقا −
 .التنمية املخططة يف مقابل التنمية العشوائية −

 :املجال الرتبوي −٧
 .إيداع املعلومات يف مقابل ابداع املعلومات −
 .التمرد يف مقابل االنصياع −
 .الكراهية يف مقابل املحبة −
 .اهلزل يف مقابل اجلد −
 .الدكتاتورية يف مقابل العدالة −

 :يف مواجهة هذا اخلطردور املؤسسات 
 .دور األرسة −
 .دور املدرسة −
 دور اإلعالم  −
 .املساجد −

 :التوجيه اإلسالمي للشباب  −٨
 أثر العبادة يف توجيه الشباب■ 
 .رعاية اإلسالم للشباب ■ 
يـات آلرد اـمـن خـالل سـ. بابـة الشــربيــلتل ـج متكامـة لقامن منهـوصي ■

 ١٩−١٢فقط
 .ره يف حياة الشباباإلعالم الرتبوي وأث ■
 .تربية الشباب يف اإلسالم ■
 .ةدور اجلامعات يف توجيه الشباب نحو القيم الدينية واألخالقي ■
 .دور الشباب يف بناء املجتمع املسلم ■
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 .حقوق الشباب وواجباهتم ■
 .ظاهرة مترد الشباب ■
 .اإلسالم ومشكالت الشباب ■
 .الشباب والفراغ ■
 عارصةالشباب والتحديات امل ■
 .الشباب بني االغرتاب واالنتامء ■
 .الشباب املسلم واحلضارة الغربية ■
 .الشباب والغزو الفكري ■
 .االختالط بني اجلنسني يف التعليم ■
 .أثر األندية يف حياة الشباب ■

التقاء الطالب واألساتذة مع العلامء والشيوخ ممن هلم قبول وتأثري لرشح  −٩
, والتي تعرضت لتفسـريات كثـرية ...حلرب واإلرهاببعض املفاهيم كاجلهاد وا

 .وجدت بعض التشويشأ
و االنحـراف ومـن األمهيـة أشباب من يعاين من الغلو والتطرف من ال −١٠

الوقوف عىل الدوافع التي دفعت بالشـباب لـذلك , ويمكـن معاجلـة ذلـك مـن 
عنـه  أ, وإزالـة مـا قـد يكـون نشـخالل تفعيل الوعي وتطوير اجلوانب الرتبويـه

 .التطرف
 .ساتذهتم وإزالة الفجوة يف ذلكأمهية تفعيل العالقة بني الطلبة وأ −١١
لقاء واللغة والقدرة عىل خماطبة إلية رعاية وتأهيل من يملك ملكة اأمه −١٢

 .العامل من أعضاء هيئة التدريس
كر وتقـع ال بفإطريق لالنحراف وهي فكر ال يقاوم الشبهات الفكرية  −١٣

هل الفتو والذين ترتكـز خطابـاهتم يف الغالـب عـىل أطلبة العلم ومسؤليته عىل 
 .قضايا هي أبعد ما يكون عن اهتامم الشباب واملجتمع
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 الذي يمكن أن تقدم مـن خاللـه الكوادر البرشية ال ترقى اىل املستو −١٤
 .نشطة الال صفيه املتميزة والتي يمكن من خالهلا احتواء الشبابألا

الســبل النخــراط الشــباب يف التيــارات املنحرفــه  ســهلأالفــراغ هــو  −١٥
 .واملتطرفه
يف مؤسسـات التعلـيم يـدفع تاحـة الفرصـة للشـباب بـالقبول إعدم  −١٦

 .ىل بعض املامرسات املتطرفهإبالشباب 
كثـر قـدرة عـىل مواكبـة أعـالم لتكـون إلمن األمهية تفعيـل أجهـزة ا −١٧

ــف وحتألا ــام يف تثقي ــدورها اهل ــواطحــداث, ول ــك صــني امل ــه تل نني يف مواجه
حداث, ومن األمهية بمكان تكثيف املوارد اإلعالمية التي تتضمن فكراً عميقاً ألا

 .مع البعد عن السطحيات
من مراحل التعلـيم  أجيب أن يبدوالعمل عىل تثقيف وحتصني الشباب  −١٨

العام قبل اجلامعي ولذا فمن األمهية العمل عـىل إعـادة النظـر يف بعـض منـاهج 
 .العام , وإعادة بناء معلمي التعليم التعليم
ر وجهـات النظـر التـي ـأمهية استخدام االنرتنت كوسيلة هامه يف نشـ −١١

 .يمكن من خالهلا تثقيف وحتصني الشباب
ــة إجيــاد مركــز متخصــص يف رصــد كافــة املتغــريات السياســية  −١٩ أمهي

ات والعمـل واالقتصادية واالجتامعية للتعرف عىل اخللل الناتج من تلك املتغـري
 .عىل إجياد احللول املثىل هلا

قســام علــم الــنفس أراســات علميــة يشــارك هبــا علــامء مــن إعـداد د −٢٠
اسة دوافع واالجتامع والثقافة اإلسالمية واإلعالم والرتبية والعلوم السياسية لدر

 .ن املشكلة يف اجلهل بتوجهات بعض الشبابإالشباب وتوجهاهتم حيث 
يصـاله للعامـه والتعريـف إا حيدث عىل السـاحه ويل الرشعي ملالتأص −٢١

فتـاء هـي لـوالة إلن أمور اجلهاد والسلم واحلـرب وايضاح أإفكار اخلاطئة وألبا
 .مة وال يرتك مثل ذلك الجتهادات العامةألاالمر ولعلامء ا



− ٢٣ − 

تاحة الفرصة وحث العلامء املتمكنني واملتميزين لبيان الفكر اخلـاطئ إ −٢٢
رية بـني اإلسـالم والـديانات األخـر والتوعيـه الواضـحه وإبراز العالقة الفك

 .الرصحيه
عضـاء ألتاحـه الفرصـة إن املرونه واملصارحه واملكاشفه وإجياد نوع م −٢٣

بداء وجهات نظرهم وسامع كافة اآلراء يف خمتلف القضـايا ومـن إهيئة التدريس ب
 .ثم أخذ املناسب منها

عنـدما  ملسو هيلع هللا ىلصلكلم عن املصـطفى ويتعني حتصني الشباب فيام جاء من جوامع ا
تبـع أاتق اهللا حيثام كنت و( :−  −قال النبي عليه الصالة والسالم ملعاذ بن جبل 

وكام قال عليه السـالم لعبـد اهللا ) السيئة احلسنة متحها وخالق الناس بخلق حسن
حفظ افظك, حفظ اهللا حيا: يا غالم إين أعلمك كلامت( :نهامبن عباس ريض اهللا ع

أن : اهك, إذا سألت فاسأل اهللا, وإذا اسـتعنت فاسـتعن بـاهللا, واعلـماهللا جتده جت
األمة لو اجتمعت عىل أن ينفعوك بيشء مل ينفعوك إال بيشء قد كتبـه اهللا لـك وإن 

يء قد كتبـه اهللا عليـك, رفعـت ـروك إال بشـاجتمعوا عىل أن يرضوك بيش مل يض
امـك, تعـرف إىل اهللا يف حفظ اهللا جتده أما: ة األقالم, وجفت الصحف, ويف رواي

الرخاء يعرفك يف الشدة, واعلم أن ما أخطأك مل يكـن ليصـيبك, ومـا أصـابك مل 
ر ـيكن ليخطئك واعلم أن النرص مع الصرب, وأن الفرج مع الكرب, وأن مع العس

 .)يرسا
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אאא 
אא 

مـام إلوي منهج العلامء املصـلحون هـذا ام الشباب السماأالطريق  ءمما ييض
هـي عـن يبني رشوط األمـر بـاملعروف والن  −  −محد بن تيمية أشيخ اإلسالم 
أن : ال من توفر فيه رشوط ثالثهإيأمر باملعروف وينهى عن املنكر  ال: املنكر, فقال

رفيقاً فيام يأمر به رفيقاً  أن يكون: يكون فقيهاً فيام يأمر به فقيهاً فيام ينهى عنه, ثانياً 
أن يكون حليامً فيام يأمر به حليامً فيام ينهى عنه, وقـال سـفيان : فيام ينهى عنه, ثالثاً 

أن يكون عاملا فـيام يـامر بـه : هي عن املنكرري يشرتط يف األمر باملعروف والنالثو
رفيقاً فيام يأمر : ثالثاً عدال فيام يامر به عدالً فيام ينهى عنه, : عاملا فيام ينهى عنه, ثانياً 
 .به رفيقاً فيام ينهى عنه

يتعني العمل عىل حتقيق خري اخلـريين, : مام شيخ اإلسالم ابن تيميهإلوقال ا
مع تالميـذه بجنـود التتـار وهـم سـكار −    −ودفع رش الرشين وعندما مر 

وهم مـام دعـإلمن مخور فقال اما لدهيم  ةفأراد التالميذ أن يغريوا عليهم بمصادر
وهـؤالء هنا تلهي عن ذكر اهللا وعـن الصـالة , ألن اهللا حرم اخلمر إوما هم فيه; ف

زهـاق أرواحهـم, إعراض املسلمني وسفك دمـائهم وأتلهيهم اخلمر عن  انتهاك 
كربمهـا, وتفويـت ألرشعيه ارتكاب اخف الرضرين لدفع فمن القواعد ا ,وهكذا

نا متـى سـلكوا هـذا املسـلك كربمها, وال ريب أن شبابأحد املصلحتني جللب إ
 حققوا مصالح األمة يف جهودهم وجهادهم وبلغوا الرشد يف أمرهم 
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אאא 
 ن الكريمالقرآ

 :كتب التفسري
 تفسري ابن سعدي

 :كتب احلديث
كلية  − العرص اإلسالميَّةِ ومتغريات مؤمتر الدعوة − ألمحد بحر − أثر احلوار عىل التغيري

ينِ باجلامعة اإلسالميَّةِ بغزة الفرتة من   .هـ١٤٢٦ربيع األول  ٨ − ٧أصول الدِّ
 التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور

سلسـلة  −نسيبة عبد العزيز العـىل املطـوع /األستاذة, −اعة جشتعاىل نستثمر اجلرأة وال
  .− الكويت −رؤية ملنهج تربوي اجتامعي ثقايف إسالمي 

 ري ابن كثريتفس
مركـز امللـك  −افظ الشيخيل ـد احلـن عبـد القادر بـعب/ د −ح ـوار اإلداري الناجـاحل

 .هـ١٤٣٥الطبعة الرابعة  −عبد العزيز للحوار الوطني 
ي بـن نـارص ـعيسـ/ للـدكتور −وء حوارات األنبيـاء والرسـل ـوار الناجح يف ضـاحل
 .م ٢٠١١/هـ١٤٣٢الرياض  −ار الوطني مركز امللك عبد العزيز للحو: النارش −الدريبى 

 .حسن الشاذيل/ د −احلوار بني أتباع املذاهب اإلسالميَّةِ 
 ٢السـجل العلمـي رقـم  −عصام البشري / د −الميَّة ـذاهب اإلسـاع املـوار بني أتبـاحل

الـذي استضـافته  −رون ـالدورة احلاديـة والعشـ −ملؤمتر جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل 
هــ ١٤٣٥حمـرم  ١٩ − ١٥اإلمام حممد بن سعود اإلسـالميَّة بالريـاض يف املـدة مـن  جامعة

 .م٢٠١٣نوفمرب  ٢٢− ١٨املوافق 
ينيَّة والثقافية   −دار جمدالوي للنرشـ والتوزيـع  −ألمحد رزمان  −احلوار يف مرجعيتنا الدِّ

 م ٢٠٠٣عامن 
مركز امللك عبـد العزيـز  −خالد بن حممد البديوي / د −احلوار وبناء السلم االجتامعي 

 .هـ١٤٣٢الطبعة األوىل  −للحوار الوطني 
ينِ خوجـة / لألستاذ −آدابه ومنطلقاته وتربية األبناء عليه : احلوار  −حممد شـمس الـدِّ

 .م ٢٠٠٩/هـ١٤٣٠الطبعة السادسة  −مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني : النارش
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 −منـي إبـراهيم اللبـودي / لألسـتاذة −ليمه فنياته واسرتاتيجياته وأساليب تع: احلوار
 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣س  ١ط −مكتبة وهبة بالقاهرة 

 ثقافة احلوار يف الفكر اإلسالمي
 وسطية اإلسالم يف سامحة الدين وتساحمه

 .رسائل يف أدب احلوار وفقه اخلالف وفن اإلنصات  
 سنن ابن ماجه
 سنن ايب داود
 سنن الرتمذي

 السنن الكرب للبيهقي
 يح البخاريصح

 صحيح مسلم
 .م٢٠١٠دار الصميعي للنرش والتوزيع  −الفتو احلموية 

 يف ظالل القران لسيد قطب
 مسند االمام امحد

 .املعجم الكبري للطرباين 
 .مقتبس السياسة وسياج الرياسة, رشح الشيخ حممد عبده, املطبعة األدبية بمرص

جامعـة اإلمـام حممـد بـن  −ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي  النرشة التعريفية ملؤمتر احلوار وأثره يف الدفاع
  .هـ ١٤٣٤الرياض  −سعود اإلسالميَّةِ 

بـريوت, الرتاتيـب اإلداريـة  − ر مؤسسة االعلمـيـهنج البالغة للرشيف الريض , نش
 .للكتاين

 


