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الدين الدين 



الدين   الدين    ......شهادات مراهقات ومراهقين     شهادات مراهقات ومراهقين     

أحمد، تونس
 .“ألنه يرسم الحدود التي ال ينبغي لنا تجاوزها      الدين هام   ” 

جهاد، تونس
 .آل إنسان يتبع تعاليم الدين لكنا نعيش اآلن في عالم أفضل             لو أن”

 .“لهذا السبب يجب أن نتبع جميعا ما جاء في القرآن        
تونسوعود، 

. “ن اإلنسان ال يستطيع أصال أن يعيش بدون دينإ”
عندما يجب اتخاذ القرار فيما يجب القيام به وما ال يجب القيام به               ”

    .“نحن بحاجة إلى العودة إلى اهللا، وإلى اإلسالم      



الدين   الدين    ......شهادات مراهقات ومراهقين     شهادات مراهقات ومراهقين     

فوزي، البحرين  
.“ن الدين جزء من تخلفنا    إ”

نجاح، تونس
آل إنسان مسؤول عن أعماله ال عن أعمال اآلخرين، واهللا وحده  ”

.“له حق محاآمة مخلوقاته وليس على اإلنسان أن يتدخل في ذلك  
غالية، المغرب   

ن في بعض التزامات اإلسالم ما يقيد حرية الفتاة، خصوصا          إ”
.“إلزامها بارتداء الحجاب صيفا          
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تونس ،عبد اهللا
ال أعرف لماذا، ولكن تربينا على أننا مسلمون وأن      وصوم أصلي و  أ”

.“ لم أفكر في الموضوع سابقا     . الدين ضمير اإلنسان    
تونسعمرو، 

ألنه من المفروض أن يتطور الدين مع     ، تبع الدين اإلسالمي أ ال اأن ”
، فإذا شعرت أن هناك أمرا خاطئا  في   قناعاتي الوقت، وأنا أمارس   
. “الدين فأنا لن أقوم به     

، تونسبهاء 
الناس يحتاجون اللجوء  إلى الدين عندما تسد أبواب الدنيا في           ”

“وجوههم، وعندما يتكل الناس على ربنا يشعرون انهم ليسوا وحدهم       



الدين    الدين     ......شهادات مراهقات ومراهقين     شهادات مراهقات ومراهقين     

مروى، المغرب  
أنا مسلمة لكني غير ملتزمة وال    . نسير وفقا لتعاليم اإلسالم      ”

اإلسالم . أصلي، ولكن هناك أمور أجد نفسي مجبرة على احترامها      
 .“هو مبدأ بمعنى ما 

نحن نؤمن باهللا، ويجب أن نؤمن به، وبالتالي علينا أن نفعل ما         ”
. “!هناك أمور ال يمكننا القيام بها       ...   يعني ...ولكن ... يطلبه منا

، مصرسناء
 .“الذي يحدد الحرام والحالل      الدين هو ”
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حسن، المغرب  
الدين حق علينا ألننا مسلمون ويجب علينا أن نصلي وأن نفعل آل       ”

. “ولكن ال تشدد في الدين  .. شيء
.“التيارات اإلسالمية سترجع بنا إلى العصور الوسطى          ”

، مصر فاطمة
.“الدين يضبط الناس ويبعدهم عن الحرام ويدفعهم إلى الخير         ”

تونسهيام،  
 الهدوء الداخلي والشعور       نيألنه يمنح الدين هام جدا بالنسبة إلي       ”

.“باألمان  
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محمد، البحرين  
الدين له أهمية آبيرة ألنه أساس تفكيري وهو يتحكم في أآبر     ”

.“الخيارات التي أقوم بها في حياتي       
، البحرين  ياسمين 

اإلسالم دين يرشد إلى عبادة اهللا، ونحن نسير على طريق مستقيم،     ”
. “ونحن نكون مستقيمين وإن شاء هللا ندخل الجنة جميعا   
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، لبنان أشرف 
 ال أفهم استمرار دوره يالدين آان مهما جدا في مرحلة معينة، لكن   ”

.“اآلن خصوصا بالنسبة لبعض الطقوس التي لم يعد لها ما يبررها           
، لبنان  هناء
هو أمر نابع من اإلنسان ومفروض عليه   . الدين ضروري لإلنسان ”

.“في الوقت نفسه، ألنه يعلم اإلنسان أن يسير في الطريق الصحيح      
حنين، اليمن  

 . “الدين منظم للحياة، ألنه عندما نتبع تعاليمه يكون هناك نظام            ”
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لبنان  ،اــري
ق بين الناس بدل أن    وأرى أنه يفرّ ،الدين غير مهم بالنسبة إلي    ”

. “يجمع بينهم
أنا أؤمن على طريقتي الخاصة وال أؤمن بما يؤمنون به دون أن       ”

.“يفهموا 
إذا آان الكل يقول انه مؤمن فعال، والكل يقول إن اهللا واحد، لماذا          ”

   “ !يتعصب المسلمون أو المسيحيون أو الدروز؟     
. ليس ضروريا أن نخاف من اهللا وان نقدم عنه صورة تبعث الفزع        ”

اهللا عادل وأنا أرى آثيرا من األمور على صورة مختلفة عما يعكسها       
  .“الدين  
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لبنان  ،اــري
أن تتحول إلى سبب لتخويف الناس آي ال       " فكرة اهللا  "هناك من يريد ”

آأن اإلنسان بحاجة دائما إلى      . يفعلوا أمورا ما مخافة أن يجازيهم اهللا       
.“الخوف آي ال يخطئ  

أعتقد انهم يستخدمون فكرة اهللا بشكل خاطئ، ال لحل المشكلة بل       ”
.“لمجرد التخويف  

. “لكني أعتقد أن هناك سر يكمن خلف ما نعيشه، وهذا هو معنى اهللا    ”


