
أوراق العمل
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م



فهر�شة امللك فهد الوطنية اأثناء الن�شر
املعهد العايل للأمر باملعروف والنهي عن املنكر

اأبحاث املوؤمتر العلمي للح�شبة: اإنتماء وطني واأمن فكري 
/ املعهد العايل للأمر باملعروف والنهي عن املنكر, مكة 

املكرمة 1439هـ
5 مج

1- احل�شبة. 2- الأمر باملعروف والنهي عن املنكر   اأ. العنوان
1439 / 4257 ديوي 257.2  

الطبعة الأوىل
1439 هـ / 2018م


جلامعة اأم القرى

1439 / 4257: رقم الإيداع 
ردمك: 5 - 33 - 8183 - 603 - 978 )جمموعة(

ردمك: 6 - 36 - 8183 - 603 - 978 )ج3(

مطبعة جامعة اأم القرى
اململكة العربية ال�شعودية - مكة املكرمة

هاتف/ 25501000   00966
�ص.ب / 715





فهرس الموضوعات

رقم الصفحةاسم الباحثالموضوع

جهود الرئاسة العامة لهيئة األمر بالمعروف و 
النهي عن المنكر

في تعزيز االنتماء الوطني واألمن الفكري

مركز البحوث و الدراسات
 بالرئاسة العامة لهيئة األمر بالمعروف و 

النهي عن المنكر
5

)الحسبة ومواجهة االنحراف الفكري في 
29أ. د. عبداهلل بن إبراهيم اللحيدان المجتمع( األصول والتطبيقات

مساهمة كراسي البحث في تعزيز قيم 
االنتماء الوطني واألمن الفكري كرسي 
الملك عبد اهلل بن عبد العزيز للحسبة 

وتطبيقاتها المعاصرة )أنموذجاً(

49أ.د. سليمان بن قاسم بن محمد العيد

دور الحسبة في وقاية المجتمع
من االنحراف الفكري ومواجهته

ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العلمي للحسبة
73اللواء.م د/ سعد بن عبداهلل العريفي

وسائل هيئة األمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر

في تعزيز االنتماء الوطني واألمن الفكري
95أ. صالح بن صالح الحارثي.

ورقة عمل عن دور الجامعات السعودية
123 د . محمد عيد عبدالعزيز أبو كريم  في تعزيز االنتماء الوطني واألمن الفكري

دور األسرة في تعزيز قيم االنتماء الوطني 
141 د .  عماد عمر خلف اهلل أحمدواألمن الفكري

الحوار وأثره في تعزيز االنتماء الوطني 
167د- عزيزه سعيد شاهر الصاعديواألمن الفكري  عند الطالب

200ملحق السير الذاتية للباحثين



ورقة عمل بعنوان
جهود الرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف و النهي عن املنكر

يف تعزيز االنتامء الوطني واألمن الفكري

إعداد

مركز البحوث و الدراسات
 بالرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف و النهي عن املنكر





7 ورقة عمل بعنوان جهود الرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف و النهي عن املنكر يف تعزيز االنتامء الوطني واألمن الفكري

مقـدمــة

َوِمْن  َأْنُفِسنَا  وِر  ُشُ ِمْن  بِاللهَِّ  َوَنُعوُذ  َوَنْسَتْغِفُرُه  َوَنْسَتِعينُُه  َنْحَمُدُه  للِهَِّ  اْلَْمَد  إِن 
َسيَِّئاِت َأْعَملِنَا َمْن َيِْدِه اللهَُّ َفال ُمِضلهَّ َلُه َوَمْن ُيْضِلْل َفال َهاِدَي َلُه َوَأْشَهُد َأْن ال إَِلَه إاِل اللهَُّ 

ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه.  يَك َلُه َوَأنهَّ ُمَمهَّ َوْحَدُه ال َشِ

أما بعد: 

فهذه الورقة مقدمة من الرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
الرابع من  املشاركة يف موضوع املحور  البحوث والدراسات، من أجل  ممثلة يف مركز 
املؤمتر العلمي للحسبة )انتمء وطني وأمن فكري(، والذي عنون بــ )دور القطاعات 
الكومية ومؤسسات التنشئة املجتمعية والعمل اخلريي يف توظيف االحتساب لتعزيز 
اجلهات  إحدى  للهيئة  العامة  الرئاسة  أن  وبم  الفكري(،  واألمن  الوطني  االنتمء  قيم 
الفكر  السبل يف سبيل محاية  كافة  الناس وإرشادهم، وبذل  توعية  املناط هبا  الكومية 
من كل شائبة قد حتيد به إىل مسالك الضالل واالنحراف، ويف سبيل ربط الناس بكتاب 
الل وسنة رسوله صىل الل عليه وسلم وخلفائه الراشدين من بعده، بالدعوة إىل األمر 
باملعروف والنهي عن املنكر بالرفق واللني واملوعظة السنة، ؛ لعظم أمهية هذا املبدأ، 
وحسن عاقبته عند توفره، وشدة خطر فقدانه أو اإلخالل به، ولعل من أهم موضوعات 
األمر باملعروف والنهي عن املنكر هو حفظ مقاصد الرشيعة وجودًا وعدمًا، فال يتحقق 
األمن بمفهومه الشامل ما مل يكن هناك حفظ للرضوريات اخلمس التي جاءت الرشيعة 
اإلسالمية بحفظها وصيانتها، ومن ضمن مقاصد الرشيعة الغراء مقصد حفظ الدين 
ومقصد حفظ العقل، فسالمة الدين والعقل يف مواجهة التحديات واملتغريات ينتج عنه 
سلوك اجيايب مافظ عىل الرضورات اخلمس )حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ النسل، 

حفظ املال، حفظ العقل.

وبناًء عليه أعترب العلمء "األمن الفكري" من أهم أنواع األمن بل ويمثل ركيزهتا 
األساسية لكونه يتعلق أساسًا بعقول أبناء املجتمع وفكرهم وثقافتهم، بل ويمثل طريقًا 
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إىل حتقيق األمن بمفهومه الشامل. ومن ثم تتضح الاجة املاسة إيل تناوله وإلقاء الضوء 
عيل ماهيته ومهدداته ووسائل تعزيزه...الخ. السيم بالنظر إيل أن األمن الفكري حيقق 
للمجتمع أهم خصائص متاسكه؛ وذلك بتحقيق التالحم والوحدة يف الفكر واملنهج 
، كم  املميزة  الذي حيدد هويته وذاتيته  الفكر يف أي جمتمع هو  أن  إيل  ، إضافة  والغاية 
أن حتقيق األمن الفكري هو املدخل القيقي لإلبداع والتطور والنمو لضارة املجتمع 
وثقافته. وعليه فإن يف حتقيقه محاية للمجتمع عامة وللشباب خاصة ووقاية هلم مما يرد 

عليهم من أفكار دخيلة هدامة تعج هبا كثري من الفضائيات وشبكات املعلومات.

وموضوع األمن الفكري واالنتمء الوطني بينهم من الرتابط والتالزم بحيث 
أصبحت مواضيعهم من املواضيع التي طرحت نفسها بقوة عىل الساحة الفكرية والثقافية 
يف جمتمعاتنا العربية واإلسالمية عىل وجه اخلصوص بعد املشكالت التي عرفتها بعض 
اآلن  العامل  بال  أشغل  الذي  املوضوع  هذا  والعنف،  باإلرهاب  واملتعلقة  جمتمعاتنا 
إىل  باملوضوع  ودفعت  واملتخصصة  األكاديمية  والبحوث  الدراسات  عليه  وسلطت 
مراكز البحوث وكل ذلك ألن هذه املواضيع هلا تشعبات عديدة ومتشابكة وذات صلة 
ال تنفك باألمن العام والشامل، وألن القصور فيها ويف مفاهيمها ربم أودى بمشاكل 

تتعدى الدود وتتجاوزها إىل غريها.

السياسيني  واملحللني  املفكرين  لدى  كبريًا  اهتممًا  املسألة  هذه  احتلت  فقد 
هو  الشامل  بمفهومه  فاألمن  االسرتاتيجية،  بالقضايا  اهتمم  هلم  الذين  والعسكريني 
التي  األساسية  الركيزة  وهو  والشعوب،  األمم  لكل  بالنسبة  واألخري  األول  اهلاجس 
انتشار  يعني  ال  األمن  انعدام  أن  ذلك  شأهنا  من  التقليل  أو  عنها  االستغناء  يمكن  ال 
الفوىض واتساع نطاق اجلريمة فحسب، إنم يعني أيضًا حرمان اإلنسان من العيش يف 
صور  أشمل  ومن  إليها،  يتطلع  التي  الياة  مقومات  لكل  وفقدانه  واستقرار  طمأنينة 

األمن وأبرزها عىل الساحة األمن الفكري واألمن الوطني.
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وألمهية إبراز جهود اجلهات الكومية وغريها ممن هلم عناية واختصاص يف 
أعمل الوقاية والتوعية بـ"األمن الفكري واالنتمء الوطني"، حتى تستفيد كل جهة من 
األطروحات املستجدة يف فعاليات هذه املؤمترات من جتارب وخربات، واالستفادة من 

اجيابيات كل جتربة، وتاليف القصور – إن وجد- جاءت هذه الورقة باملحاور التالية:

املحور األول: التعريف بمسؤوليات واختصاصات الرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف 
والنهي عن املنكر يف تعزيز االنتمء الوطني واألمن الفكري

املحور الثاين: العالقة بني مفهوم االنتمء الوطني واألمن الفكري وبني األمر باملعروف 
والنهي عن املنكر

املنكر يف  والنهي عن  باملعروف  األمر  هليئة  العامة  الرئاسة  اسرتاتيجية  الثالث:  املحور 
تعزيز االنتمء الوطني واألمن الفكري.

املحور الرابع: مناشط الرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف تعزيز 
االنتمء الوطني واألمن الفكري
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املحور األول

 التعريف بمسؤوليات واختصاصات   الرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف و النهي عن املنكر 
يف تعزيز االنتامء الوطني واألمن الفكري

الرئاسـة العامة جهاز مسـتقل يرتبط تنظيميًا برئيس جملس الوزراء، يعني الرئيس العام 
للهيئة بمرتبة وزير بأمر ملكي ، وله ما للوزير من صالحيات يف وزارته، ويلحق باهليئة 
العدد الكايف من املوظفني واألعضاء، والرئيس العام هو املسؤول عن إدارهتا وترصيف 
شـئوهنا واملرجع للهيئـات الفرعية، وتكـون يف كل منطقة هيئة فرعيـة لألمر باملعروف 
والنهـي عـن املنكر ، يصدر بتشـكيلها قرار من الرئيس العـام ، ويلحق هبا العدد الكايف 
مـن املوظفـني واألعضاء وتنشـأ مراكز للهيئات الفرعية - بحسـب الاجـة - يف املدن 
واملحافظـات واملراكـز، وذلك وفقًا ألحكام تنظيم الرئاسـة العامة الصادر بقرار جملس 

الوزراء –املوقر- رقم )289( يف 1437/7/4هـ.

وتتضح اختصاصات الرئاسة العامة ومسؤولياهتا يف تعزيز االنتمء الوطني واألمن 
الفكري من خالل املقومات التالية:

أوالً: املقومات الرشعية 
العرض-- 1 )الدين-النفس-العقل-  اخلمس  ورضوراهتا  الرشيعة  كليات  حفظ 

الرشيعة  جاءت  ولقد  وخترب،  تفسد  وبانتهاكها  الياة  تستقيم  هبا  التي  املال( 
بحفظ تلك الرضوريات وجودًا وعدمًا.

ماربة اإلرهاب و الفكر املنحرف كونه يقوم عىل منابذة االسالم و جحد أحكامه - 2
واألخذ بمنهج اخلوارج وتكفري املسلمني واستباحة الدماء املعصومة.

أن الرشيعة تقوم عىل النهي عن الغلو و التحذير منه لكونه من أخطر مكونات - 3
الفكر الضال الذي يفيض إىل التكفري و التفجري وبالتايل هتديد األمن الفكري و 

االنتمء الوطني.
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امتثال أحكام اإلسالم والدعوة إليها واالعتدال يف التصور والفكر و املعاجلة من - 4
خالل حتقيق منهج الوسطية و االعتدال و البعد عن اإلفراط و التفريط.

واالنحرافات - 5 االبتداع  مكافحة  خالل  من  العقدي  باألمن  خيل  ملا  التصدي 
والرشكيات والسحر و الشعوذة.

لزوم مجاعة املسلمني ومجع الكلمة واحتاد الصف ودعوة الناس إىل معرفة حقوق - 6
والة األمور و السمع و الطاعة باملعروف.

عالقة - 7 يقوي  ما  أهم  من  كوهنا  وتعاليمه  وأخالقه  وقيمه  اإلسالم  فضائل  نرش 
املجتمع مع بعضه البعض ويمنع النزاع و الشقاق.

العلمء - 8 إىل  الناس  ورد  علم  بغري  الل  عىل  والقول  املسلمني  تكفري  من  التحذير 
و  القضايا  مع  التعامل  يف  الرشيد  ومنهجهم  العلم  يف  الراسخني  املعتربين 

املشكالت1.

ثانيًا: املقومات النظامية

نص املادة "املادة الثالثة والعرشون" من النظام األسايس للحكم2 يف اململكة العربية - 1
وتأمر  وتطبق شيعته  اإلسالم  عقيدة  الدولة  فيها:" حتمي  السعودية حيث جاء 
باملعروف وتنهى عن املنكر..". ومن محاية عقيدة اإلسالم األمن الفكري ومحاية 
ما ينتقصه، وتعميق الشعور باالنتمء والوالء لبالد اململكة العربية السعودية منبع 

اإلسالم  ومهبط الوحي ومأوي الرمني الرشيفني.

يف - 2  )289( رقم  –املوقر-  الوزراء  جملس  بقرار  الصادر  العامة  الرئاسة  تنظيم 
1437/7/4هـ حيث جاء يف نص )املادة السادسة( ما ييل: )ختتص اهليئة وفقًا 
هلذا التنظيم بالقيام بواجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر والدعوة إليه بالرفق 
واللني ، مقتدية يف ذلك بسرية الرسول صىل الل عليه وسلم وخلفائه الراشدين 

)1(     ُينظر منطلقات الرئاسة الرشعية و النظامية يف تعزيز األمن الفكري ضمن أوراق عمل ملتقى 
تعزيز األمن الفكري املنطلقات والوسائل)بترصف(. 

)2(      الصادر باملرسوم امللكي رقم)أ/90( وتاريخ 1412/8/27هـ
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من بعده مع استهداف املقاصد الرشعية..(. 

رقم - 3 –املوقر-  الوزراء  جملس  بقرار  الصادر  العامة  للرئاسة  اإلداري  التنظيم 
والتوجيه  التوعية  وكالة  التنظيم  حدد  حيث  1435/7/6هـ  )286(وتاريخ 
للقيام بتوزيع املهام واالختصاصات التوعوية والتوجيهية عىل اإلدارات التابعة هلا وهي:

اإلدارة العامة للتوعيةأ- 
اإلدارة العامة للتوجيه	- 
اإلدارة العامة للربامج الوقائية	- 

وبرامج  نشاطات  عرب  باملعروف  األمر  تفعيل  اإلدارات  هذه  مهام  يف  وجاء 
التوعية والتوجيه ملنسويب الرئاسة العامة عمومًا، وللمجتمع بأفراده ومؤسساته، وتفعيل 
النهي عن املنكر عرب تطوير الربامج الوقائية للتعامل مع املخالفات الرشعية يف العقيدة 
أو العبادة أو السلوك، واألخالق أو املخالفات التجارية واإلعالمية وما شاهبها، إضافة 
إىل تعزيز القيم لدى املجتمع، والعناية بجميع فئاته، وإعداد الوسائل املناسبة للتواصل 
معهم لتوعيتهم ووقايتهم، مع العناية بنرش ثقافة األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف 
املنكرات واملخالفات الرشعية، وحتليلها، ودراسة أسباهبا، ووسائل  املجتمع، ورصد 
التوعية  برامج  يف  املجتمع  مؤسسات  مع  الرشاكة  عقد  عىل  التنظيم  وأكد  عالجها، 
والتوجيه والوقاية، والتواصل والتعاون مع اجلهات ذات العالقة بعمل الوكالة خارج 
الرئاسة، وذلك حسب املهام املنصوص عليها يف الفقر ات )5، 7، 8، 9، 11، 12( من 

أعمل الوكالة الواردة يف التنظيم اإلداري للرئاسة العامة.

إضافة ملا ذكر تتوىل الرئاسة العامة ممثلة يف "مركز الدراسات والبحوث" الذي 
يتبع تنظيميًا لوكالة التخطيط والتطوير بالرئاسة العامة: إجراء البحوث والدراسات، 
املنكر،  عن  والنهي  باملعروف  باألمر  العالقة  ذات  واملشكالت  الظواهر  واستطالع 
واملشاركة يف متثل الرئاسة يف املؤمترات والندوات ذات الصلة باألمر باملعروف والنهي 
واإلقليمية  املحلية  والدراسات  البحوث  مراكز  مع  التنسيق  مهامه  ومن  املنكر،  عن 
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املهام  حسب  وذلك  والدراسات،  البحوث  وأنشطة  بأعمل  يتعلق  فيم  والدولية 
املنصوص عليها يف الفقرات )4، 5، 13( من أعمل املركز الواردة يف التنظيم اإلداري 

للرئاسة العامة.

الدليل التنظيمي لوحدة األمن الفكري والتي ترتبط تنظيميًا بمعايل الرئيس العام - 4
للهيئة أ.د/عبدالرمحن بن عبدالل السند حيث صدر أمره رقم)380266119( 
والوسائل  املهام  تنظيم  أجل  من  الدليل  هذا  بإنشاء  وتاريخ1438/7/27هـ 
الفكري،  لألمن  وحدة  إنشاء  رأسها  وعىل  الفكري  األمن  توفري  يف  املستخدمة 
الفكري  لألمن  عليا  جلنة  وتعيني  العالقة،  ذات  الرئاسة  إدارات  يف  منسق  وهلا 
يرأسها معاليه، وتضم يف عضويتها كبار املسؤولني يف الرئاسة العامة ونخبة من 

املستشارين الرشعيني واألكاديميني.
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املحور الثاين: العالقة بني مفهوم االنتامء الوطني واألمن الفكري وبني األمر باملعروف والنهي 
عن املنكر األمن والفكر واالنتمء الوطني واألمر باملعروف والنهي عن املنكر مصطلحات 
يف  عنها  الديث  يكثر  مصطلحات  أهم  العملية  واألمهية  العلمية  املتابعة  وفق  تشكل 
وقتنا املعارص. ونظرًا لالرتباط املباش واألثر املتبادل بني هذه املصطلحات ،كان هذا 
املوضوع أداة مهمة لتحليل عدد من اجلوانب هلذه املفاهيم وكيف تؤثر وتتأثر ببعضها 

ومن ثم كيف تنعكس عىل استقرار الواقع االجتمعي وأمنه وتنميته.

فيها  وازدادت  وتنوعت  الديث،  عرصنا  يف  الناس  حياة  طبيعة  تطور  فمع 
والتشويش،  االخرتاق  ماوالت  فيها  وتكاثرت  الفكري،  الغزو  وعنارص  وسائل 
ذلك  أكان  الوطني سواًء  باألمن  املوصلة لإلخالل  والعنارص  العوامل  فيها  وتعددت 
أو  االفراد  ُمستوى  عىل  واالستالب  اهليمنة  أو  التشويش  أو  االخرتاق  بمحاوالت 
املجتمعات؛ ووفقًا لذلك اعترب توفري األمن الفكري ألبناء الوطن والناشئة خصوصًا 
أفراد  مجيع  محاية  إىل  لتصل  املعارصة،  الدول  تنشدها  التي  والغايات  القائمة  قمة  عىل 
األفكار  مجيع  من  اإلسالمية  البلدان  يف  خاص  بشكل  والشباب  عام  بشكل  املجتمع 
املنحرفة والقيم الدخيلة اهلّدامة، بل إن توفري األمن املجتمعي يعد فريضة دينية وواجبًا 

شعيًا يف دائرة األمر باملعروف والنهي عن املنكر.

لقد استشعرت الرئاسة العامة من خالل اختصاصاهتا ومسؤولياهتا يف األمر 
ومفهوم  الفكري(  )األمن  مفهوم  بني  املشرتكة  العالقة  املنكر  عن  والنهي  باملعروف 
)االنتمء الوطني( ودرجة االرتباط بني املفهومني، إذا ما علمنا أن معنى )الفكر( يأخذ 
معنى )التفكري( أي إعمل العقل يف املعلوم للوصول إىل معرفة املجهول، أو إعمل العقل 
أي  للتفكري،  النظرية  الصيلة  أيضًا  يعني  أن  ويمكن  حلها،  إىل  للوصول  مشكلة  يف 
النظريات والرؤى والتصورات الذهنية الناجتة عن التفكري، والفكر كمرادف للتفكري 
أو كحصيلة له عامل حاسم بالنسبة لالنتمء الوطني، ذلك ألنه وسيلة لعالج مشكالت 
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كل  منها  تنطلق  التي  البداية  باعتباره  الوسيلة  فهو  الواسعة،  بدائرته  الوطني  األمن 
ماوالت حل مشكالت املجاالت األمنية املختلفة يف كل دولة، وهو العالج باعتباره 

رؤى وتصورات ومقرتحات تنفيذية تطرح ملواجهة تلك املشكالت عمليًا.

, من خالل حتديد طبيعة  فقد قدم الترشيع اإلسالمي أنموذجًا عمليًا لالنتمء 
العالقات التي تربط األفراد بعضهم بعضًا من جانب, وعالقتهم بالدولة من جانب آخر, 

باإلضافة إىل حتديد طبيعة مسؤوليات األفراد التي تفرضها هذه العالقات.

ويكن  وطنه،  من  جزء  بأنه  املواطن  شعور  بتنمية  يتحقق  االنتمء  تعزيز  إن 
وطاعته  ملؤسساته،  وتقدير  وعاداته،  بقيمه،  اعتناقه  خالل  من  هذا  ويظهر  الوالء،  له 
لوالة أمره، وألنظمته، ألن يف ذلك طاعة لل ولرسوله صىل الل عليه وسلم، ويظهر يف 
للنهوض  أحداثه ومشكالته، واستعداده  واندماجه يف  ثرواته ومقدراته،  مافظته عىل 
للفرد  الوطني  االنتمء  مظاهر  من  مهٌم  مظهر  الوطني(  )األمن  عىل  والفاظ  به، 
واملجتمع، فاملواطن يعيش عىل أرض هذا الوطن ويعمل عىل الفاظ عىل أمنه الفكري 
محاية  نحو  الالزمة  التدابري  باختاذ  االنتمء  هذا  ويتحقق   – واالقتصادي  واالجتمعي 
الفكر من االنحراف الذي يعد خطرًا وهاجسًا يف الوقت نفسه، ومن أهم اجلوانب التي 
متس األمن الوطني الشامل. ألن االنحراف بالفكر هو خمالفة ما جتمع عليه األمة سواًء 
كان دينيًا أو اجتمعيًا أو سياسيًا ، وهو بذلك قد يكون اختط طريقًا مغايرًا ملا تقوم عليه 

الدولة من معتقدات وأفكار.

باملعروف  باألمر  بمفهوم  السابقني  املفهومني  تصل  التي  الرابطة  حيث  ومن 
والنهي عن املنكر نجد أن األخري يقوم بوزن وضبط ترصفات املجتمع املسلم بشكل 
من  كغريمها  واالنتمء  الفكر  وألن  اإلسالمية،  الرشيعة  وتعاليم  يتوافق  بحيث  عام، 
أو  املجتمع  قيم  عن  واالنحراف  الشطط  من  حاالت  تعرتيم  البرشية  الترصفات 
االنفالت عنها متامًا فيعدان حينئذ أحد جماالت األمر والنهي بضوابطه وشوطه، ومن 

هنا تبدو العالقة بينَة ومباشة. 
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والريب أن الرئاسة العامة أدركت منذ وقت مبكر العالقة بني اجلرائم اإلرهابية 
والفكر حيث تشكلت هذه العالقة وبانت وأصبحت قابلة للبحث والدراسة من قبل 
املختصني، فحيث يكون الفكر مستقيًم، ومنسجًم مع الفطرة السوية ينعدم اإلرهاب، 
وحيث يكون الفكر منحرفًا أيًا كان هذا الفكر يكون اإلرهاب سائدًا ومنترشًا، وهلذا ال 

يمكن مقاومة اإلرهاب إال بمقاومة الفكر املنحرف.

فإذا كانت املظاهر اإلرهابية يف عامل اليوم من تفجري، وإرعاب بالقتل، والسلب، 
هي األعمل املادية لإلرهاب، فإن "اإلرهاب فكرًا" هو املقدمة األساسية هلذه املظاهر 
املادية، ذلك أن منفذيا يتعرضون إىل إرهاب فكري يف مواجهة من يراهم خصومًا له 
وأضدادًا، ، ويتعرضون إىل عملية طمس فكري تستهدف مسلمهتم العقدية، وعقليتهم 
الفكري  الرصاع  وافتعال  واملفاهيم  باملصطلحات  والتالعب  أصلها،  يف  املتسامة 
حوهلا والتشويش عىل عقول الناس والشباب خصوصًا ذكورًا وإناثًا، من خالل طرح 
الشبهات املشوشة التي تنتهي هبم إىل اختاذ مواقف سلبية، من كل من خيالفهم يف نظرهتم 
لألوضاع من حوهلم، وأسلوب تصحيحها، إن كانت فعاًل عىل خطأ بمقدار ما، سواًء 

كان هذا املخالف نظامًا سياسيًا، أو اجتاهًا فكريًا.

الل  "ريض  بكر  أيب  تقبال من وصية  أو  لفظًا  بالفكر  اإلرهاب  وتتجىل عالقة 
عنه" جليشه بقوله: ال تقتلوا امرأًة، وال صبيًّا، وال كبرًيا َهرًما، وال تقطعوا شَجًرا ُمثمًرا، 
ُبنهَّ عامًرا، وال َتعقرنهَّ شاًة وال بعرًيا إالهَّ ملأكلة، وال ُتغرُقنهَّ نخاًل وال حترقنهَّه، وال  وال خُترِّ

تغلل، وال جتُبن «1.

وما كان أبو بكر "ريض الل عنه" ليويص هبذه الوصية لوال أنه حيمل من الفكر 
ما يستقذر ويستقبح فعل نقيضها ، وله من القابلية ما يلفظها ويطرحها بعيدًا عن هنجه 
السيايس، وإدارته للتدافع البرشي، بخالف أناس حيملون من الفكر ما يدفعهم إىل فعل 

كثرية. وجوه  من  بكٍر  أيب  عن  هذا  ُرِوَي   :)320  /2( الفقيه  إرشاد  كتابه  يف  كثري  ابن  قال      )1( 
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ذلك ما دام حيقق مصلحة يروهنا أهم وأوىل بالتحقيق من غريها مهم كلفت ، من رضر 
وأذى للبرشية.

واألمن الفكري يف أظهر صوره: التزام، واعتدال، ووسطية وشعور باالنتمء 
إىل ثقافة األمة وقيمها، فضاًل أنه يعني فيم يعني إليه، محاية عقل اإلنسان وفكره، ورأيه 
يف إطار الثوابت األساسية، واملقاصد  املعتربة والقوق املرشوعة املنبثقة من اإلسالم 

عقيدة وشيعة. 

فالرئاسة العامة من خالل براجمها الوقائية والتوجيهية سخرت إمكاناهتا – يف 
ضوء اخلطط املرسومة هلا- إىل العناية بسالمة فكر الفرد وعقله وفهمه من االنحراف 
وتصوره  والدنيوية،  الدينية  لألمور  فهمه  يف  واالعتدال،  الوسطية،  عن  واخلروج 
للكون بم يؤول به إىل الغلو والتنطع، أو إىل االنحالل وااللاد، والعناية بتأصيل مبدأ 
السمع والطاعة وتعميق الوالء واالنتمء هلذه البالد املباركة ووالة أمرها، وإىل تصحيح 
وإعادهتا  االنتمء(  الوالء،  الوطنية،  املواطنة،  )الوطن،  مفهوم  عن  املغلوطة  املفاهيم 
الدين يف  إىل  االنتمء  بينها وبني  تناقض  أو  تعاُرض  هناك  فليس  الصحيح،  إىل نصاهبا 
الرؤية الرشعية؛ ألن منبعها وأساسها من االنتمء الديني، وتستمد قواعدها من الرشيعة 

اإلسالمية السمحاء.
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املحور الثالث:  اسرتاتيجية الرئاسة العامة يف تعزيز االنتامء الوطني و األمن الفكري

أقرت هذه االسرتاتيجية بموجب الربقية الواردة من صاحب السمو امللكي 
وزير  الوزراء  جملس  لرئيس  الثاين  النائب   – الل  رمحه   – العزيز  عبد  بن  نايف  األمري 
الداخلية ذات الرقم )3031( وتاريخ 1432/1/15هـ بناًء عىل ما رفعه الرئيس العام 
هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر برقم )31005174( وتاريخ 1431/2/2هـ.

الدراسات  لنتائج  اهليئة  توظيف  خالل  من  االسرتاتيجية  هذه  جاءت  وقد 
انبثقت منها اسرتاتيجية شاملة وجهت بوصلة عمل  والبحوث يف وضع أسس عامة 
الرئاسة ألعمل نوعية إجيابية تواجه اخللل الفكري املحتمل أو الادث بربامج متقدمة.

والتقى الفريق العلمي الذي أعد االسرتاتيجية بجهتني رئيستني مها:

اإلدارة العامة لألمن الفكري بوزارة الداخلية التي أسهمت بشكل فاعل بإحاطة - 1
فريق الرئاسة بكثري من األمور املهمة التي أعانت الفريق.

العلمية - 2 املنشأة  وهو  سعود  امللك  بجامعة  الفكري  لألمن  نايف  األمري  كريس 
التي  املؤمترات  و  املفصلية  العلمية  األعمل  من  كثريًا  احتضنت  التي  االعتبارية 

أثرت هذا املجال بشكل غري مسبوق. 

وقد جاءت هذه االسرتاتيجية يف ستة حماور:

املحور الرشعي.- 1

املحور العلمي.- 2

املحور األمني.- 3

املحور الثقايف و املجتمعي.- 4

املحور اإلعالمي.- 5
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املحور التدريبي و التأهييل.1- 6

وقد جاءت أهداف هذه االسرتاتيجية عىل النحو التايل:

حتصني املجتمع ضد األفكار اهلدامة التي تؤدي إىل االنحراف الفكري.- 1

ووجوب - 2 األمر  لوالة  ثم  ولرسوله  لل  الوالء  و  االنتمء  روح  غرس 
السمع و الطاعة هلم يف طاعة الل.

من - 3 أفئدهتم  ومط  املسلمني  قبلة  كوهنا  بحكم  اململكة  مكانة  تعزيز 
و  باملعروف  األمر  بشعرية  لقيامها  الدولة  شعية  عىل  التأكيد  خالل 

النهي عن املنكر.

أما عن أنشطة هذه االسرتاتيجية فهي مزيج من األنشطة اإلعالمية و امليدانية 
التي تعالج كال طريف االنحراف الفكري )اإلحلاد – التطرف و الغلو( ومن أمثلتها:

• الدولة 	 لكام  إعالمية  فالشات  عن  عبارة  التاريخ(  سجلها  )كلمت 
السعودية عرب تارخيها الطويل، متثل املوقف الرشعي من شعرية األمر 
الكم يف  و  الرشيعة  ثوابت  كثابت من  املنكر  النهي عن  و  باملعروف 

اململكة العربية السعودية.
• )ال، ما أقاموا فيكم الصالة( تأصيل لرشعية الدولة وويل األمر والرد 	

إبراز هذا الدور للهيئة يف أداء  عىل شبهات املشككني فيها من خالل 
هذه املهمة العظيمة.

• التي 	 النشاط موجه لألفكار اهلدامة  )من تشبه بقوم فهو منهم( وهذا 
تنقل املسلم عن هويته إىل التشبه بكل فكر وسلوك شاذ.2

طرح  عىل  االستعدادات  تقوم  1440/1439هـ  املايل  العام  هذا  ويف 
مرشوع برنامج توجيهي وقائي عىل طراز حديث يعتمد عىل استخدام 
)1(     ينظر التعريف باسرتاتيجية الرئاسة لتعزيز األمن الفكري ورقة عمل ضمن أوراق عمل ملتقى 

تعزيز األمن الفكري املنطلقات والوسائل   )بترصف(
)2(      ينظر مرشوع اخلطة االسرتاتيجية )حسبة()251/2( وما بعده
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العام  الرئيس  معايل  من  بتوجيه  الذكية  والتقنيات  الوسائل  أحدث 
للهيئة أ.د. عبدالرمحن السند حيمل اسم )اعتدال(، ويدف إىل: حتصني 
واألفكار  الزبية  التنظيمت  من  واملجتمع  العامة  الرئاسة  منسويب 
القائم  السعودية  العربية  اململكة  منهج  مع  تتعارض  التي  املنحرفة 
عىل منهج أهل السنة واجلمعة، وسيتم تدشينه قريبًا يف عموم مناطق 

اململكة.
األهداف التفصيلية للمرشوع: 

تعزيز منهج السلف الصالح يف نفوس أفراد املجتمع . - 1

املباركة - 2 البالد  هلذه  واالنتمء  الوالء  وتعميق  والطاعة  السمع  مبدأ  تأصيل 
ووالة أمرها .

وتعزيز - 3 السعودية،  العربية  باململكة  املعتربين  بالعلمء  الشباب  صلة  تقوية 
مرجعيتهم الرشعية كسمحة املفتي وأعضاء هيئة كبار العلمء .

املتطرفة، - 4 باألفكار  التأثر  املجتمع من  العامة وأفراد  الرئاسة  محاية منسويب 
والتنظيمت اإلرهابية، واجلمعات الزبية .

إبراز جهود اململكة العربية السعودية يف العناية بالدين اإلسالمي وخدمة قضاياه .- 5

االنتمء - 6 وتقوية  واالعتدال،  الوسطية  تعزيز  يف  العامة  الرئاسة  دور  إبراز 
للوطن.

راته ومكتسباته.- 7 تعزيز مسؤولية الفرد يف املحافظة عىل أمن الوطن، وُمقدهَّ

وسائل تنفيذ املرشوع : 

استضافة سمحة مفتي عام اململكة، وأعضاء هيئة كبار العلمء، والعلمء املعروفني - 1
بالتصدي لألفكار املتطرفة، والدفاع عن العقيدة والوطن، يف مارضات وندوات 

ولقاءات توجيهية ملنسويب الرئاسة العامة .

إنشاء موقع إلكرتوين حيمل اسم الربنامج )اعتدال( حيتوي عىل مجيع منتجات الربنامج - 2
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من كتب ومطويات ومقاالت وصوتيات ومرئيات، عرب بوابة الرئاسة العامة. 

نرش وبث الربامج والفعاليات واألنشطة ذات العالقة عرب حساب الرئاسة عىل - 3
موقع تويرت.

)اعتدال( حيتوي عىل مواد مقروءة - 4 الربنامج  إلكرتوين حيمل اسم  إنشاء تطبيق 
املتطرفة،  لألفكار  والتصدي  الوسطية  بتعزيز  يعنى  ومرئية،  ومسموعة 

والتنظيمت اإلرهابية، واجلمعات الزبية.

واألماكن - 5 الرياضية،  واألندية  واملدارس،  اجلامعات  يف  متنقلة  معارض  تنفيذ 
العامة، تعنى بتعزيز الوسطية والتصدي لألفكار املتطرفة، والتنظيمت اإلرهابية، 

واجلمعات الزبية. 

إنتاج أفالم ومقاطع قصرية مرئية وهادفة يف ذات املوضوع .- 6

االستفادة من أقوال العلمء وفتاواهم يف بيان خطر األفكار املتطرفة، والتنظيمت - 7
اإلرهابية، واجلمعات الزبية، بنرشها عرب وسائل التواصل االجتمعي .

طباعة وتوزيع كتب وفتاوى العلمء املعتربين، والرسائل العلمية، املتضمنة التحذير - 8
من األفكار املتطرفة والتنظيمت اإلرهابية واجلمعات الزبية والمية منها .

استثمر املناسبات العامة سواء كانت مناسبات وطنية، أو رياضية، أو اجتمعية، - 9
أو ثقافية وبث الرسائل اإلجيابية النافعة، واملفيدة؛ لتعزيز االنتمء الوطني.

عقد دورات تدريبية وورش عمل ملنسويب الرئاسة العامة تتعلق باألمن الفكري - 10
يف كافة مناطق اململكة كجانب وقائي وحتذيري من األفكار املتطرفة، والتنظيمت 

اإلرهابية، واجلمعات الزبية.

من - 11 وحتذيرهم  الوطني،  انتمئهم  لتعزيز  الشباب؛  مع  حوارية  جلسات  عقد 
من  نخبة  يقدمها  الزبية،  واجلمعات  اإلرهابية،  والتنظيمت  املتطرفة،  األفكار 
املختصني يف جمال األمن الفكري من منسويب الرئاسة العامة، ممن لديم القدرة 

عىل الوار، واإلقناع، وتتوفر فيهم سالمة املنهج . 

املحلية - 12 الصحف  يف  مقاالت  وكتابة  إذاعية،  وبرامج  تلفزيونية،  لقاءات  عقد 
الورقية، واإللكرتونية يف ذات املوضوع .
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املحور الرابع: مناشط الرئاسة العامة يف تعزيز االنتامء الوطني و األمن الفكري

االنتمء  تعزيز  يف  فاعل  بدور  يسهم  امليدان  يف  لألعضاء  الرئيس  النشاط  إن 
األمر  بشعرية  للقيام  األمر  ويل  عن  نائب  املبارك  اجلهاز  هذا  ألن  الفكري  واألمن 
باملعروف و النهي عن املنكر باإلضافة لصدور توجيهات معايل الرئيس العام لألعضاء 
بامليدان بتوجيه الناس وحثهم عىل االلتفاف حول والة األمر ووجوب السمع والطاعة 

هلم، والتحذير من الفكر الضال كم رصح بذلك املتحدث الرسمي للرئاسة1. 

ومناشط الرئاسة يف تعزيز االنتمء الوطني واألمن الفكري حتظى –بحمدالل- 
بدعم كبري ومستمر من الكومة الرشيدة، مما انعكس اجيابًا عىل الواقع امليداين، واألنشطة 
التوعوية والتوجيه بحيث تعدد وتوسعت الرئاسة العامة يف نطاق هذه املناشط إىل أن 
شملت كافة املستويات والفئات، من أجل حتقيق أعىل نسبة نجاح موضوعة هلا، ويمكن 

تقسيم هذه املناشط إىل أحد عرش جماالً:

أوالً: إصدار الكتب، مثل

ملعايل - 1 ونواقضها(  املسلمني  إلمام  الرشعية  البيعة  )وجوب  كتاب 
هليئة  العام  الرئيس  السند،  الل  عبد  بن  الرمحن  عبد  الدكتور:  األستاذ 

األمر باملعروف و النهي عن املنكر.

املنكر - 2 النهي عن  و  باملعروف  األمر  هليئة  العامة  الرئاسة  كتاب جهود 
يف اململكة العربية السعودية يف مكافحة اإلرهاب دراسة حتليلية، من 
د.عبدالل  للباحث:  بالرئاسة،  والدراسات  البحوث  مركز  إصدارات 

بن دجني السهيل.

من  أكثر  توزيعه  تم  ما  بلغ  واملسموعة:  املقروءة  التوعوية  الوسائل  ثانيًا: 
170000مادة توعوية مقروءة ومسموعة.

)1(  ينظر حساب الرئاسة العامة يف تويرت، وصحيفة عكاظ خرب منشور بتاريخ 1439/2/11هـ 
املوافق 2017/10/31م 
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ثالثًا: الدورات التدريبية وورش العمل واإليفاد
تـم عقد أحـد عرش دورة تدريبيـة وكانت موضوعاهتـا: )مهددات األمن - 

الفكري( و)الوار الفكري( و)تأثري وسائل اإلعالم يف تفكري وتوجهات 
املجتمـع( من إعداد اإلدارة العامـة للتطوير التابعة تنظيميًا لإلدارة العامة 

للموارد البرشية بالرئاسة العامة.
يعقـد برنامج تدريبي بشـكل دوري بعنوان)مكافحة اإلرهاب يف اإلطار - 

السـيايس والدويل( بالتعاون مع معهد األمري سـعود الفيصل –رمحه الل- 
للدراسات الدبلوماسية.

يعقـد برنامـج دوري بعنوان )تعزيـز األمن الفكري( بالتعـاون مع معهد - 
التدريب األمني بكلية امللك فهد األمنية.

يف كل عـام يوفد جمموعة من منسـويب الرئاسـة العامـة لاللتحاق بربنامج - 
)الدبلوم العايل يف األمن الفكري( الذي تقيمه كلية امللك فهد األمنية.

وبلغ جمموع املستفيدين من هذا املجال 315 مستفيدًا من منسويب الرئاسة العامة.- 
أقيمـت حلقـة نقاش بعنوان: مسـؤولية أعضـاء هيئة التدريـس يف تعزيز - 

االنتـمء الوطني بجامعة امللك فيصل باألحسـاء بالتعـاون مع هيئة األمر 
باملعروف والنهي عن املنكر يوم السبت املوافق 1433/1/15هـ.1

يقـوم مركـز البحـوث والدراسـات يف الوقت الـايل عىل دراسـة بعنوان - 
)مواقـع التواصـل االجتمعـي وأثرها يف الفكـر الضال وجهود الرئاسـة 
العامة يف الوقاية( وستعقد أربع ورش عمل حتضريية، بواقع ورشة مدهتا 
يوم واحد من كل اسـبوع بدًء من االسـبوع الثاين من شهر مجادى اآلخرة 

القادم -بإذن الل تعاىل.
)1(  موقـع جــامعــة امللـك فيصــل 

https://www.kfu.edu.sa/Sites/Print.aspx?url=http://www.kfu.edu.  
sa/ar/Lists/kfunews/dispform.aspx?id=1058
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رابعًا: امللتقيات واملؤمترات
امللتقـى اخلامـس ملديـري الفروع بالرئاسـة العامـة هليئة األمـر باملعروف - 

والنهـي عن املنكر بعنـوان" تعزيز األمن الفكري املنطلقات والوسـائل" 
املقـام باملنطقـة الرشقيـة خـالل الفـرتة 28-1432/12/29ه، ويدف 
اللقاء إىل تطوير وإثراء املعرفة يف جمال األمن الفكري كمقوم من مقومات 
األمـر باملعروف والنهي عن املنكر حيث يقـدم فيه عدد من أوراق العمل 
التـي تركز عـىل عالقة األمن الفكـري باألمر باملعروف النهـي عن املنكر 

واالسرتاتيجيات التي تنتهجها الرئاسة لتعزيزه.
وإثراء  تطوير  إىل  لالجتمع  العلمي  الربنامج  يدف  امللتقى:  أهداف  من 
باملعروف  األمر  مقومات  من  كمقوم  الفكري  األمن  جمال  يف  املعرفة 

والنهي عن املنكر. ويتفرع من ذلك األهداف التالية:
اإلسهام يف  تنمية ثقافة األمن الفكري واالهتمم به عىل كافة األصعدة.. 1

توظيفها . 2 يمكن  التي  والوسائل  املنطلقات  حول  علمية  أفكار  تقديم 
لتحقيق األمن الفكري.

اإلسهام يف وضع حلول عملية ملعاجلة لتعزيز األمن الفكري.. 3

اقرتاح دراسات ومشاريع وبرامج تعزز األمن الفكري.. 4

تبادل اخلربات مع متخصصني يف جمال األمن الفكري ونقلها للرئاسة . 5
عرب التدوين وجلسات الوار والنقاش.

وفيام ييل املحاور و العناوين املطروحة يف االجتامع: 

عنوان االجتمع/تعزيز األمن الفكري املنطلقات والوسائل
األمن الفكري وعالقته باألمر والنهي عن املنكراملحور األول

مفهوم األمن الفكري )رضورته وجماالته (
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عالقة األمر باملعروف والنهي عن املنكر باألمن الفكري
منطلقات الرئاسة يف تعزيز األمن الفكرياملحور الثاين

منطلقات الرئاسة الرشعية والنظامية يف تعزيز األمن الفكري
املنطلقات الرئاسة يف تعزيز األمن الفكري لفظ املصالح العليا

اسرتاتيجية الرئاسة لتعزيز األمن الفكرياملحور الثالث
التعريف باالسرتاتيجية الوطنية لتعزيز األمن الفكري
التعريف باسرتاتيجية الرئاسة لتعزيز األمن الفكري

وقد خرج االجتمع بستة أوراق عمل و العديد من التوصيات املهمة

التايل: -  املناطق  "ملتقيات لألمن الفكري" يف كلٍّ من  العام سبعة  الرئاسة  أقامت 
القصيم، الرياض-حوطة سدير، الرشقية، املدينة املنورة، حائل، جازان، الدود 

الشملية، وذلك خالل العامني 1437هـ - 1438هـ.

شاركت الرئاسة العامة يف مؤمتر اإلرهاب بني تطرف الفكر وفكر التطرف املنعقد - 
بتاريخ 12 - 15/ ربيع اآلخر/1431هـ  املنورة  باملدينة  يف اجلامعة اإلسالمية 

ببحثني علميني:

بحث بعنوان )الغلو يف الدين وجماوزة الوسطية( قدمه فضيلة وكيل الرئيس العام - 1
هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر-سابقًا أ.د/ إبراهيم بن سليمن اهلويمل.

لتقنية - 2 اليسء  االستخدام  عىل  وتأثرياته  الفكري  )الفراغ  بعنوان  بحث 
األمر  هليئة  العامة  الرئاسة  فرع  عام  مدير  قدمه  احلديثة(  االتصاالت 
باملعروف والنهي عن املنكر يف منطقة اجلوف املكلف – سابقًا - د. خلف 

بن عيل العنزي. 

أقام فرع الرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر بمكة املكرمة عدد - 
من املبادرات التوعوية للمشاركة يف ملتقى مكة الثقايف للعام الايل 1439هـ من 

ضمنها مبادرة: 
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اجلانب  يف  القدوة  مفهوم  تعزيز  إىل  وهتدف  وأخالقي"  قيمي  يعزز  الوطني  "والئي 
الديني والقيمي واألخالقي والفكري واالنتمء للوطن1.

خامسًا: املسابقات التوجيهية التي هتدف إىل غرس قيم األمن الفكري واالنتامء 
الوطني يف نفوس الناس

أقيمت خالل العام اهلجري )1438هـ( مسابقة توجيهية ملنسويب الرئاسة العامة 
الرئيس  تأليف معايل  ونواقضها" من  املسلمني  الرشعية إلمام  البيعة  "وجو	  كتاب  يف 
العام للهيئة أ.د. عبدالرمحن بن عبدالل السند، استفاد منها)7000( من منسويب الرئاسة.

سادسًا: الرتمجة إىل اللغة اإلنجليزية

املسلمني - 1 إلمام  الرشعية  البيعة  "وجو	  كتاب  برتمجة  الرئاسة  قامت 
ونواقضها" من تأليف معايل الرئيس العام للهيئة أ.د. عبدالرمحن بن عبدالل 

السند إىل اللغة اإلنجليزية.

تقوم الرئاسة العامة حاليًّا عىل مرشوع مجع خطب الرمني الرشيفني - 2
طباعتها  أجل  من  املنكر"  عن  النهي  و  باملعروف  "األمر  موضوع  يف 

وترمجتها لعدة لغات.

سابعًا: معارض وأجنحة األمن الفكري

معرض  يف  ملشاركتني  باإلضافة  ملتقيات  سبعة  العامة  الرئاسة  أقامت  حيث 
)سايتك( ، وأخرى باملعهد العلمي بالدرعية و املهرجان الوطني للرتاث و الثقافة باجلنادرية.

ثامنًا: اجللسات احلوارية

أقامت الرئاسة العامة )22( جلسة استفاد منها )4400(من الطالب و الطالبات.

تاسعًا: املحارضات العلمية

)1(    وكالـــة األنبـــاء السعوديــة واس  منشور بتاريخ19/3/1439 هـ املوافق 07/12/2017 
م.

http://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1695888
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أقامت الرئاسة العامة )31( مارضة استفاد منها )6400( من أفراد املجتمع.

الــعــامــة  ــات  ــالق ــع ــل ل ــة  ــام ــع ال اإلدارة  إســهــامــات  عــــــارشًا: 
الــوطــنــي ــري واالنـــتـــامء  ــك ــف ال ــــن  ــز األم ــزي ــع ت  واإلعــــــالم يف 
الرئاسة  رسالة  بتجسيد  ــالم  واإلع للعالقات  العامة  اإلدارة  تقوم          
اإلعالمية  املنافذ  عرب  الوطني  واالنتمء  الفكري  األمــن  بتعزيز  العامة 
التالية: املــجــاالت  يف  العناية  ــذه  ه وجتــســدت  عليها،  ــرشف  ت  التي 
1- اإلنتاج اإلعالمي، وهي عبارة عن سلسلة من إصدارات األمن الفكري من 

إنتاج املركز اإلعالمي باإلدارة ، وهي:  
اختطاف العقول- 
مكافحة اإلرهاب.- 
محاية الفكر.- 
املجتمع درع الوطن.- 

من  محلة  تنفيذ  وتم  املجال،  ذات  يف  فني  تصميم  ألحسن  مسابقة  إعداد  تم  كم 
التصاميم الفنية عرضت عىل بنرات وشاشات الشوارع، وكلها يف جماالت تعزيز 

األمن الفكري واالنتمء الوطني.

2- العالقات العامة، قامت اإلدارة بتخصيص جناح متخصص يف العناية باألمن الفكري 
يف معارضها التي تنفذها، وتعترب اإلدارة هذا اجلناح املخصص مكون ثابت يف معارضها. 

كم شاركت يف معارض متخصصة يف هذا املجال )معرض سايتك( بمدينة اخلرب.

األضواء  بتسليط  تعنى  التي  اإلعالمية  اخلطط  بإعداد  اإلدارة  قامت  اإلعالم،   -3
اإلعالمية عىل جهود الرئاسة يف جماالت تعزيز األمن الفكري واالنتمء الوطني، والتي 
نظمتها  والتي  الفكري  األمن  ملتقيات  تدشني  لفالت  اإلعالمية  التغطية  يف  جتلت 
العام يف مجيع  الرئيس  معايل  املناطق وحضور  أمراء  السمو  برعاية أصحاب  الرئاسة 

مناطق اململكة خالل العامني 1437هـ -1438هـ.

عنيت اإلدارة بتجسيد دور الرئاسة يف تعزيز األمن الفكري  4-اإلعالم اإللكرتوين، 
فكان  االجتمعي  التواصل  مواقع  يف  الرئاسة  حسابات  خالل  من  الوطني،  واالنتمء 
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واإللكرتونية.  الورقية  الصحف  وعرب  اإلخبارية  التغطيات  نرش  عرب   الظهور  ذلك 
واالستقرام ، والتليقرام ، والسناب ، والتويرت، واليوتيوب.

يف ختام هذه الورقة نود أن نشكر املعهد العايل لألمر باملعروف والنهي عن املنكر 
التنسيق  وحسن  للمؤمتر،  اإلعداد  يف  املتميز  اجلهد  هبذا  قيامه  عىل  القرى،  أم  بجامعة 
إذا عمل  الثواب واألجر، وأن جيعلنا وإياهم ممن  لنسأل الل أن جيزل هلم  والتواصل، 

عماًل أن يتقنه.

 

املراجع

صالح، جالل الدين: االرهاب الفكري

آل الشيخ، هيا: مكونات مفهوم األمن الفكري وأصوله

اجلحني، عيل بن فايز: رؤية اسرتاتيجية لتحقيق األمن الفكري واالجتمعي

الشقحاء، فهد بن حممد: األمن الوطني تصور شامل 

الرشيدة، خالد بن عبدالعزيز: األمن الفكري والوحدة الوطنية

السهيل، عبد اهلل دجني: جهود الرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف و النهي عن املنكر 
يف مكافحة اإلرهاب 

تعزيز األمن الفكري – املنطلقات و الوسائل- أوراق عمل االجتمع اخلامس ملديري الفروع



 

ورقة عمل بعنوان
)السبة ومواجهة االنحراف الفكري يف املجتمع(

األصول والتطبيقات

أ. د. عبدالل بن إبراهيم اللحيدان 
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
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 املقدمة
  المد لل والصالة والسالم عىل رسول الل وبعد:

  فـإن األمـر باملعـروف والنهي عن املنكر من شـعائر الدين ومـن هدي النبيني 
واملرسلني عليهم الصالة والسالم، والسبة وظيفة دينية وباب من أبواب هذه الشعرية 
الراسـخة يف شائع األنبياء، وقوام هذه الشـعرية وعمدها هو من يتوىل أمر السبة وهو 
مـا عرف يف املجتمع االسـالمي باملحتسـب. واملحتسـب له إسـهامه الفاعل يف صالح 
املجتمع واسـتقامته فكرا وسـلوكا ويف الرشع املطهر من التدابري الواقية من االنحراف 
يف الفكـر والسـلوك مـا هو بـني وظاهـر وإذا كان هذا من مسـؤولية كل مسـلم يف دفع 
املنكـر عمـال بقوله صـىل الل عليه وسـلم: ))من رأى منكـم منكرا فليغريه بيـده فان مل 
يسـتطع فبلسـانه فان مل يسـتطع فبقلبـه وذلك أضعف اإليـمن((، فان املحتسـب تتأكد 
عليه املسـؤولية وتعظم فهو املتعني عليه دفع املنكر وتغيريه. وهذا البحث يعنى بالتأكيد 
عىل مسـؤولية املحتسـب- أيًا كان موقعه ومسـمه واختصاصه- يف مواجهة االنحراف 
الفكري السيم يف هذا الوقت الذي تعددت فيه وسائل الدعوة اىل األفكار واالجتاهات 

املنحرفة وأساليبها وسيكون تقسيم البحث عىل النحو التايل:

املقدمة.
املبحث األول: املفهوم والدالالت للحسبة والفكر.

املبحث الثـاين: أصول السبة عىل االنحراف الفكري.
املبحث الثالث: تطبيقات السبة عىل االنحراف الفكري.

اخلامتة: وفيها النتائج والتوصيات.
وصىل الل عىل نبينا ممد وآله وسلم.
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املبحث األول:  املفهوم والدالالت للحسبة والفكر

املطلب األول
مفهوم السبة ووظيفتها

أوال: مفهوم احلسبة:

احلسبة لغة:
بالرجـوع إىل معاجم اللغة نجد يف لسـان العرب: "والسـبة مصدر احتسـابك 
األجر عىل الل، تقول: فعلته حسبة، واحتسب فيه احتسابا، واالحتساب: طلب األجر، 
واالسـم: السـبة بالكرس، وهو األجر، واحتسـب فالن ابنا له أو ابنة له إذا مات وهو 
كبري، وافرتط فرطا إذا مات له ولد صغري مل يبلغ اللم. وتأيت بمعنى التدبري واالكتفاء، 

أما الُسبة بضم الاء فهي سواد يرضب إىل المرة")1(. 
والسـبة تـأيت بمعنـى العدد قـال الطـربي يف تفسـريه: "ومنه قيل للقـوم الذين 

يكونون سواء يف حسبة أو عدد: هم سواء")2(. 
واالحتساب هو طلب األجر من الل، والسبة هي األجر واسم من االحتساب)3(.

الفرق بني احلسبة واالحتسا	:
مـن العلـمء والباحثني من جيعل السـبة واالحتسـاب بمعنى واحـد، ومنهم من 
يفرق بينهم وهو األصوب، وممن عني بالتفريق بينهم السنامي يف كتابه نصاب االحتساب 
حيث ذكر أن االحتسـاب لغة يطلق ملعنيني أحدمها: من العدد والسـاب ومنه قوله صىل 
الل عليه وسـلم: ))َمن َصام رمضاَن إيمنًا واحتسـابًا(()4( أي: صام وهو يؤمن بالل تعاىل 

)1(  لسان العرب، ابن منظور ج1 ص 314
)2(  انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تأليف: ممد بن جرير بن يزيد بن خالد الطربي أبو 

جعفر، دار النرش: دار الفكر بريوت 1405هـ ج30 ص 90
)3(  انظر كتاب الكليات، أبو البقاء الكفوي، مؤسسة الرسالة، دمشق، ط2، 1432هـ ص 47

)4(  رواه البخاري، كتاب اإليمن، باب صوم رمضان احتسابا من اإليمن، رقم الديث 38.
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ورسـوله ويعتد صومـه عند الل تعاىل والثاين: اإلنكار. والسـبة أيضـا بمعنيني أحدمها: 
بمعنى الساب، والثاين: التدبري يقال: فالن حسن السبة يف األمر، أي: حسن التدبري له.
قال: أما االحتسـاب فإنـه إن كان باملعنى األول وهو يتعدى بالباء فهو حيتسـب 
باألمـر باملعـروف والنهي عن املنكر عند الل أجرًا، فكأنـه من قبيل ختصيص العام، وإن 
كان بمعنى اإلنكار فهو من قبيل تسـمية املسـبب بالسبب؛ ألن اإلنكار عىل الغري سبب 
لألمر بإزالته وهو االحتسـاب ؛ ألن املعـروف إذا ترك فاألمر بإزالة تركه أمر باملعروف 
واملنكـر إذا فعـل فاألمر بإزالته هو النهي عن املنكر، وأما السـبة فإهنا إن كانت بمعنى 
السـاب فهو نظري األول من السـاب، وإن كانت بمعنى الثـاين فهو كذلك، وإن كان 
التدبري عاما ولكن أريد به تدبري خاص وهو تدبري إقامة الرشع فيم بني املسلمني وسمي 

به ألنه أحسن وجوه التدبري)1(.
احلسبة اصطالحا: 

السـبة واالحتسـاب ألفاظ شعية وردت يف كتب السـنة املطهـرة بمعان عدة، 
ففي الصحيحني أن النبي صىل الل عليه وسـلم قال: ))َمن َصام َرمضان إيمنًا واحتسابًا 

َم ِمن َذنبِه(()2( واالحتساب هنا بمعنى طلب األجر. ُغِفَر له ما تقدهَّ
ويف سـنن أيب داود عـن سـعيد بـن املسـيب ريض الل عنه قال: حـرض رجال من 

األنصار املوت، فقال: ))إين مدثكم حديثا ما أحدثكموه إال احتسابًا(()3(.
ويف سنن النسائي عن أيب هريرة ريض الل عنه أن رسول الل صىل الل عليه وسلم 
قال: ))َمن َتبَِع َجناَزة رجٍل مسـلٍم احتسـابًا فصىّل عليها ودفنها فله ِقرياطان وَمن صىّل 

عليها ثم َرجع قبَل أن ُتدفَن فإّنه َيرجع بقرياط من األجر(()4(.

)1(  انظر: نصاب االحتساب، السنامي، مكتبة الطالب اجلامعي، مكة املكرمة، ط1، 1406هـ 
ص 81- 83.

)2(  رواه البخاري، وتقدم خترجيه.
)3(  سنن أيب داود كتاب الصالة، باب ما جاء يف اهلدي يف امليش إىل الصالة، رقم الديث: 563.

)4(  رواه النسائي، كتاب اجلنائز، باب ثواب من صىل عىل جنازة، رقم الديث: 1994.
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وقـد بـّوب البخـاري يف صحيحه بابـًا ذكر فيه لفظ السـبة فقال: بـاب ما جاء 
أن األعـمل بالنية والسـبة ولكل امـرئ ما نوى فدخل فيه اإليـمن والوضوء والصالة 
والزكاة والج والصوم واألحكام، وقال الل تعاىل:) قل كل يعمل عىل شاكلته()1(: عىل 

نيته، نفقة الرجل عىل أهله حيتسبها صدقة، وقال: ولكن جهاد ونية.
ومن أقدم التعريفات التي وصلت إلينا عن السـبة تعريف املاوردي وهو أن السـبة: 

أمر باملعروف إذا ظهر تركه وهني عن املنكر إذا ظهر فعله)2(.
 وهذا التعريف منه جاء يف سياق الكالم عن الواليات الدينية يف كتاب األحكام 
السـلطانية والواليـات الدينيـة ولـذا فالتعريـف هنا من املـاوردي يبدو لوالية السـبة 
باعتبارهـا وظيفـة ختتص باألمر باملعـروف والنهي عن املنكر، ال االحتسـاب بمفهومه 
العام، وقد عرب عن الوظيفة ابن خلدون يف مقدمته حيث عرفها بأهنا وظيفة دينية حيث 
قال: "أما السبة فهي وظيفة دينية من باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر الذي هو 
فرض عىل القائم بأمور املسلمني، يعني لذلك من يراه أهال له فيتعني فرضه عليه، ويتخذ 
األعـوان عىل ذلـك، ويبحث عن املنكرات، ويعزر ويؤدب عـىل قدرها، وحيمل الناس 
عـىل املصالح العامة يف املدينـة، مثل املنع من املضايقة يف الطرقات، ومنع الملني وأهل 
السفن من اإلكثار يف المل والكم عىل أهل املباين املتداعية للسقوط هبدمها وإزالة ما 
يتوقع من رضرها عىل السابلة والرضب عىل أيدي املعلمني يف املكاتب وغريها يف اإلبالغ 
يف رضهبـم للصبيـان املتعلمـني، وال يتوقف حكمه عىل تنازع أو اسـتعداء بـل له النظر 
والكـم فيم يصل إىل علمه مـن ذلك ويرفع إليه، وليس له إمضـاء الكم يف الدعاوي 
مطلقـا، بل فيم يتعلـق بالغش والتدليس يف املعايش وغريهـا يف املكاييل واملوازين، وله 
أيضا محل املمطلني عىل اإلنصاف، وأمثال ذلك مما ليس فيه سـمع بينة وال إنفاذ حكم، 

)1(  )سورة اإلرساء آلية:84(.
البرصي  حبيب  بن  ممد  بن  عيل  السن  أبو  الدينية،  والواليات  السلطانية  األحكام  انظر:    )2(

البغدادي املاوردي، دار الكتب العلمية، بريوت، 1405هـ ص 270.



35 ورقة عمل بعنوان جهود الرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف و النهي عن املنكر يف تعزيز االنتامء الوطني واألمن الفكري

وكأهنا أحكام ينزه القايض عنها)1( لعمومها وسـهولة أغراضها، فتدفع إىل صاحب هذه 
الوظيفـة ليقـوم هبا فوضعها عىل ذلـك أن تكون خادمة ملنصب القضـاء، وقد كانت يف 
كثـري من الدول اإلسـالمية مثل العبيديني بمرص واملغـرب واألمويني باألندلس داخلة 
يف عمـوم واليـة القايض يويل فيها باختياره، ثم ملا انفردت وظيفة السـلطان عن اخلالفة 

وصار نظره عاما يف أمور السياسة اندرجت يف وظائف امللك وأفردت بالوالية")2(.
ويف ضوء ما تقدم يتبني أن السبة وظيفة دينية تتضمن الكم بني الناس والفصل 

بينهم، ولذا عّرفها ابن القيم بأهنا: الكم بني الناس فيم ال يتوقف عىل الدعوى)3(.
ويف جمال التطبيق أبرز العلمء رضورة السبة ومنزلتها بني الواليات اإلسالمية، 
فقـد ذكـر ممد بن أمحـد التجيبـي أن االحتسـاب أخو القضاء، وأن املحتسـب لسـان 

القايض، والاجة إليه رضورية)4(.
وقال عمر بن عثمن اجلرسـيفي: وديوان السـبة من أعظـم الدواوين، إذ حيتاج 
إىل كثري من القوانني وليس بعد خطة القضاء أشف من خطة السـبة؛ ألهنا من األمور 

الدينية وهي تشرتك مع خطة القضاء يف فصول كثرية)5(.
فصلة السـبة بالقضاء وثيقة، وقد عرفها ابن مجاعة بقوله: "السـبة: وحقيقتها 
األمـر باملعـروف والنهي عـن املنكر وكانت يف األزمان السـابقة فرعا مـن فروع القضاء 

قوله: ينزه القايض، لو قيل خيفف عن القايض مباشهتا لكان أوىل ؛ ألن السبة قام هبا أشف   )1(
خلق الل وهم الرسل صلوات الل وسالمه عليهم.

)2(  مقدمة ابن خلدون، ص 219 وص 225
ص  1423هـ  ط  القاهرة،  الديث،  دار  القيم،  ابن  الرشعية،  السياسة  يف  الكمية  الطرق    )3(

199
)4(  ثالث رسائل أندلسية يف آداب السبة واملحتسب إ. ليفي بروفنسال، مطبعة املعهد العلمي 

الفرنيس لآلثار الرشقية، القاهرة، 1955م ص 20
)5(  املرجع السابق، ص 119
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تارة، ومن جهة السـلطان تارة أخرى")1(. وهو تعريف فيه عموم فالسـبة كم تقدم جزء 
مـن األمر باملعـروف والنهي عن املنكر الذي هو أعم وأشـمل، ومن مزايا هذا التعريف 
أنه يبني لنا أن السبة جتمع -كم قال السقطي- بني النظر الرشعي والزجر السلطاين)2(.

ولذلك ارتبط مصطلح السـبة يف أول اسـتخدامه بالواليـة الدينية التي مهمتها 
األمـر باملعروف والنهـي عن املنكر وهو ملن تعني عليه ذلـك، وإن كان األمر باملعروف 
والنهي عن املنكر وهو شـعرية من شـعائر الدين وشـعبة من شعب اإليمن مطلوب من 
كل مسلم، للنصوص الواردة يف طلبه والرتغيب فيه، فهو هبذا أعم، والسبة جزء منه.
 ويقابل املحتسب يف ذلك املتطوع وهو من آحاد املسلمني ممن ليس له والية وقد 
ذكر املاوردي وأبو يعىل الفروق بينهم، وعنهم نقل من أتى بعدمها ممن كتب يف السبة.

فمصطلح السبة يف نظر الباحث ألصق بالوالية منها باإلنكار. فهي وظيفة دينية 
قائمة عىل نظر املحتسب، وهو حيكم يف مسائلها وقضاياها بم توجبه الرشيعة.

نشأة مصطلح احلسبة وعلم االحتسا	:
علم السـبة من العلوم الرشيفة التي عني هبـا العلمء بحثًا وتأليفًا، وقد يطلقون 
عليها خطة السـبة أو االحتسـاب، ومصطلح السـبة مصطلح قديـم، وقد ظهر لفظ 
السـبة كواليـة لألمر باملعـروف والنهي عـن املنكر يف عهـد اخلليفة العبـايس املنصور 
حيث ذكر ذلك ابن سـعد يف الطبقات عند ترمجة عاصم بن سليمن األحول حيث قال: 
"عاصـم بن سـليمن األحول ويكنى أبا عبـد الرمحن وكان موىل لبني متيـم وكان قاضيا 

باملدائـن يف خالفة أيب جعفر وكان عىل الكوفة عىل السـبة يف املكاييل واألوزان، وكان 
ثقة كثري الديث ومات سنة إحدى أو اثنتني وأربعني ومائة")3(.

وقد كان من قبل يطلق عىل املحتسـب: عامل السـوق فعن السـائب بن يزيد أنه قال: 

)1(  حترير األحكام يف تدبري أهل اإلسالم، ابن مجاعة، دار الثقافة، الدوحة، ط3 1408هـ 
)2(  آداب السبة، السقطي، معهد الدراسات املغربية، املغرب، 1931م ص 2.

)3(  الطبقات الكربى، ابن سعد، دار صادر، بريوت، بدون، ج 7 ص 256
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كنت عامال مع عبد الل بن عتبة عىل سوق املدينة يف زمان عمر بن اخلطاب ريض الل عنه )1(.
ومن هنا فاملحتسب كان يطلق عليه عامل السوق يف صدر اإلسالم ثم ظهر مصطلح 
املحتسب بعد ذلك يف الجاز والعراق والشام، يف حني أنه يف املغرب بقي مصطلح عامل 
السوق أو صاحب السوق أكثر استعمال وصنفت وفق ذلك بعض الكتب التي تعنى ببيان 
أحكام السوق مثل كتاب أحكام السوق ليحيى بن عمر الكناين األندليس ) ت: 289هـ(. 

ويالحظ يف هذا الكتاب أن املؤلف ال يعرب عن املحتسب إال بصاحب السوق.
وإذا كان املحتسـب يف تاريـخ االسـالم اختصاصاتـه فانـه ويِف ضـوء مـا تقـدم 
فاملحتسـب اْلَيْوَم كل جهة رسـمية أنيط هبا من قبل ويل األمر مهمة تغيري املنكر يف الفكر 

والسلوك يف األقوال واألفعال واهليئات.

املطلب الثاين: مفهوم الفكر وانحرافه 
الفرع األول: مفهوم الفكر

قـال ابـن فارس: "الفاء والـكاف والراء: تردد القلب يف الـيشء، يقال: تفكر إذا 
ردد قلبه معتربا"2.

ويِف لسان العرب: الفكر: إعمل اخلاطر يف اليشء ; قال سيبويه : وال جيمع الفكر 
وال العلـم وال النظر، قال: وقد حكى ابن دريـد يف مجعه أفكارا. والفكرة: كالفكر وقد 

فكر يف اليشء وأفكر فيه وتفكر بمعنى. ورجل فكري: كثري الفكر. والتفكر: التأمل. 
وقد شاع استخدام لفظة الفكر يف العرص الارض بدالالت خمتلفة واتصل بذلك 

مصطلحات مثل مفكر، وتفكري ونشأت اجتاهات فكرية ومذاهب فكرية. 
الفرع الثاين: االنحراف الفكري 

)1(  كتاب األم، الشافعي، ج4 ص 205
)2(  ابن فارس معجم مقاييس اللغة ج 4 ص446
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االنحراف يف اللغة يعني امليل ويِف لسان العرب انحرف: عدل وإذا مال اإلنسان 
عن يشء يقال حتّرف وانحرف.)1( 

ويِف معجـم مقاييـس اللغـة: االنحـراف عن اليشء يقـال انحرف عنـه ينحرف 
انحرافا وجرفته أنا عنه َاي عدلت به عنه)2(. 

ويقصد بانحراف الفكر ميله عن الرصاط املستقيم يف الفهم واالستدالل والكم 
ومن ثم يكون التطبيق مائال عن الرصاط املستقيم.

ومـرد االنحراف وسـببه يعود اىل ضعف اإليـمن أو عدمه وأسـبابه متعددة من 
أمههـا: اجلهل وهـو عدم العلم أو عـدم العمل بموجب العلم واهلوى سـبب رئيس يف 
انحـراف الفكـر وميله عن الطريق السـوي وقد جـاء التحذير منه يف القـرآن العظيم يف 
مواطـن عديـدة مثل قوله تعـاىل: [بل اتبع الذيـن ظلموا أهواءهم بغري علـم] وقوله: [
أفرأيـت مـن اختذ إهله هـواه] وقوله: [فإن مل يسـتجيبوا لك فاعلم إنـم يتبعون أهواءهم 

ومن أضل ممن اتبع هواه بغري هدى من الل.
 والتقليد كذلك سـبب رئيس النحراف الفكر وتعطيله ويِف القرآن العظيم عظة 
ودعـوة للتحـرر من التقليد والتحذير منه ومن قبل كان رد الق بسـببه كم قال تعاىل: [
وكذلـك ما أرسـلنا قبلك يف قرية من نذير اال قـال مرتفوها أنا وجدنا آباءنا عىل أمة وانا 
عىل آثارهم مقتدون] ودعا إىل التفكر فقال تعاىل: [قل إنم أعظكم بواحدة أن تقوموا لل 
مثنـى وفرادى ثم تتفكروا] اآلية وهذه األسـباب الثالثة قـد جتتمع يف واحد وقد يكون 

أحدها وهي آفة تقيض عىل الفرد واملجتمع ومن قبل حّذر منها العلمء كثريًا.
فاالنحـراف الفكري خطر عىل الديـن وخطر عىل الوطن وخطر عىل الياة وهو 

ينشأ من ضعف الفقه للمعاين واأللفاظ والقائق واالشياء أو عدمه.
وإن االنحراف يف السـلوك واالعتداء واإلفسـاد يف األوطان إنم يكون لعدم بناء 

)1(  ابن منظور، لسان العرب ج 9 ص 34
)2(  ابن فارس معجم مقاييس اللغة، ج 2 ص 42
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النفس بناء سليًم فبناء األوطان يبدأ أوال ببناء سليم للنفوس. وإنم تبنى النفوس بالفكر 
السليم املبني عىل الرصاط املستقيم. 

ويِف باب االنحراف يف جمال الغلو والتطرف نجد من أصول االنحراف اإلعراض 
عن نصوص التيسري والسمحة واالعتدال والقصد والتوسط، وعدم فهمها او إقصائها 

وتغييبها يف اخلطاب الديني. 
وتكمـن خطـورة االنحـراف الفكـري بـم يرتتـب عليه من سـلوك يـدم الدين 
واالخـالق وبـم يرتتب عليـه من حتريـف للحقائق واالحـداث واملواقـف وفهمها فهًم 
خاطئا واالنحراف الفكري يؤول اىل تعصب املرء لرأيه وخصومته بالباطل ودفعه للحق 
وإنـم يعصم منه التقوى والتمسـك بالسـنة كـم يف حديث العرباض بن سـارية 
ريض الل عنه قال: ))وعظنا رسـول الل صىل الل عليه وسـلم موعظة بليغة وجلت منها 
القلـوب، وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسـول الل! كأهنا موعظة مودع فأوصنا. قال: 
أوصيكم بتقوى الل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد؛ فإنه من يعش منكم فسريى 
اختالفًا كثريًا، فعليكم بسـنتي وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي، عضوا عليها 

بالنواجذ، وإياكم ومدثات األمور؛ فإن كل بدعة ضاللة((. 
وصور االنحراف الفكري ومظاهره وجماالته ليس هلا حرص بيد أننا يف هذا البحث نقترص عىل 

االنحراف يف الغلو والتطرف يف فهم الدين وتطبيقه وما ينبغي املحتسب أن يقوم به يف سبيل ذلك.
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املبحث الثان:   أصول احلسبة عىل االنحراف الفكري

املطلب األول: التدابري الواقية
يولد املرء عىل النيفية كم يف الديث: ))إين خلقت عبادي حنفاء((. 

ويولد عىل الفطرة السوية قال تعاىل: [فطرة الل التي فطر الناس عليها ال تبديل خللق الل] 
ويف الديث: ))كل مولود يولد عىل الفطرة فأبواه يودانه أو ينرصانه أو يمجسانه((.

وخيـرج املـرء إىل عامل األحيـاء ومعـه أدوات الفهم واإلدراك قـال تعاىل: ﴿والل 
أخرجكـم من ُبُطون أمهاتكم ال تعلمون شـيئا وجعل لكم السـمع واألبصار واألفئدة 

لعلكم تشكرون﴾. 
ويعيش يف كنف االرسة ثم دور التعليم مرورا باملسجد واجلامع بم يتشكل به العقل 
والسلوك وتصاغ به األفكار واملشاعر، ويِف هذا العرص اشرتكت وسائل االتصال بأنواعها 

يف هذه العملية بم ال خيفى أثره بل قد تكون هلا األولوية يف صناعة الفكر واالجتاهات.
ومـن أعظـم التدابري الواقيـة: حفظ الفطـرة وصيانتهـا وتكميلها فهـو من أهم 
املهـمت وأوجب الواجبـات وقد جاء يف الرشع املطهر تدابري حتفظ الرضورات اخلمس 
ومنهـا حفظ العقول ومحايتهـا ومن التدابري الواقية ما جـاء يف الرشع املطهر من حتصني 
األوالد وتعويذهـم وحفظهـم عن كل ما يذهب بعقوهلم حسـًا ومعنـًى، وتربيتهم عىل 
الصـالة وتعويدهـم عليها من سـن السـابعة عمـال بقول النبـي صىل الل عليه وسـلم: 

))مروا اوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع وارضبوهم عليها وهم أبناء عرش((. 
ولذلـك أثره العظيم عىل حفظ سـلوكهم وعاداهتم وحفـظ عقوهلم وأفكارهم. 

فالصالة طمأنينة للقلب فهي من أعظم الذكر لل: ﴿أال بذكر الل تطمئن القلوب﴾. 
وهي راحة للنفس والبدن وهي تنهى عن الفحشـاء واملنكر وتنفي اهللع واجلزع 
وتبعث عىل العطاء واجلود قال تعاىل: ﴿إن اإلنسـان خلق هلوعا إذا مسـه الرش جزوعا 

وإذا مسه اخلري منوًعا إال املصلني﴾.
ومـن التدابري الواقية: التدرج يف التعليم بصغار العلم قبل كباره والديث مع الناس بم 

تطيقه عقوهلم وأفهامهم فال يعلمون ويلقنون إال ما يفهمونه. 
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مـن التدابري الواقية: العلم التام بالدود الرشعية والفهم الدقيق لألحكام وبيان الالل 
والـرام ومعرفـة العقوبـات املرتتبة عـىل الوقوع فيم حـرم الل ففي ذلـك محاية للنفس 

وصيانة هلا عن الوقوع يف الرام.
 ومن التدابري الواقية: تعليم مكارم األخالق واآلداب والعمل هبا.

ومن التدابري الواقية: تعزيز املراقبة لل تعاىل واملحاسبة للنفس والتذكري هبا: 
قال تعاىل: ﴿يا أيا الذين آمنوا اتقوا الل ولتنظر نفس ما قدمت لَِغد﴾ اآلية. 

وقوله تعاىل: ﴿أمل يعلم بأن الل يرى﴾. 
وقوله تعاىل: ﴿واعلموا أن الل يعلم ما يف أنفسكم فاحذروه﴾. 

وقوله: ﴿وكان الل عىل كل يشء رقيبا﴾.

املطلب الثاين: مراتب االحتسا	 
مراتـب االحتسـاب بينها حديث النبـي صىل الل عليه وسـلم: ))من رأى منكم 

منكرا فليغريه بيده فإن مل يستط فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإليمن((. 
وهـذا الديـث أصل عظيم بني مراتب االحتسـاب بأنواعها سـلوكية كانـت أو فكرية 

علمية كانت أو عملية. 
إن انحراف الفكر نحو الغلو يف فهم حقائق الرشع بدأ منذ عرص الرسـالة كم يف 
حديث الثالثة الذين سـألوا عن عبادة النبي صىل الل عليه وسلم فتقالوها فأنكر عليهم 
النبي صىل الل عليه وسلم، وردهم إىل السنة وقال هلم: ))أما إين ألخشاكم لل وأتقاكم له 
ولكني أصوم وأفطر وأصيل وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني((.

ويف عهـد اخللفـاء الراشـدين ريض الل عنهـم كان انحـراف املرتديـن وكان انحراف 
الفرق من اخلوراج والرافضة فرد هؤالء عن انحرافهم باللسان وبالسنان وقوتلوا عىل ذلك.

وتتابع حفظ وصيانة الفكر بعد عهد اخللفاء وملا تفاقم أمر االنحراف الفكري يف عهد 
اخلليفـة العبـايس املهدي وظهر الزنادقة أنشـأ ديوانا لذلك لتتبع الزنادقـة قال الذهبي: وفيها 
يعني سنة ست وستني ومائة جد املهدي يف تتبع الزنادقة وإبادهتم والبحث عنهم يف اآلفاق.
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 وكان املحتسـب يف العـرص العبـايس عنايته الفائقة باالحتسـاب عىل االنحراف 
والُغلو والتطرف. 

لقـد توىل عامل السـوق يف صدر االسـالم مهمـة حفظ املجمتـع يف عقيدته ويِف 
سـلوكه ويِف معاملته ويبني ذلك الشـيزري ويقرره بقوله: "ولو شعت أن أذكر مجيع ما 
ينبغي للمحتسـب أن يفعله من أمور السـبة لطال الكتاب ومل يقع عليه حرص، ولكنى 
قد وضعت أصوال وقواعد يقيس عليها املحتسـب ما جيانسـها، ولعمرى إن الضابط ىف 
أمـور السـبة هو الرشع امُلطهر فكل مـا هنت الرشيعة عنه يكون مظـورًا، ووجب عىل 
املحتسـب إزالتـه واملنع من فعله، وما أباحته الرشيعة أقـره عىل ما هو عليه، وهلذا ذكرنا 
يف أّول الكتـاب أنـه حيب أن يكون املحتسـب فقيهـًا عاملا بأحكام الرشيعـة، ومتى كان 

املحتسب جاهاًل اختلفت عليه األمور، ووقع يف املحظور واملحذور". 
وقال يف هناية كتابه الرتبة: "ويتقّدم املحتسب اىل جريان كل مسجد باملواظبة عىل 
صالة اجلمعة. عند اآلذان، إلظهار معامل الدين وإشـهار شـعار اإلسـالم، سـيم يف هذا 
الزمـان لكثرة البـدع واختالف األهواء، وتنوع الباطنية، ومـا قد رصحوا به من تعطيل 
الرشيعة وإبطال أحكام اإلسالم؛ فيجب عىل كل مسلم إظهار أركان اإلسالم، وإشهار 

الرشيعة يف مقابلة ذلك، لتقوى عقائد العامة".
وهذا ُيبني عناية املحتسب بحفظ األمن الفكري يف املجتمع وصيانته من األقوال 

الفاسدة والعقائد الباطلة.
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املبحث الثالث: تطبيقات احلسبة عىل االنحراف الفكري 
يف العـرص الارض ال يمكن حـرص اجلهود التي تبذهلا جهات عديدة يف السـبة 
عـىل االنحـراف الفكري عىل النطاق املؤسـيس وعىل النطاق الفـردي كخطيب اجلمعة 
وامام املسجد وال بد من التاكيد عىل مسؤلية اجلهات العلمية كاجلامعات ودور التعليم 

ومؤسسات التوعية والتوجيه.
لقد أنشـئ مـن املراكز املتخصصة يف سـبيل حتقيـق األمن الفكري ومحايـة املجتمع 
السـعودي مـن التطـّرف والُغلـو وأعـرض عنـا لنموذجني مـن النـمذج االحتسـابية عىل 
االنحراف الفكري يف اململكة ومها مركز ممد بن ناسف للمناصحة ومركز الرب الفكرية

أوال: مركز حممد بن نايف للمناصحة 
 النشأة والتطور

املرحلة األوىل- النشأة 1427-1425
بنـاء عـىل توجيه صاحب السـمو امللكـي ويل العهد نائب رئيس جملـس الوزراء 
وزيـر الداخليـة األمري ممد بـن نايف بـرضورة انطالق برامـج املناصحة، تـم بتاريخ 
1425/5/1هــ املوافـق 2004/6/19م وضع األسـس العلمية والعملية لنشـاط (
جلـان املناصحـة( ملعاجلـة الفكـر املتطرف لـدى املوقوفني بنـاء عىل خمرجات دراسـتني 
عمليتـني أمنيتني لظاهرة اإلرهاب، وقـد بدأ العمل فعليًا بتاريـخ 1425/10/12هـ 

املوافق 2004/11/25م حتت إشاف ودعم مباش من وزارة الداخلية.
املرحلة الثانية- التأسيس 1428- 1430

صـدرت بتاريـخ 1427/10/12هــ املوافـق 2006/11/4م التوجيهـات 
الكريمة من صاحب السمو امللكي ويل العهد نائب رئيس جملس الوزراء وزير الداخلية 
األمـري ممـد بن نايف بتأسـيس مركـز ممد بن نايـف للمناصحة والرعايـة إىل جانب 

)جلان املناصحة(، لينطلق نشاط املركز بداية عام 1428هـ / 2007م.
املرحلة الثالثة- العمل املؤسيس ) 1431هـ (: 



يف عـام 1430هــ/2009م صدر أمر صاحب السـمو امللكـي ويل العهد نائب 
رئيس جملس الوزراء وزير الداخلية ممد بن نايف بإجراء دراسة علمية لتقويم مناشط 
املركـز، وعـىل ضـوء نتائج تلك الدراسـة تـم يف بداية عـام 1431هــ/2010مـ  رفع 
مسـتوى املركز إىل إدارة عامة بمسـمى )اإلدارة العامة ملركز ممد بن نايف للمناصحة 
والرعاية( ووضعت اللوائح املنظمة ألنشـطته واخلارطة التنظيمية وفق األسس العلمية 
واإلداريـة الديثة، وجرى االنتقال بأنشـطة املركز إىل )العمل املؤسـيس( الذي يواكب 
ظروف ومتطلبات املرحلة وانطلق كمؤسسة إصالحية، إنسانية متخصصة يف تصحيح 

املفاهيم وإعادة التأهيل والدمج االجتمعي.

األهداف اإلسرتاتيجية
- تعزيز األمن الفكري

- ترسيخ االعتدال الفكري واالنتمء الوطني
- البناء املعريف والسلوكي للمستفيدين

- تعزيز فرص اندماج املستفيدين يف املجتمع
- بناء املعرفة واملمرسة األفضل بقضايا التطرف الفكري

املرتكزات اإلسرتاتيجية
تقـوم اخلطـة االسـرتاتيجية للمركز عىل ثمنية مرتكزات أساسـية شـكلت اإلطار العام 

الذي تم من خالله بناءها وأيضًا يتم من خالله التنفيذ والتحسني، وتتمثل يف اآليت:
- االلتزام بمبادئ الرشيعة اإلسالمية.

- املواجهة الفكرية للتطرف.
- صيانة األمن الوطني.

- التكامل املجتمعي
- التعاون مع املنظمت الكومية وغري الكومية.

- التواكب مع املتغريات.
- عودة املستفيدين للحياة الطبيعية.
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- تعزيز املواجهة الدولية لظاهرة اإلرهاب. 
ويعـد مركز ممد بن نايف للمناصحة والرعاية مؤسسـة إصالحية تعنى بإعادة 
التأهيـل الفكـري، وفق طرق علمية منهجية متخصصة تسـتند إىل الرشيعة اإلسـالمية 
واملبـادئ اإلنسـانية، ويعمـل به جلـان استشـارية مسـتقلة، وله فرعان ومخس شـعب، 
ومرت نشـأته بثالث مراحل: أوالً جلان املناصحة، ثم مركز ممد بن نايف للمناصحة 
والرعايـة، وأخـريًا تم حتويلـه إىل إدارة عامة باسـم اإلدارة العامة ملركـز ممد بن نايف 

للمناصحة والرعاية

رؤية املركز 
الريادة يف عمليات املعاجلة الفكرية املعززة ملنظومة األمن الوطني وفق املنظوراإلسالمي 

واملبادئ اإلنسانية.

رسالته
إعادة التأهيل الفكري وتعزيز االنتمء الوطني ملن وقع يف الغلو والتطرف من خالل 
برامج علمية وعملية متخصصة، واإلسهام يف جهود وقاية املجتمع من األفكار املنحرفة 

ُيعـد مركز ممد بـن نايف للمناصحة والرعاية بيت خـربة دويل يف جمال املعاجلة 
الفكرية كونه الربنامج املتكامل والوحيد عىل املستوى العاملي الذي يتعامل بشكل فعيل 

مع قضايا اإلرهاب واملعاجلة الفكرية بشكل مهني

ثانيا: مركز احلر	 الفكرية
 وهو مركز عاملي يتبع وزارة الدفاع باململكة العربية السـعودية خيتص بمواجهة 
جذور التطّرف واإلرهاب وترسيخ مفاهيم الدين الق ويسعى ملواجهة جذور التطرف 
واإلرهاب املنسـوبة إىل اإلسـالم، ومالحقـة األيديولوجيات املتطرفة، وحتصني الشـباب 

حول العامل من التطرف عرب برامج وقائية وعالجية.
ويسعى املركز الذي يرأس جملس أمنائه ويل ويل العهد وزير الدفاع األمري ممد بن 
سلمن إىل حتقيق الريادة العاملية يف ماربة أفكار التطرف واإلرهاب، وتنظيم اجلهود املبذولة 
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يف مكافحة تلك األفكار، وتفويت الفرصة عىل التطرف واإلرهاب وقائيًا وعالجيًا.
ل ملشكلة التطرف، من خالل دراسة أسباب  ويدف إىل تكوين فهم عميق ومؤصهَّ
وكوامـن النزعـات املتطرفة، وفهـم األدوات واملنهجيـات التي تسـتخدمها اجلمعات 
املتطرفـة، وحتديـد الفئات املسـتهدفة مـن تلك اجلمعـات، وذلك بالتعـاون الفعال مع 

املؤسسات املحلية والعاملية.
كـم يدف إىل تطوير وبناء وتنفيذ خطط فاعلـة ملكافحة التطرف الفكري، بم يف 
ذلك تعزيز قيم االعتدال والتسـامح والوار والتفاهم، وإنشاء منصات علمية وفكرية 
وملتقيـات علميـة وكرايس بحثيـة، وعرض قيم ومبـادئ الدين الـق بخطاب يراعي 
تفـاوت املفاهيم والثقافات والضارات منسـجًم مع سـياقه العرصي، وعقد شاكات 

عاملية وتنظيم املؤمترات والندوات وحلقات النقاش.
ويعمل املركز عىل تقديم مبادرات فكرية للتحالف اإلسالمي العسكري ملحاربة 
اإلرهـاب، وكشـف األخطاء واملزاعم والشـبهات التي يروج هلـا التطرف واإلرهاب، 
وتقديـم مبادرات فكرية مماثلة جلهات ملية وخارجية، وتفكيك الوسـائل التي يسـعى 
اإلرهـاب مـن خالهلا السـتقطاب عنـارصه، ومالحقـة أيديولوجية التطـرف يف العامل 
االفـرتايض، ومواجهـة املواد اإلعالمية التي يبثها املتطرفـون بالطرح العلمي والفكري 

ل عىل الفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة. املؤصهَّ
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اخلامتة:
المد لل أوال وآخرا وظاهرا وباطنا والصالة والسالم عىل رسول الل وبعد

فقد خلصت من خالل ما تقدم اىل مجلة من النتائج منها: 
تقرير معنى السبة واالحتساب وبيان عناية العلمء بوالية السبة 

التأكيد عىل أمهية العناية باملصطلحات وحتريرها حتريرا علميا 
االنحراف الفكري تتعدد صوره وجماالته ووسائله وأدواته 

التأكيـد عـىل أمهية التدابـري الواقية من االنحـراف الفكري فهي الـدرع الواقي للعقول 
واألفكار يف املجتمع

التاكيد عىل وظيفة السـبة وعمل املحتسـب يف حفظ الرضورات ومنها العقل وعنايته 
عرب التاريخ بذلك

عناية اململكة العربية السعودية عرب مؤسساهتا املتعددة باألمن الفكري 
عناية اململكة بإنشاء املراكز املتخصص التي هتدف اىل معاجلة الغلو والتطرف وحتقيق األمن 





ورقة عمل بعنوان 
مسامهة كرايس البحث يف تعزيز قيم االنتامء الوطني واألمن الفكري كريس امللك عبد 

اهلل بن عبد العزيز للحسبة وتطبيقاهتا املعارصة )أنموذجًا(

بجامعة امللك سعود
أ.د. سليامن بن قاسم بن حممد العيد

مرشف كريس امللك عبد اهلل بن عبد العزيز
للحسبة وتطبيقاهتا املعارصة 
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ملخص ورقة العمل

      هذه الورقة والتي بعنوان )مسامهة كرايس البحث يف تعزيز قيم االنتمء الوطني 
املعارصة  وتطبيقاهتا  للحسبة  العزيز  عبد  بن  الل  عبد  امللك  -كريس  الفكري  واألمن 
أنموذجًا( تناولت أوالً الديث عن أمهية السبة يف الرشيعة اإلسالمية وفق ما جاءت 
به األدلة من القرآن والسنة، ثم بيان أمهية االنتمء الوطني واألمن الفكري، ثم تناولت 
ثم  عام،  بشكل  هبا  بالتعريف  وذلك  البحثية  الكرايس  عن  الديث  ذلك  بعد  الورقة 
بجامعة  املعارصة  وتطبيقاهتا  للحسبة  عبدالعزيز  بن  عبدالل  امللك  بكريس  التعريف 
امللك سعود، ثم جاء بعد ذلك الديث عن مسامهة كريس امللك عبدالل بن عبدالعزيز 
للحسبة وتطبيقاهتا املعارصة يف تعزيز االنتمء الوطني واألمن الفكري، وذلك من خالل 
الديث عن بعض الفعاليات واملناشط التي نفذها الكريس ذات العالقة بتعزيز االنتمء 
العربية  اململكة  يف  للحسبة  املعارصة  التطبيقات  مؤمتر  مثل  الفكري،  واألمن  الوطني 
شاكة   – الشامل  األمن  ندوة  وكذلك  عمل،  وأوراق  أبحاث  من  فيه  وما  السعودية 

وتكامل، وبعض املناشط األخرى، واألبحاث والكتب التي أصدرها الكريس.    
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
املقدمة

إن المد لل نحمد ونستعينه، ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالل من شور أنفسنا، 
من يده الل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال الل وحده ال 
شيك له، وأشهد أن ممد عبده ورسوله، صىل الل عليه وعىل آله وأصحابه، وسلم 

ا بعد: تسليًم كثريًا، أمهَّ

 فإن أعظم نعم الل  علينا أن جعلنا مسلمني ، ومن أمة سيد املرسلني ، خري أمة 
أخرجـت للنـاس، يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر، كم قـال الل : ﴿ُكنُْتْم َخرْيَ ُأّمٍة 
ُأْخِرَجْت لِلنّاِس َتْأُمُروَن بِامْلَْعُروِف َوَتنَْهْوَن َعِن امْلُنَْكِر َوُتْؤِمنُوَن بِاللّ﴾ ]آل عمران: 110[ 
، والشـك أنهَّ هذه الشـعرية املباركة – السـبة - حتقق العديد من املنافع للفرد واملجتمع 
والوطن، ومن أبرز ما حتققه هذه الشـعرية اإلسالمية املباركة أمن املجتمع يف كل جوانبه، 
ومـن جوانـب األمـن : األمن الفكري، ولـذا فقد أحسـن املعهد العايل لألمـر باملعروف 
والنهي عن املنكر بجامعة أم القرى بتنظيم هذه الفعالية املباركة )املؤمتر العلمي للحسبة–
انتـمء وطني وأمـن فكري(، وإنهَّ كريس امللك عبد الل بن عبد العزيز للحسـبة وتطبيقاهتا 
املعارصة بجامعة امللك سعود ينتهز هذه الفرصة للمشاركة بورقة عمل بعنوان: )مسامهة 
كريس امللك عبد الل بن عبدالعزيز للحسـبة وتطبيقاهتا املعارصة يف تعزيز االنتمء الوطني 
واألمـن الفكـري( سـائلني الل  التوفيق والسـداد، وأن جيعـل هذا املؤمتر مبـاركًا عىل 

الوطن واملواطنني، وصىل الل وسلم عىل نبينا ممد وعىل آله وصحبه أمجعني. 

املرشف عىل الكريس
أ.د. سليامن بن قاسم العيد
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مكانة احلسبة يف اإلسالم
يدف اإلسـالم إىل خلق جمتمع آمن مسـتقر تسوده املحبة وجيتمع أفراده يف التعاون 
عىل الرب والتقوى، حتى يتمكن اجلميع من القيام بواجب اخلالفة يف األرض وحتقيق الغاية 
ْنَس  نهَّ َواإْلِ األساسية من خلق اإلنسان وهي عبادة الل ، كم قال تعاىل: ﴿ َوَما َخَلْقُت اجْلِ
إاِلهَّ لَِيْعُبُدوِن ﴾ ]الذاريات: 56[؛ وألنهَّ الناس متاجون دائًم إىل نظام يسريون عىل هديه، 
ر الناس  وسلطة حترص عىل حتقيق هذا النظام يف حياة الناس، لزم أن يكون هناك من ُيذكِّ
بذلك وُيتابع التزامهم به، ومن هنا جاءت أمهية السبة وهي األمر باملعروف والنهي عن 
املنكر)1(، ولقد جاءت الرشيعة اإلسـالمية بتحصيل املصالح وتكميلها، وتعطيل املفاسد 
وتقليلها)2(، وجاء القرآن الكريم والسـنة النبوية املطهرة ببيان فضل هذه الشـعرية وجزاء 
أهلهـا، كـم جاء بالتحذير مـن التهاون هبا وعاقبـة تركها، وأما يف فضلهـا فقد جعلها الل 
ة حيث قـال : ﴿ُكنُْتْم َخرْيَ ُأّمـٍة ُأْخِرَجْت لِلنّـاِس َتْأُمُروَن   سـببًا يف خرييـة هـذه األمهَّ
بِامْلَْعـُروِف َوَتنَْهْوَن َعـِن امْلُنَْكِر َوُتْؤِمنُوَن بِاللّ﴾ ]آل عمـران: 110[، قال جماهد: ))}ُكنُْتْم 
َخـرْيَ ُاّمـٍة ُاْخِرَجـْت لِلنّاِس{ عىل الرشائط املذكـورة يف اآليـة(( )3(، والرشائط املذكورة يف 
اآليـة هي األمـر باملعروف والنهي عن املنكر ، واإليمن بـالل ، وعىل قول جماهد: كنتم 
خرَي أّمٍة إذ كنتم تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر، وقيل: إنم صارت أمة ممد  خري 
أّمٍة؛ ألنهَّ املسـلمني منهم أكثر، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر فيهم أْفَشـى، ويف هذه 
اآليـة مدح هذه األّمة ما أقاموا ذلك واتصفوا بـه، فإذا تركوا التغيري وَتواَطؤوا عىل املنكر 

زال عنهم اسم املدح ولقهم اسم الّذّم، وكان ذلك سببًا هلالكهم)4(.

ة، فقد  وكم أنهَّ األمر باملعروف والنهي عن املنكر جعله الل  سببًا خلريية هذه األمهَّ
)1(  كم جاء يف تعريف السبة عند املاوردي وأيب يعيل الفراء أهنا: )أمر باملعروف إذا ظهر تركه، 
الدينية، أليب السن عيل بن  السلطانية والواليات  إذا ظهر فعله( األحكام  املنكر  وهني عن 

ممد املاوردي، ص349، واألحكام السلطانية للقايض أيب يعىل، ص284.  
)2(  مفهوم السبة يف اإلسالم، عبد الرمحن بن معال اللوحيق، موقع األلوكة:
http://www.alukah.net/web/lwaiheq/0/96658

)3(  القرطبي، اجلامع ألحكام القرآن 170/4.  
)4(  انظر: املرجع السابق 172-171/4.   



55 ورقة عمل بعنوان جهود الرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف و النهي عن املنكر يف تعزيز االنتامء الوطني واألمن الفكري

جعله أيضًا سـببًا للفالح ملـن قام به، كم يف قوله :﴿َوْلَتُكن ّمنُْكْم ُأّمـٌة َيْدُعوَن إىَِل اخْلرَْيِ 
َوَيْأُمـُروَن بِامْلَْعـُروِف َوَينَْهْوَن َعِن امْلُنَْكـِر َوُأْوَلـَِئَك ُهُم امْلُْفِلُحـوَن ﴾ ]آل عمران: 104[، 
والفالح مكسب عظيم لإلنسان فهو الفوز باملطلوب، والنجاة من املرهوب فالح يف الدنيا 
وفـالح يف اآلخـرة، فالح يف الدنيا بالياة الطيبة، بم فيها من سـعة الرزق، وصحة البدن، 
وأمـن يف الوطن، وصالح يف األهـل والولد، وغري ذلك الكثري من جوانب الياة الطيبة، 
وفوق ذلك كله الفالح باآلخرة بالفوز بجنة عرضها السـموات واألرض، ورضوان من 
الل ، ولذة النظر إىل وجهه الكريم ، ومع ذلك النجاة من العذاب األليم، فيا له من 

فضل عظيم حيصل عليه اإلنسان بقيامه باألمر باملعروف والنهي عن املنكر . 
واألمـر باملعـروف والنهي عن املنكر مـن أخص صفات النبي  التـي ُوصف هبا يف 
الكتب املتقدمة، كم يف قوله : ﴿اّلِذيَن َيّتبُِعوَن الّرُسـوَل النّبِّي االُّمّي اّلِذي جَيُِدوَنُه َمْكُتوبًا 
ِعنَدُهْم يِف الّتْوَراِة َواإِلْنِجيِل َيْأُمُرُهم بِامْلَْعُروِف َوَينَْهاُهْم َعِن امْلُنَْكِر... ﴾ ]األعراف: 157[. 
ويف املقابـل فإنه قد وردت اللعنة يف كتـاب الل  عىل قوم تركوا األمر باملعروف 
﴿ : عن الذين كفروا من بنـي إرسائيل حني قال  والنهـي عن املنكر، كـم ذكر الل
اِئيَل َعىَلَ لَِسـاِن داوَد َوِعيَسـى اْبِن َمْرَيـَم َذلَِك بَِم َعَصْوا  ُلِعـَن اّلِذيـَن َكَفُروْا ِمن َبنَِي إرِْسَ
ّوَكاُنـوْا َيْعَتـُدوَن *  َكاُنوْا الَ َيَتنَاَهـْوَن َعن ّمنَكٍر َفَعُلوُه َلبِْئَس َما َكاُنـوْا َيْفَعُلوَن﴾ ]املائدة 

 .]79-78
 ، كـم أنهَّ تـرك األمر باملعروف والنهي عن املنكر سـبٌب يف التعرض لعقاب الل
وهـذا العقـاب ربم كان عامـًا، كم يف حديث أيب بكـر الصديق : يا أيـا الناس إنكم 
ن َضلهَّ إَِذا اْهَتَدْيُتْم﴾  ُكْم مهَّ ِذيَن آَمنُوْا َعَلْيُكْم َأْنُفَسُكْم الَ َيرُضُّ َا الهَّ تقرؤون هذه اآلية: ﴿ياَأيُّ
]املائدة: 105[ إىل آخر اآلية، وإنكم تضعوهنا عىل غري موضعها، وإين سـمعت رسـول 

الل  يقول: »إنهَّ الناس إذا رأوا املنكر وال يغريوه أوشك الل أن يعمهم بعقابه«)1(. 
وقال عمر بن عبد العزيز )رمحه الل(: )كان ُيقال: إنهَّ الل  ال يعذب العامة بذنب 

)1(  مسند اإلمام أمحد، 1/ 178، رقم )1(، وقال املحقق شعيب األرنؤوط: )إسناده صحيح عىل 
شط الشيخني(. 
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اخلاصة، ولكن إذا عمل املنكر جهارًا استحقوا كلهم العقوبة()1( . 
ومـن اآلثار العظيمة لألمر باملعروف والنهي عـن املنكر الفاظ عىل معامل الدين، 
وظهـور الطاعـات واختفـاء املعـايص واملنكرات، ولكـن عندما يفقد األمـر باملعروف 
والنهـي عـن املنكر أو يضعف يف أي جمتمع، فإن معامل الدين تندرس شـيئًا فشـيئًا فتقل 
مظاهـر الطاعـات أو ختتفي، ومن ثم ينشـأ الناشـئة يف هـذا املجتمع عىل عـدم معرفتها 

واجلهل هبا. 
واختفاء مظاهر الدين يف املجتمع، وفشـو املنكرات فيه هو غربة الدين التي أشـار 
إليها رسـول الل  كم يف صحيح مسـلم من حديث أيب هريرة  قال : قال رسول الل 

: )بدأ اإلسالم غريبًا وسيعود كم بدأ غريبًا فطوبى للغرباء()2(.   
وواليـة السـبة إنهَّم ُجعلت إلصالح دين اخللق الذي متـى فاهتم خرسوا خرسانًا 
مبينًا، ومل ينفعهم ما نعموا به يف الدنيا، وإلصالح ما ال يقوم الدين إال به من أمر دينهم، 
والرشيعـة إنِّـم جاءت بأحـكام حتفظ عىل النـاس الكليـات اخلمس أو املصالـح العليا 
اخلمـس وهـى: الدين، والنفس، والعقل، والنسـل، واملـال، وكل األحكام الرشعية يف 
هذا اخلصوص إنهَّم هي أوامر ونواهي للحفاظ عىل هذه الكليات، والسـبة إنهَّم تسـعى 

للتحقق من تطبيق هذه األوامر وااللتزام بالنواهي)3(.

أمهية املواطنة:
       االنتـمء الوطنـي أو املواطنـة بمصطلـح آخـر تعني: االنتمء إىل أمـة أو وطن، 
ويعني ذلك اجلنسـية، وتسبغ املواطنة حقوًقا وواجبات معينة عىل املواطنني تشمل حق 
التصويـت وشـغل الوظائف العامـة، وواجبات تنـاط باملواطنني مثل دفـع الرضائب، 

والدفاع عن وطنهم.

)1(  موطأ اإلمام مالك، 5/ 1443، رقم )23(، والزهد البن املبارك، 1/ 476، رقم )1351(، 
وشعب اإليمن للبيهقي: 10/ 80، رقم )7197(.

)2(  صحيح مسلم، 1/ 30، رقم )145(.  
)3(  مفهوم السبة يف اإلسالم: عبد الرمحن بن معال اللوحيق: موقع األلوكة: 

http://www.alukah.net/web/lwaiheq/0/96658
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   ولقد أرسـى اإلسـالم مفهوم املواطنة حيث تشـري الصحيفة التي كتبها الرسول 
 عندما قدم املدينة املنورة، والتي تعد أول دستور يف اإلسالم، فقد حددت الصحيفة 
العالقـة بني سـكان املدينـة املنورة من املسـلمني وغريهم مـن اليهـود، وبينت القوق 
والواجبـات، وحققت هلم العدل واملسـاواة، وهبـذا يتضح أنهَّ اإلسـالم ُيؤيد مبدأ حق 
املواطنـة وما يبنـى عليها من حقـوق وواجبات، وهـو حيقق املصلحة للفـرد واملجتمع 

ولألمة، وال يرتتب عليه مفاسد)1(.
   واالنتـمء الوطني القيقي الذي ينشـده اإلسـالم أن يكون الفـرد عنرصًا نافعًا 
يف جمتمعـه متعاونًا مع غريه، ملا فيه صالح ذلك الوطن حتقيقًا لقوله :﴿َوَتعاَوُنوا َعىَل 
ْثِم َواْلُعْدوان﴾ ]املائدة: 2[، كافًا شه عن غريه لقوله  اْلـرِبِّ َوالتهَّْقـوى َوال َتعاَوُنوا َعىَل اإْلِ
: »املسـلم من سـلم املسلمون من لسـانه ويده«)2(، مؤديًا لقوق إخوانه املسلمني يف 
ذلك الوطن، لقوله : »حق املسلم عىل املسلم ست« قيل: ما هن يا رسول الل؟، قال: 
»إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد 
الل فشمته، وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه«)3(، ومما يتميز به االنتمء الوطني القيقي 

عدة أمور، منها: 
ِذيَن آَمنُوا َأطِيُعوا - 1 َا الهَّ السمع والطاعة لويل األمر، لقوله قوله :﴿َيا َأيُّ

ُسوَل َوُأويِل اأْلَْمِر ِمنُْكْم﴾]النساء، 59[، وهذه الطاعة  اللهََّ َوَأطِيُعوا الرهَّ
: »السمُع والطاعُة  ، لقوله  يشرتط أن تكون يف غري معصية الل 
عىل املرِء املسلِم فيم أحبهَّ و َكِره ما مل يؤمَر بمعصيٍة فإذا ُأِمَر بمعصيٍة 

فال سمَع وال طاعَة«)4(. 
لزوم اجلمعة والبعد عن الفرقة، فإن اجلمعة رمحة والفرقة عذاب، ولذا - 2

من  وحتذر  االجتمع،  هذا  عىل  تؤكد  الرشعية  النصوص  جاءت  فقد 

)1(  انظر: الفقه امليرس، عبد الل الطيار 108/13. 
)2(  صحيح البخاري: 1/ 11، رقم )10(، وصحيح مسلم، 1/ 65، رقم )41(.

)3(  صحيح مسلم، 4/ 1705، رقم )2162(.
)4(  صحيح البخاري: 9/ 63، رقم )7144(.



ورقة عمل بعنوان جهود الرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف و النهي عن املنكر يف تعزيز االنتامء الوطني واألمن الفكري58

ابن عباس )ريض الل عنهم( عن  الفرقة، واخلروج عن اجلمعة، فعن 
ُه َمْن  النبي ، قال: »َمْن َرَأى ِمْن َأِمرِيِه َشْيًئا َيْكَرُهُه َفْلَيْصرِبْ َعَلْيِه َفإِنهَّ

ا َفَمَت، إاِلهَّ َماَت ِميَتًة َجاِهِليهًَّة«1.  َفاَرَق اجلََمَعَة ِشرْبً
 صيانة األموال واملصالح العامة للوطن، فقد شدد الرشع املطهر عىل 3- 

ذلك فعىل سبيل املثال حذر من الغلول، حينم رمي رجل بسهم، فكان 
فيه حتفه، فقلنا: هنيئا له الشهادة يا رسول الل، قال رسول الل : »كال 
والذي نفس ممد بيده، إن الشملة لتلتهب عليه نارًا أخذها من الغنائم 
يوم خيرب مل تصبها املقاسم«، قال: ففزع الناس، فجاء رجل برشاك أو 
 : الل  رسول  فقال  خيرب،  يوم  أصبت  الل،  رسول  يا  فقال:  شاكني 
»شاك من نار أو شاكان من نار«)2(، ويف رعاية املصالح العامة روى 
أبو هريرة  أنهَّ رسول الل  قال: »اتقوا اللعانني« قالوا: وما اللعانان 

يا رسول الل؟ قال: »الذي يتخىل يف طريق الناس، أو يف ظلهم«)3(. 
  البعد عن اإلحداث يف الوطن أو إيواء املحدثني، فعن عيل بن أيب طالب 4- 

 قال: »ما عندنا كتاب نقرؤه إال كتاب الل غري هذه الصحيفة، قال: 
وفيها:  قال:  اإلبل،  وأسنان  اجلراحات  من  أشياء  فيها  فإذا  فأخرجها، 
»املدينة حرم ما بني عري إىل ثور، فمن أحدث فيها حدثًا، أو آوى مدثًا، 
فعليه لعنة الل واملالئكة والناس أمجعني، ال يقبل منه يوم القيامة رصف 
واملالئكة  الل  لعنة  فعليه  مواليه،  إذن  بغري  قومًا  واىل  ومن  عدل،  وال 
والناس أمجعني، ال يقبل منه يوم القيامة رصف وال عدل، وذمة املسلمني 
واملالئكة  الل  لعنة  فعليه  مسلًم  أخفر  فمن  أدناهم،  هبا  يسعى  واحدة، 

والناس أمجعني، ال يقبل منه يوم القيامة رصف وال عدل«)4(. 

)1(  صحيح البخاري، 9/ 47، رقم )7054(، وصحيح مسلم، 3/ 1477، رقم )1849(.
)2(  صحيح البخاري، 8/ 143، رقم )6707(، وصحيح مسلم، 1/ 108، رقم )115(.

)3(  صحيح مسلم، 1/ 226، رقم )269(.
)4(  صحيح البخاري، 8/ 154، رقم )6755(.
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 وما ذكر من مزايا االنتمء الوطني القيق إنم هو من باب التمثيل ال الرص، وإال 
فغريه الكثري.

أمهية األمن الفكري
ممتنًا    قوله  يف  كم  عباده،  عىل    الل  هبا  امتن  التي  الكربى  النعم  من  األمن 
ِذي َأْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوآَمنَُهْم ِمْن َخْوٍف﴾ ]قريش، 4[، واألمن الذي  عىل قريش: ﴿الهَّ
واألمن  املايل،  واألمن  النفيس،  واألمن  الغذائي،  األمن  فمنه  أنواع،  البرشية  تنشده 
االجتمعي، ونحو ذلك، ومن أهم تلك اجلوانب األمن الفكري، وذلك ملا له من األثر 

الكبري عىل الفرد واملجتمع.  
وُيعدُّ األمن الفكري من الرضوريات األمنية لمية املكتسبات، والوقوف بحزم 
ة أهم خصائصها، بالذب عن حياض  ضد كل ما يؤدي إىل اإلخالل باألمن، وحيقق لألمهَّ
ة ومسلمهتا  الرشيعة وحتقيق التالحم يف املنهج والغاية، ويستمد جذوره من عقيدة األمهَّ
وثقافته،  املجتمع  لضارة  والنمو  والتطور  لإلبداع  القيقي  املدخل  وهو  وثوابتها، 
وحتقيقه ُيوفر المية للمجتمع عامة وللشباب خاصة، وَيِقيهم مما َيِرد عليهم من أفكار 
امة بتوفيق الل تعاىل ، ويبحث يف كيفية التصدي للجريمة عامة وجرائم العنف  دخيلة هدهَّ
املسلم)1(. املجتمع  يف  الفكرية  االنحرافات  بسبب  تأيت  اجلرائم  معظم  أّن  إذ  خاصة، 

الوطن وفق كتاب  أبناء  فإذا صلحت عقيدة  العقيدة،  الفكري مرتبط بسالمة  واألمن 
الل  وسنة رسوله  حتقق األمن يف الوطن وإن فسدت –والعياذ بالل – فال تسأل 
حينئذ عن األرضار واألخطار التي تلحق بالوطن واملواطنني، فيصل األمر إىل استحالل 
الدماء وسلب األموال وختريب املمتلكات العامة واخلاصة بسبب فساد العقيدة، وقد 
 يقول: »يأيت يف  النبي   قال: سمعت  أمثال هؤالء، فعن عيل   من  النبي  حذر 
آخر الزمان قوم حدثاء األسنان، سفهاء األحالم، يقولون من خري قول الربية، يمرقون 
من اإلسالم كم يمرق السهم من الرمية، ال جياوز إيمهنم حناجرهم، فأينم لقيتموهم 
فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر ملن قتلهم يوم القيامة«)2(. ويف رواية »يقتلون أهل اإلسالم، 

https://alamnalfkri.wordpress.com  )1(
)2(  صحيح البخاري: 200/4، رقم )3611(، وصحيح مسلم: 746/2، رقم )1066(.
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ويدعون أهل األوثان، لئن أدركتهم ألقتلنهم قتل عاد«)1(.

التعريف بكرايس البحث العلمي
البحث عبارة عن مبادرات علمية متميزة تقوم فكرهتا عىل خلق شاكة  كرايس 
بني املؤسسات األكاديمية ممثلة باجلامعات كطرف، واملؤسسات العامة أو اخلاصة أو 
تقوم  ثاٍن بصورة تكاملية، حيث  الوجاهة ورجال األعمل وغريهم كطرف  أصحاب 
اجلامعات بتهيئة البيئة البحثية الالزمة لنجاح فعاليات الكريس، ومتابعة أدائه وحتقيق 
أهدافه، ويف املقابل يقوم الطرف اآلخر بتقديم الدعم والتمويل الالزم ملشاريع األبحاث 
والدراسات واألنشطة األخرى التي يقوم هبا الكريس، والتي تناسب ختصص الداعم 

أو ميوله أو نشاطه.
ا مفهوم الكرايس العلمية بصيغتها املعارصة فتشري املصادر التارخيية إىل أنهَّه يعود  أمهَّ
ا يف العرص الارض  إىل عرص النهضة يف أوروبا خالل القرن السابع عرش امليالدي، أمهَّ
فقد بلغ التنافس الدويل يف ميدان البحث والتطوير أشده، فربامج كرايس البحث ُتعدُّ 
من أهم مكونات منظومات البحث العلمي اجلامعي؛ حيث إنهَّ ذلك يتضمن استقطاب 
العلمء املتميزين يف خمتلف التخصصات، وجذب طالب الدراسات العليا املوهوبني، 
ملختلف  ومواكبة  ومفزة  مالئمة  علمية  بيئة  توفري  ناهيك عن  الالزم  التمويل  وتوفري 

مستجدات العرص العلمية والتقنية، ووضعها يف خدمة خطط التنمية. )2(.

التعريف بكريس امللك عبد اهلل بن عبد العزيز للحسبة وتطبيقاهتا املعارصة
هو برنامج علمي بحثي يدعم الدراسات املتخصصة يف جمال السبة ورفع كفاءة 
والرئاسة  سعود  امللك  جامعة  بني  اتفاقية  بموجب  الكريس  أنشئ  ولقد  هبا،  القائمني 
الطرفني يف تعزيز  املنكر، وذلك حتقيقًا لرغبة  باملعروف والنهي عن  العامة هليئة األمر 
والدراسات  األبحاث  وفق  السبة  بوظيفة  واالرتقاء  ناحية،  من  املجتمعية  الرشاكة 

)1(  صحيح البخاري: 127/9، رقم )7432(، وصحيح مسلم: 741/2، رقم )1064(.
)2(  أمهية كرايس البحث يف جامعة امللك سعود: جريدة الرياض: رابط:

 http://www.alriyadh.com/683940
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العلمية من ناحية أخرى، ولقد  ثّمن جملس الوزراء السعودي يف جلسته املنعقدة يوم 
االثنني 1430/6/28هـ تأسيس هذا الكريس املبارك، وأكد عىل أمهية إسهامه يف دعم 
تأكيدًا  الكريس  العظيمة، ويأيت هذا  الشعرية اإلسالمية  وحتقيق األهداف اخلريية هلذه 
لرسالة اجلامعة يف خدمة املجتمع ودعًم لركة البحث العلمي يف مجيع املجاالت، ومنها 
ما يتعلق باألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وكيفية االستفادة من هذه الشعرية النبيلة 

يف محاية األخالق واآلداب العامة، وهو ما حترص الكومة عىل ترسيخه.
وتعود أمهية الكريس لكونه يسعى إىل ترسيخ شعرية األمر باملعروف والنهي عن 
علمية  بيئة  إجياد  إىل  ويطمح  معارصة،  شعية  رؤية  وفق  املجتمعية  وممارستها  املنكر، 
الواقع  خيدم  بم  وتطويرها  املعارصة  وتطبيقاهتا  بالسبة  املتعلقة  الدراسات  تتناول 
كم  العرصية،  والتطورات  التغريات  الناجتة عن  وُيسهم يف حل مشكالته  االجتمعي، 
البحوث والدراسات  ُيسهم تأسيس هذا الكريس -بإذن الل تعاىل- يف تطوير أدوات 
العلمء  جهود  من  واالستفادة  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف  األمر  جمال  يف  وخمرجاهتا 
املجاالت  يف  اآلخرين  جتارب  من  االستفادة  عىل  عالوة  اجلامعات،  يف  واملختصني 

املشاهبة لعمل اهليئة، وتوظيفها يف تطوير هذا املرفق املهم من مرافق الدولة. 
ويسعى الكريس إىل حتقيق مجلة من األهداف من أبرزها ما ييل: 

إثراء املعرفة واملشـاركة يف إنتاج البحث العلمي يف جمال السـبة وتطبيقاهتا املعارصة.. 1
تطبيق . 2 يف  وريادهتا  السعودية  العربية  اململكة  متيز  استمرار  يف  اإلسهام 

شعرية األمر باملعروف والنهي عن املنكر.
تشخيص واقع العمل امليداين يف جمال السبة.. 3
رفع كفاءة القائمني عىل شعرية األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وتطوير . 4

قدراهتا بم يتفق مع أمهيتها ومكانتها.
التعرف عىل مدى انتشار السلوكيات السلبية يف املجتمع وكيفية معاجلتها.. 5
تشجيع وتنفيذ البحوث والدراسات النظرية وامليدانية التي تسهم يف دفع . 6

الشبهات املعارصة حول شعرية األمر باملعروف والنهي عن املنكر.
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مسامهة كريس امللك عبد اهلل بن عبد العزيز للحسبة وتطبيقاهتا املعارصة 
يف تعزيز االنتامء الوطني واألمن الفكري

يف إطار سعي الكريس لتحقيق أهدافه، وانطالقه من املفهوم الشامل للحسبة نفذ 
الوطني  االنتمء  حتقيق  يف  األثر  هلا  كان  التي  والفعاليات  املناشط  من  العديد  الكريس 
التطبيقات  مؤمتر  املثال:  سبيل  عىل  واملناشط  الفعاليات  تلك  ومن  الفكر،  واألمن 
وحلقات  العمل  ورش  من  والعديد  السعودية،  العربية  اململكة  يف  للحسبة  املعارصة 
وطباعة  واألبحاث،  واملسابقات،  واملحارضات،  التدريبية،  والدورات  النقاش، 
الكتب، ويمكن عرض بعض هذه املناشط وعالقتها بتحقيق االنتمء الوطني واألمن 

الفكري عىل النحو التايل:       

أوالً: مؤمتر التطبيقات املعارصة:
مؤمترًا  املعارصة  وتطبيقاهتا  للحسبة  العزيز  عبد  بن  الل  عبد  امللك  كريس  نظهَّم 
علميًا بعنوان: )التطبيقات املعارصة للحسبة يف اململكة العربية السعودية(، شارك فيه 
العديد من اجلهات الكومية ذات العالقة باملفهوم الشامل للحسبة من اجلهات األمنية 
والرقابية، وال شك أنهَّ اجتمع أمثال هذه اجلهات يف هذا املؤمتر فيه استشعار باملواطنة 
ل بعضه بعضًا يف خدمة هذا  والواجب جتاه الوطن، حيث أنهَّ عمل هذا اجلهات ُيكمِّ
م يف هذا املؤمتر العديد من األبحاث  الوطن واستقراره وحتقيق أمن مواطنيه، ولقد ُقدِّ
الفكري،  املباشة والغري مباشة باالنتمء الوطني واألمن  وأوراق العمل ذات الصلة 

ومنها عىل سبيل املثال:  
• والية احلسبة يف اململكة العربية السعودية نظرة رشعية وتارخيية ونظامية:	

خُلـص هذا البحـث إىل أنهَّ إقامة األمر باملعـروف والنهي عن املنكر 
حاجة أساسية السـتقرار املجتمع، وأنهَّ جذورها قديمة يف هذا البلد 
املبـارك، وأنهَّ مـا متتعت به هـذه البالد من أمن وأمـان هو بفضل الل 
تعاىل ثم ما وّفق إليه من إقامة شعرية السبة، وال شك أنهَّ أبرز مسائل 
األمان املنشـود الذي حيقق أمن الوطن هو األمن الفكري، وأنهَّ هذه 
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الشعرية ال تتعارض مع حقوق اإلنسان بقدر ما حُتافظ عليها)1(.
• احلسبة بمفهومها الشامل يف أنظمة اململكة العربية السعودية:	

تناول هذا البحث التعاون والتنسيق بني رئاسة هيئة األمر باملعروف 
حتقيق  يف  املختلفة  الداخلية  وزارة  وقطاعات  املنكر  عن  والنهي 
السجون  إدارة  بني  والتعاون  الفكري،  األمن  رأسه  وعىل  األمن 
ومراكز الرشطة من خالل قيام رجال اهليئة بتوعية نزالء السجون 

ومن بينهم أولئك الذين لديم يشء من االنحراف الفكري)2(.
• اسرتاتيجية تكامل احلسبة واملؤسسة األمنية يف ضبط أخطار النشاط 	

الرقمي عىل األمن الوطني:
االنحراف  حدوث  يف  الكبري  األثر  له  الرقمي  النشاط  أنهَّ  الشك 
الفكري لدى املواطنني، والسبة هلا دور كبري يف منع هذا األثر والد 
منه، ولقد خُلص البحث إىل أنهَّ تأسيس فكرة الرشاكة بني السبة 
واملؤسسة األمنية تفرضها طبيعة املتغريات العاملية التي ألقت بظالهلا 
عىل الكثري من األنشطة الياتية للمجتمع اإلسالمي املعارص، وأنهَّ 
قصور مؤسسات الضبط االجتمعي )األرسة، واملدرسة، واملسجد، 
تشكل  وفاعلية  بكفاءة  بوظائفها  القيام  عن  واإلدارات(  واهليئات 
العامل األبرز يف مظاهر االنحراف العقدي والفكري واالجتمعي، 
يمكن  كامنة  فرص  عىل  تنطوي  االجتمعي  التواصل  مواقع  وأنهَّ 
اإلفادة منها واستثمرها بالطريقة املالئمة، وأنهَّ الرصاعات الداخلية 
الذي  االجتمعي  والتناقض  واخللل  واملذاهب  لألحزاب  سة  امُلؤسِّ
رضب الكثري من املجتمعات اإلسالمية هو النتيجة التمية لغياب 

عبد  بن  توفيق  ونظامية:  وتارخيية  شعية  نظرة  السعودية  العربية  اململكة  يف  السبة  والية    )1(
العزيز السديري: 54/1.

الغنامي:  ممد  السالم  عبد  السعودية:  العربية  اململكة  أنظمة  يف  الشامل  بمفهومها  السبة    )2(
.126-125/1
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أو تقلص دور الدين يف بناء املجتمع والفرد)1(.
• احلسبة يف مواد النظام األسايس للحكم يف اململكة العربية السعودية:	

اململكة  يف  للحكم  األسايس  النظام  تفرد  إىل  البحث  هذا  خُلص 
األنظمة  يف  توجد  ال  التي  املزايا  من  بالعديد  السعودية  العربية 
بمعناها  السبة  أمور  من  كثري  عىل  باشتمله  األخرى،  والدساتري 
العام واخلاص، كم تضمن الكثري من التطبيقات العملية املعارصة 
للحسبة)2(، وال شك أنهَّ النظام األسايس للحكم يف اململكة العربية 
السعودية يعنى عناية كبرية يف حتقيق االنتمء الوطني والرص عىل 

األمن الفكري، وفتح املجال أمام االحتساب لتحقيق ذلك.
• جماالت التكامل بني اجلهات االحتسابية والرقابية يف اململكة العربية السعودية:	

االحتسابية،  اجلهات  بني  املشرتكة  املسؤولية  البحث  أوضح 
السعودية  العربية  واهليئة  والتحقيق،  الرقابة  هيئة  أبرزها:  ومن 
وديوان  والصناعة،  التجارة  ووزارة  واملقاييس،  للمواصفات 
املراقبة  وديوان  قطاعاهتا،  بجميع  الداخلية  ووزارة  العامة،  املراقبة 
العامة بجميع فروعه، واملحاكم بشكل عام، وهيئة حقوق اإلنسان، 
الشؤون  ووزارة  الصحة،  ووزارة  واإلعالم،  الثقافة  ووزارة 
عىل  د  وأكهَّ املنكر،  عن  والنهي  باملعروف  األمر  وهيئة  اإلسالمية، 
ومبدأ  شعي  أصل  باعتباره  االحتساب  جمال  يف  التكامل  رضورة 
ديني ومصلحة وطنية)3(، والتعاون والتكامل بني هذه اجلهات فيه 
للوطن  واالستقرار  األمن  حتقيق  إن  حيث  املواطنة  ملفهوم  تعزيز 
األمن  عىل  الرقمي  النشاط  أخطار  ضبط  يف  األمنية  واملؤسسة  السبة  تكامل  اسرتاتيجية    )1(

الوطني: أمرية الراشد الغامدي: 222/1.
العربية السعودية: عبد الرمحن بن عمر  النظام األسايس للحكم يف اململكة  السبة يف مواد    )2(

املدخيل: 328/1.
جماالت التكامل بني اجلهات االحتسابية والرقابية يف اململكة العربية السعودية: صالح بن    )3(

كعوات الارثي: 2/ 529-525، 538.
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خيصه،  فيم  كل  متعددة  جهات  بني  مشرتكة  عملية  هو  واملواطنني 
وعليه فكل جهة جيب عليها أن تستشعر مسؤوليتها يف هذا اجلانب. 

• اجلرائم 	 عىل  االحتسا	  يف  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  هيئة  جهود 
املعلوماتية:

والفتيات  الشباب  أفكار  عىل  كبري  أثر  هلا  املعارصة  التقنية  وسائل 
من  نصيب  هلا  كان  التي  املعلوماتية،  اجلرائم  حتت  هذا  ويندرج 
اجلهود االحتسابية، وهذا البحث توصل إىل كثرة اجلرائم املعلوماتية 
والكتابية،  الصوتية  املحادثات  ذلك  يف  بم  الشباب  عىل  وخطرها 
وضعف اجلهود املبذولة من قبل اجلهات املعنية، وهذا يتطلب املزيد 

من بذل اجلهود املنظمة يف ماربة اجلرائم املعلوماتية)1(.

ثانيًا: ندوة األمن الشامل رشاكة وتكامل:
أقام كريس امللك عبدالل بن عبدالعزيز للحسبة وتطبيقاهتا املعارصة بالتعاون مع 
ويعنى  وتكامل(  الشامل–شاكة  )األمن  بعنوان  ندوة  لالستشارات  املحتسب  مركز 
باألمن الشامل حفظ الرضورات وحتقيق أمن اإلنسان فيها: الدين ، والنفس ، والنسل، 
والعقل، واملال، وكانت الندوة عىل شف حضور مفتي عام اململكة رئيس هيئة كبار 
العلمء،  كبار  هيئة  أعضاء  من  وعدد  الشيخ  آل  الل  عبد  بن  عبدالعزيز  الشيخ  العلمء 
األستاذ  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  هليئة  العامة  للرئاسة  العام  الرئيس  ومعايل 
الدكتور عبدالرمحن بن عبدالل السند، وممثيل عدد من اجلهات األمنية. وللندوة عدد من 
األهداف، من أبرزها: إيضاح مفهوم األمن الشامل وتعزيزه يف نفوس منسويب اجلهات 
ووضع  املعنية  اجلهات  بني  وااللتقاء  التعاون  بنقاط  والتعريف  واألمنية،  االحتسابية 
آليات التنسيق بينها، وإبراز الدور اإلجيايب الذي تقوم به اجلهات االحتسابية واألمنية يف 
جمال الرشاكة والتكامل فيم بينها املتوافق مع شعرية األمر باملعروف والنهي عن املنكر. 

)1(  جهود هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف االحتساب عىل اجلرائم املعلوماتية: أمحد بن 
عبد الل الربقان: 800/2.



ورقة عمل بعنوان جهود الرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف و النهي عن املنكر يف تعزيز االنتامء الوطني واألمن الفكري66

الشامل  املفهوم  بيان  تتناول  فهي  األهداف  هذه  من  منطلقة  فإهنا  املحاور  ا  وأمهَّ
حتقيق  يف  املعنية  اجلهات  وجتارب  اجلهات،  بني  والتكامل  الرشاكة  وآليات  للحسبة، 

األمن الشامل والرشاكة يف ذلك مع اجلهات األخرى.
واألمنية  والرقابية  االحتسابية  املعنية،  اجلهات  من  العديد  الندوة  يف  شارك  كم 
التي تعنى باألمن يف جوانبه املختلفة، مثل : األمن العام ، والرئاسة العامة هليئة األمر 
ومكافحة  )نزاهة(،  الفساد  ملكافحة  الوطنية  واهليئة  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف 
املخدرات، إضافة إىل قسم الدراسات اإلسالمية يف جامعة امللك سعود، هذه اجلهات 
شاركت  أخرى  جهات  وهناك  املصاحب،  املعرض  وكذلك  عمل  بأوراق  شاركت 
وهيئة  اإلنسان،  لقوق  الوطنية  واجلمعية  اجلمرك،  مثل  فقط  املصاحب  املعرض  يف 
العايل  واملعهد  األمنية،  للعلوم  العربية  نايف  وجامعة  املعلومات،  وتقنية  االتصاالت 
لألمر باملعروف والنهي عن املنكر، واجلمعية السعودية للحسبة، وكذلك مكتب دعوة 
اجلاليات بالروضة، ومكتب دعوة اجلاليات بالربوة، وقد وجد الكريس ترحيبًا كبريًا من 

العديد من اجلهات الكومية املعنية ورغبة كبرية يف املشاركة.  
السعودية،  العربية  اململكة  مفتي عام  الندوة سمحة  املتحدثني يف  أبرز  وكان من 
بالديوان  املستشار  العلمء  كبار  هيئة  عضو  محيد  بن  عبدالل  بن  صالح  الشيخ  ومعايل 
امللكي إمام وخطيب املسجد الرام الذي قدم ورقة بعنوان: )دور اجلهات الكومية 
يف تعزيز األمن الفكري ومواجهة الغلو(، ومعايل الشيخ عبد الل بن ممد املطلق عضو 
هيئة كبار العلمء املستشار بالديوان امللكي الذي قدم ورقة بعنوان: )التعبد بالفعل وأثره 
عىل املوظف يف اجلهات االحتسابية(، إضافة إىل ورقة األمن العام التي قدمها سعادة 
العام،  الفكري واملعنوي باألمن  التوجيه  إدارة  اللواء عيل بن مشبب القحطاين، مدير 

وغري ذلك من املتحدثني.

وكان األمل املرجو من هذه الندوة هو أنهَّ العمل االحتسايب ليس مقصورًا فقط 
عىل الرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ويف أشياء مدودة، بل هو 
املفهوم  وفق  احتسايب  طابع  هلا  والرقابية  األمنية  اجلهات  مجيع  وأنهَّ  ذلك  من  أشمل 
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الشامل للحسبة، ويضاف إىل ذلك تعزيز أمهية الرشاكة والتكامل بني اجلهات املعنية، 
والسعي للرقي هبذا اجلانب خدمة ألمن هذه البالد وأهلها.

ثالثًا: ملتقى األمن الفكري )املنطلقات والوسائل(:
شارك الكريس يف االجتمع الدوري اخلامس للرئاسة العامة هليئات األمر باملعروف 
والنهي عن املنكر )األمن الفكري–املنطلقات والوسـائل( الذي أقامته الرئاسـة العامة 
هليئـة األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف املنطقـة الرشقية، ويدف االجتمع إىل تطوير 
وإثـراء املعرفة يف جمال األمن الفكري كمقوم مـن مقومات األمر باملعروف والنهي عن 
املنكـر، حيث قـدم فيه عدد مـن أوراق العمل التـي ركزت عىل عالقـة األمن الفكري 
باألمـر باملعروف والنهـي عن املنكر واالسـرتاتيجيات التي تنتهجها الرئاسـة لتعزيزه، 

وتناول هذا امللتقى عددًا من املحاور، وهي:
 املحور األول: األمن الفكري وعالقته باألمر املعروف والنهي عن املنكر. 

املحور الثاين: منطلقات الرئاسة يف تعزيز األمن الفكري.
املحور الثالث: اسرتاتيجية الرئاسة لتعزيز األمن الفكري.

رابعًا: املطبوعات:
أنجز كريس امللك عبد الل بن عبد العزيز للحسبة وتطبيقاهتا املعارصة العديد من الدراسات 
النظرية والتطبيقية، وصدر عنه العديد من الكتب واملطويات ذات الصلة بشكل أو بآخر بدور 
القطاعـات الكوميـة ومؤسسـة التنشـئة املجتمعيـة والعمل اخلـريي يف توظيف االحتسـاب 
لتعزيـز قيـم االنتـمء الوطنـي واألمـن الفكري، ومن أبـرز ما صـدر عنه يف هذا املجـال اآليت:

• االحتسا	 عىل الغلو يف التكفري يف شبكة املعلومات الدولية: 	
يعد التكفري من أشد مظاهر االنحراف الفكري فيه تستحل الرمات 
واملمتلكات،  األموال  وتتلف  األعراض  وتنتهك  الدماء  وتسفك 
ومن املعلوم ما لشبكة املعلومات الدولية من أثر كبري يف نرش هذا 
هذا  أصحاب  أنهَّ  كم  الشباب،  عىل  والتأثري  الفكري  االنحراف 
االنحراف ال يظهرون علنًا أمام الناس بل خيتفون وينرشون فكرهم 
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كيفية  مبينًا  البحث  هذا  جاء  لذا  الدولية،  املعلومات  شبكة  عرب 
االحتساب عىل أصحاب هذا االنحراف.

والبحث بنيهَّ نشـأة الغلـو يف التكفري وجذوره التارخيية، وحكـم الغلو يف التكفري 
وأقسـامه، وكيف نشـأ االحتسـاب عىل الغلو يف التكفري يف شـبكة املعلومات الدولية، 
وآلية إعداد املحتسبني عىل الغلو يف التكفري يف شبكة املعلومات الدولية، كم بني وسائل 
وأسـاليب الغلو يف التكفري يف شـبكة املعلومات الدولية، ويف املقابل وسـائل وأساليب 
االحتسـاب عىل الغلو يف التكفري يف شبكة املعلومات، وغري ذلك مما يتعلق باالحتساب 

عىل الغلو يف التكفري يف شبكة املعلومات الدولية)1(.
خامسًا: املحارضات:

نظهَّم الكريس عددًا من املحارضات يف االحتساب، ومما يتعلق منها باألمن الفكري 
مارضة بعنوان )دور السـبة يف حتقيق األمن النفيس( ألقاها أحد أعضاء اللجنة العلمية 
بالكـريس، وكذلـك مارضة )االحتسـاب عىل السـحرة واملشـعوذين( ألقاهـا املختص 
بقضايا السـحر والشعوذة بالرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر فضيلة 

الشيخ عادل املقبل، ومعلوم ما للسحر والشعوذة من تأثري عىل فكر االنسان.

سادسًا: املعارض:
 نظهَّم الكريس بعض املعارض كم شارك يف معارض أخرى نظمتها بعض اجلهات، 
واملعـارض التـي نظمها الكريس ذات العالقـة بتعزيز االنتمء الوطنـي واألمن الفكري 
) املعـرض املصاحب ملؤمتر التطبيقات املعارصة للحسـبة يف اململكة العربية السـعودية( 
والـذي شـارك فيه العديد مـن اجلهات األمنية والسـبية والرقابية وعىل رأسـها وزارة 

الداخلية ببعض قطاعاهتا وهي اجلهة املعنية بأمن الوطن يف مجيع جماالته. 
وكذلك )املعرض املصاحب لندوة األمن الشامل( الذي نظمه الكريس بالتعاون 
مع مركز املحتسب لالستشارات، وشارك فيه أيضًا العديد من اجلهات األمنية والرقابية، 

القباين:  حسن  شبيب  الدولية:  املعلومات  شبكة  يف  التكفري  يف  الغلو  عىل  االحتساب    )1(
ص244-243.
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وال شك أنهَّ مشاركة تلك اجلهات األمنية والرقابية يف هذين املعرضني تعزيز لالنتمء 
الوطني بالتعاون، وتبادل اخلربات يف خدمة هذا الوطن وحتقيق أمنه.

مقرتحات لكرايس البحث العلمية يف جمال تعزيز االنتامء الوطني واألمن الفكري
العديد منها  العلمي، وهناك  البحث  املبارك كرايس  البلد  تكثر يف جامعات هذا 
حيمل أسمء والة أمر البالد وعىل رأسهم خادم الرمني الرشيفني امللك سلمن بن عبد 
الل(  )رمحه  عبدالعزيز  امللك  املباركة  الدولة  هذه  مؤسس  باسم  هو  ما  ومنها  العزيز، 
البحث، ومن هنا  مما يدل داللة واضحة عىل عناية والة أمرنا )حفظهم الل( بكرايس 
يمكن القول أنهَّه ال بد أن تقوم هذا الكرايس بدور أكرب يف تعزيز االنتمء الوطني واألمن 

الفكري، ويمكن التقدم ببعض املقرتحات يف هذا الشأن ومنها: 
استشعار املسؤولية الوطنية يف تعزيز االنتمء الوطني واألمن الفكري، والعمل . 1

عىل إبراز ذلك يف أهداف كرايس البحث وخططها التنفيذية حسب التخصصات 
املتنوعة التي تعنى هبا كرايس البحث. 

العناية باألبحاث العلمية النظرية وامليدانية ذات الصلة بتعزيز االنتمء الوطني . 2
واألمن الفكري، واألخذ بعني االعتبار نتائجها، وكذلك التوصيات املنبلجة عنها.

السعي إىل إبراز مكانة اململكة العربية السعودية ومتيزها يف املجال الذي خيص . 3
كريس البحث. 

النقاش . 4 وحلقات  والندوات  املؤمترات  مثل  العلمية  بالفعاليات  العناية 
واملحارضات يف جمال ختصص كرايس البحث ملعاجلة القضايا املعارصة التي من 

شأهنا التأثري عىل االنتمء الوطني أو األمن الفكري.
العناية بكشف خمططات األعداء بالوسائل العلمية والتقنية وفق ختصص كرايس البحث.. 5
التعليمية . 6 للجهات  البحث  كرايس  ختصص  جمال  يف  االستشارات  تقديم 

واإلعالمية والرقابية واألمنية من أجل تعزيز االنتمء الوطني واألمن الفكري.
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املصادر واملراجع
أوالً: الكتب واألبحاث:

شبيب . 1 الدولية:  املعلومات  شبكة  يف  التكفري  يف  الغلو  عىل  االحتساب 
القباين، مطبوعات  كريس امللك عبد الل بن عبد العزيز للحسبة وتطبيقاهتا 

املعارصة: طبعة 1432-1433ه.
املاوردي]ت: . 2 حبيب  بن  ممد  بن  عيل  السن  أبو  السلطانية:  األحكام 

450هـ[: دار الديث، القاهرة.
بن . 3 ممد  بن  السني  بن  ممد  يعىل،  أبو  القايض  السلطانية:  األحكام 

خلف]ت : 458هـ[: تح: ممد حامد الفقي: دار الكتب العلمية، بريوت، 
لبنان: ط)2( 1421 هـ - 2000م.

اسرتاتيجية تكامل السبة واملؤسسة األمنية يف ضبط أخطار النشاط الرقمي . 4
عىل األمن الوطني: أمرية الراشد الغامدي: 222/1.

اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول الل  وسننه وأيامه: أبو . 5
طوق  دار  النارص:  زهري  ممد  تح:  البخاري:  إسمعيل  بن  ممد  الل  عبد 

النجاة: ط)1( 1422هـ.
اجلامع ألحكام القرآن: أبو عبد الل ممد بن أمحد شمس الدين القرطبي]: . 6

القاهرة:  املرصية،  الكتب  دار  الربدوين)وآخرون(:  أمحد  تح:  671هـ[: 
ط)2( 1384هـ - 1964م.

املنكر يف االحتساب عىل اجلرائم . 7 باملعروف والنهي عن  جهود هيئة األمر 
للحسبة  املعارصة  التطبيقات  مؤمتر  الربقان:  الل  عبد  بن  أمحد  املعلوماتية: 
يف اململكة العربية السعودية: كريس امللك عبد الل بن عبد العزيز للحسبة 

وتطبيقاهتا املعارصة 1433ه.
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السبة بمفهومها الشامل يف أنظمة اململكة العربية السعودية: عبد السالم . 8
العربية  اململكة  يف  للحسبة  املعارصة  التطبيقات  مؤمتر  الغنامي:  ممد 
السعودية: كريس امللك عبد الل بن عبد العزيز للحسبة وتطبيقاهتا املعارصة 

1433ه.
السبة يف مواد النظام األسايس للحكم يف اململكة العربية السعودية: عبد . 9

اململكة  يف  للحسبة  املعارصة  التطبيقات  مؤمتر  املدخيل:  عمر  بن  الرمحن 
العربية السعودية: كريس امللك عبد الل بن عبد العزيز للحسبة وتطبيقاهتا 

املعارصة 1433هـ.
الزهد والرقائق: أبو عبد الرمحن عبد الل بن املبارك]ت: 181هـ[: حبيب . 10

الرمحن األعظمي: دار الكتب العلمية، بريوت.
شعب اإليمن: أبو بكر البيهقي]ت: 458هـ[: تح: عبد العيل حامد: مكتبة . 11

الرشد للنرش والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي باهلند: 
ط)1( 1423هـ - 2003م.

للنهَّرش، . 12 الَوطن  َمَداُر  الطّيار)وآخرون(:  ممد  بن  الل  َعبد   : املَيرسهَّ الِفقُه 
الرياض، السعودية: طبعة 1432-1433م.

العربية . 13 اململكة  يف  والرقابية  االحتسابية  اجلهات  بني  التكامل  جماالت 
السعودية: صالح بن كعوات الارثني، من مطبوعات كريس امللك عبدالل 

بن العزيز للحسبة وتطبيقاهتا املعارصة للحسبة.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل: أبو عبد الل أمحد بن ممد بن حنبل الشيباين]ت: . 14

ط)1(  الرسالة:  مؤسسة  )وآخرون(:  األرنؤوط  شعيب  تح:  241هـ[: 
1421هـ - 2001م.

املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول الل صىل الل عليه . 15
وسلم: مسلم بن الجاج أبو السن القشريي النيسابوري]ت: 261هـ[: 
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ممد فؤاد عبد الباقي: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت: د ط ت.
موطأ اإلمام مالك: مالك بن أنس بن عامر األصبحي]ت: 179هـ[: تح: . 16

ممد مصطفى األعظمي: مؤسسة زايد بن سلطان آل هنيان لألعمل اخلريية 
واإلنسانية، أبو ظبي، اإلمارات: ط)1( 1425هـ - 2004م.

والية السبة يف اململكة العربية السعودية نظرة شعية وتارخيية ونظامية: . 17
يف  للحسبة  املعارصة  التطبيقات  مؤمتر  السديري:  العزيز  عبد  بن  توفيق 
للحسبة  العزيز  عبد  بن  الل  عبد  امللك  كريس  السعودية:  العربية  اململكة 

وتطبيقاهتا املعارصة 1433ه.
ثانيًا: مواقع األنرتنت:

أمهية كرايس البحث يف جامعة امللك سعود: جريدة الرياض: رابط:. 18
http://www.alriyadh.com

مفهوم السبة يف اإلسالم، عبد الرمحن بن معال اللوحيق، موقع األلوكة: . 19
http://www.alukah.net/web/lwaiheq/0/96658

https://alamnalfkri.wordpress.com



دور السبة يف وقاية املجتمع
من االنحراف الفكري ومواجهته
ورقة عمل مقدمة للمؤمتر العلمي للحسبة

عن بحث
السبة ودورها يف تعزيز األمن الفكري

اللواء.م
د/ سعد بن عبدالل العريفي
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بسم الل الرمحن الرحيم
مقدمة:

احلمد هلل والصالة والسالم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني أما بعد ،
فإن من سنن الل سبحانه وتعاىل يف هذه الياة أن الرصاع بني الق والباطل ماض إىل يوم 
القيامـة وأن لـكل منهم أتباعه ودعاته فالق يتمثـل يف دين الل عز وجل والباطل يتمثل 
يف الـرشك وأهله ودعاة البدع واالنحرافات الفكريـة، حيث أن االنحراف الفكري هو 
من أهم مظاهر الباطل بل هو أسـاس االنحراف يف السـلوك واألخـالق والعقائد، لذا 
فقد شع الل سـبحانه وتعـاىل األمر باملعروف والنهي عن املنكـر للدعوة إىل توحيد الل 
عـز وجـل وعبادته والنهي عـن املنكرات يف العقيـدة والعبادات واألخالق والسـلوك 
ـٌة َيْدُعوَن إىَِل اخْلرَْيِ َوَيْأُمـُروَن بِامْلَْعُروِف  نُكْم ُأمهَّ واملعامـالت حيث قـال تعاىل: )َوْلَتُكن مِّ
َوَينَْهـْوَن َعـِن امْلُنَكِر َوُأوَلـِٰئَك ُهُم امْلُْفِلُحوَن( وحيث أن السـبة هي التطبيق العميل هلذا 
الشعرية الربانية لذا فإن الباحث سوف يبني يف هذا البحث  دور السبة يف وقاية املجتمع 

من االنحراف الفكري وكيف تتم مواجهته وذلك يف مقدمة ومبحثني وخامتة. 
املقدمة تشمل عىل نبذة عن املوضوع وأمهيته.

املبحث األول: ويتكون من مطلبني.
املطلب األول: مفهوم السبة يف اإلسالم وأدلة مرشوعيتها .

املطلب الثاين: حاجة املجتمع  للحسبة وجماالت تطبيقها..
املبحث الثاين: ويتكون من مطلبني:

املطلب األول: ما املقصود باألمن الفكري.
املطلب الثاين: االنحراف الفكري وكيف تتم مواجهته  ودور السبة يف الوقاية منه.

اخلامتة: وتشتمل عىل: النتائج، والتوصيات، الفهارس

                                           واهلل املوفق واهلادي إىل سواء السبيل ،،،،

مقدمه اللواء. م

د/ سعد بن عبداهلل العريفي
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املبحث األول   : ويتكون من مطلبني:
املطلب األول   : مفهوم السبة يف اإلسالم وأدلة مرشوعيتها.

املطلب الثاين: حاجة املجتمع للحسبة.

املطلب األول : مفهوم السبة يف اإلسالم وأدلة مرشوعيتها
وقـد أورد فيه الباحث السـبة لغـة واصطالحًا حيث أن السـبة يف اللغة تعني 
طلـب األجر وتـأيت بمعنى اإلنـكار وتأيت بمعنى االختيـار والتدبري واالعتـداد، أما يف 
االصطـالح فقـد أورد الباحـث تعريفهـا بأهنا أمـر باملعـروف إذا ظهر تركـه وهني عن 
املنكـر إذا ظهـر فعله وإصالح بني الناس ومن تعريفاهتا  اهنا وظيفة دينية  من باب األمر 
باملعـروف والنهـي عن املنكر وقـد جاءت أدلـة مرشوعيتها يف الكتاب والسـنة وإمجاع 
األمة ومن ذلك قوله سبحانه وتعاىل:  ٱُّٱ ىل يل ام مم رن زن من نن 
ىن ين ٰىري زي مي ني ىي     َّ 1. وقوله تعاىل  : ُّمن ىن ين جه مه 

2. وغريهـا مـن اآليات 
ىه يه  جي حي خي مي ىييي نئ     َّ 

وأمـا األحاديث فهي كثرية ومنها حديـث أم املؤمنني زينب بنت جحش ريض الل عنها 
أن رسـول الل صىل الل عليه وسـلم دخل عليها فزعًا يقول: )الَ إَِلَه إاِلهَّ اللهَُّ، َوْيٌل لِْلَعَرِب 
َق بِإِْصَبِعِه اإِلهْبَاِم  َب، ُفتَِح الَيْوَم ِمْن َرْدِم َيْأُجوَج َوَمْأُجوَج ِمْثُل َهِذِه« َوَحلهَّ ِمْن َشٍّ َقِد اْقرَتَ
اِلُوَن؟  تِـي َتِليَهـا، َقاَلْت َزْينَـُب بِنُْت َجْحٍش َفُقْلُت َيا َرُسـوَل اللهَِّ: َأهَنِْلـُك َوفِينَا الصهَّ َوالهَّ
َقاَل: »َنَعْم إَِذا َكُثَر اخلََبُث(3. ومنها أيضًا عن أيب سـعيد اخلدري ريض الل عنه انه سـمع 
ُه بَِيِدِه، َفإِْن مَلْ َيْسَتطِْع  ْ رسـول الل صىل الل عليه وسلم يقول )َمْن َرَأى ِمنُْكْم ُمنَْكًرا َفْلُيَغريِّ
يـَمِن(4. والديث الذي رواه النعمن  َفبِِلَسـانِِه، َفإِْن مَلْ َيْسـَتطِْع َفبَِقْلبِِه، َوَذلَِك َأْضَعُف اإْلِ
بن بشري حيث قال رسول الل صىل الل عليه وسلم: )َمَثُل الَقاِئِم َعىَل ُحُدوِد اللهَِّ َوالَواِقِع 

)1(  سورة آل عمران اآلية 104.

)2(  سورة آل عمران اآلية 110.
)3(  صحيح البخاري 138/4.

)4(  صحيح مسلم 69/1.
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فِيَها، َكَمَثِل َقْوٍم اْسـَتَهُموا َعىَل َسـِفينٍَة، َفَأَصاَب َبْعُضُهْم َأْعاَلَها َوَبْعُضُهْم َأْسَفَلَها، َفَكاَن 
ا َخَرْقنَا يِف َنِصيبِنَا  وا َعىَل َمْن َفْوَقُهْم، َفَقاُلوا: َلْو َأنهَّ ِذيَن يِف َأْسَفِلَها إَِذا اْسَتَقْوا ِمَن امَلاِء َمرُّ الهَّ
ُكوُهْم َوَما َأَراُدوا َهَلُكـوا مَجِيًعا، َوإِْن َأَخُذوا َعىَل َأْيِديِْم  َخْرًقـا َومَلْ ُنـْؤِذ َمْن َفْوَقنَا، َفإِْن َيرْتُ
َنَجْوا، َوَنَجْوا مَجِيًعا(1.  وقد أمجعت األمة عىل وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

وهو من فروض الكفاية.

املطلب الثاين : حاجة املجتمع للحسبة 
إن أي جمتمـع مـن املجتمعـات، ال يمكن أن يسـتقر ويتحقق له األمـن واألمان إال 
بتحكيم شع الل عز وجل، وتطبيقه عمومًا، والقيام باألمر باملعروف والنهي عن املنكر عىل 

وجه اخلصوص، قال تعاىل: ٱُّٱ ىل يل ام مم رن زن من نن  ىن 
مه  جه  ين  ىن  من  2. وقـال تعاىل: ُّٱ 

ىي      َّ  ني  ين ٰىري  زي مي 
3. واألمـر باملعـروف 

نئ    َّ  ىييي  ىه يه   جي حي خي مي 
والنهي عن املنكر، من أهم الوسـائل إلصالح املجتمع وتزكيته، وحتقيق أمنه واسـتقراره، 
و سـبب لتقوية اإليمن لدى اإلنسـان الذي هو أعظم رادع عن اجلريمة وارتكاب املعصية. 
وكثـري من اجلرائم والفواحش، إنم هي تصدر من أناس ضعف عندهم الوازع اإليمين، بل 
تالشـى وانحطت أخالقهم، وفشـا فيهم اجلهل، وقويت لديم الشـهوات، يقول الرسول 
صىل الل عليه وسلم: »ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن، وال يرسق السارق حني يرسق 
وهو مؤمن، وال يرشب اخلمر حني يرشهبا وهو مؤمن«4. وذلك من رمحته سـبحانه وتعاىل 

)1(  صحيح البخاري 139/3.
)2(  سورة آل عمران اآلية 104.
)3(  سورة آل عمران اآلية 110.

)4(  مسلم بن الجاج القشريي يف صحيحة، حتقيق ممد فؤاد عبدالباقي، كتاب اإليمن، باب 
ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن، ج54،55/1، 1374هـ - 1955م، دار إحياء الكتب 
العربية، القاهرة. وصحيح ابن حبان 414/1، )186(، باب ذكر خرب أوهم عاملا من الناس 
أن اإلسالم واإليمن بينهم فرقان، و 260/10)4412(، باب ذكر نفي اإليمن عن الزاين، 

308/10، )4454(، باب حد الرسقة.
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بعباده؛ لصيانتهم من الفساد واهلالك. ولكن حكمة الل البالغة،  ولطفه هبذه األمة، وعلمه 
سـبحانه بـم سـيرتتب عىل تركه مـن شور ومفاسـد، اقتـى أن يفرض القيام هبـذا األمر 
عىل هذه األمة، وعىل مجيع األمم السـابقة؛ لميتها وصيانتها من الفسـاد وعوامل اهلالك؛  
وإلظهار دينه  وإعالء كلمته، ومحاية للضعفاء واملساكني من شور الفسقة والفجار، وفيه 
صيانة للفضيلة ونرشها، وكبت للرذيلة وإذالهلا، ومق أصحاهبا، وما قام به جمتمع إال عز، 
وال ختـىل عنـه أناس إال ذلـوا وهانوا، ومن ذلـك نعرف أمهية األمر باملعـروف والنهي عن 
املنكـر، وأنه دعامـة من دعائم الدين، ولواله لنشـطت الضاللة، وعمـت اجلهالة، وانترش 
الفسـاد يف األرض، وخربـت البـالد، وهلـك العباد. والسـبة مـا هي إال الوجـه العميل 
والتطبيق امليداين لألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وهي رضورة لقيام املجتمع وهنوضه، 
بل هي أساس إلقامة أركان اإلسالم، وإظهار شعائره. والسبة بمثابة صمم األمان داخل 
املجتمـع، فهـي التي حتفظ كيانه، وتقيم بناءه، وال غنى عنها ألمة من األمم، والسـبة نوع 
مـن أنـواع التكافل االجتمعي داخـل املجتمع اإلسـالمي، فإذا كانت الـزكاة والصدقات 
متثـل اجلانب املادي يف هذا التكافل االجتمعي، فإن السـبة هي اجلانـب املعنوي للتكافل 
االجتمعـي1، وذلـك بم تقوم بـه من مافظة عـىل األخـالق والقيم، واملحافظـة عىل كيان 
املجتمـع املسـلم ومتاسـكه، والتعاون عىل اخلـري؛ لمية األمة من التفـكك واهلالك، وهذه 

يل  ملىل  يك  ىك   مك  لك  هي سمة املؤمنني، كم قال تعاىل : ُّٱ 
ري   ٰى  ين  ىن  نن  من  زن   رن  مم  ام 

جب    2َّ.  هئ  مئ  خئ  حئ  ييجئ  ىي  ني  زيمي 

)1(  انظر د. عيل بن حسني بن عيل القرين، السبة يف املايض والارض، مرجع سابق، 20/1.
)2(  سورة التوبة اآلية 71.
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املبحث الثاين: ويتكون من مطلبني:

املطلب األول: ما املقصود باألمن الفكري:

تعريف األمن الفكري باعتباره مصطلحًا مركبًا : وله عدة تعاريف منها: 

• ويذكر إمام املسـجد الرام الشـيخ عبد الرمحن السـديس بقوله هـو:«أن يعيش 	
النـاس يف بلداهنـم وأوطاهنـم وبـني جمتمعاهتـم آمنـني مطمئنـني عـىل مكونات 

أصالتهم وثقافتهم النوعية ومنظومتهم الفكرية املنبثقة من الكتاب والسنة«)1(.
• ويعرفه الدكتور سـعيد الوادعي بأنه:”سـالمة فكر اإلنسـان وعقلـه وفهمه من 	

االنحراف واخلروج عن الوسطية واالعتدال يف فهمه لألمور الدينية والسياسية 
وتصوره للكون”)2( .

• ويعرفه الدكتور عبدا لفيظ املالكي بأنه: “سالمة فكر اإلنسان من االنحراف أو 	
اخلروج عن الوسطية واالعتدال يف فهمه لألمور الدينية والسياسية واالجتمعية 
ممـا يؤدي إىل حفـظ النظام العام وحتقيق األمن والطمأنينة واالسـتقرار يف الياة 

السياسية واالجتمعية واالقتصادية وغريها من مقومات األمن الوطني”)3(.
• ويعرفـه حيدر اليدر بقوله: “تأمني خلـو أفكار وعقول أفراد املجتمع من كل فكر 	

شـائب ومعتقد خاطئ, مما قد يشـكل خطرًا عىل نظام املجتمـع وأمنه, وبم يدف إىل 
حتقيق األمن واالستقرار يف الياة االجتمعية “)4(.

)1(  الرشيعة اإلسالمية وأثرها يف تعزيز األمن الفكري. د/عبد الرمحن السديس. ص16. ملتقى 
األمن الفكري يف جامعة نايف العربية للعلوم األمنية. الرياض, الطبعة األوىل, 1426ه. 

سعيد  للدكتور  1418ه.   ,)187( العدد  والياة  األمن  جملة  اإلسالمي.  الفكري  األمن    )2(
الوادعي. نقال عن بحث للدكتور عبد الرمحن اللوحيق بعنوان بناء املفاهيم ودراستها يف ضوء 
املنهج العلمي, 19. وهو بحث مقدم للمؤمتر الوطني األول لألمن الفكري بتاريخ25-22 

مجاد األول 1430ه. كريس األمري نايف لدراسات األمن الفكري بجامعة امللك سعود.
)3(  نحو إسرتاتيجية وطنية لتحقيق األمن الفكري يف مواجهة اإلرهاب. د/عبد الفيظ املالكي. 

نقاًل من بحث للدكتور عبد الرمحن اللوحيق بعنوان بناء املفاهيم. ص19)مرجع سابق(.
)4(  األمن الفكري يف مواجهة املؤثرات الفكرية. حيدر بن عبد الرمحن اليدر. ص 316. رسالة 
دكتوراه يف أكاديمية الرشطة يف مجهورية مرص العربية. الطبعة األوىل 1423ه )مرجع سابق(.
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األمـن الفكري يف حياة املسـلم يعني سـالمة اعتقاده وسـلوكه مـن كل فكر دخيل 
ليحافظ عىل هويته اإلسـالمية ويقوم بواجبه يف إعمر هذه األرض بم أمره خالقه عز وجل 
يف نـرش اخلـري والدعوة إىل سـبيل الل سـبحانه وتعاىل، فـأن مفهوم األمن الفكـري مرتبط 
ارتباًطـا وثيًقا بوجـود قيم ومثل عليا وأعـراف اجتمعية وثوابت حتكم ذلـك العقل الذي 
كرم به الل اإلنسـان وأعىل من شـأنه، وال يعني ذلك عدم املحاكاة لآلخر واالسـتفادة منه، 
فاملعيـار هنا هو الوسـطية واالعتـدال وتقبل الرأي والوار بم ينسـجم مع معتقدات وقيم 
املجتمـع. ومن هنا يرى بعض الباحثني مدى الاجـة إىل األمن الفكري وأمهيته التي تعود 

إىل عدة اعتبارات منها ما ييل:

بدين األمة  ارتباطه  ينبع من  للثوابت، فهو  يعد محاية  الفكري  أن حتقيق األمن 
املتمّثلة يف سالمة العقيدة، واستقامة السلوك، وإثبات الوالء واالنتمء هلا، حيث يؤدي 

بذلك إىل وحدة التالحم والرتابط يف املجتمع.

معدالهتا،  فتنخفض  اجلرائم  من  الوقاية  عىل  يعمل  الفكري  األمن  تعزيز  إن 
يف  امليزانيات  تسخري  ثم  ومن  اجلرائم،  تِلك  ملواجهة  املخصص  اإلنفاق  يقل  وبالتايل 

إقامة املشاريع بم ينفع املجتمع اقتصادًيا ومعيشًيا بالتقدم واالزدهار.



ورقة عمل بعنوان جهود الرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف و النهي عن املنكر يف تعزيز االنتامء الوطني واألمن الفكري80

املطلب الثاين: االنحراف الفكري ودور احلسبة يف مواجهته:

مفهوم االنحراف الفكري:

يعـد مصطلح”االنحـراف الفكري” مـن املصطلحات الديثـة ولذلك مل تذكر 
معاجـم اللغـة العربية تعريفا له، واإلنحراف لغة من َحـرَف عنه حرفًا: أي مال وعدل، 
وبمعنـاه الواسـع هو: انتهـاك للتوقعات واملعايـري االجتمعية، ويعـرف االنحراف من 
الناحيـة القانونية كل من خيالف القانون، ويعترب اإلنحراف من الناحية اإلسـالمية ترك 
اإلستقامة، ويمكن القول أن الشخص املنحرف أواجلمعة املنحرفة هي كل من يفعل ما 

هني الل عنه و يرتك ما أمر الل به. 

إن اختالل الفكر وانحرافه يؤدي إىل اختالل األمن بمختلف جوانبه، الذي يؤدي 
بدوره إىل السـلوك املنحرف وشـيوع اجلريمة، حيث أشارت دراسة حول موضوع دور 
األمـن الفكـري يف الوقاية من اإلرهاب والتي أثبت فيها نتائجـه؛ بأن هناك عالقة قوية 
واضحة بني االنحراف الفكري واإلرهاب، فكلم زاد االنحراف بني أفراد املجتمع زادت 
العمليات اإلرهابية بحيث يصبح الفكر املنحرف هو البيئة اخلصبة النتشـار اإلرهاب.

كم بني الباحث مظاهر االنحراف الفكري : ووهي:1- الغلو والتنطع: يف اللغة 
جماوزة الد، ويف الرشع جماوزة وتعدي ما كان عليه النبي صىل الل عليه وسلم إىل األشد 
واألكثر من األقوال واألفعال وهو أعىل مراتب اإلفراط املفيض إىل اخلروج من الدين 
الثبات، وقد تكون يف العبادات واملعامالت والعادات شدة وأخطره هو ما  نسأل الل 
كان يف العقيدة1، قال تعاىل ﴿ُقْل َيا َأْهَل اْلِكَتاِب اَل َتْغُلوا يِف ِدينُِكْم َغرْيَ اْلَقِّ َواَل َتتهَّبُِعوا 

بِيِل﴾2 . َأْهَواَء َقْوٍم َقْد َضلُّوا ِمن َقْبُل َوَأَضلُّوا َكثرًِيا َوَضلُّوا َعن َسَواِء السهَّ

الفقه  يف  واملسكرات  املخدرات  من  الواقية  التدابري  بايل،  جعفر  فيصل  الدكتور  انظر:    )1(
االسالمي، رسالة دكتوراه، ص50.

)2(  سورة املائدة اآلية )77(.
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ومن أهم األسبا	 التي تؤدي إىل الوقوع يف الغلو فهي:

وجود البيئة املتشددة يف البيت أو املجتمع أو األصدقاء مع عدم وجود حصانة كافية - 1
أو علم شعي.

عدم وجود املريب املوجه واملرشد الكفء.- 2

أخذ العلم من الكتب وترك العلمء واملعلمني مع عدم القدرة عىل الفهم الصحيح - 3
للمسائل املشكلة التي تثري لديه تساؤالت وال جيد من جييبه عليها كمسألة اجلهاد 

والوالء والرباء وغريها.

األخـذ أو التلقـي عـن أنصاف املتكلمـني أو املتعلمـني أو الذيـن يتجرأون عىل - 4
الفتوى بدون علم.

االعتمد عىل النفس يف الفقه واالستنباط دون الرجوع إىل العلمء.- 5

الرغبة يف التقرب إىل الل بالزيادة عىل ما كان عليه النبي صىل الل عليه وسلم.- 6

2-التطـرف: يعني حد اليشء وحرفه. واملـراد بحد اليشء ومنتهاه وغايته ولذلك يقال 
تطرفت الناقة أي رعت أطراف املرعى ومل ختتلط بالنوق. فالتطرف تعقل اليشء الطرف 
ومنه قوهلم للشمس إذا دنت للغروب تطرفت، فالتطرف هو جتاوز حد االعتدال وعدم 

التوسط. ومل يرد لفظ التطرف يف الكتاب والسنة.
والتطـرف: يعنـي اخلـروج عن األعـراف والقيـم واملبـادئ وهو هنايـة مقياس 
االعتدال وليس بأحدمها فقط، وموضوع التطرف قد يكون فكريًا أو سـلوكيًا. واملنهج 
الوسـط »والوسطية اسم يف كل شيئ والتطرف يعني عىل الافة خيشى عليه صاحبه من 
السقوط يف اهلاوية أو اهلالك وذلك إما أن يكون ماديًا أو مسوسًا كمن يميش عىل حافة 
الطريـق أو اجلـرس فهو أقرب للسـقوط وإما معنويًا كمن يرتك الوسـطية ويتجاوز الد 

الذي يودي به إىل االنحراف والضياع. 
الزندقـة: أصلها لفظ أعجمي معرب أخذ من كالم الفرس بعد ظهور اإلسـالم 
والعرب. وهي منسـوبة إىل الزند وهو تأويل لكتاب )البسـتاه( الذي جاء به زارادشت 
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إىل الفرس وقد أخذت العرب هذا املعنى من الفرس وقالوا زنديق وعربوه، وقد أطلق 
وصـف الزندقـة عىل الذين حرقهم عيل بـن أيب طالب ريض الل عنه َعـْن ِعْكِرَمَة، َقاَل: 
ُأيِتَ َعـيِلٌّ َريِضَ اللهَُّ َعنْـُه، بَِزَناِدَقـٍة َفَأْحَرَقُهْم، َفَبَلـَغ َذلَِك اْبَن َعبهَّاٍس، َفَقاَل: َلـْو ُكنُْت َأَنا مَلْ 
ُبوا بَِعَذاِب اللهَِّ« َوَلَقَتْلُتُهْم، لَِقْوِل  ُأْحِرْقُهْم، لِنَْهِي َرُسوِل اللهَِّ َصىلهَّ اللُ َعَلْيِه َوَسلهََّم: »الَ ُتَعذِّ
َل ِدينَـُه َفاْقُتُلوُه«1. والزنديـق هو اخلارج عن  َرُسـوِل اللهَِّ َصـىلهَّ اللُ َعَلْيِه َوَسـلهََّم: »َمْن َبدهَّ
امللـة بأقواله وأفعاله وغالب عليـه اخلالعة واملجون ومن فرق الزنادقة القديمة اجلهمية 
واملعتزلة والسبأية والرواندية وكذلك اإلسمعيلة والدروز والنصريية وغريها من الفرق 
كالروافض. فهذه األفكار واملعتقدات وإثارة الشبهات والدعوة إىل البدع والضالالت 
تؤثر عىل عقول الناشـئة السـذج واجلهلة قد تسـتقيلهم وتلبس عليهم وتزعزع العقيدة 
الصحيحة يف قلوهبم لذلك جاءت شيعة اإلسـالم لمية جانب التوحيد والعقيدة من 

مثل هذه الضالالت والرشكيات.
اإللاد: مادة لد وهي امليل واالنجراف ومنه اللحد وهو الشـق يف القرب وااللاد 
يعنـي إنكار وجود اخلالق سـبحانه وتعاىل ورفض األديان وقد جـاء يف مكم التنزيل قوله 
ِذي َجَعْلنَاُه لِلنهَّاِس َسَواًء  وَن َعن َسبِيِل اللهَِّ َوامْلَْسِجِد اْلََراِم الهَّ ِذيَن َكَفُروا َوَيُصدُّ تعاىل: )إِنهَّ الهَّ
ِذْقُه ِمْن َعَذاٍب َألِيٍم(2، وقد كان اإللاد قديًم  اْلَعاِكُف فِيِه َواْلَباِد َوَمن ُيِرْد فِيِه بِإِْلَاٍد بُِظْلٍم نُّ
يف البرش حيث أن مزدك ومانو والبوذية والزرادشـتية وكنفوشيوس واهلندوسية كلها تنكر 
وجود اخلالق، ثم جاءت املذاهب الفكرية الديثة املاركسية والشيوعية التي تقول عن الدين 
أنه أفيون الشعوب وتنكر وجود الل عز وجل وتقول بأن املادة كل يش وذلك يف مقولتهم )ال 
إله والياة مادة( ومن ذلك ما جاء يف نظرية داروين التي هي نظرية النشوء واالرتقاء أو أصل 
األجنـاس الذي يقول إن األجناس الية أصلها من إميبيا يف مسـتنقع راكد وإن األجناس 
تكون من ذلك ثم ارتقت يف التطور حتى وصلت إىل القرد من نوع الشمبانزي وهو الذي 
بدوره تطور حتى وصل إىل إنسـانًا. فهذه من املؤثرات الفكرية التي سـيطرت عىل عقول 
كثري من البرش وشجعتهم عىل مهامجة الدين اإلسالمي واهتمت أهله بالتخلف والرجعية.

)1(  صحيح البخاري، 15/9.
)2(  سورة الج اآلية )25(.
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سابق  مثال  عن  وصنعه  اليشء  ابتداء  هو  بدع  )بدع(  مصدر  اللغة  يف  البدعة  البدع: 
ملا  اسم  السنة وهو  فالبدعة خالف  ذكر،  قبل خلق وال  له من  تكن  مل  وإحداث يشء 

ابتدع يف الدين وغريه.
تعاىل  مناله  تعبد  ترك  أو  أو فعل   أو قول  اعتقاد  كل  الرشعي:  ويف االصطالح 

وليس يف الرشع ما يدل عىل مرشوعيته وينقسم إىل ثالثة أقسام:
البدعة االعتقادية وهي: اعتقاد خالف ما أخرب به الل سبحانه وتعاىل أو أخرب به - 1

رسوله صىل الل عليه وسلم، مثل بدعة التمثيل والتعطيل يف األسمء والصفات 
أو نفي القدر والقول باجلربية.

البدعة العملية وهي: التعبد لل بغري ما شع وذلك بإحداث عبادة مل ترشع، أو - 2
الزيادة أو النقص يف عبادة مرشوعة كالبناء عىل القبور والدعاء عندها واألعياد 

واالحتفاالت املحدثة.
اللحم - 3 أكل  ترك  مثل  تعبدا  فعله  ما طلب  ترك  أو  املباح  ترك  الرتك وهو  بدعة 

تعبدا أو عدم الزواج تعبدا1.
»َمْن  َوَسلهََّم:  َعَلْيِه  اللُ  َصىلهَّ  اللهَِّ  َرُسوُل  َقاَل  َقاَلْت:  َعنَْها،  اللهَُّ  َريِضَ  َعاِئَشَة  َعْن 

.2» َأْحَدَث يِف َأْمِرَنا َهَذا َما َلْيَس فِيِه، َفُهَو َردٌّ
إن األمر باملعروف والنهي عن املنكر هو البذرة الصالة يف سـبيل إرسـاء األمن 

بصفـة عامة واألمن الفكري بصفة خاصة ويف ذلك قال سـبحانه وتعاىل : ُّ ىت يت 
رث زث مث نث ىث  يث ىف يف ىق يق اك 
لكمك  ىك يك مل ىل    3َّ، وباسـتتباب األمـن ينشـط األمـر باملعروف 
َب اللهَُّ  والنهـي عـن املنكر ولكـي نحظى باسـتتباب األمن نذكر قـول الل تعـاىل﴿َُّورَضَ
ن ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت بَِأْنُعِم اللهَِّ َفَأَذاَقَها  ْطَمِئنهًَّة َيْأتِيَها ِرْزُقَها َرَغًدا مِّ َمَثـاًل َقْرَيـًة َكاَنْت آِمنًَة مُّ
اللهَُّ لَِبـاَس اجْلُـوِع َواخْلَـْوِف بَِم َكاُنـوا َيْصنَُعوَن رب﴾4َّ، وقوله تعـاىل ﴿ ُّٱخل مل ىل 

)1(  عبدالرمحن عمرية، املذاهب املعارصة وموقف اإلسالم منها، ص60.
)2(  رواه البخاري 184/3 واللفظ له، ورواه مسلم 1343/3.

)3(  سورة الج اآلية )41(.
)4(  سورة النحل اآلية )112(.
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يل جم حم خم مم ىم  يم جن حن﴾1َّ، فهـو رقابـة شعيـة 
من بعضهم عىل بعض وتأكيد ملسـئولية بعضهم من بعض لتستقيم أمور دينهم ودنياهم 
فأمـور الناس ال تسـتقيم إال بأمر وهني، هلذا فإن األمـر باملعروف والنهي عن املنكر من 
أعظـم الواجبـات عىل أمة ممد صىل الل عليه وسـلم وعىل األمم السـابقة وهلذا متيزت 
باخلرييـة مـا دامت تقوم هبـذا الواجب الرباين حيث يقول سـبحانه وتعـاىل: )ُكنُتْم َخرْيَ 
اِس َتْأُمُروَن بِامْلَْعُروِف َوَتنَْهْوَن َعِن امْلُنَكـِر َوُتْؤِمنُوَن بِاللهَِّ َوَلْو آَمَن َأْهُل  ـٍة ُأْخِرَجْت لِلنهَـّ ُأمهَّ
نُْهـُم امْلُْؤِمنُـوَن َوَأْكَثُرُهُم اْلَفاِسـُقوَن(2، وهو أسـاس الدين  ُـم  مِّ ا هلهَّ اْلِكَتـاِب َلـَكاَن َخرْيً
ومـن حيرس وحيمي حرمـات الل حيي ويميت شعه ويعز الـق وأهله ويمحق الباطل 
وأهلـه ومن أهم جوانب األمر باملعـروف والنهي عن املنكر محايـة العقيدة الصحيحة، 
واملحافظـة عىل الفضيلة ومحاية مصالح األمة يف دينها ودنياها وذلك بحميتها من البدع 
واخلرافـات واالنحرافات الفكرية يقول اإلمام الغزايل: )اإلنكار يف النهي يف البدع أهم 
منه يف املنكرات( فاألمر باملعروف والنهي عن املنكر هو السبيل للوقاية من االنحرافات 
الفكريـة وانتشـار البدع واخلرافات والشـبهات وكذلـك تعزيز الفكـر والصحيح نرش 
الوعي املسـتنري بـني أعضاء املجتمع وقمع البدع وإحياء السـنة وماربة األفكار الضالة 
والكفر  واإللاد واجلريمة والفسـاد والظلم والطغيان واإلرهاب وبث األمن يف األمة 

والطمأنينة يف نفوس أبناء املجتمع.

ويساهم األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف محاية الفكر فيام ييل:
ماربة كل من يدعو إىل اخلروج عن دين اإلسالم أو يتهجم عليه أو ينتقص منه - 1

سواء كانت دعواته فردية أم مجاعية أو رسية أو علنية والقيام هبذا األمر واجب 
شعي يؤدي إىل حفظ الدين الذي هو أعظم سبب ملكافحة اجلريمة ومن يفرط 

يف أداءه خُيش عىل دينه.
التصدي ألهل البدع وعدم متكينهم من نرش بدعهم ملا فيه من أثر يف اصطفاف - 2

)1(  سورة األنعام اآلية )82(.
)2(  سورة آل عمران اآلية )110(.
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الدين والقضاء عليه وليس أدل خطر البدع من القول وبقتل الداعية إىل البدع 
املخالفة للكتاب والسنة.

وإشاعة - 3 العامة  واألخالق  القيم  عىل  واملحافظة  الرذيلة  من  املجتمع  تطهري 
الطمأنينة يف النفوس لتأمني الناس عىل أنفسهم وأمواهلم وأعراضهم من عدوان 

املعتدين.     
األخذ عىل أيدي السفهاء واملجرمني ومحلهم عىل اتباع الق ومنعهم يف الوقوع - 4

يف الفواحش واملنكرات، ومفارقة االنحرافات واملخالفات الرشعية.
وكذلك - 5 الناس  عىل  ودجلهم  سحرهم  ممارسة  من  واملشعوذين  السحرة  منع 

مالت لعب القمر ولعب امليرس واملسابقات املحرمة.
املنكرات أو - 6 الفاحشة ونرش  املختلفة ومنعها من إشاعة  مراقبة وسائل اإلعالم 

التضليل اإلعالمي بالشهوات أو الشبهات.
وال شك إن األمر باملعروف والنهي عن املنكر عندما يقوم يف املجتمع يبقى املجتمع 
نقيًا خاليًا من االنحرافات وسد أبواب اجلريمة وهو ما يمكن وصفه بحمية أفكار وأفراد 
املجتمـع من كل ما من شـأنه أن يدفعهـم إىل البدع واالنحرافات الفكرية والسـلوكية.

جهود الرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف حتقيق األمن الفكري:
إسهام اهليئات يف اإلنكار عىل األعمل اإلرهابية يف مجيع وسائل اإلعالم وذلك - 1

جيب  التي  املنكرات  أعظم  من  وإهنا  شعيتها  وعدم  وخطورهتا  شناعتها  لبيان 
ماربتها وذلك لتحذير الناس منها متعاطف مع أصحاهبا.

املعلومات - 2 شبكة  عىل  املتطرف  الفكر  تعرية  من  كبري  بشكل  اهليئات  أسهمت 
العاملية )اإلنرتنت( وقد نرشت بيانات املسئولني يف اهليئات وترصحياهتم املنكرة 

ألعمل الفئة الضالة.
قامـت اهليئـة بطباعـة ونـرش مئـات اآلالف مـن الرسـائل والكتيبـات املفيـدة - 3

املتطـرف  الفكـر  هـذا  خطـورة  وتوضيـح  املتطـرف  الفكـر  هـذا  عـالج  يف 
األعـمل التخريبيـة والفسـاد وبلـغ مـا طبعتـه الرئاسـة أربعـة ماليـني مطويـة 
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لبعـض علـمء اململكـة اشـتملت عـىل بعـض الفتـاوى يف حرمـة سـفك الدماء 
األمـن. وأمهيـة  اآلمنـني  وترويـع  األرض  يف  اإلفسـاد  وحرمـة  املعصومـة 

واملساجد - 4 املدارس  يف  اهليئات  أعضاء  قبل  من  واملحارضات  الدروس  القيت 
الفكر  هذا  من  حتذر  التي  األهلية  واملؤسسات  الكومية  والدوائر  واجلامعات 
الضال وتكشف شبهاته وعوراته وكذلك املسامهة يف وسائل اإلعالم املختلفة 

حول هذا املوضوع.
جتهيز ونرش اللوحات اإلعالمية التوجيهية للتحذير من خطورة اإلخالل باألمن - 5

واخلري  الوسطية  مفهوم  ونرش  واملتطرف  املنحرف  الفكر  وخطورة  املجتمع  يف 
والسالم والعدل بني أفراد املجتمع.

كم قامت بجوالت عىل مقاهي اإلنرتنت ومراقبة ما ينرش فيها وإغالق بعضها - 6
ووضع ضوابط لزائريا.

قامت اهليئة بالرد عىل شبهات الفئة الضالة حتى ال يغرهم اجلهلة والسذج من - 7
الناس وبيان ذلك للعامة.

وذلك - 8 اإلرها	  ضد  الوطني  التضامن  محلة  يف  عظيمة  بجهود  اهليئات  قامت 
باملسامهة بام ييل:

يف - 1 املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  هليئة  العامة  الرئاسة  إصدارات  بلغت 
ماربة اإلرهاب أكثر من مخسني إصدار ما بني كتاب كبري وكتاب صغري ومطوية 
الل ورسوله  النسخ وهي عن وجوب طاعة  منها ماليني  وقد وزعت  وشيط 
وحقوق والة األمر .... التكفري وبيان هيئة كبار العلمء بشأن التكفري والتفجري 

وحرمة النفس واإلنسان يف األرض وأمهية األمن وغريها.
كم سامهت الرئاسة بإصدار صفحة يف جريدة اجلزيرة اليومية وهي صفة الرسالة - 2

التي تصدر أسبوعيًا.
 وكذلك جملة السبة الدورية ويف العدد )75( وصدر منها عرشة آالف نسخة - 3

وكانت موضوعاهتا عن أمهية األمن الفكري وحكم اإلمامة العظمى وحقوق 
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والة األمر وحرمة اخلروج عليهم والدعاء هلم ووجوب إنكار األعمل اإلجرامية 
واإلرهابيني وحكم التكفري وخطره مؤيد بفتاوى هيئة كبار العلمء. 

الكتب والرسائل والنرشات عن األمن - 4 بتأليف  اهليئة  قام عدد من منسويب  كم 
الفكري وذم اخلوارج ماسبة اإلسالم والتنكر عىل من يؤيد القتل والتدمري.

1435-1436هـ: - 5 لسنة  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  هيئة  تقارير  من 
قامت اهليئة بام ييل:

المالت التوعوية والتوجيهية: محلة )ال للقات( وتستهدف املجتمع للتوعية 
بأرضار املخدرات واملسكرات والقات.

وحدة األمن الفكري:  ويوجد بالرئاسة وحدة لألمن الفكري ومن مهامها:
ُتعنى وحدة األمن الفكري بأنشطة الصانة الفكرية، وإجياد وقاية من االنحرافات 
الفكرية، وذلك بمعاجلة طريف االنحراف الفكري: التطرف والغلو وما يرتتب 
واالعتصامات،  واملظاهرات،  املمتلكات،  وختريب  األنفس،  قتل  من  عليها 
اخللقي  باالنحالل  املسلم  املجتمع  هوية  تذويب  يف  املتمثل  املقابل  والتطرف 

ونقض الثوابت الرشعية للمجتمع املسلم.

أهداف وحدة األمن الفكري:

• حتصني املجتمع من األفكار اهلدامة التي تؤدي إىل االنحراف الفكري.	

• تعزيز روح االنتمء لدين الل تعاىل ثم لوالة األمر والوطن.	

• بيان مكانة اململكة العربية السعودية القائمة عىل التوحيد والوحدة.	

إنجازات وحدة األمن الفكري:
إلقاء مارضات ُتعنى بجانب األمن الفكري ألكاديميني متخصصني بقضايا . 1

األمن الفكري.
طباعة مواد توعوية من كتب وأشطة ُتعنى بجانب األمن الفكري.. 2
إنشاء تطبيقات عىل اهلواتف الذكية ُتعنى هبذا اجلانب.. 3
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إنشاء حساب عىل تويرت.. 4
إنشاء صفحة عىل موقع الرئاسة.. 5
التواصل مع العلمء وطالب العلم يف هذا اجلانب.. 6
تصميم برامج تدريبية ختتص باجلانب الفكري.. 7
التواصل عرب برامج الواتساب والالين والكيك وغريها.. 8
إنشاء صفحة عىل الفيس بوك.. 9

املشاركة مع القطاعات الكومية األخرى التي لديا برامج أو فعاليات مماثلة.. 10

الـدورات لوحـدة األمن الفكري:   وعدد الـدورات التي أقيمت )11( دورة يف 
خمتلف من مناطق اململكة.

ويف سـبيل محايـة عقـول وأفكار أبنـاء املجتمع أيضـًا قامت اهليئة بإنشـاء وحدة 
مكافحة السحر والشعوذة.

وحدة مكافحة قضايا السحر:
حيـث تسـعى الرئاسـة العامـة لبـذل كل اجلهـود واملبـادرات املمكنـة ملحاربـة 
)اإلفسـاد يف األرض( والتعاون مع اجلهات األمنيـة هبذا اخلصوص، ومن أبرز وأعظم 
وسـائل اإلفسـاد يف األرض: إمتهان السحر وأعمل الشعوذة. ولوحدة مكافحة السحر 
والسـحرة واملشـعوذين يف الرئاسـة العامـة هليئـة األمـر باملعـروف والنهـي عـن املنكر 
أعـمل مقننة، فقد تم إنشـاء وحدة متخصصة ملكافحة السـحر، وأعـدت هلا العديد من 
الربامـج والسياسـات؛ لتنظيم أعمهلا، وإدارة شـؤوهنا، ويف هذا السـياق جرى وجيري 
التدريب املمنهج ملنسـويب اهليئة عىل طرق وأسـاليب التعامل مع قضايا السحر، وإعداد 
املدربـني املؤهلـني للتدريب عىل مهارات التعامـل مع هذه القضايا. كـم أعدت برامج 
وقائيـة وتوعوية مع القيام بالعديد من اجلهود واملبادرات؛ لتحذير الناس واملجتمع من 
خماطر السـحر.وأقامت املعارض لذلك. كم حتتوي هذه املعارض عىل لوحات إرشادية 
وتوعوية وتوجيهية عن عالمات السحر، وكيفية معرفة السحر، وبيان خطره عىل الفرد 
واملجتمـع. فضاًل عن توزيع الكتيبات واملطويات والنرشات واألشطة السـمعية ذات 
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الصلة عىل الزوار.

من املناشط املهمة لوحدة مكافحة السحر:

متابعة اهليئات واملراكز املعنية بقضايا السحر والشعوذة ودراسة أنشطتها وتقويم . 1
ذلك والقيام بجوالت ميدانية للوقوف عىل أنشطتها.

دراسة مارض القبض املتعلقة بقضايا السحر والشعوذة وما يتعلق هبا وتقويمها.. 2

فحص العينات التي ترد من الفروع ملعرفة كنهها ومدى عالقتها بالسحر والشعوذة.. 3

التي . 4 البالغات  ومتابعة  السحر  قضايا  يف  املتخصصة  املراكز  تقارير  دراسة 
تتضمنها وصحة اإلجراءات املتعلقة هبا.

اجلهات . 5 مع  والسعي  والشعوذة  للسحر  تدعو  التي  اإللكرتونية  املواقع  متابعة 
ذات العالقة إلغالقها والتنسيق يف ضبط من هلم نشاط داخل البالد مع املراكز 

املعنية كل حسب منطقته.

بالسحر . 6 يتعلق  ما  كل  يف  الفروع  استفسارات  عىل  والرد  املراجعني  استقبال 
والقراءة الرشعية.

وحدة مكافحة اجلرائم املعلوماتية:
اآلثار  من  املجتمع  ومحاية  املعلوماتية  اجلرائم  مكافحة  عىل  تعمل  وحدة  هي 
الرئاسة  وأعمل  اختصاصات  وفق  الديثة  التقنية  استخدام  سوء  عن  الناجتة  السلبية 
املخالفة  املواقع  بتتبع  الوحدة  وتقوم  املنكر.  عن  والنهي  باملعروف  األمر  هليئة  العامة 
وتقوم  إلكرتونية،  جريمة  أي  عن  البالغات  وتتلقى  اإلباحية،  واملواقع  للعقيدة، 
كذلك بإعداد الدراسات الالزمة عن بعض املواقع املخالفة، والنظر يف مسألة حجبها، 

والتنسيق يف ذلك مع هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات.

األهداف العامة:
التوعية بمخاطر التقنية املعلوماتية الديثة.. 1

محاية املجتمع من العقائد والثقافات واألخالقيات املنحرفة واملخالفة للرشيعة . 2
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االسالمية التي تستغل وسائل التقنية الديثة.

وفق . 3 املعلوماتية  اجلرائم  أصحاب  ضبط  يف  امليدانيني  األعضاء  كفاءة  رفع 
اختصاص ومهام الرئاسة العامة.

ضبط . 4 يف  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  هليئة  العامة  الرئاسة  جهود  إبراز 
اجلرائم املعلوماتية التي تباشها اهليئة وطرق التصدي هلا.

االنجازات:

• إعداد التقارير الالزمة حول عدد من الربامج والتطبيقات واملصاحف املحرفة 	
والتنسيق مع اجلهات املختصة ملنع هذه الربامج يف متاجر سوق بالي وآيفون، 

أو الد من صالحيتها بم يتوافق مع الرشع واألنظمة والتعليمت.

• خلدمات 	 العامة  )اإلدارة  املعلومات  وتقنية  االتصاالت  هيئة  مع  التنسيق 
اإلنرتنت( إلغالق املواقع اإلباحية، واملواقع التي حتتوي عىل خمالفات عقدية، 

وقد أثمر هذا التنسيق عن إغالق عدد كبري من املواقع املخالفة.

• خماطبة وزارة الداخلية للقبض عىل عدد من أهل اإللاد أو ممن يسبون الل جل 	
يف عاله أو نبيه الكريم.

• فتح شـعب للوحـدة بالفروع وإعـداد اهليكلة اإلدارية هلـا، وآلية عملها، 	
وحتديد احتياجاهتا.

• خماطبة الفروع للقبض عىل عدد من أصحاب املواقع السيئة التي تدعو للرذيلة1.	

اخلامتـــة:
األنبياء  أشف  عىل  والسالم  والصالة  الصالات،  تتم  بنعمته  الذي  لل  المد 

واملرسلني، نبينا ممد، وآله وصحبه أمجعني، وبعد :

يف ختام هذا البحث عن دور السبة يف وقاية املجتمع من االنحراف الفكري 

لعام  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  هليئة  العامة  الرئاسة  إلنجازات  السنوي  التقرير    )1(
1435-1436هـ - 2014م.
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عىل  واملحافظة  عامة  بصفة  األمن  حتقيق  يف  السبة  أمهية  للقارئ  تبني  ومواجهته 
حاجة  وكذلك  خاصة  بصفة  الفكري  باألمن  يسمى  ما  وهو  واألفكار  العقول  أمن 
املجتمعات اإلسالمية إىل القيام هبذا املبدأ الرباين العظيم إلسعادها يف الدنيا واآلخرة 
أو  فيها وال فالح  املنكر فال خري  باملعروف والنهي عن  باألمر  القيام  إذا عطلت  وأهنا 
سعادة هلا يف الدنيا واآلخرة لذلك أوجبه سبحانه وتعاىل عىل هذه األمة كم أوجبه عىل 
األمم السابقة وذلك لرضورة الاجة إليه كم بني الباحث يف هذا البحث مفهوم األمن 
الفكري وأمهيته يف حياة املجتمع وشموليته لكل مناحي الياة موضحًا منهج اإلسالم 
يف املحافظة عىل األمة والرص الشديد عىل محاية العقول واألفكار مما يفسدها أو يتلفها 
من املؤثرات املادية كاملخدرات واملسكرات أو االنحرافات الفكرية والعقدية من الشبه 
والضالالت والبدع واخلرافات حيث أن العقل هو الضابط لترصفات اإلنسان. وقد 
تبني من هذا البحث دور األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف محاية العقل والفكر من 
االنحراف وأثره يف تعزيز العقيدة الصحيحة واملبادئ السمحة والقيم الرفيعة لنحقق 
ذلك الوسطية التي يريدها اإلسالم بدون تفريط أو إفراط أو شطط أو انحراف وهبذا 
يتحقق األمن الفكري لإلنسان. وقد بني الباحث يف هذا البحث السبل والوسائل التي 
سلكها اآلمرون باملعروف الناهون عن املنكر للمحافظة عىل العقول واألفكار لتحقيق 
األمن الفكري البناء املجتمع موردًا يف بحثه نمذج من بعض األنشطة التي قامت هبا 
الرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر وفروعها يف املحافظة عىل العقيدة 
الضالة واملسامهة  املادية واألفكار  السليمة ومحايتها من األخطار  الصحيحة واألفكار 
يف مكافحة اإلرهاب الفكر الضال املنحرف مبينًا ذلك باإلحصائيات والفعاليات التي 
قام هبا أعضاء اهليئة يف كثري من مناطق اململكة العربية السعودية حتى تبني للقارئ األثر 
الفعال هلذه اإلدارة املباركة يف املحافظة عىل أمن هذه البالد الطيبة. وقد توصل الباحث 

إىل النتائج التاليه:

النتائج:

أن األمن الذي تنعم به اململكة العربية السعودية ولل المد من ثمرات تطبيق - 1
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الرشيعة اإلسالمية عمومًا، وماربة األفكار الضالة واملنحرفة والبدع خصوصًا.
مما تقدم يتضح للقارئ أمهية السبة وهي التطبيق العميل لألمر باملعروف والنهي - 2

عـن املنكـر والاجـة امللحة إليـه للحفاظ عىل أمـن ورخاء واسـتقرار املجتمع.
إن األمر باملعروف والنهي عن املنكر يشـمل مجيع أمور الياة الدينية والدنيوية.- 3
أمهية األمن بصفة عامة واألمن الفكري بصفة خاصة.- 4
إن األمن شامل جلميع مناحي الياة وإن األمن الفكري هو أرقى أنواع األمن - 5

بالعقل  األمن وذلك ألنه خيتص  أنواع  بقية  السيطرة عىل  إذا وجد حتت  الذي 
الذي هو مسيطر عىل ترصفاته.

وكذلك - 6 الوقائي  اجلانب  يف  األمن  حفظ  يكفل  بم  جاءت  اإلسالم  شيعة  إن 
اجلوانب العالجية اذا اختل األمن بإقامة الدود والعقوبات عىل من خيل باألمن.

بصفة - 7 وتطبيقاهتا يف حياهتم  الل عز وجل  األخذ برشيعة  البرشية يف  إن سعادة 
عامة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر بصفة خاصة.

إن اإلسالم جاء ليحرر عقل اإلنسان من اخلرافات والضالالت والبدع ويدعوه - 8
إىل التفكري والتدبر والتأمل ليهتدي إىل خالقه عز وجل.

العربية - 9 باململكة  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  هليئة  العامة  الرئاسة  إن 
السعودية تقوم بجهود عظيمة يف حفظ األمن يف هذه البالد املباركة بصفة عامة 

واملسامهة يف حتقيق األمن الفكري بصفة خاصة.      

التوصيات:

يويص الباحث باالهتمم بمبدأ األمر باملعروف والنهي عن املنكر ملا له من أثر يف - 1
حفظ األمن عمومًا واألمن الفكري خصوصًا.

يويص الباحث بدعم الرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر ماديًا - 2
ومعنويًا ملا هلا أثر يف ذلك.

يويص الباحث الدول اإلسالمية بتطبيق شيعة الل عز وجل يف مجيع أمور الياة - 3
بصفة عامة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر بصفة خاصة وذلك ملا له من أثر يف 
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سعادهتم يف الدنيا واآلخرة.
الفكرية - 4 التيارات  ضد  وحتصينهم  والناشئة  بالشباب  باالهتمم  الباحث  يويص 

الوافدة أو املنحرفة. وكذلك محايتهم من املخدرات واملسكرات وأصدقاء السوء.
يفيدهم - 5 بم  فراغهم  أوقات  للشباب يف  وبنّاءة  مفيدة  برامج  بعمل  الباحث  يويص 

وينفع جمتمعاهتم.
مضاد - 6 بفكر  والضالالت  والشبهات  املنحرفة  األفكار  بمواجهة  الباحث  يويص 

عليه  الل  صىل  نبيه  وسنة  الل  كتاب  من  مستقي  والضالالت  الشبه  هذه  يدحض 
وسلم لبيان الق والدة إىل الل.

يويص الباحث من االستفادة من الكوادر البرشية والكفاءات املؤهلة من أبناء هذه - 7
البالد يف سبيل تعزيز األمن الفكري والوقوف أمام التيارات الفكرية اهلدامة.

واهلل املوفق واهلادي إىل سواء السبيل ،،،،

                                                                       

                                                                                                                                                    
الباحث

لواء.م الدكتور/ سعد بن عبدالل العريفي
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املراجع

القرآن الكريم 1

ممد بن إسمعيل البخاريصحيح البخاري 2

مسلم بن الجاجصحيح مسلم3

الشيخ عبدالرمحن السديسالرشيعة اإلسالمية وأثرها يف تعزيز األمن الفكري4

5
نحو اسـرتاتيجية وطنية لتحقيق األمن الفكري 

يف مواجهة اإلرهاب
عبدالفيظ املالكي

د. حيدر اليدراألمـن الفكـري يف مواجهة املؤثـرات الفكرية6

منهـا7 االسـالم  وموقـف  املعـارصة  عبدالرمحن عمريةاملذاهـب 

8

التقريـر السـنوي إلنجـازات الرئاسـة العامـة 
هليئـة األمـر باملعـروف والنهي عـن املنكر لعام 

1435-1436هـ - 2014م

الرئاسـة العامـة هليئـة األمر 
باملعروف والنهي عن املنكر

اإلسـالمية9 الرشيعـة  يف  وحكمهـا  د. سعد بن فالح العريفيالزندقـة 



وسائل هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر
يف تعزيز االنتمء الوطني واألمن الفكري

إعداد: صالح بن صالح احلارثي.

اآلمر املناوب لفرع الرئاسة العامة

 هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر بمنطقة نجران
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الرحيم الرمحن  الل  بسم 

املقدمة
المد لل والصالة والسالم عىل رسول الل ، أما بعد: فإن سالمة الفكر، وصدق 
املواطنة، ميزاهنا التوسط واالعتدال، ومها صفة اإلسالم وأهله ومها من خصائص هذه 
َتُكوُنوا ُشَهَداَء َعىَل النهَّاِس َوَيُكوَن  ًة َوَسًطا لِّ لَِك َجَعْلنَاُكْم ُأمهَّ األمة كم قال تعاىل:﴿َوَكَذٰ
تفريط،  وال  إفراط  فال  رباين  منهج  فهذا     ،]143 ]البقرة:  َشِهيًدا﴾  َعَلْيُكْم  ُسوُل  الرهَّ
يف كل األمور صغريها وكبريها، العلمي والعميل، والفكري واالعتقادي ويف العبادة 
والسلوك، ونتيجة ذلك التوسط واالعتدال حصول األمن بمفهومه الشامل يف الديانة 
ويف الفكر واملعتقد ويف األبدان واألوطان، وهذا مطلب البرشية وحاجتها، فإن اختلت 
األفكار وضعف االنتمء الوطني حصلت املفاسد وجلبت املصائب وانعدم األمن يف 

مجيع جوانبه.

ومن هنا نبعت أمهية تعزيز األمن الفكري واالنتمء الوطني والتكاتف والتكامل 
لتحقيق ذلك، كل بحسبه وعىل قدر استطاعته، واتباع األساليب العلمية لدراسة مثل 
هذه املوضوعات املهمة وعىل ضوء نتائجها توضع اخلطط، وتنفذ الربامج، وبالدنا ولل 
المد، بقيادهتا الرشيدة، خادم الرمني الرشيفني امللك سلمن بن عبدالعزيز – حفظه 
الل – وسمو ويل عهده األمني األمري ممد بن سلمن – حفظه الل – يف مقدمة الدول 

التي تويل هذا املوضوع العناية التامة عىل مجيع املستويات.
وهذا الورقة بعنوان: )وسائل هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف تعزيز 
للحسبة  العلمي  املؤمتر  يف  للمشاركة  هبا  تقدمت  الفكري(  واألمن  الوطني  االنتمء 

والذي تنظمه جامعة أم القرى بمكة املكرمة، وكانت خطتها عىل النحو التايل:

التمهيد:
أوالً: تعريف االنتمء الوطني واألمن الفكري وأمهيتهم من الناحية الرشعية.

ثانيًا: عالقة االنتمء الوطني باألمن الفكري.
ثالثًا: االرتباط بني االنتمء الوطني واألمن الفكري وشعرية األمر باملعروف 
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والنهي عن املنكر.
املبحث األول: األهداف التي تسعى اهليئة لتحقيقها لتعزيز االنتمء الوطني واألمن الفكري.
املبحث الثاين: الوسائل التي تقوم اهليئة من خالهلا بتعزيز االنتمء الوطني واألمن الفكري.

املطلب األول: وسائل داخلية.
املطلب الثاين: وسائل خارجية )مباشة وغري مباشة(.

املبحث الثالث: نتائج وبرامج حققتها اهليئة، عززت هبا االنتمء الوطني واألمن الفكري.
اخلامتة .

 املراجع - فهرس املحتوى.
التمهيد: أوالً: تعريف االنتامء الوطني واألمن الفكري وأمهيتهام من الناحية الرشعية.

تعريـف االنتـامء الوطنـي : هـو االنتسـاب القيقي للدين اإلسـالمي 
والوطـن فكرًا ومشـاعر ووجدانًا، واعتزاز الفـرد باالنتمء اىل دينه من 
خـالل االلتزام بتعاليمه والثبـات عىل منهجه وتفاعلـه مع احتياجات 
وطنـه وتظهـر هـذه التفاعـالت مـن خـالل بـروز مبـة الفـرد لوطنه 

واالعتزاز باالنضمم اليه والتضحية من أجله1.
واألمـن الفكري: قيل : هو سـالمة فكر اإلنسـان، وعقلـه، وفهمه من 
االنحراف، واخلروج عن الوسطية واالعتدال يف فهمه لألمور الدينية، 

والسياسية، وتصوره للكون2.
وقيـل: هـو سـالمة فكر اإلنسـان مـن االنحـراف، أو اخلـروج عن 
الوسـطية واالعتدال يف فهمه لألمـور الدينية، والسياسـية، واالجتمعية؛ مما 
يؤدي إىل حفظ النظام العام، وحتقيق األمن، والطمأنينة، واالستقرار يف الياة 
السياسـية، واالجتمعية، واالقتصادية وغريها من مقومات األمن الوطني3.

)1(  مقال بعنوان: قراءة يف مفهوم االنتمء الوطني، للدكتور عبدالل بن ناجي آل مبارك بجريدة 
الرياض العدد )13338(.

)2(  األمن الفكري اإلسالمي الدكتور:سعيد الوادعي )ص 50(.
الفيظ  د.عبد  اإلرهاب،  مواجهة  يف  الفكري  األمن  لتحقيق  وطنية  إسرتاتيجية  بناء  نحو    )3(
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وقد عرفته الرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر بأنه: األنشطة 
والتدابري الوقائية؛ لتجنيب شائح املجتمع الشوائب العقدية أو الفكرية 1.

وهذا التعريف يف نظري خمترصًا، وشاماًل، وجليًا، إىل حد كبري.

أمهيتهام: االنتمء للوطن والفاظ عليه، هو قيمة إسالمية مهمة، وهو احتياج 
ًة  ُتُكْم ُأمهَّ برشي ومطلب فطري، فاإلنسان ينتمي إىل دينه قال تعاىل: ﴿ إِنهَّ َهِذِه ُأمهَّ

ُكْم َفاْعُبُدوِن ﴾ ]األنبياء:92[. َواِحَدًة َوَأَنا َربُّ
َوَجَعْلنَاُكْم  َوُأْنَثى  َذَكٍر  ِمْن  َخَلْقنَاُكْم  ا  إِنهَّ النهَّاُس  َا  َأيُّ تعاىل: ﴿ َيا  قال  قبيلته   وإىل 
ُشُعوًبا َوَقَباِئَل لَِتَعاَرُفوا إِنهَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَْد اللهَِّ َأْتَقاُكْم إِنهَّ اللهََّ َعِليٌم َخبرٌِي ﴾ ]الجرات: 13[

 وإىل األرسة بأن ينسب الولد إىل أبيه ؛ قال تعاىل: ﴿ اْدُعوُهْم آِلَباِئِهْم ُهَو َأْقَسُط 
فِيَم  ُجنَاٌح  َعَلْيُكْم  َوَلْيَس  َوَمَوالِيُكْم  يِن  الدِّ يِف  َفإِْخَواُنُكْم  آَباَءُهْم  َتْعَلُموا  مَلْ  َفإِْن  اللهَِّ  ِعنَْد 

َدْت ُقُلوُبُكْم َوَكاَن اللهَُّ َغُفوًرا َرِحيًم ﴾ ]األحزاب: 5[ َأْخَطْأُتْم بِِه َوَلِكْن َما َتَعمهَّ
ثم االنتمء إىل الوطن واألرض، فعن عبدالل بن عدي بن المراء الزهري، أنه سمع 
النبي - صىل الل عليه وسلم - وهو واقٌف بالزورة يف سوق مكة يقول: )والل، إنك خلري 
أرض الل وأحب أرض الل إىل الل - عز وجل - ولوال أين ُأخرجت منك، ما خَرجت(2.
أما األمن الفكري فقد جاءت نصوص الرشيعة اإلسالمية باملحافظة عىل أمن 
اخلمس  الرضورات  عىل  املحافظة  الواجبات  من  وجعلت  الشامل  بمفهومه  اإلنسان 
الشاملة جلميع جوانب األمن )الدين والعقل والنفس واملال والعرض(، وحرمت كل 
انتهاك أو تعدي عليها وجعلت عىل ذلك الدود والتعازير الرادعة، والنصوص يف هذا 
متوافرة هلا بسط يف كتب أهل العلم والفقه، ومن هذه الرضورات الدين والعقل ومن 
األفكار  بأمن  العناية  أمهية  تربز  املنطلق  هذه  ومن  الفكر،  واجيابًا  سلبًا  فيهم  املؤثرات 
هبذا  الرشيعة  وعناية   ، السليم  واملنهج  الرشعية  النصوص  مع  وتوافقها  وسالمتها 

اجلانب واضحة وجلية. 
املالكي. 

)1(  التقرير السنوي للعام 1438/1437هـ.
)2(  أخرجه الرتمذي يف جامعه برقم 3925، وغريه، وهو صحيح.
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ثانيًا: عالقة االنتامء الوطني باألمن الفكري.
إن أمن األفكار وسـالمتها مـن االنحرافات العقدية والفكرية مصدره 
وقاعدتـه هو الرشيعة اإلسـالمية ونصوصها من الكتاب والسـنة وفق 
فهم السلف الصالح يف منهج وسطي معتدل بعيد عن الغلو والتشديد 

والتفريط والتساهل.
وهبذا يتضح لنا أن الفهم السليم للدين ينتج عنه الفكر الصحيح، ومن الفكر 
الصحيح خيرج االنتمء للدين والوطن ووالة األمر، فبالعقيدة الصحيحة واتباع االسالم 
وتعاليمه، يتحرر العقل والفكر من التخبط الناشئ عن خلو القلب من هذه العقيدة، 
ل نوعي يف  وتكسب النفس الراحة، فال خْلط وال اضطراب يف الفكر والسلوك، وال حتوُّ
الفكر، وال انحراف يف السلوك اجلمعي أو الفردي، وتظهر املواطنة الصحيحة واالنتمء 

إىل الوطن املنبثق من تعاليم الرشيعة الوسطية.
فالشعور باالنتمء الوطني يساعد يف تدعيم قاعدة األمن واالستقرار، وسالمة 

األفكار من االنحراف الذي له مفاسد عظيمة عىل الفرد واملجتمع.
وكم أن االنتمء إىل الوطن صمم أمان لمية البالد من الفتن واألهواء واألفكار 
املنحرفة والضالة التي تعود بالدمار عىل البالد والعباد عىل حد سواء، فإن االستقرار 
مرتبط ارتباًطا كاماًل باألمن؛ حيث ال استقرار بدون أمن، فاستقرار املجتمع يعتمد عىل 
استقرار الفرد، واستقرار الدولة يعتمد عىل أمنها واستقرار جمتمعاهتا، وأدنى مستوى 

لالستقرار هو استقرار الفرد ذاته.
ومن االنتمء للدين والوطن وجوب طاعة والة األمر كم توافرت بذلك األدلة 
الرشعية التي ال يستع املقام لبسطها وذكرها، واالنتمء للوطن وحتقيق األمن الفكري 
مها من مقتى البيعة الرشعية لوالة األمر، ولزوم اجلمعة القائم عىل التعاون عىل الرب 
 ، أمره  ووالة  وطنه  وجتاه   ، به  الدين  أمره  ما  تنفيذ  جتاه  بالواجبات  والقيام  والتقوى، 
عموم جمتمعه، يف مواطنة صالة نابعة من فكر سليم، واخلالصة أن األمن يأيت باالنتمء، 

وباالنتمء يزداد األمن واالستقرار.
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ثالثًا: االرتباط بني االنتامء الوطني واألمن الفكري وشعرية األمر 
باملعروف والنهي عن املنكر.

إن االرتبـاط بـني االنتـمء الوطنـي واألمـن الفكـري وشـعرية األمـر 
باملعـروف والنهـي عن املنكر يف كـون  حتقيق األمن الفكـري واالنتمء 
للوطـن والقيـام بالواجـب جتاهـه وجتـاه والة األمـر هـو مـن األمـر 
باملعـروف الواجب شعًا، وهو صـورة من صوره، وكذلك فإن إنكار 
ما خيل بأمن األفكار أو سالمة األوطان أو اخلروج عىل السلطان ونرش 
الفسـاد والفرقة يف املجتمع أنه من النهي عن املنكر وهو من الواجبات 

الرشعية، وصورة من صوره.

وهذا أمٌر ظاهٌر، ال خيفى عىل من له نظر يف تطبيق شعرية األمر باملعروف والنهي 
عن املنكر بمفهومها الشامل؛ وعليه فإنهَّ األمر باملعروف الفكري والوطني، والنهي عن 
املنكـر الفكري والوطني، داخـل يف دالالت عموم النصوص الرشعية الواردة يف األمر 
باملعروف والنهي عن املنكر، وحتت التدرج املنصوص عليه يف الديث: )َمْن َرَأى ِمنُْكْم 
ُه بَِيِدِه َفإِْن مَلْ َيْسَتطِْع َفبِِلَسانِِه َفإِْن مَلْ َيْسَتطِْع َفبَِقْلبِِه َوَذلَِك َأْضَعُف اإِليَمِن(1. ْ ُمنَْكًرا َفْلُيَغريِّ

قال شيخ  اإلسالم ابن تيمية رمحه الل: مجاع الدين ومجيع الواليات هو أمر وهني، 
فاألمر الذي بعث الل به رسوله هو األمر باملعروف، والنهي الذي بعثه به هو النهي عن 
املنكر، وهذا نعت النبي واملؤمنني، كم قال تعاىل: ﴿َوامْلُْؤِمنُوَن َوامْلُْؤِمنَاُت َبْعُضُهْم َأْولَِياُء 
َكاَة َوُيطِيُعوَن  اَلَة َوُيْؤُتوَن الزهَّ َبْعٍض  َيْأُمُروَن بِامْلَْعُروِف َوَينَْهْوَن َعِن امْلُنَْكِر َوُيِقيُموَن الصهَّ

مَحُُهُم اللهَُّ  إِنهَّ اللهََّ َعِزيٌز َحِكيٌم ﴾)التوبة: 71()2(.  ِئَك َسرَيْ اللهََّ َوَرُسوَلُه  ُأوَلٰ
بأنواعه  املحافظة عىل األمن  نظام السبة اإلسالمي حتقق  ووظائف السبة يف 

كافة، وكل ذلك من األمر باملعروف والنهي عن املنكر.
ويف بالدنا فإنهَّ األمر باملعروف والنهي عن املنكر يسهم عىل نحو واضح يف حتقيق 

)1(  أخرجه مسلم برقم )49(، من حديث أيب سعيد اخلدري ريض الل عنه.
)2(  السبة )9/1(.
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األمن الفكري، واالنتمء الوطني، وماربة الرذيلة، ومكافحة الفساد، ومكافحة السحر 
صورها  بجميع  وأهله  لإلسالم  املخالفة  باملجتمعات  التشبه  ومكافحة  والشعوذة، 
يف  العام  السلوك  وضبط  واخللقية،  العقدية  املشكالت  من  الكثري  ومعاجلة  وأدواهتا، 
املدارس  من  التجمعات  مواطن  يف  والعقول  األعراض  ومحاية  واملحافظات،  املدن 
البنني  بني  املخدرات  وترويج  املنحرفة،  للعصابات  كشف  من  يتم  وما  واألسواق، 
والوقائية  التوعوية  الربامج  خالل  من  باملعروف  األمر  جانب  إىل  باإلضافة  والبنات، 

والتوجيهية املتعددة واملتجددة.

املبحث األول1:
األهـداف التي تسـعى اهليئة لتحقيقهـا لتعزيز االنتامء الوطنـي واألمن الفكري.
قبل أن نبني هذه األهداف املتعلقة باألمن الفكري واالنتمء الوطني جيب أن نستعرض 
أهدافه  له  حكومي  كجهاز  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  هليئة  العامة  األهداف 

املحددة ، ومهامه املخصصة ، وهي ستة أهداف رئيسية ، عىل النحو التايل:
القيام بالواجب الرشعي جتاه شعرية األمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ لتحقيق . 1

اخلريية يف املجتمع. 
الد من املنكرات وتقليل آثارها السلبية، واملجاهرة هبا.. 2
ترسيخ األمن بأنواعه )العقدي، والفكري، واألخالقي(.. 3
حتقيق مقاصد الرشيعة يف حفظ الرضورات اخلمس )الدين، والنفس، والعقل، . 4

والعرض، واملال(.
ترسيخ القيم واألخالق اإلسالمية.. 5
هبا . 6 الالئق  اإلسالمي  باملظهر  السعودية(  العربية  )اململكة  البالد  هذه  إظهار 

بصفتها قلب العامل اإلسالمي وقدوته ومط أنظار املسلمني.
واألمن  جهة  من  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  بني  العالقة  معنا  وتقدم 

)1(  هذا املبحث وما يليه من مباحث من عدة مصادر تم بياهنا يف فقرة املراجع هناية ورقة العمل.
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الفكري واالنتامء الوطني من جهة أخرى، وتبني لنا أن هذه العالقة عالقة جزء من كل: 
فتحقيق األمن الفكري واالنتمء للوطن والقيام بالواجب جتاهه وجتاه والة األمر هو 
من األمر باملعروف الواجب شعًا، وكذلك فإن إنكار ما خيل بأمن األفكار أو سالمة 
األوطان أو اخلروج عىل السلطان ونرش الفساد والفرقة يف املجتمع أنه من النهي عن 
املنكر وهو من الواجبات الرشعية، فإذا تبني ذلك تأكد عندنا أن من مهام هيئة األمر 
باملعروف والنهي عن املنكر الرشعية هو األمر بم حيقق األمن الفكري ويعزز االنتمء 
للدين والوطن ووالة األمر والصدور عن العلمء وأن من واجبهم كذلك األخذ عىل يد 

من خيل بذلك وفق استطاعتهم الرشعية والنظامية.
ما  الرئاسة واضحة جلية ومنصوص عىل  أهداف  فإن  النظامية  الناحية  أما من 
يتعلق بجانب األمن الفكري واالنتمء الوطني فيها رصاحة وهذا ظاهر يف نتائج عملهم 
البارز يف  الفاعلة ودورهم  امليداين وبراجمهم التوعوية ووسائلهم الوقائية ومشاركتهم 

حتقيق ما رسموه من أهداف.
وال شك أن مجيع أهداف الرئاسة ومهامها وعملها امليداين يصب يف أمن املجتمع 
والنفيس  والسلوكي  والفكري  واألخالقي  العقدي  فاألمن  الياة  جوانب  مجيع  يف 
واالجتمعي كلها مرتبطة ببعضها، واخللل يف أحدها مؤثر عىل البقية والناظر يف عمل 
أكثر من  اهليئة جيد أهنا تضطلع بدور كبري يف هذه املجاالت عمومًا، وإن كان بعضها 

بعض جزاهم الل عن دينهم ووطنهم وجمتمعهم خري اجلزاء. 

املبحث الثاين:
الوسـائل التـي تقوم اهليئة مـن خالهلا بتعزيز االنتـامء الوطني واألمـن الفكري.
وتعزيز  لتحقيق  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  هليئة  العامة  الرئاسة  تسعى 
واملتنوعة  املختلفة  الوسائل  من  كبري  عدد  خالل  من  الفكري  واألمن  الوطني  االنتمء 

والتي تتعدد وتتطور كل فرتة وفقًا للمتطلبات واملستجدات.
منهم  وكذلك  منسوبيها،  من  اهليئة  داخل  هم  من  الوسائل  هذه  وتستهدف 



ورقة عمل بعنوان جهود الرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف و النهي عن املنكر يف تعزيز االنتامء الوطني واألمن الفكري104

خارجها من عموم أفراد املجتمع ، ففي الداخل يتم توجيه برامج متخصصة ملنسويب 
ويأيت  الداخلية  بالوسائل  ما سميته  العامة وفروعها وهيئاهتا ومراكزها وهذا  الرئاسة 
بيانه يف املطلب األول – إن شاء الل -، وهناك الوسائل التي هتدف الرئاسة من خالهلا 
إىل تعزيز االنتمء للوطن وسالمة الفكر عىل وجه العموم فاملستهدف من هذه الوسائل 
يأيت  ما  وهو  اخلارجية،  بالوسائل  وسميتها  وطبقاته،  شائحه  بجميع  املجتمع  هو 

توضيحه يف املطلب الثاين – إن شاء الل -.

املطلب األول
وسائل داخلية: 

الوسـيلة األوىل: العناية باختيار األعضاء امليدانني عند التعيني وبعده، وذلك من 
خالل شوط منها: اشرتاط املؤهل اجلامعي ذي التخصص الرشعي واجتياز املقابلة 
الشخصية والتي تعتني بقوة التأهيل العلمي لدى املتقدم وسالمة الفكر واملنهج.
أهدافها  ضمن  العامة،  الرئاسة  يف  متخصصة  ادارت  وجود  الثانية:  الوسيلة 
يؤثر  مما  والتحذير  أمره  ووالة  للوطن  واالنتمء  الفكري  األمن  تعزيز  وبراجمها 
العامة  الفكري-اإلدارة  األمن  اإلدارات:)وحدة  هذه  ومن  ذلك،  عىل  سلبًا 

للتوعية-اإلدارة العامة للربامج الوقائية-اإلدارة العامة للتوجيه(.

الوسيلة الثالثة: الدورات العامة التي تنفذها الرئاسة يف عدد من املوضوعات، 
وتتضمن هذه الدورات مارضة أو مارضات، أو لقاءات تتعلق بجانب األمن 

الفكري، مثل: الدورات التوجيهية – دورات رؤساء املراكز – دورات التميز.

الوسيلة الرابعة: الربامج أو الدورات التخصصية يف جانب األمن الفكري ومهدداته 
بحيث تعقد اهليئة دورات كل فرتة تتنقل يف مجيع مناطق اململكة وخيتار هلا عدد من 
األعضاء للمشـاركة فيها ومن هذه الربامـج )برنامج مهددات األمن الفكري(.

الوسيلة اخلامسة: دورات يف األمن الفكري تستهدف األعضاء تقوم هبا الرئاسة 
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بالتعاون مع اإلدارة العامة لألمن الفكري بوزارة الداخلية، وتنفذ يف كلية امللك 
فهد األمنية أو الفروع أو امللتقيات اخلاصة باألمن الفكري.

الوسـيلة السادسـة: اإلصدارات من املواد العلمية والتوعوية والوقائية التي تتعلق 
بجانب األمن الفكري وإهدائها ملنسويب اهليئات واملراكز، يأيت تفصيل هلا – إن شاء الل-.

الوسيلة السـابعة: املسابقات املتخصصة يف األمن الفكري والتي هتدف يف املقام 
األول لتعزيـزه لـدى األعضـاء ويرصد هلـا جوائز قيمـة، ويأيت بيـان مثال هلذه 

املسابقات يف املبحث األخري.

الوسـيلة الثامنة: الزيارات التوجيهية التي يقوم هبا املسـؤولون يف الرئاسة العامة 
جلميع فروعها يف اململكة وااللتقاء باألعضاء، وتتضمن هذه الزيارات ما يتعلق 

بالفكر وأمنه.

الوسـيلة التاسـعة: املحارضات والكلـمت التوجيهيـة متعلقة باألمـن الفكري 
تنفذها إدارات التوعية والتوجيه يف مجيع فروع اململكة.

املطلب الثاين وسائل خارجية:
وسائل مباشة تنفذها الرئاسة بإداراهتا املختلفة منفردة أو باملشاركة مع إدارات - 1

أو جهات أخرى تعنى باألمن الفكري، ومنها: 

الوسـيلة األوىل: بيانات االسـتنكار: دومًا تبادر الرئاسـة العامة للهيئة إىل جتريم 
واسـتنكار أفعـال التكفري والتفجري وما تقوم به الفئـة الضالة، وإصدار البيانات 

والترصحيات عرب وسائل اإلعالم.

الوسـيلة الثانية: ختصيـص جلان عليا يف الرئاسـة العامة تتـوىل التخطيط لربامج 
األمـن الفكري واإلشاف عليهـا ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجـه والتطوير هلا، 
يرأسـها معـايل الرئيـس العـام – وفقـه الل – ويف عضويتهـا عدد مـن أصحاب 

الفضيلة من أهل العلم واخلربة .
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الوسـيلة الثالثة: تضمـني األمن الفكري واالنتمء الوطني للخطة االسـرتاتيجية 
للرئاسـة العامة )حسـبة( واعتبار ذلك جزءًا مهًم من رؤيتها فقد ورد يف رسـالة 
الرئاسة ما نصه: )إقامة فريضة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، لتحقيق األمن 
العقـدي والفكـري واألخالقي للمجتمع، من خـالل الوقاية واإلصالح، وفق 
األحكام الرشعية واألنظمة واملعايري املهنية، بكفاءات مؤهلة وشاكات تكاملية(.

الوسـيلة الرابعـة: أوجـدت الرئاسـة وحـدة متخصصـة تعنى باألمـن الفكري 
يقودها كفاءات متميزة ومتخصصة ومؤهلة شعيًا وفكريًا، وأطلق عليها اسـم 
)وحـدة األمـن الفكري( ترتبط بمعايل الرئيس العـام للهيئة – وفقه الل – إداريًا 
وتنظيميـًا مباشة، وهلا ممثل يف كل فرع من فروع الرئاسـة العامة يف مجيع مناطق 

اململكة ومن أهدافها:
حتقيق األمن الفكري بني منسويب الرئاسة العامة.- 1
املسـامهة الفاعلة مـع بقية األجهزة الكوميـة لتحقيق األمن الفكـري بمفهومه - 2

الشامل بني أفراد املجتمع وفقًا لتطلعات والة األمر – حفظهم الل -.
قيام الرئاسـة بدورها املنشـود يف هذا املجال وفقًا الختصاصاهتا املقررة هلا وفق - 3

األنظمة والتعليمت.
ومـع أهنا حديثة الوجود اإل أن هلا جهودًا مذكورة ومشـكورة ال يكفي مثل هذه 

الورقة الستعراضها .

الوسـيلة اخلامسـة: ملتقيات األمن الفكـري، والتي تقام بشـكل دوري ، تتنقل 
يف مجيـع مناطـق اململكة، وامللتقى عب ارة عن جتمـع متخصص يف طرح برامج 
متعددة ومتنوعة يف وقت واحد ومكان واحد كلها هتدف إىل تعزيز االنتمء الوطني 
واألمـن الفكري، وحتصني املجتمع مـن األفكار الضالـة واملنحرفة ومعاجلتها، 
وتعزيز املسـئولية الفردية يف املحافظة عىل أمـن الوطن، وتعميق الوالء واالنتمء 
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هلـذه البـالد ووالة أمرها ، وبيان حقـوق العلمء وأمهية الرجـوع إليهم والتلقي 
عنهم، واملشـاركة يف ترسيخ املنهج الوسـطي بني أفراد املجتمع، فهذه امللتقيات 
هي برامج وقائية يف الدرجة األوىل، وامللتقى وسـيلة عامة يندرج حتتها عدد من 
الوسائل ويمكن أن يشار إىل أن أبرز أقسام هذه امللتقيات ما ييل: معرض األمن 
الفكـري – دورات تدريبيـة متخصصة يف األمن الفكري ومهدداته – جلسـات 
حواريـة – لقاءات علمية مـع كبار العلمء – الافلة التوجيهية – محالت ميدانية 
مصاحبة للملتقيات – املحارضات – قسـم جلنودنا البواسل – ركن اإلهداءات 
مـن املواد التوعوية التي تصدرها الرئاسـة العامة – الشاشـات التلفزيونية وبث 
املواد التوجيهية والوقائية من خالهلا ، وهي وسائل تنفذ منفردة يف غري امللتقيات 

واملراكز التوجيهية.

الوسـيلة السادسـة: املحـارضات: وتعقـــد فـــي الغالـــب فـــي املــدارس 
ومؤسســات التعليــم العــام والعالــي واهليئــات العلميــة، وتتوىل الرئاسة 
تنفيـذ عـدد من هـذه املحـارضات املتخصصـة يف املوضوعات املتعلقـة باألمن 
الفكـري يلقيهـا عدد مـن املختصني واملؤهلـني من رجال اهليئـة وغريهم، ومن 

املوضوعات التي تتطرق هلا هذه املحارضات عىل سبيل التمثيل ال الرص:
وجوب طاعة الل ورسوله ووالة األمور - اخلروج عىل أئمة املسلمني أسبابه 
وأشكاله وعالجه - دور األرسة يف حتصني املجتمع واستقراره وأمنه وصالح 
الدين -  الوسطية يف   - اهلدامة  األفكار  املجتمع من  فكره - وسائل حتصني 
طرق عالج االنحرافات الفكرية - الدور املأمول من الطالب جتاه وطنهم - 
العالقة بني الوطن واملواطن - مفهوم االنتمء الوطني وبيان أشكاله وأنواعه.

الوسيلة السابعة: الكلمت التوجيهية: هــي موعظــة قصيــرة موجهــة ملنســويب 
الرئاســة العامــة أو لعامــة النــاس؛ إلرشــادهم بمــا يعــود عليهــم بالنفــع 
يتوالها أحد منسـويب اهليئة إلقاًء أو تنسيقًا، وتعقــد فــي املســاجد أو بعــض 
اجلهـــات الكوميـــة واألهليــة، ويف مراكـز اهليئات ، وحتـوي عنوانني هذه 
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املواعظ عىل عدد من املوضوعات املتعلقة بتعزيز االنتمء الوطني واألمن الفكري.

الوسـيلة الثامنة: اجللسـات الوارية: وهي جزء من الفعاليـات وامللتقيات التي 
تنفذها الرئاسـة العامة عىل مسـتوى اململكة، وهي عبارة عن جلسـة خُيتار أحد 
أهـل العلم املتخصصني ومن املعروفني ليتوىل اسـتعراض موضوع معني متعلق 
بجانب األمن الفكري واالنتمء الوطني، يدير الوار أحد منسويب اهليئة، ويفتح 
املجـال للحوار والنقـاش والرد عىل كل ما يتعلق هبذا اجلانب، وذلك ملا للحوار 
مـن أثـر يف معرفة الشـبهات والـرد العلمي الصحيـح عليها وطـرق معاجلتها، 

والوقاية منها. 

الوسـيلة التاسـعة: إقامـــة املراكـــز التوجيهيـــة التـــي هتـــدف لتوعيـــة 
أبنـــاء املجتمــع بم يعـــود عليهم بالنفــع، وتشـــتمل علــى املحاضــرات 

الشــرعية، والرتبوية، واملســابقات الثقافيــة، وبرامــج الرتفيــه اهلادفة.

الوسيلة العارشة: املعارض: وهي عبارة عن رسائل توجيهية ووقائية عىل شكل 
مواد إعالمية عىل شكل بث تلفزيوين من خالل الشاشات وتعتمد عىل حاستي 
حتوي  إرشادية  ولوحات  منها،  عدد  املعرض  يف  تكون  حيث  والبرص  السمع 
رسائل مماثلة، و عرض لبعض املضبوطات للعمل امليداين للتوعية هبا والوقاية 
منها، وحتوي عرضًا لآلثار السلبية واملدمرة عىل الدين والوطن واملواطنني ملن 
الوطني  االنتمء  لتعزيز  الضالة، وحتوي كذلك عىل قسم خاص  حيمل األفكار 
يسمى )جنودنا البواسل( وبيان دورهم ومكانتهم وحقهم علينا وتوجيه رسائل 
من مرتادي املعارض إليهم وإىل أرسهم، وتتعدد وختتلف أحيانًا هذه األركان 
والعبادات  والفكري  العقدي  اجلانب  يف  والوقاية  التوجيه  لتشمل  واألقسام 
واألخالق والسلوك ومكافحة السحر والشعوذة وغريها، وكلها ال شك تدعم 
عليها  تقوم  التي  املعارض  وتنقسم   ، الفكري  واألمن  الوطني  االنتمء  تعزيز 

الرئاسة العامة إىل ثالثة أنواع:
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املعارض الوقائية الدائمة: حيث ال ختلو هيئة من اهليئات يف مجيع مناطق اململكة - 1
مراحل  مجيع  يف  والطالب  واملقيم  للمواطن  زيارته  يتاح  ثابت،  معرض  من 

التعليم )ابتدائي - متوسط - ثانوي - جامعي(.

املعارض الوقائية املتنقلة: وهي معارض حتوي نفس األقسام لكن يمكن نقلها يف - 1
املناسبات وامللتقيات واملراكز التوجيهية واملتنزهات املوسمية، ومنها املعارض 
الوقائية املتنقلة ملدارس البنني )ابتدائي - متوسط - ثانوي( واملعارض الوقائية 

املتنقلة ملدارس البنات )ابتدائي - متوسط – ثانوي(.

معارض يف ملتقيات تنفذها جهات أخرى: فتعترب اهليئة جهة مشاركة، وعليها - 1
إقبال كبري وملحوظ ولل المد.

الوسـيلة احلادية عرش: إنتاج الربامج اإلعالمية أو املشـاركات اإلعالمية: وهذه 
إحـدى الوسـائل التي تسـلكها اهليئة يف سـبيل إبـراز عملها، وكذلك املسـامهة 
يف التوعيـة املجتمعيـة، واملشـاركة يف الربامـج الوقائية التي هتـدف إىل نرش فكر 
التوسـط واالعتدال والتحذير مـن اخللل الفكري، وذلك من خالل املداخالت 
اإلذاعية واملشاركات التلفزيونية واستخدام وسائل التواصل االجتمعي، وأيضًا 
إنتاج برامج متخصصة توعوية ووقائية وبثها من خالل القنوات الفضائية، مثل 
برنامـج )قيمنـا( والـذي تضمن مقاطعًا تعـزز من األمن الفكـري حتت عنوان: 
)محاية الفكـر محاية املجتمع(، روعي فيه قوة املحتوى وجودة اإلخراج ومواكبة 
التطـور العـرصي يف اإلبـداع يف قولبـة تلـك الرسـائل يف منتـج تتقبلـه الفئات 

املستهدفة فتنتفع به بإذن الل.

 : الفكري  باألمن  املتعلقة  والوقائية  التوعوية  املواد  عرش:  الثانية  الوسيلة 
وموضوعاهتا التي اختارهتا اهليئة تتميز بم ييل:

أن املحتوى لكبار علمء هذه البالد ممن عرفوا بالرسوخ يف العلم والقبول لدى - 
معظم الناس وقوة الجة والربهان وسلوكهم ملنهج السلف الصالح.
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التي -  الشبهات  عىل  وترد  الفكر،  سالمة  تعزيز  تعالج  املختارة  املوضوعات  أن 
تؤثر فيه، وحتذر من املناهج الضالة، كل ذلك بشكل مباش ورصيح، لقناعتها 
أن الفكر الضال جيب أن يواجه بالفكر الصحيح السليم وبشكل مباش، لتحقيق 
الشكل،  هبذا  الوسيلة  هذه  مثل  ينتهج  من  وقليل  تعاىل،  الل  بإذن  املباش  األثر 

ومن أمثلة هذه املوضوعات:
للسـلف  االتبـاع   – وضوابطـه  التكفـري   – الرشعيـة  وضوابطـه  )اجلهـاد 
عليـه  الل  صـىل  ورسـوله  الل  طاعـة  وجـوب   – وفقهـًا  ومنهجـًا  اعتقـادًا  الصالـح 
ونواقضهـا(. املسـلمني  إلمـام  الرشعيـة  البيعـة  وجـوب   – األمـور  ووالة  وسـلم 

روعي اختيار املحتوى القصري غري املخل، والواضح العبارة، والسهل يف الفهم، - 
ومتت العناية بجودة اإلخراج، لتحقيق اهلدف املنشود منها بإذن الل.

الرشعية -  البيعة  )وجوب  كتاب  ترمجة  تم  وقد  أخرى،  عاملية  لغات  إىل  ترمجتها 
– وفقه  السند  أ.د: عبدالرمحن  العام  الرئيس  املسلمني ونواقضها( ملعايل  إلمام 
الل-، إىل اللغة اإلنجليزية، وأظن أن للرئاسة مشاريع مماثلة إىل لغات متعددة– 

إن شاء الل -.

الوسـيلة الثالثة عرش: الرشاكات: مع اجلهات الومية ذات العالقة لتنفيذ برامج 
وقائية مشرتكة، وأبرز هذه الرشاكات مع تم عقده من شاكات مع جامعات اململكة 
مجيعهـا تقريبًا، ونتج عن هذه الرشاكة إقامة املعارض والفعاليات يف اجلامعات.

الوسـيلة الرابعـة عـرش: فعاليـات ومعـارض وقائية ضمـن الربامج السـياحية 
الصيفية ومهرجانات التسوق ويف األندية الرياضية.

الوسـيلة اخلامسـة عرش: اجلولة التوجيهية للجنود املرابطني عىل الدود اجلنوبية 
بمشاركة من معايل الرئيس العام.

الوسـيلة السادسـة عرش: ورش عمل مـع اإلدارة العامة لألمـن الفكري بوزارة 
الداخلية لبحث سبل التعاون يف جانب األمن الفكري، ومن نتائج هذه الورش، 
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تنفيذ برامج تدريبية تسـتهدف أعضاء اهليئة ومنسويب اجلهات الكومية إلعداد 
متخصصني يف هذا اجلانب.

الوسـيلة السـابعة عرش: الافلـة التوجيهية: وهي عبارة عـن حافلة كبرية جمهزة 
جتهيزًا كاماًل لتكون برناجمًا توعويًا وقائيًا متنقاًل، يتم من خالهلا بث املواد التوعوية 
والوقائيـة عرب الشاشـات املركبة هبـا، وكذلك توزيع مطبوعات الرئاسـة حيث 
حتتوي هذه الافلة عىل ثمن نوافذ لذلك، وفيها يتم اللقاء الشباب والوار معهم 
وتعزيز أمنهـم العقدي والفكري واألخالقي وانتمئهـم لوطنهم ووالة أمرهم.

الوسـيلة الثامنـة عرش: املشـاركة مع جلـان املناصحة: وهي اللجـان املتخصصة 
يف مناصحـة أصحـاب الفكر الضال واهليئة تشـارك بكـوادر متخصصة يف هذه 

اللجان يف أغلب مناطق اململكة.

الوسيلة التاسعة عرش: اإلهداءات: وهي غري ما تنتجه الرئاسة من مواد توعوية، 
فيتم خالل امللتقيات والفعاليات واملواسـم والربامج توزيع عدد من اهلدايا التي 
حتمل شـعارات وعبارات توعوية ووقائية ومن هذه اهلدايا )القائب – األقالم 

– األكياس – األجهزة اللوحية – اآليباد... وغريها(.

الوسـيلة العرشون: من أهم وسـائل تعزيز األمن الفكري واالنتمء الوطني التي 
تقـوم به هيئة األمر باملعروف والنهي عـن املنكر هو العمل امليداين الذي تقوم به 
دوريات اهليئة امليدانية لياًل وهنارًا وفق األنظمة والتعليمت، وذلك ألن فيه محاية 
للعقائد والفكر واألخالق والسـلوك واآلداب، فإذا تم التعامل مع ما يظهر من 
منكـرات وخمالفـات تـؤدي إىل التأثري يف يشء من ذلك، وإنكاره حسـب النظام 
واملسـامهة يف وقايـة النـاس منها، فـإن النتائج هـو عقيدة صحيحـة، وفكر آمن 
وسليم، ومظاهر وسلوك، مافظني عىل هوية املجتمع املسلم، املوافقة ملنهج هذه 
البالد املباركة وهو الكتاب والسـنة ومنهج السـلف توسـطًا واعتداالً، ومن هنا 

يظهر أمهية هذه الوسيلة يف تعزيز األمن الفكري.
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وسائل غري مبارشة: يسهم فيها بعض منسوبو الرئاسة العامة من خالل أعمهلم 
الوسائل:  هذه  ومن  الفكري،  األمن  تعزيز  يف  مباش  بشكل  وتساهم  رسمية  الغري 
العمل  خالل  من   - والكلمت  املحارضات   - اجلمعة  خطب   - العلمية  الدروس 
التطوعي واخلريي يف اجلمعيات التي تعتني بتحفيظ القرآن الكريم أو األرسة املسلمة، 
الوطني  برامج تزرع االنتمء  الدعوة وتوعية اجلاليات، ونحوها، والتي هلا  أو مكاتب 
وتعزز الفكر السليم - التأليف: ومن تلك املؤلفات )اجلامع يف ذم اخلوارج – جهود 

اهليئة يف حتقيق األمن الفكري – مكافحة اإلرهاب، وغريها(.

املبحث الثالث:
نتائج وبرامج حققتها اهليئة، عززت هبا االنتامء الوطني واألمن الفكري.

النتائج  هذه  من  بعدد  أكتفي  فسوف  باإلطالة  تسمح  ال  البحث  طبيعة  لكون 
والربامج للتمثيل فقط، استنادًا ملا ورد يف تقارير ومطبوعات اهليئة، واال فكل وسيلة 

سبق بياهنا يف املبحث السابق قد نفذت يف بعض أو كل مناطق اململكة ولل المد:

أوالً: وجود جلنة عليا برئاسة معايل الرئيس العام – وفقه الل- ترشف عىل أعمل 
الرئاسة العامة يف ما يتعلق باألمن الفكري.

ثانيًا: إنشـاء وحدة األمن الفكري بالرئاسة العامة وتكليف ممثلني هلا يف كل فرع 
من فروع الرئاسة العامة يف مجيع مناطق اململكة.

ثالثـًا: طرق موضوع األمن الفكري بشـكل دوري يف اجتمعـات معايل الرئيس 
بمدراء عموم الفروع واإلدارات العامة بالرئاسـة العامة، وقد ُخصص االجتمع 
الدوري اخلامس فقط ملوضوع األمن الفكري حتت عنوان )تعزيز األمن الفكري 

– املنطلقات والوسائل( .

رابعـًا: تنفيذ ملتقيات ومحالت متميزة ومتخصصة يف موضوع األمن الفكري واالنتمء 
الوطني يف أغلب مناطق اململكة ولكون هذا اجلهد املبارك يعتربًا عماًل متميزًا وابداعيًا 
وله األثر الواضح والبني ولل المد فسوف أعرض لبعض هذه امللتقيات والمالت:
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ملتقى حتصني حتت شعار )معًا لنحصن أفكار جمتمعنا( يف منطقة القصيم: نفذ يف - 1
عام 1438هـ، برعاية صاحب السـمو امللكي األمري الدكتور فيصل بن مشـعل 
بن سـعود بن عبدالعزيز – حفظه الل – أمري منطقة القصيم، أعدته وحدة األمن 
الفكـري بالرئاسـة العامة وأشفـت عليه، ونظمه فرع الرئاسـة العامـة بمنطقة 

القصيم ، ومن برامج امللتقى:
•  برنامج تدريبي عن مهددات األمن الفكري بالتنسـيق مع اإلدارة العامة لألمن 	

الفكري بوزارة الداخلية.
•  مـارضات علميـة شـملت العناويـن التاليـة: )الوسـطية يف الديـن – الغلو يف 	

اإلسالم – دور اهليئة يف حتقيق األمن – حقوق العلمء الربانيني(.
•  جلسات حوارية حتت العناوين التالية: )وطني أمانة – الشباب ماهلم وما عليهم 	

-الوار طرق ووسائل – الوالء والرباء(.
•  الافلة التوجيهية: حيث جتولت يف عدد من املواقع يف أرجاء املنطقة.	
•  ركن: رسائل لرجال األمن – ورسائل بأمهية األمن.	

ملتقـى وقايـة لألمن الفكري حتت شـعار )أمن وإيـامن( يف منطقـة املدينة املنورة  - 2
نفذ يف عام 1438هـ، برعاية صاحب السـمو امللكي األمري فيصل بن سلمن بن 
عبدالعزيز – حفظه الل – أمري منطقة املدينة املنورة، أعدته وحدة األمن الفكري 
بالرئاسة العامة وأشفت عليه، ونظمه فرع الرئاسة العامة بمنطقة املدينة املنورة 

، ومن برامج هذا امللتقى:
• برنامـج تدريبي عن مهددات األمن الفكري بالتنسـيق مع اإلدارة العامة لألمن 	

الفكري بوزارة الداخلية .
• مـارضات علميـة بالعناويـن التاليـة: )العالقة بـني الوطن واملواطـن - مفهوم 	

االنتمء الوطني وبيان أشـكاله وأنواعه وبيان املوقف الرشعي منه – طرق عالج 
االنحرافات الفكرية – الدور املأمول من الطالب جتاه وطنهم(.

• الافلة التوجيهية والتي جابت برباجمها عدد من املواقع يف املنطقة.	
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• ركن: رسائل لرجال األمن – ورسائل بأمهية األمن.	
• وأقالم 	 وإيمن(  أمن  )وقاية  شعار  حتمل  حقائب  وشملت  اإلهداءات: 

وبروشورات حتوي شعار الملة و مطبوعات الرئاسة لألمن الفكري وأكياس 
هوائية وسيديات مارضات عن األمن الفكري وهدايا أجهزة لوحية وآيبادات.

ملتقـى بلـدًا آمنـًا حتت شـعار )ر	 اجعل هذا البلـد آمنًا( يف منطقـة حائل: نفذ - 3
يف 1438هــ، برعاية صاحب السـمو امللكي األمري سـعود بن عبداملحسـن بن 
عبدالعزيـز – حفظـه الل – أمـري منطقة حائـل، وحضور معـايل الرئيس العام – 
وفقـه الل - أعدته وحدة األمن الفكري بالرئاسـة العامة وأشفت عليه، ونظمه 

فرع الرئاسة العامة بمنطقة حائل، ومن برامج امللتقى:
• املحارضات العلمية وحتمل العناوين: )دور العلمء والدعاة ورجال السبة يف 	

تعزيـز األمن ومكافحة التطرف والتكفري – غرس قيم الدين النيف وأثره يف 
األمن الفكري – خطورة الفتن ومسـببات االنحراف الفكري وطرق عالجه 

– هدي نصوص الكتاب والسنة يف األمن(.

• اجللسات الوارية: وعناوينها )التصدي ملواقع التواصل االلكرتونية وما تغذيه 	
مـن فكر متطرف – املسـئولية االجتمعية واألرسية يف تعزيـز األمن الفكري(

• دورة تدريبية عن مهددات األمن الفكري بالتنسيق مع اإلدارة العامة لألمن 	
الفكري بوزارة الداخلية ألقاها د. عثمن الصديقي املستشار يف هذه اإلدارة.

• يف حفل التدشني فقرة تكريم سمو أمري املنطقة ألبناء اجلنود البواسل من أبناء 	
املنطقة الذين استشهدوا أثناء تأديتهم لواجبهم جتاه دينهم ووطنهم.

• جناح األمن الفكري.	
تنفيـذ برنامج )حفظ الوطـن قيمة( لتعزيز األمن الفكـري والوقاية من األفكار - 4

الضالة، والذي تم تنفيذه يف مكة املكرمة.
تنفيـذ الملـة الوقائية )حتصـني( لتعزيـز األمن الفكـري والوقاية مـن األفكار - 5

الضالة، والذي تم تنفيذه يف الرياض والرشقية.
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الملة الوقائية باملجمعات التجارية حول موضوعات:)السحر – الفكر الضال - 6
التقنية( – االستخدام األمثل لوسائل 

خامسًا: املشاركة مع اجلهات األخرى يف فعالياهتا، ومن هذه املشاركات:
مشـاركة الرئاسـة العامة يف امللتقى الرابـع )نرعاكم( يف املنطقـة الرشقية والذي - 1

نظمه مركز سـلطان بـن عبدالعزيز للعلـوم والتقنية يف رجـب 1437هـ برعاية 
صاحب السمو امللكي األمري سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمري املنطقة الرشقية. 

املشـاركة يف محلـة التضامن الوطني ضـد اإلرهاب والتي نفـذت يف مجيع أنحاء - 2
اململكة بمشاركة مجيع اجلهات.

املشـاركة يف الملة الوطنية )بصمة وطن( بفعاليات وقائية موجهة للشباب وتم - 3
تنفيذها يف منطقة مكة املكرمة.

سادسًا: الربامج التوجيهية والتوعوية والوقائية1 والتي كان جزء منها خمصص 
الرئاسة عددًا من الربامج أذكر جزءًا  ملوضوعات األمن الفكري، فقد حققت 
صورة  ترسم  اإلحصائيات  وهذه  1438/21437هـ  املايل  العام  خالل  تم  مما 
جلية عن الدور املهم والبارز الذي تقوم به اهليئة يف اجلانب التوعوي والوقائي 
التقريبية  والذي يسهم يف تعزيز مجيع أنواع األمن املجتمعي، ويشري اىل النسبة 
واملتوسطة للسنوات املاضية، ألن حرص مثل هذه الربامج وبسط الكالم عنها 

يطول املقام بذكره ومن هذه الربامج:
• املراكز التوجيهية: فقد أقامت الرئاسة العامة )37( سبعة وثالثني مركزًا توجيهيًا 	

يف معظم مناطق اململكة.
• املحارضات: فقد تم إلقاء عدد )981( واحد وثمنون وتسعمئة مارضة خالل 	

هذا العام املايل فقط.
• الكلمت التوجيهية والدروس العلمية: تم إلقاء )7671( واحد وسبعني وستمئة 	

وسبعة اآلف كلمة توجيهية، باإلضافة إىل دروس وفتاوى معايل الرئيس العام 

)1(  سبق تفصيلها والتعريف هبا يف مبحث الوسائل.
)2(  ينظر: التقرير السنوي للرئاسة العامة للعام املايل 1438/1437هـ.
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أ.د. عبدالرمحن السند – حفظه الل – يف الرمني الرشيفني.
• املطبوعات املقروءة واملسموعة: توزيع أكثر من مليون وستمئة ألف كتيبًا ومليون 	

وثالثمئة كتابًا ومليونني ونصف مطوية ومليون ومائة ألف مادة مسـموعة كلها 
تشتمل عىل موضوعات تتعلق باألمن الفكري ، ومن أمثلة هذه الكتيبات:

اجلهاد وضوابطه الرشعية ملعايل الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حفظه الل.- 

 التكفري وضوابطه ملعايل الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حفظه الل.- 

 االتباع للسلف الصالح اعتقادًا ومنهجًا وفقهًا لفضيلة الشيخ الدكتور ممد بن فهد - 
الفريح عضو هيئة التدريس باملعهد العايل للقضاء ومستشار معايل الرئيس العام.

قاعدة خمترصة يف وجوب طاعة الل ورسوله صىل الل عليه وسلم ووالة األمور - 
لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه الل.

الشيخ -  العام  الرئيس  ملعايل  ونواقضها  املسلمني  إلمام  الرشعية  البيعة  وجوب   
الدكتور عبدالرمحن بن عبدالل السند – وفقه الل -.

• الزيـارات التوجيهيـة: تـم تنفيـذ أكثر من مخسـة اآلف زيارة توجيهيـة إىل فروع 	
الرئاسة وهيئاهتا ومراكزها.

سابعًا: اجلولة التوجيهية للجنود املرابطني عىل الدود اجلنوبية والتي شارك فيها 
معايل الرئيس العام – وفقه الل – وعدد من مسئويل الرئاسة العامة، والتي نفذت 

يف كل من منطقة جازان - ومنطقة نجران – ومنطقة عسري(.

ثامنـًا: املعـارض الوقائية: دائمة: يف فروعها ، ومتنقلة: حيث شـاركت الرئاسـة 
العامـة بمعارض وقائيـة ضمن فعاليات مهرجانات التسـوق يف كل من املناطق 

التالية: نجران – الرياض – القصيم – مكة املكرمة – املنطقة الرشقية.

تاسعًا: املعارض والفعاليات يف اجلامعات وتم تنفيذها يف مجيع مناطق اململكة.

عـارشًا: فعاليات ومعارض وقائية ضمن الربامج السـياحية الصيفية تم تنفيذها 
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يف املناطق التالية:
مكة املكرمة - الباحة - عسري - اجلوف - القصيم - املنطقة الرشقية – جازان.

احلادي عرش: الربامج الوقائية باألندية الرياضية للشباب وتم تنفيذها يف كل من 
منطقة مكة املكرمة ومنطقة الرياض.

الثاين عرش: املشـاركة يف الفعاليـات الوقائية املوجهة للسـجناء يف مجيع املناطق.

الثالـث عـرش: دورات تدريبية متخصصة يف األمن الفكري تسـتهدف منسـويب 
الرئاسـة العامـة وبعض منسـويب اجلهـات األخرى بعنـوان: )مهـددات األمن 

الفكري( تم تنفيذها يف عدد من فروع الرئاسة بمختلف مناطق اململكة.
وعـدد من الـدورات يف األمن الفكري تـم تنفيذها بالتعاون مـع اإلدارة العامة 

لألمن الفكري أقيمت يف كلية امللك فهد األمنية.

الرابع عرش: نفذت وحدة األمن الفكري بالرئاسة العامة مسابقة موجهة ملنسويب 
اهليئـة عىل ضـوء كتاب )وجوب البيعة الرشعية إلمام املسـلمني ونواقصها( من 
تأليف معايل الرئيس العام الشـيخ الدكتور عبدالرمحن بن عبدالل السـند – وفقه 
الل -، لإلفـادة ممـا تضمنه هذا الكتـاب القّيم من لزوم طاعـة ويل األمر وحرمة 
اخلروج عليه وأن إعطاء مسألة طاعة ويل األمر أمهية بالغة، حيث إن ذلك يعمل 
عىل ترسيخ أسس االستقرار يف املجتمع بعيدًا عن الشقاق والترشذم واالختالف 

الذي يؤدي اىل الفوىض وضياع األمن واألمان. 
وقد تم ترمجة هذا الكتاب إىل اللغة اإلنجليزية، وأظن أن للرئاسة مشاريع مماثلة 

إىل لغات متعددة – إن شاء الل -.
اخلامـس عرش: تنفيذ عدد من املشـاركات اإلعالمية إلدارات ومنسـويب اهليئة 
، تلفزيونيـة وإذاعيـة ، ويف مواقع التواصل ، وإنتاج مـواد إعالمية متخصصة 
أبرزهـا برنامج ) قيمنا ( والذي تضمن مقاطعـًا تعزز من األمن الفكري حتت 
عنوان: ) محاية الفكر محاية املجتمع(، روعي فيه قوة املحتوى وجودة اإلخراج 
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ومواكبـة التطـور العـرصي يف اإلبداع يف قولبـة تلك الرسـائل يف منتج تتقبله 
الفئات املستهدفة.

وهذه أمثلة فقط من وسائل اهليئة التي نفذت من خالل عدد من الربامج املهمة 
واملؤثرة ، سامهت هبا يف تعزيز األمن الفكري واالنتمء الوطني ، تقبل الل منا ومنهم 

صالح العمل ، وجعله يف موازين حسناهتم. 

النتائج
األمـر باملعـروف والنهي عـن املنكر أسـاس لتحقيق األمن بمفهومه الشـامل - 1

ومن ذلك األمن الفكري، واالنتمء الوطني.
التمسـك بالعقيدة اإلسـالمية الصحيحة يدي إىل سـالمة األفكار وتوسطها - 2

واعتداهلا، وإىل حتقيق املواطنة الصادقة.
االنتـمء للوطن وسـالمة األفكار مطلب شعي حث عليها اإلسـالم ورغب - 3

فيها، وحذر وعاقب من خيالف ذلك.
اململكة العربية السعودية تبذل كل اجلهود وتتخذ كل الوسائل من أجل األمن - 4

الفكـري عـىل املسـتوى الداخيل واخلارجـي، وكل جهـاز من أجهـزة الدولة 
يتحمل جزًءا من املسئولية جتاه هذا املوضوع.

الرئاسـة العامة تضطلع بدور مهم يف تعزيـز االنتمء الوطني واألمن الفكري، - 5
كجهاز مهم تدعمه الدولة املباركة.

تنوعـت الوسـائل التـي تتبعها الرئاسـة العامـة يف خدمة هـذا املوضوع وهذا - 6
التنوع منبعه اإلبداع والتميز لتحقيق أكرب فائدة للرشائح املستهدفة.

برامج الرئاسـة العامة تستهدف منسـوبيها باإلضافة إىل مجيع شائح املجتمع، - 7
وهذا دليل تقديرها ملسئوليتها، ودورها املهم يف جانب االنتمء الوطني واألمن 

الفكري، واستثمرًا ملكانتها الشعبية يف املجتمع.
حققـت الرئاسـة العامة ونفذت عـددًا من الربامـج وامللتقيات التـي هلا األثر - 8

املبارك، وشملت مناطق اململكة دون استثناء. 
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التوصيات
نتيجة للدعم الكبري الذي جتده الرئاسـة العامة هليئة األمر باملعروف والنهي عن - 1

املنكـر من القيادة الرشـيدة للقيـام بكافة مهامها عامة، ويف جمـال األمن الفكري 
خاصـة، فيويص الباحث بنرش ما تقوم به الرئاسـة العامة من جهود، ومناشـط، 
وبرامـج، يف حتقيـق األمـن الفكـري، وإسـهامها يف تعزيـز االنتـمء الوطني بني 

منسوبيها أوالً، وعرب وسائل اإلعالم املختلفة، ومنها اإلعالم اجلديد ثانيًا.
يـوىص بتحويل وحدة األمـن الفكري بالرئاسـة العامـة إىل إدارة عامة ودعمها - 2

بالكوادر املؤهلة، ويمكن أن يندرج حتتها ثالث وحدات رئيسـية األوىل: لألمن 
الفكـري، والثانيـة: لالنتـمء الوطنـي، والثالثـة: وحـدة التواصـل االجتمعي، 
مهمـة األخـرية رصـد ومتابعة هـذه املواقع ورفـع التقارير بمقرتحات أسـباب 
االنحرافات الفكرية وطرق ووسـائل يمكن تنفيذها من قبل الرئاسـة للمسامهة 
يف معاجلتها، ويكون من مهامها كذلك متابعة اهلاشتاقات واملواقع النشطة ونرش 

املقاطع الوقائية من خالهلا بشكل مستمر.
الزيـادة يف إنتاج املقاطـع املرئية القصرية التي ال تتعدى مدهتـا دقيقة واحدة عىل - 3

أن تكـون ذات متوى متخصص ومباش، وإبداع يف اإلخراج واملونتاج، وتتوىل 
وحدة التواصل االجتمعي املقرتحة حتري الوقت املناسب للنرش.

تفعيـل املقـرتح الوارد يف اخلطة االسـرتاتيجية للهيئة بإنشـاء قنـاة متخصصة يف - 4
السبة، ويكون أحد أهم أهدافها تعزيز األمن الفكري واالنتمء الوطني.

نظرًا ملا يتمتع به رجال اهليئة من ثقة جمتمعية فيوىص بتكثيف تواجدهم يف برامج القنوات - 5
الفضائية خصوصًا الرسمية منها، وتتوىل اإلدارة املتخصصة يف الرئاسة ترتيب وتنسيق ذلك.

إقامة دورات تسـتهدف اآلباء واألمهات يف الطرق الوقائية من األفكار املنحرفة - 6
وطـرق معاجلتها وآليـات معرفتها والتعامـل معها، ويكون من أهـداف الدورة 
تأهيل شخص أو أشخاص من كل دورة يف كل حي أو مافظة يستطيع إفادة من 

حوله يف هذه املوضوعات.



ورقة عمل بعنوان جهود الرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف و النهي عن املنكر يف تعزيز االنتامء الوطني واألمن الفكري120

لو تتبنى إحدى إدارات اهليئة فكرة اللوحة التوجيهية الضوئية املعلقة يف اإلشارات - 7
املرورية، لتوجيه رسائل مركزة وقائية وتوعوية متخصصة خالل مدة االنتظار.

جديدة - 8 وسائل  إجياد  يف  تطورها  ومواكبة  الديثة  التقنية  وسائل  استغالل 
املواطنة  جوانب  تعزيز  إىل  يدف  الذكية  لألجهزة  تطبيق  ذلك  ومن  ومبتكرة، 

والفكر السليم يف املجتمع.
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    املراجع 
• القرآن الكريم.	
• إسهام الرئاسة العامة يف تعزيز األمن الفكري للشيخ أمحد بلعوص.	
• األمن الفكري اإلسالمي الدكتور: سعيد الوادعي.	
• األمن الفكري وهيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر للدكتور: عبدالل بن 	

دجني السهيل.

• األمن الفكري :مفهومه رضورته، جماالته ، للدكتور: إبراهيم بن عبدالل الزهراين.	
• بن 	 عبداملحسن  د.  الفكري  األمن  لتعزيز  الرئاسة  باسرتاتيجية  التعريف 

عبدالرمحن القفاري.
• التقرير السنوي للعام 1438/1437هـ.	
• تقرير إسهام الرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف تعزيز 	

األمن الفكري.
• التقرير السنوي للرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر للعام 	

املايل 1438/1437هـ.
• تقرير أعمل التوعية والتوجيه للعام 1429هـ.	
• تقرير أعمل التوعية والتوجيه للعام 1428هـ.	
• التقرير اخلتامي لملة )معًا ضد اإلرهاب والفكر الضال ( فرع الرئاسة العامة 	

بمنطقة القصيم.
• جهود الرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف ماربة اإلرهاب 	

للدكتور: عبدالل بن دجني السهيل.
• جامع اإلمام الرتمذي.	
• املنكر 	 عن  والنهي  باملعروف  األمر  دعم  يف  السعودية  العربية  اململكة  جهود 

وأثرها يف تعزيز األمن واالستقرار ، أ .د.عبد الرب نواب الدين آل نواب.
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• السبة لشيخ اإلسالم ابن تيمية.	
• السبة ودورها يف مواجهة االنحرافات املعارصة للدكتور أمحد حلمي.	
• اخلطة االسرتاتيجية للرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر )حسبة(.	
• شعرية األمر باملعروف ودورها يف حتقيق األمن الفكري.	
• صحيح اإلمام مسلم.	
• مقال 	 مبارك  آل  ناجي  بن  عبدالل  للدكتور  الوطني،  االنتمء  مفهوم  يف  قراءة 

بجريدة الرياض العدد )13338(.
• الفكري للدكتور: سعد بن 	 املنكر باألمن  باملعروف والنهي عن  عالقة األمر 

مطر العتيبي.

• مطبوعات مسابقة خاصة بمنسويب اهليئة عىل ضوء كتاب وجوب البيعة ملعايل 	
الرئيس العام.

• أ.د. 	 العليا  املصالح  لفظ  الفكري  األمن  تعزيز  يف  العامة  الرئاسة  منطلقات 
فالح بن ممد الصغري.

• منطلقات الرئاسة العامة الرشعية والنظامية يف تعزيز األمن الفكري د.خالد 	
بن عبدالل الشايف.

• اإلرهاب، 	 مواجهة  يف  الفكري  األمن  لتحقيق  وطنية  اسرتاتيجية  بناء  نحو 
د.عبدالفيظ املالكي.

• الوسائل العملية يف تعزيز األمن الفكري يف املؤسسات السبية ، للدكتورة: 	
عبري ربحي قدومي.



ورقة عمل بعنوان
دور اجلامعات السعودية

 يف تعزيز االنتامء الوطني واألمن الفكري

إعداد  / د . ممد عيد عبدالعزيز أبو كريم 
األستاذ املساعد بكلية الرشيعة وأصول الدين جامعة امللك خالد بأهبا 
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املقدمة
المد لل والصالة والسالم عىل سيدنا رسول الل   أما بعد : 

فهذه ورقة عمل مقدمة إىل  )املؤمتر العلمي للحسبة  انتمء وطني ، وأمن فكري( 

والذي سيعقد بجامعة أم القرى يف مجادي األوىل 1439هـ بإذن الل تعاىل 

وقد اخرتت الكتابة يف املحور الرابع حتت عنوان : دور اجلامعات السـعودية  يف 
تعزيز االنتمء الوطني واألمن الفكرى

واهلدف : بيان دور اجلامعة املتميز يف إرساء وتقوية وتعزيز انتمء الطالب والطالبات إىل 
الوطن ، وتأمني فكرهم بكل ما تستطيعه اجلامعة يف املجاالت كافة .

وقد قسمت  الكالم بعد املقدمة عىل  مخسة مباحث وخامتة :  

املبحث األول : يف بيان معاين مصطلحات ومفاهيم مهمة . 

 املبحـث الثـاين : تعزيز االنتمء الوطني واألمن الفكري ، من خالل األنشـطة الرياضية 
والرتبوية والثقافية  يف اجلامعات .

املبحث الثالث : تعزيز األمن الفكري من خالل  األنشطة الدعوية واملؤمترات والندوات العلمية  

املبحث الرابع : دور وحدات التوعية الفكرية  يف تعزيز االنتمء الوطني واألمن الفكري 

املبحث اخلامس :دور املناهج الدراسية يف تعزيز االنتمء الوطني واألمن الفكري

اخلامتة : أهم النتائج والتوصيات  . 

     والل أسـال أن يتقبلـه مني بقبول حسـن ، وأن يؤيت هذا املؤمتـر أكله ،  وجيعله مؤمترا 
ميمونا مباركا , وأن جيزي القائمني عليه خري اجلزاء ،  إنه ويل ذلك والقادر عليه.   
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املبحث األول
يف بيان معاين مصطلحات ومفاهيم مهمة  

أوال  :  داللة مفهوم ) تعزيز ( 
َيُدلُّ َعىلَ  اُء َأْصٌل َصِحيٌح َواِحٌد،  اْلَعنيُْ َوالزهَّ   “ ـ :  الل  رمحه  ـ  فارس  ابن  يقول 
َبْعَد َضْعٍف  ُجُل  الرهَّ َعزهَّ  “ ُيَقاُل  اخلَِْليُل:  َقاَل  َوَقْهٍر.  َغَلَبٍة  ِمْن  ا،  َضاَهامهَُ َوَما  ٍة  َوُقوهَّ ٍة  ِشدهَّ
ْزُتُه َأْيًضا.  ْيُتُه، َوَعزهَّ اُء: َأْعَزْزُتُه: َقوهَّ َز. َقاَل اْلَفرهَّ َوَأْعَزْزُتُه َأَنا: َجَعْلُتُه َعِزيًزا. َواْعَتزهَّ يبِ َوَتَعزهَّ
َكاَن  إَِذا  املََْطِر،  ِمَن  ِعزٌّ  َأَصاَبنَا  ُيَقاُل   : األَْْعَرايبِِّ اْبُن  ، وَقاَل  بَِثالٍِث  ْزَنا  َفَعزهَّ اللهَُّ تعاىل:  َقاَل 
َز املََْطُر األَْْرَض: َلبهََّدَها، َتْعِزيًزا. َقاَل  ْيِل. َقاَل اخلَِْليُل: َعزهَّ َشِديًدا. َقاَل: َوالَ ُيَقاُل يفِ السهَّ

، َأْي َشِديٌد  )1(  يِت: َمَطٌر ِعزٌّ كِّ اْبُن السِّ
قلت: وعىل ذلك فمعنى التعزيز أي التقوية والتشديد والتمسك ، فتعزيز االنتمء 
الوطني: أي جعله قويا متمسـكا صلبا شديدا يف نفوس الشباب ال يتزعزع وال يضعف 

وال خيتل وال يقل. 

ثانيا : داللة مفهوم  ) االنتامء الوطني ( 
االنتـمء الوطني مركب إضايف من كلمتـني ) االنتمء( و ) الوطني( ، فنبني معنى 

كل مفردة ، ثم نبني معنى املركب. 
ابن  يقول   ، )نمى(  االنتمء(:   ( كلمة  اشتقاق  أصل   : لغة   ) االنتامء   ( معنى كلمة  1ـ  
املَْاُل  َوِزَياَدٍة. َوَنَمى  اْرتَِفاٍع  َيُدلُّ َعىلَ  َواِحٌد  َأْصٌل  املُْْعَتلُّ  َواملِْيُم َوالَْْرُف  النُّوُن  فارس : 
ُء: اْرَتَفَع ِمْن  ى اليشهَّْ َضاُب َينِْمي َوَينُُمو، إَِذا َزاَد محَُْرًة َوَسَواًدا. َوَتنَمهَّ َينِْمي: َزاَد. َوَنَمى اخلِْ

َمَكاٍن إىِلَ َمَكاٍن. َواْنَتَمى ُفالٌَن إىِلَ َحَسبِِه: اْنَتَسَب  » )2(
2 ـ  معنى ) الوطن (   يقول ابن فارس : )َوَطَن( اْلَواُو َوالطهَّاُء َوالنُّوُن: َكِلَمٌة َصِحيَحٌة. 
 )3( َوَطنًا  اختهََّْذهتَُا  َوَأْوَطنُْت األَْْرَض:  َمَرابُِضَها.  اْلَغنَِم:  َوَأْوَطاُن  ْنَساِن.  اإلِْ َفاْلَوَطُن: مََلُّ 
َواجلَْْمُع  َومََلُُّه؛  اإِلنسان  َمْوطُِن  َوُهَو  بِِه،  ُتِقيُم  امَلنِْزُل    : الوطن(   ( منظور:  ابن  ويقول 

)1(   مقاييس اللغة: مادة عّز )4/ 38( 
)2(   املصدر السابق: مادة نمى )5/ 479( .
)3(   املرجع السابق : مادة وطن )6/ 120(
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بِاملََْكاِن  وَوَطَن  إَِلْيَها؛   تْأوي  تِي  الهَّ وَأماكنها  َمَرابُِضها  َواْلَبَقِر:  اْلَغنَِم  وَأْوطاُن  َأْوطان. 
وَأْوَطَن َأقام. وَأوَطنُْت األَرض وَوطهَّنُْتها َتوطِينًا واْسَتْوَطنُْتها َأي اختهََّْذهتَُا َوَطنًا، َوَكَذلَِك 

االتِّطاُن، َوُهَو اْفتِعال ِمنُْه. )1(
    واملواطنة : » هي التزامات متبادلة بني األشخاص والدولة ،فالشخص حيصل عىل 
يف  معني ، وعليه  ملجتمع  انتمئه  نتيجة  السياسية  واالجتمعية  والسياسية  املدنية  حقوقه 

الوقت ذاته واجبات يتحتم عليه أداؤها. » )2( 
3 ـ معنى هذا املركب ) االنتامء الوطني ( 

 هـو االنتسـاب إىل الوطـن . وليس املراد النسـبة اللفظية ، واالسـمية فقـط كأن يقال : 
سـعودي أو مـرصي أو سـوري مثـال ، وإنـم املـراد االنتسـاب الروحـي والعقـيل والوجداين 

والفكري حتى ولو كان مقيم خارج وطنه . 
     فُربهَّ بعيٍد مفارٍق لوطنه بجسده ، ولكنه مقيم فيه بقلبه وفكره وعقله ، يعمل له، 
دمه،  يف  وطنه  حب  جرى  بالداخل، قد  ، وقبله  اخلارج  يف  بدنه   ، به  لالرتقاء  وخيطط 

فنبض به قلبه ، وصار جزًءا من تكوينه .
     وُربهَّ مقيٍم يف أرض وطنه بجسده ، ولكنه مفارق له بفكره وعقله  فليس منتميا إليه 
حقيقة بل هو ضد مصالح وطنه ، وأبناء وطنه ، يفسد وال يصلح ، ويأخذ وال يعطي ، 

ويدمر وال يعمر ، فهو مواطن ال وطني ، وهذا هو : 

ثالثا: داللة مفهوم ) األمن الفكري (
األمن الفكري مركب إضايف من كلمتني ) األمن ( و ) الفكري ( فنبني معنى كل 

مفردة  ثم نبني معنى املركب 
1 ـ معنى األمن يف الغة : يف معجم مقاييس اللغة: »)أمن( اهلمزة وامليم والنون أصالن 
متقاربان: أحدمها األمانة التي هي ضد اخليانة ومعناها سكون القلب, و اآلخر التصديق. 

واملعنيان متدانيان«)3( 
)1(    لسان العرب : مادة ) وطن ( )13/ 451(

)2(   موسوعة العلوم االجتمعية ، ميشل مان ، ص 444  . 
)3(  مقاييس اللغة.  البن فارس )133/1( باب اهلمزة وامليم وما بعدمها يف الثالثي. 
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)األمن( و  من  )آمنه( غريه  و  )آمن(  فهو  بفتحتني  )أمنة(   « الصحاح:  خمتار  يف  وجاء 
)األمان(, واألمن ضد اخلوف«)1(..

من خالل هذه املعاين اللغوية يتبني  أن معنى األمن يف اللغة يدور حول أمرين : 
أوالً :الطمأنينة والشعور بالرضا واالستقرار. 

ثانيًا: التصديق والثقة وعدم اخلوف ومنه قوله تعاىل:﴿َوآَمنَُهْم ِمْن َخْوٍف﴾ ] قريش:  4 [
2ـ معنـى األمـن يف االصطالح: قـال اجلرجاين :  »عـدم توقع مكروه يف الزمـان اآليت«)2(.
 وتعددت اآلراء واألقوال بحسب اختالف املجاالت والتخصصات وبالتايل فهناك 
تعريفات اصطالحية لألمن حسب جوانبه وأقسامه والذييهمنا معرفة األمن الفكري وسيأيت 

ثانيا : مفهوم ) الفكر (  أ ـ  يف اللغة:  جاء يف خمتار الصحاح: »ف ك ر: )التفكر( 
التأمل, و )أفكر( يف الشئ و ) فكر( فيه بالتشديد ، و)تفكر( فيه بمعنى. ورجل )فكري( 

بوزن سكيت كثري التفكر 

أ- يف االصطـالح: قـال الفيومي:«ويقـال: الفكر ترتيب أمـور يف الذهن يتوصل هبا إىل 
مطلـوب, يكون علـًم أو ظنـًا«)3(   وعرفه الدكتور عبـد الرمحن الزنيـدي بقوله: »الفكر 
يف املصطلـح الفكـري والفلسـفي خاصة هو الفعـل الذي تقوم به النفـس عند حركتها 
يف املعقـوالت, أي النظر والتأمل والتدبر واالسـتنباط والكـم ونحو ذلك, وهو كذلك 
املعقـوالت نفسـها أي املوضوعـات التـي أنتجها العقـل البرشي«)4(.  مما سـبق يتضح 
أن التفكـر يـراد به » إعمل النظر والتأمـل يف جمموعة من املعارف لغـرض الوصول إىل 
معرفة جديدة, وهو هبذا عملية يقوم هبا العقل أو الذهن بواسطة الربط بني املدركات أو 

)1(  خمتار الصحاح.  )22/1( 
)2(  التعريفات. للجرجاين .ص 55 .

يف  عمل  ورقة  عن  نقاًل   )479/2( الفيومي,  أمحد  الكبري.  الرشح  غريب  يف  املنري  املصباح    )3(
الفكري  األمن  بعنوان:  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  هليئة  اخلامس  الدوري  االجتمع 

مفهومه رضورته جماالته للدكتور إبراهيم الزهراين. موقع السكينة.
http://www.assakina.com/news/news4/6302.html#ixzz1gRRY12ag

)4(  حقيقة الفكر اإلسالمي. د/عبد الرمحن الزنيدي. ص10. 
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املحسوسات واستخراج معاٍن غائبة عن النظر املباش »)1(.
وهناك ارتباط وثيق بني الفكر الصحيح واإليمن, فإن الفكر الصحيح املبني عىل 
االستدالل والنظر والتأمل والتفكر بتجرد يقود حتًم إىل اإليمن بالل وتوحيده وخشيته, 
ولذلك يدعو القرآن الكريم كثريًا إىل التفكر والنظر وإعمل العقل,  مثل: ) آليات لقوم 
يعقلون (, ) آليات لقوم يتفكرون (, وغريها من اآليات األخرى التي تدعونا إىل النظر 

يف خلق الل وعظيم صنعه وتدبريه.

	- تعريف األمن الفكري باعتباره مصطلحًا مركبًا
 يعد مفهوم )األمن الفكري( من املفاهيم الديثة التي مل تعرف قديًم يف ثقافتنا 

اإلسالمية بلفظها, وإن كان للرشيعة اإلسالمية رؤيتها يف حفظ الدين والعقل. 
ونظرًا للحداثة النسبية للمصطلح فقد تباينت الرؤى حول املقصود به, ومما ورد يف هذا الشأن  ما ييل: 

• بأن: 	 الفكري  لألمن  تعريفه  يف  اإلسالمي  العامل  لرابطة  العام  األمني  ذكره  ما 
»يعيش الناس يف بلداهنم وأوطاهنم وبني جمتمعاهتم آمنني عىل مكونات أصالتهم 

وثقافتهم النوعية ومنظومتهم الفكرية »)2(.
• من 	 وفهمه  وعقله  اإلنسان  فكر  “سالمة  بأنه:  الوادعي  سعيد  الدكتور  ويعرفه 

االنحراف واخلروج عن الوسطية واالعتدال يف فهمه لألمور الدينية والسياسية 
وتصوره للكون”)3( .

• ويعرفه الدكتور عبدا لفيظ املالكي بأنه: “سالمة فكر اإلنسان من االنحراف أو 	
اخلروج عن الوسطية واالعتدال يف فهمه لألمور الدينية والسياسية واالجتمعية 
الياة  يف  واالستقرار  والطمأنينة  األمن  وحتقيق  العام  النظام  حفظ  إىل  يؤدي  مما 

)1(  التعريفات. للجرجاين. ص55.
)2(  األمن الفكري وعناية اململكة العربية السعودية به. د/عبد الل الرتكي. ص57. 

سعيد  للدكتور  1418ه.   ,)187( العدد  والياة  األمن  جملة  اإلسالمي.  الفكري  األمن    )3(
الوادعي. نقال عن بحث للدكتور عبد الرمحن اللوحيق بعنوان بناء املفاهيم ودراستها يف ضوء 
املنهج العلمي, 19. وهو بحث مقدم للمؤمتر الوطني األول لألمن الفكري بتاريخ25-22 

مجاد األول 1430ه. كريس األمري نايف لدراسات األمن الفكري بجامعة امللك سعود.
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السياسية واالجتمعية واالقتصادية وغريها من مقومات األمن الوطني”)1(.
حتقيق  إىل  يسعى  أنه  الفكري(  )األمن  مصطلح  يف  وبالتأمل  القول  ومجلة   
المية التامة لفكر اإلنسان من االنحراف أو اخلروج عن الوسطية واالعتدال, وأنه 
أو  فكر  مواجهة كل  يف  واألمنية  واألخالقية  والثقافية  العقدية  املنظومة  بحمية  ُيعنى 

معتقد منحرف أو متطرف وما يتبعه من سلوك )2(

املبحث الثاين :
  تعزيـز االنتامء الوطني واألمن الفكري من خالل األنشـطة الرياضية والرتبوية والثقافية

 يف اجلامعات  جامعة امللك خالد نموذجا
ال شك أن هناك وسائل لتعزيز وتقوية تنمية الشباب لوطنهم وأمتهم ومن هذه 

الوسائل األنشطة الدعوية والرتبوية 
نحو  له  األول  املحرك  وهي   ، املجتمع  واجهة  هي  الثقافة  الثقافية:  األنشطة  أوال: 
الطالب  هم  ثقافيا  برتبيتهم  املجتمعية  الفئات  وأوىل   ، والتميز  والتحرض  التقدم 
والطالبات  ، لذلك اجتهت اجلامعات السعودية نحو األنشطة الثقافة اجتاهات موفقة ، 

ويتجىل ذلك فيم تقوم به من أنشطة وبرامج ثقافية  منها : 
بمهارات . 1 العام  التعليم  طالب  تزويد  إىل  ويدف   :) املستقبل  باحث  )برنامج 

البحث العلمي، ومتكينهم من معرفة األسس املهمة التي تساعدهم عىل تنمية 
مواهبهم وقدراهتم الشخصية ، كم يمنح الربنامج املستفيدين منه فرصة املشاركة 

يف املسابقات الدولية والعاملية. 
)برنامج بادر( :  وهو برنامج وطني شامل يسعى إىل تفعيل وتطوير حاضنات . 2

األعمل التقنية. 
التدريبية . 3 والربامج  األنشطة  من  حزمة  يضم  برنامج  وهو   :) إثراء  )برنامج 

)1(  نحو إسرتاتيجية وطنية لتحقيق األمن الفكري يف مواجهة اإلرهاب. د/عبد الفيظ املالكي. 
نقاًل من بحث للدكتور عبد الرمحن اللوحيق بعنوان: بناء املفاهيم. ص19

)2(   ينظر : مفهوم األمن الفكري » دراسة تأصيلية يف ضوء اإلسالم » إعداد / ماجد بن ممد بن 
عيل اهلذييل ص26
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والتي  اخلاصة  مواهب  يمتلكون  الذين  املوهوبني والطالب  للطلبة  اإلثرائية 
تقدم عىل شكل مسابقة . 

 األوملبياد الثقايف للطلبة والطالبات: وهو عبارة عن مسابقات ثقافية منوعة يف حفظ . 4
القران وترتيله والسنة النبوية ، واإللقاء، والشعر الفصيح، والشعر النبطي ، واخلطابة 
وغريها وتشارك فيه الطلبة والطالبات، وتقدم عمدة شئون الطالب مجيع التسهيالت ، 
والدعم املادي واملعنوي والتنظيم واإلعداد من جلان للتنظيم ، وجلان لإلعالم ، وجلان 
للضياف ، وجلان للتقنيات، وجلان لألمن، و جلان لالستقبال، وجلان لتنظيم املسابقات 
؛ لإلسـهام بشـكل كبري يف تعزيز املواهب الطالبية وإبرازها ، وتقييمها وتقويمها .

مرشوع تبيان : استضافت جامعة امللك خالد مرشوع تبيان الذي يأيت بالتعاون . 5
مع مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني للوقاية من التطرف، لمية الشباب 
من الفكر الضال، وخدمة الوطن وتوعية املجتمع بأرضار وسلبيات التطرف، 

وأمهية التصدي له

أثر هذه األنشطة يف تعزيز االنتامء الوطني ، واألمن الفكري 
وواعد،  متميز  جيل  تربية  يف  جدا  كبري  بشكل  تسهم  الثقافية  األنشطة  وهذه 
يف  وتنمى   ، الطالبات  أو  الطلبة  كوادر  من  سواء   ، الالحقة  املراحل  يف  عليه  يعتمد 
نفوس الطالب االنتمء الوطني ، وتربهن هلم عمليا أن وطنهم وحكومتهم تعمل عىل 
صالحهم وإصالحهم ، والنهوض هبم ، وال تبخل عليهم بأي جهد أو مال ، فيزداد 
هذه  تقدمه  بم  عقوهلم  تزكو  فكرهم  يقوم  وكذلك   ، لوطنهم  وانتمؤهم  حبهم  بذلك 

األنشطة من مادة ثرية يف هذا اجلانب . 

ثانيا : األنشطة الرياضية :  إيمنا من إدارة اجلامعات يف اململكة بقيمة الدور الكبري 
الذي تسهم به األنشطة الرياضية يف بناء العقول واألجسام معا ، وتوجيه الفكر اجتاها 
بعيدا عن املحاضن األخرى والتي تؤثر سلبا عىل عقول  صحيحا يف ماضن اجلامعة 
وفكر الشباب مثل األندية املشبوهة  وصاالت األلعاب التي ليس عليها رقابة حكيمة 
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،وغريها ،فقد أولت اإلدارة عناية فائقة هبذا اجلانب الريايض ، ومن األنشطة الرياضية 
التي تقيمها اجلامعات :

االوملبياد الريايض . . 1

وسباق اخرتاق الضاحية  السنوي .. 2

واأللعاب الرياضية املتعددة يف صالة األلعاب.. 3

وإقامة مباريات السلة وكرة القدم وغريها .. 4

أثر األنشطة الرياضية يف تعزيز االنتامء الوطني 

ليست الرياضة تربية لألجسام فحسب ، وإنم هي تربية للعقول وللفكر ولالنتمء 

للوطن أيضا ؛ إذ تريب يف الطالب ترك األنانية ، وحب  األنا ، وأمهية العمل يف فريق ، 

وان املرء قليل بنفسه كثري بغريه ، وأن األهداف الكبرية ال تتحقق إىل بالعقل الفردي ، 

وإنم بالعقل  اجلمعي . وأن األنانية طريق  الفشل والضياع ، وان العمل يف فريق بجد 

هو طريق النجاح.
 ، حياضة  عن  والذود  عنه  والدفاع   ، لوطنه  العمل  عىل  الطالب  يرتيب  وعنئذ 
واالرتقاء به حتى إذا ما تبوأ منصًبا نفع وطنه ومؤسسته ، وكان أنموذجا حيا للنشاط 
والقوة العلمية واإلدارية واخللقية ، فال هنب وال رسقة وال اختالس ، ال تزوير ، وال 

إهدار ملقدرات الوطن . 
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  املبحث الثالث :تعزيز األمن الفكري من خالل  األنشطة الدعوية واملؤمترات والندوات العلمية
)جامعة امللك خالد  نموذجا(

أوال : األنشطة الدعوية :  تشارك اجلامعة يف : 
أ ـ  خيمة أهبا السياحية الدعوية : بإقامة  معرض للجامعة يف اخليمة. ضم عيادات 
متنقلة ومشـاركات عـدد من الكليات الصحيـة، إضافة إىل العديـد من الندوات 

والدورات التي تقدمها اجلامعة ضمن برنامج اخليمة . 
ب ـ  كم يقوم كثري من اسـاتذة اجلامعة باملشـاركة يف امللتقيات واألنشطة الدعوية 
يف أنحـاء اململكـة يف املسـاجد والنوادي والسـجون وغريها للدعـوة واملناصحة 
واملراجعات الفكرية ليسـتقيم الشـباب عىل اجلـادة ويلزموا الطريـق القويم ، بل 
وامتدت األنشطة الدعوية خارج اململكة يف املراكز اإلسالمية بأوربا واألمريكتني 

وآسيا واسرتاليا وإفريقيا وغريها . وخصوصا يف شهر رمضان املبارك .
التي  املؤمترات  من  كثريا  خالد  امللك  جامعة  أقامت  العلمية:  ثانيا:املؤمترات 
تسهم بشكل كبري جدا يف تصحيح املفاهيم عند الشباب ، وتعزز االنتمء الوطني 

واألمن الفكري من هذه املؤمترات : 
املؤمتر القرآين الدويل األول بكلية الرشيعة وأصول الدين بأهبا بعنوان توظيف . 1

الدراسات القرآنية يف عالج املشكالت املعارصة , وتم عقد املؤمتر خالل الفرتة 
)15ــ 17( من شهر مرم عام 1438ه

واإلرهاب.. . 2 »اإلعالم  واالتصال  اإلعالم  قسم  نظنه   ، الثاين  الدويل  املؤمتر 
الوسائل واإلسرتاتيجيات« خالل الفرتة من 15 إىل 17 صفر 1438، املوافق 

من 15 إىل 17 نوفمرب  2016. 
املؤمتر الدويل الثانى ملكافحة اجلرائم املعلوماتية )CACC 2017(. خالد يف . 3

الفرتة مابني 26-27 مارس 2017.
العامة  القاعات  يف  علمية   ندوات  اجلامعة  تقيم  كم   : العلمية  الندوات   : ثالثا 
،وهلا  العلمية  باألقسام  أفاضل  أساتذة  فيها  ويشرتك   ، للطالب  عامة  والدعوة 

مواعيد حتدد وتعلن ، وهلا أثر ملحوظ يف نفوس الطالب . 
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املبحث الرابع:
دور وحدات التوعية الفكرية  يف تعزيز األمن الفكري  ) جامعة امللك خالد نموًجا ( 

أوال من أهداف هذه الوحدات :
ترسيخ الفكر السليم املنضبط بالعقل والدين.. 1
حقيق الرؤية الرشعية والفكرية املؤصلة واملتزنة للطالب اجلامعي.. 2
بيان وجوب الطاعة والوفاء بالبيعة الرشعية , ولزوم مجاعة املسلمني. . 3

 تعزيز دور الطالب اجلامعي يف حتقيق الوالء الوطني وحفظ األمن.4. 
 إبراز خطورة التكفري وعالقة ذلك بالغلو والتنطع يف الدين.5. 
 توعيـة الطـالب بخطـورة شـبكات التواصـل ومـا يبـث فيها من شـائعات 6. 

وانحرافات فكرية.
 تنمية الوازع الديني لدى الطالب والطالبات، والتحذير من التهاون بالدماء . 7

املعصومة.
 حتصني الشـباب ضد التوجهات الفكرية املخالفة للجمعات املتطرفة الغالية 8. 

أو اجلافية.
 بناء عالقـة تكاملية بني اجلامعة واملجتمع للتوعية والتثقيف بخطر اإلرهاب . 9

والتطرف. 
التواصل الفعال مع مجيع القطاعات الكومية واألهلية؛ لبناء مرشوع وطني . 10

متكامل لمية أمن ومقدرات هذا البلد املبارك. )1(
خامسا : دورها وإسهامها يف تعزيز األمن الفكري :

شـاركت وحدة التوعيـة الفكرية بجامعة امللـك خالد يف فعاليـات امللتقى العلمي . 1
ملـرشوع هدي القرآن الكريم والسـنة النبوية يف محاية أمـن الوطن باملدينة املنورة. ، 

والذي أقيم خالل الفرتة من 27 حتى 29 مرم 1439هـ 
أطلقت وحدة التوعية الفكرية بجامعة امللك خالد برناجما تلفزيونيا توعويا فكريا، . 2

)1(   موقع جامعة امللك خالد ، رابط :
http://www.kku.edu.sa/ar/kku/president/intellectual_awareness
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بعنوان” رسالة الج”، وهو عبارة عن 10 حلقات ُيستضاف من خالهلا العديد من 
الضيوف للحديث عن جهود اململكة العربية السـعودية يف خدمة الج والجيج، 
والرد عىل االهتامات التي هتدف إىل تسييس الج، واالنتقاص من اجلهود املبذولة 

فيم خيص راحة الجاج والزائرين.
أقامـت وحـدة التوعيـة الفكريـة بجامعـة امللـك خالد مـارضة بعنوان “وسـائل . 3

التواصـل وأثرها عىل األمن الفكري”، وأخرى عن “األلعاب اإللكرتونية وأثرها 
عىل األمن الفكري” ملنسويب األمن العام، 

فعاليات محلة األمن الفكري الثالثة “هذه سـبييل” لعام   1438هـ  والتي انطلقت . 4
بمدينة تدريب األمن العام بمنطقة عسري وقد ختلل حفل التدشني مارضة  لفضيلة 
الدكتور حجر بن سـامل العمري، بعنوان “حفـظ الرضوريات اخلمس”، ومارضة 
لسعادة الدكتور مسفر أمحد الوادعي، بعنوان “وسائل التواصل االجتمعي وأثرها 
عىل األمن الفكري”، و مارضة لسعادة الدكتور خرضان عبدالل السهيمي، بعنوان 

“األلعاب اإللكرتونية وأثرها عىل األمن الفكري”.  )1(
» أطلقـت وحدة التوعية الفكريـة بجامعة امللك خالد برناجمهـا التلفزيوين القصري 5. 

األول بواقع 30 حلقة توعوية بدء بثه مع إطاللة شـهر رمضان املبارك. ويستهدف 
الربنامـج شائـح املجتمـع املختلفـة بكل فئاتـه العمريـة وأطيافـه الفكرية، حيث 
يشـارك فيـه عدد مـن أصحـاب املعايل والفضيلـة والسـعادة من قيـادات املجتمع 
املدنية والعسـكرية تنفيذًا لتوجيه والة األمر القايض برضورة حتصني الشباب ضد 
االنحرافـات الفكريـة املتشـددة واجلافيـة، و حتقيقًا لرسـالة اجلامعـة يف غرس قيم 

الوسطية واالعتدال وإتباع الكتاب والسنة.
دشـن معايل مدير جامعة امللـك خالد جناح اجلامعة باملخيـم الدعوي املقام ضمن . 6

فعاليات الصيف بمدينة أهبا وأوضح  أن اجلامعة تترشف باملشـاركة يف هذا امللتقى 
ومشـاركتها فيه ، وذلك من خالل وحدة التوعية الفكرية، وقال : » الوحدة تبعث 
رسـائلها التوعوية، واملهمة جًدا،  وتقدم األساليب الوقائية الصحيحة من األفكار 
  2482/2/http://www.kku.edu.sa/ar          :1(   موقع  جامعة امللك خالد ، رابط(
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املنحرفـة ومظاهرهـا وأدواهتا يف هذا العرص املنفتح عىل وسـائل اإلعالم حيث إن 
شبابنا مستهدفون ، ونحن يف جامعة امللك خالد نعمل عىل حتصني طالبنا وطالباتنا 

من مثل هذه  األفكار اهلدامة »..
وقد أقامت  وحدة التوعية الفكرية بجامعة امللك خالد ندوة عن األمن الفكري 

وأخرى عن وسائل التواصل االجتمعي وأثرها عىل األمن الفكري لدى الشباب . 
تم توقيع اتفاقية تعاون داخلية، بني كل من معهد البحوث والدراسات االستشارية . 7

، ووحـدة التوعية الفكرية ، وذلك عىل هامش فعاليات افتتاح املؤمتر الدويل األول 
لطب األسنان. )1(

أصدرت وحدة التوعية عدد من األبحاث العلمية التي تعزز قضية األمن الفكري . 8
واالنتمء الوطني منها:

مفهوم البيعة يف اإلسالم وأثره يف حتقيق األمن الفكري ، أ د / عيل بن ممد الشمراين أ. 
اجلهــــاد يف اإلســــالم ، شـبهات وردود . أ د / حييـى بـن عبـد الل البكـري ب. 
األمن الفكري ، املفهوم واملرتكزات ، أ د / جربيل بن ممد البصييل   .وغريها من ج. 

األبحاث املهمة يف هذا الباب .  

ttp://www.kku.edu.sa/: رابط   . اإلعالمي  املركز   ، خالد  امللك  جامعة  موقع     )1(
ar/2/2554
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املبحث اخلامس :
دور املناهج الدراسية يف تعزيز االنتامء الوطني واألمن الفكري

الشك أن املناهج الدراسية يف اجلامعات هي من أهم الوسائل التي تشكل عقلية 
الطالب والطالبة. 

وإن من املقرر لدى املتتبعني لقضايا االنحراف الفكري أن من أهم وسائل االنحراف 
هو املنهج الذي يتلقى من كتب هي يف أساسها شاذة فكريا وعقديا وخلقيا ، أو كتب 

أيسء فهمها فانطلق أصحاب الفهم املنحرف يكفرون ويفجرون ويفسقون ويبدعون 
ويعيثون يف األرض فساًدا  ، فإذا ما سألتهم مل يفعلون هذا بأهل اإلسالم  ؟  يقولون : 
قال الل ، قال رسوله صىل الل عليه وسلم قال فالن وقال فالن . ــ وال حول وال قوة 

إال بالل ــ   وقد ساء فهم وضل سعيهم !
ِذيَن َضلهَّ َسْعُيُهْم يفِ الََْياِة  يَن َأْعمَالً * الهَّ قال الل تعاىل :﴿ ُقْل َهْل ُننَبُِّئُكْم بِاألَْْخرسَِ

ْنَيا َوُهْم حيََْسُبوَن َأهنهَُّْم حيُِْسنُوَن ُصنًْعا ﴾ ] الكهف: 103 ،104[ ، الدُّ
 ومن هنا ندرك أمهية دور املناهج الدراسية يف ختريج خمرجات فامهة وواعية وعادلة 

ومستقيمة ، وأمهية أيضا أعضاء هيئة التدريس الذي يرشحون هذه املناهج عىل الوجه 
الصائب والفهم القويم . 

وأكثر املناهج املعنية بذالك هي املناهج الرشعية والرتبوية .
والق أن هذه املقررات الدراسية يف اجلامعات يف اململكة قد عنيت  أيم عناية بتعزيز 

األمن الفكري 
فركزت أقسام العقيدة  تركيزا كبريا يف مناهجها ومقرراهتا عىل إرساء قواعد التوحيد 

إذ هو العاصم األكرب من ضالالت الفكر وشطحات العقول .      كم ركزت عىل 
طاعة ويل األمر ولزوم مجاعة املسلمني وبيان خطر الشذوذ عن ذلك . 

وكشفت عن الفرق الضالة وبينت صفاهتم وسوء فهمم  .
     كم أرست أقسام التفسري وعلوم القرآن يف مناهجها  قواعد الفهم السليم يف تفسري 

كتاب الل عز وجل وبينت خطورة التفسري باهلوى الذي ينتج عنه الضالل والغي 
      وقامت أقسام السنة وعلومها ببناء مناهجها الدراسية عىل أسس قويمة فبينت فيها 



ورقة عمل بعنوان جهود الرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف و النهي عن املنكر يف تعزيز االنتامء الوطني واألمن الفكري138

طرق معرفة املقبول من املردود من الروايات ، وقررت قواعد فهم السنة النبوية حتى 
يسري يف ضوئها طالب العلم فيهتدوا ويفقهوا . 

      وأما أقسام الفقه واألصول فقررت قواعدها األصولية ، ومسائلها الفقهية يف 
مناهجها الدراسية لتصحح الفهم ، وتضبط الفتوى . 

     كم قامت أقسام الدعوة والثقافة اإلسالمية  بالتأليف ىف حقيقة الدعوة وطرقها 
ووسائلها الكيمة ، وطرق اخلطاب والتأثري ، وحذرت من الدعوات املنحرفة 

واملناهج الباطلة . 
        وهكذا بقية األقسام كالرتبية واللغة العربية وغريها ،  جهودها واضحة ، 

ومناهجها تصب يف هذا اإلطار لألخذ بأيدي أبنائنا  إىل بر األمان. )1(  

)1(   وهناك دراسات معارصة  تكفلت ببيان دور ااملناهج الدراسية يف ذلك منها : بحث : دور 
املناهج الدراسية يف تعزيز مفاهيم األمن الفكري لدى طالب اجلامعات السعودية ،  للدكتور 
لألمن  األول  الوطني  للمؤمتر  مقدمة  دراسة  عن   عبارة  وهو   ، الربعي  عبدالعزيز  بن  ممد 
الفكري حتت شعار ) املفاهيم والتحديات( بجامعة امللك سعود ممثلة يف كريس األمري نايف 

بن عبدالعزيز لدراسات األمن الفكري يف الفرتة 22ـ25 مجاد األول لعام 1430هـ
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 اخلامتة
أوال : نتائج البحث

بعد  هذا العرض لدور اجلامعات السعودية يف تعزيز االنتمء الوطني واألمن 
الفكري يطيب يل أن أخلص إىل النتائج التالية : 

أمهيـة توظيف النشـاط الريايض والثقـايف والرتبوي والدعـوي يف تعزيز االنتمء . 1
الوطني واألمن الفكري . 

إن وحـدات التوعيـة الفكرية هلا دور بارز يف إرسـاء االنتـمء وتصحيح املفاهيم . 2
أسـهمت املناهج الدراسية يف اجلامعات وخصوصا الرشعية منها يف تعزيز االنتمء . 3

، وتقويم الفكر . 

ثانيا : توصيات البحث 
رضورة تفعيـل ) السـبة ( األمـر باملعـروف والنهـي عـن املنكر عـىل الطالب . 1

والطالبات  إلزالة  السلبيات اخللقية والسلوكية واإلطاحة باالنحرافات الفكرية
رضورة عقـد دورات تدريبيـة ألعضاء هيئـة التدريس وخصوًصـا اجلدد منهم . 2

لتوعيتهم ببعض املفاهيم اهلامة والتي منها :
أـ   رضورة االهتمم بكل ما ينمي الطالب فكريًا وثقافيًا بجانب التحصيل األكاديمي. 
ب ـ حـث الطـالب عـىل االسـتفادة ممـا هو متوافـر يف املكتبـات بخصـوص قضايا 
األمن الفكري والغزو الثقايف والتأثريات السـلبية لبعض وسـائل اإلعالم والقنوات 

الفضائية. 
يقرتح وضع دراسات للكشف عن املظاهر املختلفة لالنحراف الفكري ووضع . 3

تصور مقرتح للمنهج ودوره يف مواجهة هذه املظاهر يف اجلامعات. 
كم أويص أن يتاح املجال بشـكل أكرب ألعضاء هيئة التدريس وأن توسع الدائرة . 4

لتشـمل غري السعوديني ) ممن شهد هلم بالكفاءة العلمية ، والقدرة عىل اإلقناع ( 
لتصحيح املفاهيم وتعزيز االنتمء وتقويم الفكر يف املساجد واملنتديات وغريها .

وباهلل التوفيق 
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دور األرسة يف تعزيز قيم االنتمء الوطني واألمن الفكري

إعداد الدكتور/ عمد عمر خلف الل أمحد

أستاذ الفقه املشارك ـ جامعة القصيم
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مقدمة:

المد لل الذي خلق األنس واجلن ليعبدوه وأرسـل هلم الرسل ليوحدوه وأنزل 
هلم الكتب ليعرفوه، والصالة والسالم عىل نبينا ممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

أمـا بعد: فقـد كثرت الفتن والرشور يف هذا الوقت، والعـامل اآلن يغيل كاملرجل من 
جـراء هـذه الفتن؛ خاصة مـا يتعلق بالتطـرف واإلرهـاب واالنحراف الفكـري، والتنكر 
لألوطـان، واخلروج عـىل أولياء األمور، والبعد عـن العلمء الربانيـني، ووصف واهتامهم 
بـم ليـس فيهم، فجاء هـذا املؤمتر يف وقـت ما أحوج املسـلمني له، خاصة يف بـالد الرمني  
الرشيفـني ألهنـا هي معقل اإلسـالم وموطـن الرشيعـة، فأصبحت آخر حصون اإلسـالم 
فهـي مسـتهدفة من قبل أعداء اإلسـالم، لذلك نرشوا األفـكار اهلدامة املنحرفـة من الغلو 
والتطرف يف أوساط الشباب، حتى أصبح الشاب يقتل أباه وأمه وأخاه، ومن أسباب تعزيز 
قيم االنتمء والوطني واألمن الفكري األرسة املسلمة؛ فهي الصن الصني والدرع الواقي 
مـن الفتـن والرشور، فيهـا يرتبى الفرد عـىل املعتقد الصحيـح، واإليمن الراسـخ والعبادة 
الصحيحـة، واألخـالق القويمة التي تعزز قيـم االنتمء الوطني واألمـن الفكري؛ مما يعود 

عىل الفرد واملجتمع بالعمل اجلاد املثمر، والتطور والنهضة، والتعاون عىل الرب والتقوى. 

ومن هذا املنطلق فإن مسؤولية األرسة املسلمة يف اختاذ األسس الرتبوية التي من 
الوقت  التفكري تكتسب أمهية عظيمة، خاصة يف  الوسطية يف  شأهنا اإلسهام يف حتقيق 
الارض الذي تنوعت فيه وسائل االنحراف وكثرت فيه الشبهات، األمر الذي يستدعي 
العناية بالرتبية اإلسالمية وأساليبها املتنوعة من أجل الوصول إىل اهلدف األسمى وهو 

حتقيق العبودية الل، الذي يتم به بناء املجتمع املسلم القوي.

ووظيفة األرسة هي األساس يف تكوين البناء اإلنساين روحيًا وعقليًا وعقائديًا 
وجسـديًا ووجدانيا وانفعاليا واجتمعيا لذا نجد اإلسـالم قد حرص عىل هذا التكوين 
ووضـع أسسـه يف قوله  : ) ختـريوا لنطفكم وانكحـوا األكفاء وأنكحـوا إليهم (1)1( 

)1( أخرجه ابن ماجه: )1 / 633( باب األكفاء برقم: )1968( وحسنه األلباين يف حتقيق   )1(
سنن ابن ماجة.
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وجعـل لكل من الزوجـني صفات لالختيار الصحيح لرشيـك الياة، وأوجب حقوق 
يقوم هبا كل منهم جتاه اآلخر؛ من أبرزها املشاركة يف تربية األوالد عىل ما سيأيت تفصيله 

يف ثنايا هذا البحث، وقد اتبعت يف هذا البحث املنهج التحلييل الوصفي.

ومشـاركتي يف هـذا املؤمتـر بعنـوان: دور األرسة يف تعزيـز قيم االنتـمء الوطني 
واألمن الفكري، قسمت البحث إىل مقدمة ومبحثني وخامتة وفهارس عىل النحو التايل: 

املبحث األول: مفهوم األرسة وأمهيتها وأسس بنائها وفيه مطلبني:

املطلب األول: مفهوم األرسة وأمهيتها.

املطلب الثاين: أسس بناء األرسة.

املبحث الثاين: دور األرسة يف تعزيز قيم االنتمء الوطني واألمن الفكري وفيه مطلبان:

املطلب األول: دور األرسة يف تعزيز قيم االنتمء الوطني.

املطلب الثاين: دور األرسة يف تعزيز قيم األمن الفكري.

اخلامتة: وتشمل أهم النتائج والتوصيات.

الفهارس.
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املبحث األول: مفهوم األرسة وأمهيتها وأسس بنائها وفيه مطلبني:
املطلب األول: مفهوم األرسة وأمهيتها.

أوالً: مفهوم األرسة:
 األرسة يف اللُّغة: الدرع الصني، وأهل الرجل وعشريته، ويطلق عىل اجلمعة يربطها 

أمر مشرتك ومجعها أرس1)1(.
األرسة اصطالحًا:  هي تلك الوحدة الناجتة من عقد يفيد ملك املتعة مقدرًا، أي يراد 
حقوقًا  منهم  لكل  وجيعل  املرشوع،  الوجه  عىل  باآلخر  الزوجني  من  كل  استمتاع  به 

وواجبات عىل اآلخر2)2(.
يف  فيها  العالقات  تكون  التي  مؤسساته  وأوىل  للمجتمع  األوىل  الوحدة  وهي: 
معارفه  من  الكثري  فيها  ويكتسب  اجتمعيًا  الفرد  تنشئة  داخلها  ويتم  مباشة  الغالب 

ومهاراته وميوله وعواطفه واجتاهاته يف الياة وجيد فيها أمنه وسكنه3)3(.

ا: املجموعة الصغرية واملكّونة من  كم تعّرف األرسة يف العرف االجتمعي السائد بأهنهَّ
الزوجني واألبناء، أساس هذه األرسة الزوجان املكونان من رجل وامرأة، ومها اللذان 
يقومان بالدور األساس والفّعال يف التكوين والتنظيم والرقابة من البداية إىل النهاية4)4(.

ثانيًا: أمهية األرسة:
لألرسة أمهية كربى ودور ريادي عظيم  فمن ذلك:

حفـظ النسـل ودوام النـوع، إىل إن تتكامـل العـدة التـي قـدر الل بروزهـا إىل هذا . 1
العامل،والولـد هو األصل الذي وضع له النـكاح ، واملقصود من إبقائه ، وأال خيلوا 
العـامل من جنس اإلنـس قال  : )تزوجوا الودود الولود  فـإين مكاثر األنبياء يوم 
القيامـة(5)5(. وقولـه  : )إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالثة إال من صدقة 

)1( املعجم لوسيط إلبراهيم أنيس وآخرين: )17/1(.  )1(
)2( تنوير األعالم عىل هامش حاشية ابن عابدين: )265/2(.  )2(

)3( نظام األرسة يف اإلسالم ملحمد عقلة: )ص17(.  )3(
)4( السلوك االجتمعي يف اإلسالم لسن أيوب: )ص 198(.  )4(

)5( أخرجه ابن حبان : )9 / 338( برقم : )4028 (  والاكم يف املستدرك: )2 / 176(   )5(
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جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له( 1)6(. 

قضاء الوطر ونيل اللذة والتمتع بالنعمة وهذه وحدها هي الفائدة التي يف اجلنة 
وذلك   ، وإناسها  النفس  ترويح  و   ، اإلنزال  يستفرغه  احتقان  وال  هناك  تناسل  ال  إذ 
بمجالسة الزوجة والنظر إليها ومداعبتها ومالعبتها ، ويف ذلك إراحة للقلب وتقوية له 
عىل العبادة ، لذلك قال : )حبب إيل الطيب والنساء وجعلت قرة عيني يف الصالة( 
2)7(ويف االستئناس بالنساء من االسرتاحة ما يزيل الكرب ويروح القلب  وينبغي أن 

يكون لنفوس املتقني اسرتاحات باملباحات ، ولذلك قال الل تعاىل: چ   ڦ  ڄ  ڄ   
ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ    چچ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ  

ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کچ  3)1(.
وهو من أفضل طرق العفة ، لذلك كان هو الطريق اإلنساين األخالقي األوحد 
الواحة  بل كان   ... باملجتمع  ، من غري إرضار  للفرد  إىل اإلشباع اجلنيس  يؤدي  الذي 

الطبيعية التي جتمع بني الرجل واملرأة ، ويمنحهم الراحة النفسية والسية4)2(.

تربيـة األجيـال اجلديـدة: الرتبيـة والرتبيـة الصالـة هي قريـن اإلنجـاب، وليس . 2
املقصـود هـو إنجاب األبناء ثم تركهـم للضياع، بل املقصود تزويـد الياة بعنارص 
اإلعـمر، وتزويـد املجتمعـات بعنارص البنـاء، كم ذكرنـا، وهذا ال يتحقـق إالهَّ من 
جممـوع أرس قويـة مكمة التكوين قوية البناء. واألرسة القوية ال تكون إالهَّ بأب وأم 

وأبناء صالني، ومن أوجب حقوق األبناء عىل اآلباء الرتبية الصالة5)3(.

برقم : )2685 ( وقال : هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه هبذه السياقة.    
 : برقم  وفاته  بعد  الثواب  من  اإلنسان  يلحق  ما  باب   )1255/3(  : مسلم  )6( أخرجه   )1(

.)1631(
:  هذا حديث صحيح عىل شط  برقم : )2676( وقال  )7( أخرجه الاكم : )174/2(   )2(

مسلم ومل خيرجاه.
)1( سورة األعراف اآلية : ) 189(.  )3(

)2( اإلسالم واجلنس ، لفتحي يكن: ) ص29 ـ 30 بترصف واختصار ( .  )4(
)3( مهددات األرسة للدكتورة فاطمة عبد الرمحن: )ص 324( جملة جامعة القرآن الكريم   )5(

العدد )9( 1425هـ.
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تفريغ القلب عن تدبري املنزل، والتكفل بشـغل البيت، وهتيئة أسـباب املعيشـة فيه . 3
، وإن اإلنسـان لومل تكن له شـهوة الوقاع لتعذر عليه العيش يف منزله وحده، إذ لو 
تكفل بجميع أشـغال املنـزل لضاع أكثر أوقاته ، ومل يتفرغ للعلـم والعمل ، واملرأة 
الصالة عون عىل الدين هبذه الطريقة، واختالل هذه األسباب شواغل ومشوشات 
للقلب ، ومنغصات للعيش ، ولذلك قال : ) ليتخذ أحدكم قلبا  شاكرا ، ولسانا 

ذاكرا ، وزوجة مؤمنة تعني أحدكم عىل أمر اآلخرة  (1)4(.

جماهدة النفس ورياضتها، وذلك بالرعاية والوالية، والقيام بحقوق األهل والصرب . 4
عـىل أخالقهـن ، واحتـمل األذى منهـن ، والسـعي يف إصالحهن وإرشـادهن إىل 
طريق الدين، واالجتهاد يف كسب الالل ألجلهن ، والقيام برتبية أبنائه ، فكل هذه 
األعـمل عظيمة الفضل، فإهنـا رعاية ووالية والولد واألهـل رعية وفضل الرعاية 

عظيم قال : ) كلكم راع  ومسؤول عن رعيته(2)5(، 3)6(.

ل املسئولية، . 5 جتسـيد معاين التكافل االجتمعي وروح التعاون: انطالقًا من مبدأ حتمُّ
ويتولد هدف آخر ُيَعدُّ دعامة من دعائم بقاء األرسة وهو روح التعاون واإلحساس 
املشـرتك الذي جيـب أْن يلتزم به كل فـرد من أفراد األرسة، وتتجـىل هذه املعاين يف 
العواطـف واملشـاعر بني الزوجني يف الرساء والرضاء كـم يظهر يف مفهوم النفقة يف 
اإلسالم من إلزام املورس بالنفقة عىل قريبه الفقري. فالزوجان يشرتكان بروح املحبة 

يف هتيئة اجلو الصالح والعيش اهلادئ هلم وألفراد األرسة مجيعًا4)7(. 

)4( أخرجه أمحد: )5 / 282( برقم: ) 22490( وابن ماجة: )1 / 596( برقم : )1856(.  )1(
)5( أخرجه البخاري: )2 / 848( باب العبد راع يف مال سيده برقم: ) 2278( ومسلم:   )2(

)1459/3( باب فضل اإلمام العادل برقم : )1829(. 
وعزيز  الشهاوي  ملجدي  العروس  وحتفة   )250 ـ   249/4(  : القيم  البن  املعاد  زاد   )6(  )3(

العطار: )ص9ــ 13( . 
)7( مهددات األرسة للدكتورة فاطمة عبد الرمحن: )ص 313( .  )4(
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املطلب الثاين: أسس بناء األرسة:

ـ  والزوجة  الزوج  ـ  رحاها  قطبي  اختيار  حسن  عىل  يتوقف  األرسة  بناء  سس 
وحتى تكون األرسة صالة وتسهم يف إصالح املجتمع بصالح أفرادها ال بد مراعاة 

أسس اختيار الزوجني، وهي:

أوالً: أسس اختيار الزو	: 
من أسس اختيار الزوج أن يكون متدينا وذو خلق ، وعىل الويل أن خيتار لكريمته 
، فال يزوجها إال ملن له دين وخلق وشف وحسن سمت ، فإن عاشها عاشها 

باملعروف ، وإن رسحها رسحها بإحسان1)1(.

 وما يؤيد ذلك قوله  : )إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه  فزوجوه إال تفعلوا 
تكن فتنة يف األرض وفساد عريض(2)2(. 

وجيتنب  اإلسالم  بأوامر  يعمل  الذي  فالرجل  الكفاءة  يف  عامل  أهم  الدين  إن 
فأنكحوا  لنطفكم  : )ختريوا األكفاء  لذا قال   ، أمينا عليها  برا بزوجته  نواهيه يكون 

األكفاء وأنكحوا إليهم (3)3(.

ثانيًا: أسس اختيار الزوجة.
أن تكون دينة لقوله  : ) تنكح املرأة ألربع ملاهلا ولسبها ومجاهلا ولدينها فاظفر  . 1

بذات الدين  تربت يداك (4)4(.

)1( فقه السنة للسيد سابق : )14/2(.  )1(
)2( أخرجه  الرتمذي : )3 / 394 ( باب ما جاء إذا جاء كم من ترضون دينة فزوجوه برقم   )2(
: )1084( والبيهقي: )82/7( باب الرتغيب يف التزويج من ذي الدين واخللق املريض برقم 

.)12259( :
)3( أخرجه ابن ماجة : )633/1( باب األكفاء برقم : )1968( والاكم : )176/2( برقم   )3(

. )2687( :
)4( أخرجه البخاري:) 5 / 1958( باب األكفاء  برقم: )4802(  و مسلم:)2 /  1086(   )4(

باب استحباب نكاح ذات الدين برقم: )1466(.



149 ورقة عمل بعنوان جهود الرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف و النهي عن املنكر يف تعزيز االنتامء الوطني واألمن الفكري

 واملرأة ذات الدين ال تنخدع هلواها وال ترخص نفسها ، وال هتمل شأن بيتها 
، وال تغفل عن تربية أبنائها وتأديبهم وإصالح شأهنم وال عن حقوق زوجها ، فالدين 
حيد من قويت الغضب والشهوة ، ويكفي أنه عالج ناجع لشفاء النفوس وواق هلا من 

فساد اخللق ، والرتدي يف مهاوي الرذائل1)5(.

أن تكـون ولـودا لقولـه : )تزوجـوا الـودود الولود  فـإين مكاثـر األنبياء يوم 2. 
القيامـة(2)7(. فإن اإلنجـاب من أهم مقاصد الـزواج ، والنبي  منع الرجل 
الذي قال له إين أصبت امرأة ذات مجال وحسب ولكنها ال تلد أفأتزوجها قال : 
) ال ثم أتاه الثانية فنهاه ، ثم أتاه الثالثة فقال : تزوجوا الودود الولود فإين مكاثر 

بكم األمم (3)8(. 

وجـاء يف عـون املعبـود: ) أهنا ال تلـد ( كأنه علم ذلك بأهنـا ال حتيض  ) تزوجوا 3. 
الـودود ( أي حتـب زوجهـا ) الولـود ( أي التي تكثر والدهتـا . وقيد هبذين ألن 
الولود إذا مل تكن ودودًا مل يرغب الزوج فيها  والودود إذا مل تكن ولودًا مل حيصل 
املطلوب وهو تكثري األمة بكثرة التوالد ، فيعرف هذان الوصفان يف األبكار من 

أقارهبن إذ الغالب رساية طباع األقارب بعضهن إىل بعض4)9(. 

تالعبهـا 4.  بكـرا  ثيبا:)فهـال  تـزوج  عندمـا  جلابـر    لقولـه  بكـرا  تكـون  أن 
وتالعبك(5)01(.

ألن زواج البكر أدعى لإللفة واملحبة ، واملرأة جمبولة عىل حب أول من يفتض 
بكارهتا، وكم قيل : ما الب إال للحبيب األول .

حتفة العروس لإلستانبويل: )ص42(.  )1(
أخرجه ابن حبان: )9 / 338( برقم: )4028 ( والاكم يف املستدرك: )2 / 176( برقم: )   )2(

2685( وقال: هذا حديث صحيح اإلسناد.
)8( رواه أبو داود برقم: )2049(.  )3(

)9( عون املعبود شح سنن أيب داود للعظيم أبادي ) 6 / 33 ( .  )4(
)10( أخرجه البخاري : ) 5 / 2009 ( برقم : )4949( .  )5(
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4. أن تكون من بيت معروف بالدين والقناعة ، فاملرأة التي ترتبى يف مثل هذا 5. 
البيت تكون صالة وقنوعة بم قسم الل هلا .

أن تكون حسـيبة لقولـه :) تنكح املـرأة ألربع ملاهلا ولسـبها ومجاهلا ولدينها 6. 
فاظفر  بذات الدين  تربت يداك( الشاهد  هو حسبها .

أن تكـون مجيلـة ، ألنه أسـكن لنفسـه وأغـض لبرصه وأكمـل ملودتـه، والدليل 7. 
الديث السابق.

)إن 8.   : قيل  وقد  أنجب  يكون  ولدها  ألن   ، قرابة  ذات  غري  أجنبية  تكون  أن 
الولد  فإن  القرابة  تنكحوا  )ال   : ولديث  أصرب(  العم  وبنات  أنجب  الغرائب 
خيلق ضاويًا(1)1( والضاوي هو النحيف وذلك لضعف الشهوة2)2(. وهذا 
التي هبا مرض وراثي حتى ال يصاب  القرابة  إنم يكون يف   ، ليس عىل إطالقه 
أطفاهلم بذلك املرض ، ويف واقعنا املعارص زجيات كثرية جدا من األقارب فهي 

عىل أحسن حال . 

)1( قال ابن امللقن يف خالصة البدر املنري:  )2 / 179( برقم : )1910( قال ابن الصالح مل   )1(
أجد له أصال.

)2( الفقه اإلسالمي وأدلته للدكتور وهبة الزحييل : )12/7ـ 14( .  )2(
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املبحث الثاين:
دور األرسة يف تعزيز قيم االنتامء الوطني واألمن الفكري وفيه مطلبان:

املطلب األول: دور األرسة يف تعزيز قيم االنتامء الوطني.

االنتامء الوطني: هو االنتساب القيقي للوطن والدين فكرًا ووجدانًا، واعتزاز 
احتياجات  والتفاعل مع  املناهج  والثبات عىل  االلتزام  االنتمء عن طريق  األفراد هبذا 
له  العميقة  بالوطن واملحبة  التفاعالت من خالل بروز االعتزاز  الوطن، وتتجىّل هذه 
والتي تتجسد عن طريق االنغمس يف محايته والتضحية ألجله1)1(                                         

دور األرسة يف تعزيز االنتامء الوطني:

بكل  اخلاصة  اهلوية  عىل  الفاظ  أجل  من  واملواطنة،  الوطنية  أمهية  اليوم  تربز 
الل  أن  يعني  ال  وهذا  ومؤسساهتا،   ، العوملة  أخطار  من  يتهددها  ما  ظل  يف  جمتمع 
يكمن يف االنكفاء عىل الذات، واالبتعاد عن العامل الذي أصبح قرية صغرية، إنم يعني 
إكساب املناعة لكل فرد من خالل تربيته تربية وطنية تركز عىل تزويده باملعارف، والقيم 
، واملبادئ واملهارات التي يستطيع هبا التفاعل مع العامل املعارص دون أن يؤثر ذلك عىل 
شخصيته الوطنية0وسبق الديث عن مقومات األرسة الصالة؛ التي ينتظر منها إنتاج 
أوالد صالني حيملون هم هذا الدين والوطن متسكًا ودفاعًا وإصالحًا؛ ليعود ذلك عىل 
الوطن تنمية وتطويرًا واستقرارًا، ويعش املواطن أمنًا وطمأنينة ورخاًء، واألرسة هي 
املواطن. ويقع عىل  اللبنة األساسية واجلذرية لصياغة شخصية  املدرسة األوىل، وهي 
األرسة املسؤولية الكربى يف تقويم سلوك واألخالق والتوجيه الصحيح إىل كل املعاين 
والقيم واملثل املتعالية للهوية اإلسالمية والوطنية التي تشحن الطفل بشحنات تعينه هبا 
عىل معوقات الياة، وتقويه عىل رد اهلجمت الثقافية اخلارجية املؤثرة يف خلقه وسلوكه، 
وال سيم المالت الثقافية املوجهة من اخلارج والساعية لقلع أبنائنا من هويتهم األصيلة 
والسليمة ومن دينهم النيف، وجرهم إىل منزلقات الرذيلة واإلرهاب. ولدعم تربية 

http://mawdoo3.com موقع موضوع عىل االنرتنت  )1(
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املواطنة الصالة و تعزيزها يف نفوس أوالدنا ويف سلوكهم، ينبغي لألرسة الرتكيز عىل 
املحاور التالية:

ربط الطفل باملقومات الروحية واملادية للشخصية الوطنية، وتنشئته عىل التمسك هبا . 1
وبقيم جمتمعه، والربط بينها وبني هويته الوطنية، وتوعيته باملخزون الثقايف الوطني.

تعزيز . 1 عرب  مبكر،  وقت  يف  الناشئة  نفوس  يف  واالنتمء  الوطن  حب  تأصيل 
إىل  والدعوة  وتقدمه،  رقيه  أجل  من  والعمل  للوطن،  االنتمء  برشف  الشعور 
عىل  والفاظ  عنه،  الرضر  ودفع  الوطن  خدمة  أجل  من  للعمل  النفس  إعداد 
مكاسبه، واملشاركة الفاعلة يف خطط تنميته االجتمعية واالقتصادية والثقافية.                                      

تعويد الطفل عىل الطهارة األخالقية وصيانة النفس واألهل والوطن من . 1
كل األمراض االجتمعية واألخالقية الذميمة، وحثه عىل التحيل بأخالقيات 

املواطن الواعي بأمور دينه ودنياه.

تعزيـز الثقافـة الوطنية بنقـل املفاهيم الوطنية للطفل، وبـث الوعي فيه بتاريخ و . 2
طنه وإنجازاته، وتثقيفه باألمهية اجلغرافية واالقتصادية للوطن.

العمـل عـىل إدراك الطفـل للمعاين التـي يرمز هلا “العلـم”، والنشـيد الوطني.                       . 3

حقوق املواطنني وتيسري شؤوهنم. وتنشئته عىل حب التقيد بالنظام والعمل به1)2(.                           . 4

هتذيب سلوك الطفل وأخالقه، وتربيته عىل حب اآلخرين واإلحسان هلم، وعىل . 5
األخوة بني املواطنني. وحب السـعي من أجل قضاء حاجات املواطنني والعمل 

من أجل متابعة مصالهم وحل مشاكلهم ما أمكن ذلك، ومن دون مقابل.

تعويـد الطفل عىل حب العمل املشـرتك، وحب اإلنفـاق عىل املحتاجني، وحب . 6
التفاهم والتعاون والتكافل واأللفة بني كافة املستويات االقتصادية يف الوطن.

دور األرسة واملدرسة يف ترسيخ قيم املواطنة للكاتبة ليىل غندر، انظر موقع   )1(
/glolo.wordpress.com/
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نرش حب املناسبات الوطنية اهلادفة واملشاركة فيها والتفاعل معها، واملشاركة يف . 7
نشاطات املؤسسات املدنية وإسهاماهتا يف خدمة املجتمع باملشاركة يف املناسبات 

التي تكرس تعاون املجتمع.

تعزيز حب التصدي لكل معتد عىل الوطن، والدفاع عنه بالقلم واللسان والسالح.                                        . 8

تقديـم يـد العون للفئات املعـوزة وذوي الاجات من املواطنـني، وغرس روح . 9
املبادرة باألعمل اخلريية1)1(.

اغتنام كل فرصة للحديث املباش مع األبناء حول مقومات املواطنة الصالة ،و . 10
تنشئة األبناء عىل العادات الصحيحة للمواطن املخلص لوطنه ، واحرتام قواعد 
وأنظمة األمن والسـالمة ، وأن يبينوا هلم باألمثلة والشـواهد املقربة إىل عقوهلم 
بـأن هذه األنظمة والقوانني إنم وضعت لفظ سـالمتنا والفـاظ عىل مصالنا 

وحقوقنا ولتيسري شؤوننا الياتية  0

التعريـف بـرصوح الوطـن بأخذ األطفـال يف جوالت تشـمل املواقـع التارخيية . 11
والرتاثية ، مع رسد قصة كل موقع منها

تعزيز ثقافة الوار واملشاركة والتسامح مع االختالف . 12

إكساب الطفل املهارات التي متكنه من أن:. 13

ينتمي لوطنه ،و أمته اإلسالمية.أ. 
يقـدر املصلحـة العامة ويقدمهـا عىل مصلحته اخلاصـة ، ويضحي من أجل ب. 

الصالح العام.
 يعمل بروح الفريق ، ويمرس العمل اجلمعي التطوعي. ج. 

دور األرسة واملدرسة يف ترسيخ قيم املواطنة للكاتبة ليىل غندر انظر موقع /  )1(
/moc.sserpdrow.ololg/
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يتحمل املسؤولية ، ويمرس األساليب العقالنية يف الوار .د. 

 يؤدي واجباته ، ويتمسك بحقوقه ، ويؤمن بمبادئ العدالة االجتمعية1 )2(.ه. 

 يتحىل باخللق الرفيع ويتأدب بآداب الوار، وحيرتم آراء اآلخرين.و. 

 يمرس النقد الذايت ، ويشارك يف اختاذ القرار 0ز. 

تأصيل بر الوالدين يف نفوس األطفال ، واحرتام األقارب ، واملحافظة عىل كيان األرسة.. 14

 تنمية اجتاهات األخوة والتفاهم ، والتعاون التي جيب أن تسود الناس.. 15

تشجيع الوار األرسي وتواصل األجيال. 16

فتـح حـوار معمـق مع رجـال الغد ، وبـني أنفسـهم ، ومتكينهم مـن التعبري عن . 17
رؤيتهم كرشكاء.

 تعزيز ثقافة الوار واملشاركة والتسامح مع االختالف. 18

تقبل األطفال واإلنصات الفاعل إليهم ، والعمل معهم بإجيابية وتعزيز ثقافتهم بأنفسهم.. 19

  متكني األطفال من التعبري عن آرائهم وفقا لقدرهتم ودرجة نضجهم.02. 

إكساب الطفل الكفايات التي متكنه من أن:. 21

ينتمي لوطنه اململكة العربية السعودية، و أمته اإلسالمية. أ. 
حيمي إنجازات وطنه وحيافظ عىل استقراره0 ب. 
يؤمن بالوحدة الوطنية باعتبارها رضورة حتمية للتقدم. ج. 
يقدر املصلحة العامة ويقدمها عىل مصلحته اخلاصة، ويضحي من أجل د. 

الصالح العام0 
يعمل بروح الفريق، ويمرس العمل اجلمعي التطوعي يف حياته0 ه. 
 يتحمل املسؤولية ، ويمرس األساليب العقالنية يف الوار0 و. 

دور األرسة و املدرسة يف تنمية الوطنية واملواطنة يف نفوس األطفال للباحث: ممد عباس   )1(
ممد عرايب.
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يؤدي واجباته ، ويتمسك بحقوقه ، ويؤمن بمبادئ العدالة االجتمعية ز. 

يتمثل القيم العلمية مثل: األمانة ، املوضوعية ، وحب االكتشافح. 

واملثابرة0 ط. 

 يتحىل باخللق الرفيع ويتأدب بآداب الوار، وحيرتم آراء اآلخرين 0 ي. 

 يمرس النقد الذايت، ويشارك يف اختاذ القرار1)1(.ك. 

املطلب الثاين: دور األرسة يف تعزيز قيم األمن الفكري.

أن  يمكن  أو  تؤدي  التي  الفكري: يشمل األخطار واملصادر واألسباب  األمن 
واالجتمعي  األخالقي  واملقوم  العقدية،  الثوابت  أو  الفكرية  القناعات  هز  إىل  تؤدي 
لمية  املطلوبة  والنشاطات  واإلجراءات  العامة  الوطني،والسياسات  لألمن  والديني 
املنظومة العقدية واألخالقية والقيمية من كل فكر شاذ أو منحرف أو متطرف أو معتقد 

خاطئ ومواجهة ذلك بكل السبل والوسائل2)1(.

عن  واخلروج  االنحراف  من  وفهمه  وعقله  اإلنسان  فكر  سالمة  بأنه:  وعّرف 
شائب  فكر  كل  من  املجتمع  أفراد  وعقول  أفكار  تأمني  هو  أو  واالعتدال،  الوسطية 

ومعتقد خاطئ, ما قد يشكل خطرًا عىل نظام املجتمع وأمنه3)2(.                                      
وقيل األمن الفكري هو: أن يعيش الناس يف بلداهنم وأوطاهنم وبني جمتمعاهتم آمنني 

مطمئنني عىل مكونات أصالتهم وثقافتهم النوعية ومنظومتهم الفكرية4)3(.

دور األرسة و املدرسة يف تنمية الوطنية واملواطنة يف نفوس األطفال للباحث: ممد عباس   )1(
ممد عرايب.

)1( دور األرسة يف حتقيق األمن الفكري رسالة ماجستري للباحث  ممد املويشري: )ص 18(   )2(
جامعة األمري نايف ، بإشاف الدكتور عيل بن فائز اجلحني، عام 1428هـ ــ 2007م.

www.assakina./2( دور األرسة الرتبوي يف تعزيز األمن الفكري: مقال موقع السكينة(  )3(
com  بتاريخ 24 أكتوبر 2014م.

ورقة   )6 )ص  اهلليل:  عبدالعزيز  للدكتور  حتقيقه  يف  األرسة  ودور  الفكري  )3( األمن   )4(
مقدمة يف ندوة تعزيز قيم املواطنة ودورها يف مكافحة اإلرهاب يف مدينة بريدة بتاريخ )5 ـ 
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دور األرسة يف تعزيز قيم األمن الفكري.

         األرسة هي اللبنة األوىل يف بناء املجتمع، ومّر معنا يف املبحث األول أن 
؛  سوية  صالة  األرسة  جيعل  والواجبات  بالقوق  والقيام  للزوجني  األمثل  االختيار 
واألرسة الصالة السوية هي أساس الياة االجتمعية ، بل هي أسا املجتمع املتكامل؛ 

ألن املجتمع عبارة عن جمموعة من األرس املتفاعلة.

         ودور األرسة الرتبوي يف تعزيز األمن الفكري، يتطلب درجة عالية من 
الوعي واستشعار املسئولية، وبناء قناعة كاملة بأمهية األرسة يف وقاية األبناء من أشكال 
عىل  قادرين  لينشأوا  طفولتهم  منذ  لديم  الفكرية  املناعة  وتوفري  الفكري  االنحراف 
مواجهة أي حتديات فكرية كتلك التي يتعرضون هلا يف عرص االنفتاح العاملي عىل كافة 
العقيدة  ثوابت شيعتنا من  إىل  يرتكز  الثقافات والتوجهات، من خالل منهج فكري 

واألخالق ويتفاعل مع املتغريات واملستجدات باعتدال وتوازن .

املجتمع  قطاعات  سائر  مع  األرسة  يف  األبوان  يتحملها  مسئولية  وهي          
عن  مسئول  وهو  راع  اإلمام  رعيته  عن  ومسئول  راع  كلكم   (  : الرسول  بني  كم 
راعية  زوجها  بيت  يف  واملرأة  رعيته  عن  مسئول  وهو  راع  أهله  يف  والرجل  رعيته 
رعيته()1(.                                           عن  مسئول  وهو  راع  سيده  مال  يف  واخلادم  رعيتها  عن  مسئولة   وهي 
       إن تأثري البيئة األرسية عىل أطفاهلا يصل إىل حد الفاظ عىل نقاء الفطرة أو فسادها، 
واألرسة مسؤولة عن سالمة املعتقد وصحة األفكار لدى أفرادها والدور اإلجيايب الذي 
تؤديه األرسة يف حياة أفرادها ويف وقايتهم من االنحراف ال يمكن تعويضه عن طريق 

أي مؤسسة اجتمعية أخرى )2(.                      

      ومما ال شك فيه أن األرسة هلا بصمٌت وآثاٌر عىل الفرد تستمرُّ مدى الياة، 

1437/2/7هـ(.
 : ومسلم   )5200( برقم:  زوجها  بيت  يف  راعية  املرأة  باب   )41  /  7( البخاري:  أخرجه   )1(

)7/6( باب فضيلة اإلمام العادل برقم: )4828(.
www.assakina.com :للكاتب د. عادل رشاد غنيم، أنظر موقع  )2(
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الفرد، ورْسم  ولسوف تبقى الرتبية األرسية هلا دور قويٌّ وخطري يف صياغة شخصية 
تُكون  التي  الزمنية  الفرتة  طوُل  منها  عديدة؛  أسباب  وهلذا  وُسلوكيًّا،  ا  فكريًّ مالمها 
ا وتثقيفيًّا رئيًسا للشخص، وهي فرتة طفولته التي َتْرُبو عىل  األرسُة فيها مصدًرا تربويًّ
نفس  يف  خاصٍّ  طابع  ذا  ا  ومعنويًّ ا  ماديًّ سلطاًنا  لألرسة  فإن  وكذلك  عاًما،  عرش  اثني 
اه عنها حَيَظى بالقبول واالحرتام، وينزل املنزلَة الالئقة به، كم أن ما  الفرد، جيعل ما يتلقهَّ
ُأ عليه يف فرتة طفولته َيبَقى أثُره مصاحًبا له عىل امتداِد مراحِل ُعمره،  يتعلهَّمه الفرُد وُينَشهَّ

وغري هذا ِمن األسباب1)1(. 

ۇۇ   ڭ        ڭ   چڭ   تعاىل:  قوله  هذا  يوضح  الفطرة  دين  واإلسالم 
ى   ې   ې   ې   ۉې   ۉ     ۅ   ۅ   ۋۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ  
ى  ائ   ائ  ەئچ ) 2(. ومل تتوقف وظائف األرسة يف اإلسالم عند هذا الد 
والروحي  اإلنساين اجلسدي  البناء  الرتبية وقواعدها يف  لنا أسس هذه  بل نجده رسم 

والعقيل والنفيس واالجتمعي واالنفعايل والوجداين، وإليكم تفصيلها فيم ييل:

التـي تؤثـر يف شـخصية . 1 الرتبيـة الروحيـة: وهـي مـن أهـم جوانـب الرتبيـة 
الفـرد تأثـريا كبـريا فتجعله ميـاال للخري متحليـا بالصفـات الميـدة ملتزما يف 
سـلوكه وترصفاتـه التزامـا ذاتيـا مسـتمرا باخللـق الكريـم عامال عىل مسـاعدة 
اآلخريـن مبـا للتعـاون ذا نفـس مطمئنـة ومتفائلـة يقبـل عـىل اليـاة بـروح 
إجيابيـة وعزيمـة متوقـدة ال يعجـز إن اعرتضـت طريقـه العقبـات والعراقيـل 
يف ماوالتـه املسـتمرة لتخطيهـا مسـتعينًا بـالل - عـزهَّ وجـل - الـذي يؤمـن 
بـه ويلجـأ إليـه يف الـرساء والـرضاء والشـدائد ويثـق يف عونـه وتوفيقـه3)3(.

يف  الل  حب  ترسيخ  الروحية  الرتبية  بمفهوم  يقصد  الروحية:  الرتبية  مفهوم 
قلوهبم حبا جيعلهم حيرصون عىل إرضائه يف كل أقواهلم وأعمهلم وسلوكياهتم 

www.alukah.net/sharia :موقع األلوكة عىل االنرتنت  )1(
سورة الروم اآلية: )30(.  )2(

أسس الرتبية اإلسالمية يف السنة النبوية للدكتور عبد الميد الصيد الزنايت: ) ص 326 (.  )3(
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يسعى  إنسانا  أحب  إذا  فاإلنسان  يغضبه  ما  كل  عن  واالجتناب  وترصفاهتم 

إلرضائه وعدم إغضابه فم بالك إن كان البيب هو الل اخلالق جل شأنه؟1.

الرتبية األخالقية: إنهَّ من أهم أهداف الرتبية اإلسالمية التي تسعى إىل حتقيقها هو 2. 
 :  اهلدف األخالقي فمن أهم أهداف اإلسالم إمتام مكارم األخالق وقد قاهلا
)إنهَّم ُبعثُت ألمتم مكارم األخالق( 2 ونبي اإلسالم عىل خلق عظيم هكذا وصفه 
اخلالـق جـلهَّ شـأنه چ ڱ  ڱ     ڱ  ں     چ 3ويدخل يف نطـاق األخالق كل 
سـلوك إرادي صادر من إنسان راشـد ولذا فهدفها هو تنمية السلوك األخالقي 
عىل أسـاس شـموله ملا ينظـم عالقة الفرد بنفسـه أو بالنهَّاس أفـرادا ومجاعات أو 
بالكـون أو باخلالـق طبقـا ملا جاء به القـرآن الكريم وهتدف من ذلك إىل سـعادة 
اإلنسـان عـن طريق إرضـاء الل بحيث تصبح األخالق هي ذلك النشـاط الذي 
يربـط بني تعاليم القرآن واإلنسـان فردًا ومجاعة بحيث تتحـول هذه التعاليم إىل 

حياة يومية متارس4.

الرتبية العقلية: لقد اهتمت الرتبيُة اإلسـالميُة بالرتبيـِة العقلية كاهتممها بالرتبيِة . 3
وحيـة والوجدانيـة وأهمُّ األسـس التي تقوم عليها الرتبيـة العقلية الث عىل  الرُّ

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڎ  ڎ   ڈ    ژ   چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ      العلـم والتعلـم: 
ژ  ڑ        ک  ک  ک  ک   گ    چ5والتواضـع يف العلـم وعـدم التعـايل والتجـرد 
ميم ملذهٍب أو اجتـاٍه ُمعنٍي وعدِم  مـن األهواء وامليول الشـخصية والتهَّعصـِب الذهَّ
االنسـياِق وراَء الظُّنـوِن واألوهاِم حتـى ال ينحرُف الباحُث عـن املنهِج العلميِّ 

الدقيـق والنظرِة املوضوعيِة قال تعاىل: چ ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ         ېئ  

مسؤولية األرسة يف حتصني الشباب من اإلرهاب للدكتور عثمن صالح العامر: )ص 3(.  )1(
أخرجه الاكم: )2 / 670( برقم: )4221( وهو عىل شط الشيخني.  )2(

سورة  القلم اآلية : )4(.  )3(
فلسفة الرتبية اإلسالمية يف القرآن الكريم لعيل خليل أبو العينني: ) ص 186( .  )4(

سورة العلق األيات : )1 ــ 5(  )5(
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ېئ  ېئچ 1)1(والتبـني والتثبـت والـرتوي يف معرفـِة القائـِق العلميـة وفهـِم 
أسـباهبا واسـتخراِج قوانينها بشتى الوسـائِل من مالحظٍة ومشاهدٍة وجتربة قبل 

تقريـِر نتائِجهـا وإعالِن أحكاِمها قال تعـاىل: چ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  
.)3(3،)2(2 چ  ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ      ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ  

الرتبيـة الوجدانيـة: لقـد اهتـم اإلسـالُم باالنفعـاالِت والعواطـف واملشـاعر . 4
واألحاسيس اإلنسانية إذ ُيبنى عليها سلوك الفرد وتطبُع مزاجه الشخيص بطابٍع 
خـاص وتؤثِّـُر يف موقِفـه واجتاهاتِه يف الياة وتتأثـُر هبا صحَته النهَّفسـيَة والعقليَة 
ه وعمِره لذا جاء اهتمُم اإلسـالِم هبا  واجلسـدية أبلَغ تأثري يف خمتلِف مراحِل نُموِّ
بتوجيههـا الوجهـة الصحيحـة وهتذيبِهـا دون كبتِها حتى يكتمـَل نضُجها لدى 
ِم  الناشـئ يف أجواء صحيحة سليمة بحيث يصبح قادرًا عىل ضبِط نفسه والتهَّحكُّ
ـبِل املرشوعِة املتاحة وعدِم االنسـياِق وراء  يف نوازِعها وأهواِئها وإشـباِعها بالسُّ
تياِرها املدمر للفرِد واجلمعة بتحقيق التهَّوازن النفيس وذلك بالقدرِة عىل التهَّكيِف 
ـليم والتهَّوافـِق بـني دوافـِع الفـرد وحاجاتِـه وبني عنـارِص ومكونـاِت البيئِة  السهَّ

اخلارجيِة دينية كانت أم خلقية أم ثقافية أم اقتصادية4)4(.

الرتبية البدنية: لقد اهتم اإلسـالم بصحة اجلسـد كم اهتم بصحة العقل والروح . 5
دت عىل أداء بعض التمرين  والوجدان فالسنة النبوية اهتمت بالرتبية البدنية وأكهَّ
واملهارات واملمرسات الرياضية كامليش وسباق اخليل والرماية والسباحة من ذلك 
قوله ) حق الولد عىل الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة والرماية وأن ال يرزقه إالهَّ 
طيبا (5)5(. وقد دعت السـنة إىل تعلم السباحة والرماية وركوب اخليل ومن هذا 

سورة القصص اآلية: )50(  )1(
سورة الجرات اآلية: )6(.  )2(

مسؤولية األرسة يف حتصني الشباب من اإلرهاب للدكتور عثمن صالح العامر:  )ص 8(.  )3(
املرجع السابق: )ص10(.  )4(

أخرجه البيهقي يف السنن الكربى: )10 / 15( باب التحريض عىل الرمي برقم: )19526(   )5(
وقال مقق السنن ممد عبد القادر عطا:الديث ضعفه حييى بن معني والبخاري وغريمها.
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قول عقبة بن عامر سـمعت رسـول الل  وهو عىل املنرب يقول ) وأعدوا هلم ما 
استطعتم من قوة أال إنهَّ القوة الرمي أال إنهَّ القوة الرمي أال إنهَّ القوة الرمي (1)6(.

الرتبية االجتامعية:        تعمل الرتبية عىل الضبط االجتمعي وفكرة الضبط االجتمعي . 6

. االجتمع  علمء  لدى  املعروفني  االجتمعي  الضبط  نوعي  أساس  عىل  قائمة  اإلسالم  يف 

النوع األول ضبط اجتمعي داخيل ُيبيِّنه اإلسالم يف املسلم قوامه القيم 

واألخالق اإلسالمية التي تشكل ضمريه وإيمنه وعقله الذي يديه إىل معرفة 

الالل والرام .

النوع الثاين ضبط خارجي يتمثل يف ترشيعات اإلسالم وعقوباته القانونية فيم 

خيتص بكل أمور الياة االجتمعية واملختلفة2)7(.

321( باب الرمي برقم:  642( برقم: )17432( وأبو داود: )2 /  )1(  أخرجه أمحد: )28 / 
)2516( وصححه األلباين يف حتقيق السنن.

فلسفة الرتبية اإلسالمية يف القرآن الكريم لعيل خليل أبو العينني: )ص 211 ـ 212(.  )2(
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اخلامتة:

النبي  عىل  والسالم  الصالة  ثم  والدوام،  واخلتام  البدء  يف  التمم  عىل  لل  المد 
وصحبه الكرام ومن عىل شعهم استقام، أما بعد: ففي خامتة هذا البحث نشكر الل عىل 
توفيقه وامتنانه ونسأله املزيد من فضله، فقد زّيلت هذا البحث بأهم النتائج والتوصيات.

 أوالً: أهم النتائج:

األرسة هي: تلك الوحدة الناجتة من عقد يفيد ملك املتعة مقدرًا، أي يراد به . 1
استمتاع كل من الزوجني باآلخر عىل الوجه املرشوع، وجيعل لكل منهم حقوقًا 

وواجبات عىل اآلخر.

وقيـل هـي: الوحدة األوىل للمجتمع وأوىل مؤسسـاته التـي تكون العالقات 
فيهـا يف الغالـب مبـاشة ويتـم داخلها تنشـئة الفرد اجتمعيًا ويكتسـب فيهـا الكثري 
مـن معارفه ومهاراتـه وميوله وعواطفه واجتاهاتـه يف الياة وجيد فيها أمنه وسـكنه.

مـن أمهية األرسة: حفظ النسـل ودوام النـوع، إىل إن تتكامل العدة التي قدر الل . 2
بروزها إىل هذا العامل ، ومنها: قضاء الوطر ونيل اللذة والتمتع بالنعمة، ومنها: تربية 
األجيال اجلديدة، ومنها: تفريغ القلب عن تدبري املنزل، والتكفل بشـغل البيت، 
ومنها: جماهدة النفس ورياضتها، وذلك بالرعاية والوالية، والقيام بحقوق األهل 
والصرب عىل أخالقهن، ومنها:  جتسيد معاين التكافل االجتمعي وروح التعاون.

يكمن أسـس بناء األرسة يف اختيار الزوج الصالح والزوجة الصالة باملواصفات . 3
التي حددها الرشع يف كل منهم.

االنتمء الوطني هو: االنتسـاب القيقي للوطن والدين فكرًا ووجدانًا، واعتزاز . 4
األفـراد هبـذا االنتـمء عـن طريق االلتـزام والثبـات عـىل املناهـج والتفاعل مع 
احتياجـات الوطن، وتتجىّل هـذه التفاعالت من خالل بـروز االعتزاز بالوطن 
واملحبة العميقة له والتي تتجسد عن طريق االنغمس يف محايته والتضحية ألجله.

 األرسة هلـا دور كبري يف تعزيز قيم املواطنة لـدى أفرادها فمن ذلك: ربط الطفل . 5
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باملقومات الروحية واملادية للشـخصية الوطنية، وتنشئته عىل التمسك هبا وبقيم 
جمتمعـه، والربط بينها وبني هويتـه الوطنية، وتوعيته باملخـزون الثقايف الوطني. 
ومنها:  تأصيل حب الوطن واالنتمء يف نفوس الناشئة يف وقت مبكر، عرب تعزيز 
الشـعور بـرشف االنتمء للوطـن، والعمل من أجـل رقيه وتقدمـه، والدعوة إىل 
إعـداد النفـس للعمل مـن أجل خدمة الوطـن ودفع الرضر عنـه، والفاظ عىل 
 مكاسـبه، واملشـاركة الفاعلة يف خطط تنميته االجتمعية واالقتصادية والثقافية.                                      
ومنها: تعويـد الطفـل عىل الطهـارة األخالقية وصيانة النفـس واألهل والوطن 
من كل األمراض االجتمعية واألخالقية الذميمة، وحثه عىل التحيل بأخالقيات 
املواطـن الواعـي بأمور دينه ودنيـاه. ومنها: تعزيز الثقافة الوطنيـة بنقل املفاهيم 
الوطنيـة للطفـل، وبث الوعـي فيه بتاريـخ وطنـه وإنجازاته، وتثقيفـه باألمهية 
اجلغرافية واالقتصادية للوطن. ومنها: العمل عىل إدراك الطفل للمعاين التي يرمز 
هلا “العلم”، والنشيد الوطني. ومنها: حقوق املواطنني وتسري شؤوهنم. وتنشئتة 
عىل حب التقّيد بالنظام والعمل به. ومنها:  هتذيب سلوك الطفل وأخالقه، وتربيته 
عىل حب اآلخرين واإلحسـان هلم، وعـىل األخوة بني املواطنـني. ومنها:تعويد 
الطفل عىل حب العمل املشـرتك، وحب اإلنفاق عىل املحتاجني، وحب التفاهم 
والتعاون والتكافل واأللفة بني كافة املسـتويات االقتصادية يف الوطن، وغريها.

األمـن الفكـري هـو: أن يعيـش النـاس يف بلداهنـم وأوطاهنم وبـني جمتمعاهتم . 6
آمنني مطمئنني عـىل مكونات أصالتهم وثقافتهم النوعيـة ومنظومتهم الفكرية.

األرسة هلـا دور كبـري يف تعزيـز األمن الفكـري، يتطلب درجة عاليـة من الوعي . 7
واستشعار املسئولية، وبناء قناعة كاملة بأمهية األرسة يف وقاية األبناء من أشكال 
االنحـراف الفكري وتوفري املناعة الفكرية لديم منذ طفولتهم لينشـأوا قادرين 
عىل مواجهة أي حتديات فكرية. ومل تتوقف وظائف األرسة يف اإلسالم عند هذا 
الد بل نجده رسـم لنا أسـس هذه الرتبية وقواعدها يف البناء اإلنساين اجلسدي 

والروحي والعقيل والنفيس واالجتمعي واالنفعايل والوجداين.
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ثانيًا: التوصيات.

االهتمم بالناشئة منذ نعومة أظفارهم بالرتبية والرعاية واملتابعة والتوجيه واإلرشاد.. 1

تفعيل دور وسائل اإلعالم يف نرش ثقافة الوسطية واالعتدال ونبذ التطرف والغلو . 2
والتحزب والتحذير من الفكر املنحرف        .

تفعيل دور اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف من خالل اخلطب والدروس . 3
التي تعالج االنحراف الفكري. 

متابعة الكتب والدوريات واألقراص واملرئيات واملسموعات التي تدخل الدولة . 4
من خالل وزارة اإلعالم.

تغذية مناهج التعليم بأسس األمن القومي ، وغربلة املناهج وتصفية شوائبها . 5
ونشازها من كل ما يؤثر عىل األمن.               

 الرص عىل توظيف الكوادر الوطنية الوسطية الفعالة ، وخاصة يف قطاعات . 6
التوجيه كاجلامعات واملدارس واألوقاف. 

ضبط مراكز التدريب والتطوير الكومية و األهلية ؛ من خالل حتديد ضوابط . 7
الدورات ، وصفات املدرب. 

إجياد ضمنات وقائية للطالب والطالبات املبتعثني للدراسة يف اخلارج ؛ للحفاظ . 8
عىل دينهم وفكرهم وأخالقهم. 

تفعيل دور النوادي ومراكز الشباب والسيدات ، من خالل الدورات التوجيهية و . 9
ورش العمل التي تبني األمن القومي. 

 تفعيل دور هيئة االتصاالت يف حجب املواقع واملنتديات واملقاطع املشبوهة ، . 10
وضبط شبكات االنرتنت والتواصل .          

تفعيل دور املؤسسات واهليئات واجلهات اآلتية ملواجهة االنحراف الفكري : . 11
األرسة واملدرسة واملسجد، ومؤسسات املجتمع املدين.
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اسم الكتا	 واملؤلف وحمتويات النرش.

أوالً : القرآن الكريم.

ثانيًا: كتب السنة ورشوحها:

خالصة البدر املنري: البن امللقن ، مكتبة الرشد ، الرياض ـ ط1 
1410هـ . 1

سنن ابن ماجه: حتقيق : ممد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر – بريوت. 2

سنن أيب داود: حتقيق : ممد ميي الدين عبد الميد، دار الفكر. 3

سنن البيهقي: أمحد بن السني ـ مكتبة دار الباز، مكة املكرمة ، 1414هـ 
، حتقيق : ممد عبد القادر عطا

4

صحيح ابن حبان : ممد بن حبان البستي ـ مؤسسة الرسالة ، بريوت ، 
1414هـ ، ط2 ، حتقيق : شعيب األرنؤوط .

5

صحيح البخاري: حتقيق: د. مصطفى ديب البغا. دار ابن كثري ، اليممة 
– بريوت الطبعة الثالثة ، 7041 – 7891م.

6

7 صحيح مسلم : دار اجليل بريوت + دار األفاق اجلديدة ـ بريوت.

عون املعبود : العظيم آبادي ـ دار الكتب العلمية ، بريوت ـ ط 2 ، 
1415هـ . 8

املستدرك عىل الصحيحني : أبو عبد الل الاكم ـ دار الكتب العلمية 
بريوت ط1،1411هـ 9

مسند أمحد: حتقيق: شعيب األرنؤوط وآخرون مؤسسة الرسالة، الطبعة 
: الثانية 1420هـ ، 1999م. 10
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ثالثًا: كتب الفقه:

زاد املعاد : ابن القيم  ـ مؤسسة الرسالة ومكتبة املنار اإلسالمية ـ بريوت 
، لبنان ــ الكويت ،  ط41 ، 7041هـ ــ 6891م ، حتقيق :  شعيب 

وعبد القادر األرنؤوط .
1

الفقه اإلسالمي وأدلته : وهبة الزحييل ـ دار الفكر ـ بريوت ط3 
1409هـ   2

فقه السنة : سيد سابق ـ دار الفكر بريوت ط5 1402هـ . 3

رابعًا: املعاجم:

املعجم الوسيط إلبراهيم مصطفي وآخرين: حتقيق: جممع اللغة العربية، 
القاهرة ـ دار الدعوة. 1

خامسًا: كتب عامة:

اإلسالم واجلنس : لفتحي يكن ، مؤسسة الرسالة ، 1420هـ . 1

سادسًا: كتب ومقاالت يف الرتبية واملواطنة واألمن الفكري:

أسس الرتبية اإلسالمية يف السنة النبوية للدكتور عبد الميد الصيد 
الزنايت، الدار العربية للكتاب، 4891م.

1

األمن  الفكري ودور األرسة يف حتقيقه للدكتور عبدالعزيز اهلليل، ورقة 
مقدمة يف ندوة تعزيز قيم املواطنة ودورها يف مكافحة اإلرهاب يف مدينة 

بريدة بتاريخ )5 ـ 7341/2/7هـ(.
2
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د  دور األرسة يف حتقيق األمن الفكري رسالة ماجستري للباحث  ممد 
املويشري،جامعة األمري نايف، بإشاف د.عيل     بن فائز اجلحني، عام 

8241هـ ــ 7002م.
3

دوراألرسة و املدرسة يف تنمية الوطنية واملواطنة يف نفوس األطفال 
للباحث: ممد عباس ممد عرايب.

4

فلسفة الرتبية اإلسالمية يف القرآن الكريم لعيل خليل أبو العينني، دار 
الفكر العريب للطباعة والنرش، 0891م.

5

مسؤولية األرسة يف حتصني الشباب من اإلرهاب للدكتور عثمن صالح 
العامر، املكتبة الشاملة بدون.

6

مهددات األرسة للدكتورة فاطمة عبد الرمحن،  جملة جامعة القرآن 
الكريم العدد )9( 5241هـ.

7

نظام األرسة يف اإلسالم ملحمد عقلة، مكتبة الرسالة الديثة، األردن، 
عمن، ط/2، 9891م.

8

سابعًا: املواقع عىل الشبكة العنكبوتية:

 دور األرسة واملدرسة يف ترسيخ قيم املواطنة للكاتبة ليىل غندر،  موقع /
/moc.sserpdrow.ololg

1

     دور األرسة الرتبوي يف تعزيز األمن الفكري: مقال موقع السكينة/
 moc.anikassa.www

2

airahs/ten.hakula.www موقع األلوكة 3

  www.7aya7.yoo7.com  موقع منتدى الياة عىل االنرتنت 4



ورقة عمل بعنوان 
احلوار وأثره يف تعزيز االنتامء الوطني واألمن الفكري

 عند الطال	

إعداد: د- عزيزه سعيد شاهر الصاعدي
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املقدمة:

المد لل رب العاملني والصالة والسالم عىل خري خلقه ممد  وصحابته رضوان الل عليهم .

إن ممـا ال خيتلـف فيـه اثنـان ما للمعلـم من أثـر فّعال يف بنـاء شـخصية الطالب 
وتكوينهـا، وبنـاء تصوراتـه وأفـكاره سـواء أكانـت عـىل أسـس صحيحـة أم باطلـة.

ونحن يف اآلونة األخرية نواجه محالت كثرية تسـعى لبث الشـبه ونرش األفكار املنحرفة 
عرب وسائل كثرية ومتعددة.

وال ينبغـي لنـا أن نقـف مكتـويف األيـدي جتـاه هـذه المـالت، وُيعـد الـوار 
الناجـح من أهم الوسـائل التـي يمكن للمعلـم أن يسـتخدمها لتعزيز االنتـمء للوطن 
والكشـف عـن الفكر املنحـرف يف أوائل ظهـوره واجتثاثـه من جذوره ،واملسـامهة يف 
إعـداد جيـل ُمصن دينيـًا واجتمعيـا وفكريا ،خيـدم دينه ووطنـه ويوايل ويعـادي فيه.

ويف ورقة العمل
هذه سأحتدث عن »احلوار وأثره يف تعزيز االنتامء الوطني واألمن الفكري عند الطال	».

أسبا	 اختيار املوضوع:

أن الوار من أهم األسـاليب التي اسـتخدمها القرآن الكريم يف دفع الشـبه عن . 1
العقيدة ،وإقامة الجة عىل املخالف.

أن الطـالب مسـتهدفون فكريـا ؛ألهنـم لبنـات املجتمـع فوجـب االهتـمم هبم . 2
وحتصينهم فكريا. 

سلك علمء اإلسالم مسلكا قريبا من الوار مع املخالفني ،ويف هذا العرص نظرا لتعدد . 3
وسـائل التواصل االجتمعي وتنوع األساليب التي يسلكها أصحاهبا مع النشء 
،وتلقف النشء هلذه األفكار ؛فالبد من إجياد وسيلة ملعرفة ما حيملون من أفكار هل 
توافق العقيدة اإلسالمية أو ختالفها وال نجد وسيلة أفضل من الوار لتحقيق ذلك.
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أن أسـلوب الوار من أفضل االسـاليب التي تتميز بالسـهولة واملرونة واألكثر . 4
قبـوال يف البيئة التعليميـة، فيمكن من خالله الوصول للحقائق، والكشـف عن 

السلوكيات املنحرفة وتقويمها.

نرتكـز . 5 وقيـم  ثوابـت  لدينـا  يكـن  مـامل  الوطنـي  االنتـمء  تعزيـز  يمكـن  ال 
عليهـا، ومـن خـالل الـوار مـع الطالـب نبنـي هـذه املرتكـزات ونؤصلهـا. 

يمكـن من خـالل الـوار تقويم سـلوك الطالـب ومعاجلـة املشـكالت عمليا.. 6

أن الوار اهلادف املنضبط ُيعد من أنجح الوسائل يف ختليص الفرد واملجتمع من . 7
وباء التعصب املذموم املوجب للضالل والتفرق.

يمكـن مـن خالل احلـوار الوصول إىل نتائـج وثمرات تعزز مـن موضوع األمن . 8

الفكري واالنتامء الوطني بطريقة تطبيقية وواقعية ورسيعة ،ومن أهم هذه الثمرات:

• التخلـص مـن األفـكار و االعتقـادات اخلاطئـة، والوصـول إىل القائـق 	
املحجوبة،  بطريقة مرنة وسهلة ومتقبلة من اجلميع.

• ــري.	 ــك ــف ال ــــن  ـــرة يف األم ـــؤث امل الــعــوامــل  ــف عـــن  ــش ــك ال

• تنمية وصقل شـخصية الطالب، وتوليد األفكار اجلديدة التي ُتسهم يف بناء 	
الطالب فكريا وتعزيز وطنيته.

• تدويـر القائق واالسـتفادة من عوامـل االنحراف الفكري باسـتغالهلا يف 	
اجلوانب التي حتصن الطالب فكريا وتعزز انتمؤه لوطنه.
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منهج البحث:

يقـوم البحث عىل املنهـج الوصفي1: والذي يتم بوصف الواقع الذي يعيش فيه 
الطالب والكشف عن أسباب تعزيز األمن الفكري واالنتمء الوطني.

وتتكون ورقة العمل من متهيد ومخسة حماور.
التمهيد: وفيه تعريف الوار، ومقومات الوار الناجح.

املحور األول: أمهية الرتكيز عىل فكر الطالب وتقويمه وتطويره .
املحور الثاين: الوار يف بيان أمهية األمن الفكري.

املحور الثالث: الوار يف تعزيز االنتمء الوطني .
املحور الرابع: ثمرات ونتائج الوار الناجح.

املحور اخلامس: نمذج تطبيقية لورش عمل حوارية.
التمهيد:

تعريف احلوار وأسسه ومقومات نجاحه :
تعريف احلوار:

 الوار يف اللغة: من الور، وهو الرجوع إىل اليشء وعنه، والغصة إذا انحدرت 
يقـال حارت حتور وأحار صاحبها)2(، وحاورت فالنا مـاورة وحوارا راجعته الكالم.

)3( وحاورت فالنا ماورة وحوارا وحويرا إذا كلمك فأجبته.)4(

الـوار يف االصطـالح: هو: حديث بني شـخصني أو فريقني)5( ،يتـم فيه تداول 
الـكالم بينهـم بطريقـة متكافئة ،فال يسـتأثر أحدمهـا دون اآلخر ،ويغلـب عليه اهلدوء 

والبعد عن اخلصومة والتعصب.)6( 

)1(  كتابة البحث العلمي صياغة جديدة )ص: 33(.
 /2( فارس  البن  اللغة  مقاييس  287(،معجم   /3( أمحد  بن  للخليل  العني  ُينظر:كتاب    )2(

.)115
)3(  املغرب يف ترتيب املعرب )ص: 133(.

)4(  مجهرة اللغة )1/ 525(.
)5(  املعجم الوسيط )1/ 205(

)6(  أصول الوار )ص: 30(.
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أسس ومقومات احلوار النجاح:

هنـاك شوط ينبغي توفرها يف الوار حتى يؤيت ثمره وحُيقق اهلدف املنشـود منه، وهذه 
الـرشوط منهـا ما يكون قبل الـوار، ومنها ما يكـون أثناء الوار، ومنهـا ما يكون بعد 

االنتهاء من الوار ويمكن عرضها باختصار كاآليت:

الرشوط التي جيب توفرها قبل احلوار:

أوالً: سـالمة املقصـد ، فال يكون الغرض مـن الوار الظهور أو اإليـذاء لآلخرين، بل 
الغاية  من الوار  إصابة القيقة والوصول للحق، وحتقق سالمة القصد والنية بأن يعقد 
النيـة عـىل أن يكون الوار لبيان الق وإظهاره، وقد صح عن اإلمام الشـافعي َرمِحَُه اللهَُّ 

من غري وجه أنه قال: )) ما ناظرت أحدا عىل الغلبة((. )1(

ومن عالمات سالمة القصد وُحسن النية: أن ال يوقعها- أي املحاورة - إال مع رجاء 
التأثري، قال اإلمام الشافعي: ))  ما ناظرت أحدا إال عىل النصيحة ((.  )2(

ثانيـًا: اإلملام باملوضوع و اسـتيعا	  الرأي اآلخر ،قال ابـن تيمية َرمِحَُه اللهَُّ:)) وقد ينهون 
عـن املجادلة و املناظـرة إذا كان املناظِر ضعيف العلم بالجة و جواب الشـبهة فيخاف 
عليه أن يفسده ذلك املضل، كم ينهى الضعيف يف املقاتلة أن يقاتل علجًا قويًا من علوج 

الكفار، فإن ذلك يرضه ويرض املسلمني بال منفعة(()3(.

ثالثـًا: العـدل و اإلنصـاف ،قـال ابن بطة رمحـه الل: فالذي يلزم املسـلمني يف جمالسـهم 
ومناظراهتـم يف أبواب الفقـه واألحكام تصحيـح النية بالنصيحة واسـتعمل اإلنصاف 
والعدل ومراد الق الذي به قامت السـموات واألرض، فمن النصيحة أن تكون حتب 
صـواب مناظرك ويسـوؤك خطأه كم حتب الصواب من نفسـك ويسـوؤك اخلطأ منها، 

فإنك إن مل تكن هكذا كنت غاّشًا ألخيك وجلمعة املسلمني.)4(

)1(  طبقات الشافعيني )ص: 19(. 
)2(  تاريخ دمشق البن عساكر )51/ 384(.
)3(  درء تعارض العقل والنقل )7/ 173(.

)4(  اإلبانة الكربى البن بطة )2/ 546(.
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رابعًا: ُحسن العرض والبيان وإجادة فن احلوار : 
مـن القواعد املهمة للحوار الناجح حسـن العرض والبيان ،فالفصاحة وحسـن الكالم 
يفعالن فعل السـحر يف السـامع ،فيجب عىل املحاور الرص عىل اختيار جوامع الكلم 

مع بساطة العبارة من غري إطالة وال تكرار . 
الرشوط التي جيب توفرها أثناء احلوار:

أوالً: االلتـزام باملوضوعية وتعني: رعاية املوضوع، وعـدم اخلروج عنه،وعدم اهلروب 
من املوضوع األسايس إىل غريه، وعدم إدخال موضوع يف آخر.

ثانيـًا: االبتعاد عـن االنفعال والتوتر، فالبد لنجاح الوار أن ُتناقش املوضوعات بصدر 
رحب بعيدا عن االنفعال والتعصب. 

ثالثًا: عدم التهجم أو التسـلط أو اهليمنة أو التعايل عىل املحاور مهم كان خمالفًا وااللتزام 
بثقافة االختالف. 

رابعًا: اإلنصات وهو:أن تسمع الجة والرأي، وتصغي للطرف اآلخر و عدم مقاطعته 
أو االستهزاء به أو برأيه أو السخرية منه )1(،   قال أبو متام:

مــن يل بإنسان إذا خــــاصمته                              وجهلت كـان احللم رد جـوابــه
وتراه ُيصغي للحديث بسمعـــه                             وبقلبــه ، ولعلــه أدرى بــه  )2(

خامسًا: استيضاح امُلبهم من كالم اآلخر و عدم الترسع يف اإلجابة عن كل سؤال.
الرشوط التي جيب توفرها يف املتحاورين بعد احلوار:

أوالً:قبول الق بعد أن تبني له وعدم املكابرة واملعاندة ،قال اإلمام املزين : ))أن يقبل 
منها ما يتبنيهَّ ((. )3(

ثانيـًا:أن يشـكر من أعـاده إىل طريق الصوا	 ، وهـذا ُخلق رفيع ال يقـوى عليه إال من 
خُلصـت نيته وعلت مهته وحسـن خلقه، قال عبد الغنى املقـديس َرمِحَُه اللهَُّ: )) ملا رددت 
عـىل أبى عبد الل الاكم األوهام التي يف املدخل إىل الصحيح بعث إىل يشـكرين ويدعو 

يل فعلمت أنه رجل عاقل((.)4(

)1(  اخلالف أسبابه وآدابه )ص: 42(.
)2(  املستطرف )266/1(.

)3(  جامع بيان العلم وفضله البن عبدالرب )2/ 972رقم1851 (.
)4(  تذكرة الفاظ للذهبي )167/3(.
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املحور األول:  أمهية الرتكيز عىل فكر الطالب وتقويمه وتطويره .

لقد اعتربت الرشيعة اإلسالمية املحافظة عىل الرضوريات اخلمس: حفظ الدين، 
حفـظ النفس، حفظ النسـل والعـرض، حفظ العقل، حفظ املال، أسـاس القوق التي 
جيـب املحافظة عليه وماسـبة كل من ينل منها بـأي أذى صغريا كان أو كبريا؛ فأوجبت 

مت املساس هبا. صيانتها وحرهَّ

واألمن الفكري يتعلق بالعقل الذي هو آلة الفكر، وأداة التأمل ،وأساس استخراج 
املعـارف، وطريـق بنـاء الضـارات، وحتقيـق االسـتخالف يف األرض؛ لذلـك كانت 
املحافظة عليه ومحايته من املؤثرات السية واملعنوية من أهم مقاصد الرشيعة اإلسالمية. 

فإذا صُلح الفكر والّتصور فقد صُلح الّتوجه، وحتّرك العمل نحو اهلدف املنشود، 
وإذا فسـد الِفكـر والتصور فسـدت العقيدة، وأصبـح القلب مريضـًا، والروح شيرة، 

والنفس أّمارة بالّسوء

وهناك أسبا	 جتعلنا نركز عىل فكر الطالب وتقويمه وتطويره ،منها:

محاية فكر الطالب من كل مل يدده ولعل أخطرها ماُيبث يف وسائل اإلعالم . 1
ومواقع التواصل االجتمعي بشكل خاص. 

استغالل الوقت الذي يقضيه الطالب يف املدرسة وعدم هدره فيم ال ينفع.. 2

أن الطالب اليوم قد يتفوق عىل معلمه يف جانب التقنيات الديثة ؛فكان لزاما . 3
عىل املعلم استغالل هذه الرباعة وتوجيهها الوجهة السنة.

مجيع االسرتاتيجيات التي أثبتت نجاحها يف الواقع التعليمي تكون منطلقة من . 4
الطالب نفسه بمحاورته وإبداء رأيه والبناء عىل ما لديه من ثقافات ومعلومات؛ 
صالح  فيه  ما  إىل  وتوجيهه  الطالب  عقل  استثمر  رضورة  عىل  يؤكد  ذلك  كل 

األفراد واملجتمعات.
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املحور الثاين: احلوار يف بيان أمهية األمن الفكري.

بالتأمـل نجـد أن طوق النجاة لألمة اإلسـالمية والوصول إىل السـالمة الفكرية 
والبعـد عن مجيع أسـباب ومعوقات األمـن الفكري يتمثل يف التزامهـا بأمرين ،األول: 

االعتصام بالكتاب والسنة ،والثاين: أخذ العلم عن أهله.

لذلك سـيكون الوار يف إبـراز هذين اجلانبني وبيان عالقتهـم باألمن الفكري.

أوالً: احلوار يف بيان أمهية االعتصام بالكتا	 والسنة:

نحن املسلمون ُملزمون باللجوء إىل الكتاب والسنة الصحيحة واالحتكام إليهم 
؛وهبذا تواترت النصوص من الكتاب والسنة بوجوب ذلك كله وأنه ال عصمة يف الدنيا 

من الفتن وال نجاة إال باالعتصام هبم.

ومن أشـهر تلك النصوص حديث العرباض بن سارية  ،قال صىل بنا رسول 
الل  ذات يـوم ثم أقبـل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منهـا العيون ووجلت منها 
القلوب فقال قائل يا رسول الل كأن هذه موعظة مودع فمذا تعهد إلينا فقال » أوصيكم 
بتقوى الل والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدى فسريى اختالفا 
كثريا فعليكم بسنتى وسنة اخللفاء املهديني الراشدين متسكوا هبا وعضوا عليها بالنواجذ 

وإياكم ومدثات األمور فإن كل مدثة بدعة وكل بدعة ضاللة «)1(.

 وعظنا رسـول الل  موعظة ذرفت منهـا العيون، ووجلت منها القلوب، قلنا: 
يـا رسـول الل، إن هذه ملوعظة مودع، فـمذا تعهد إلينا؟ قال: »قـد تركتكم عىل البيضاء 
ليلهـا كنهارهـا ال يزيغ عنها بعدي إال هالك، ومن يعش منكم، فسـريى اختالفا كثريا، 
فعليكم بم عرفتم من سـنتي وسـنة اخللفاء الراشـدين املهديني، وعليكم بالطاعة، وإن 
عبدا حبشـيا عضوا عليها بالنواجذ، فإنم املؤمن كاجلمل األنف حيثم انقيد انقاد«)2(وملا 

)1(  رواه أبو داود يف سننه باب لزوم السنة )2/ 610(،قال الشيخ األلباين : صحيح . 
126(، قال األرنؤوط : حديث صحيح بطرقه وشواهده  )2(  رواه اإلمام أمحد بن حنبل )4/ 

وهذا إسناد حسن.
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كان االعتصام بالكتاب والسـنة ذو أمهية بالغـة وأثر عظيم عىل الدين، كان النبي  إذا 
رأى بعض ما قد خيالف سنته بادر باإلنكار والتحذير من ذلك ،وسأرضب مثالني اثنني 

: أحدمها يف جانب االعتقاد ،والثاين يف جانب العبادة.

أما املثال املتعلق بجانب االعتقاد : فإن النبي  خرج عىل صحابته  فوجدهم 
يتكلمـون يف القـدر كم يف حديـث: عمرو بن شـعيب، عن أبيه، عن جـده، قال: خرج 
رسـول الل صىل الل عليه وسـلم ذات يوم والناس يتكلمون يف القدر، قال: وكأنم تفقأ 
يف وجهـه حـب الرمان من الغضب، قال: فقال هلم: »مـا لكم ترضبون كتاب الل بعضه 
ببعض؟ هبذا هلك من كان قبلكم« قال: »فم غبطت نفيس بمجلس فيه رسول الل صىل 

الل عليه وسلم مل أشهده، بم غبطت نفيس بذلك املجلس، أين مل أشهده«)1(

والـذي يالحظ يف السـنة النبويـة كثرة حتذير النبي صحابته مـن البدع فهل كان يف 
الصحابة  مبتدع اجلواب قطعا ال،ولكن ملاذا حذرهم؟

فاجلوا	:أنه ملا كانت النجاة منوطة باالعتصام بالكتاب والسنة وكان األمان يف 
ث  ذلك ،وكانت البدع هلا ُشبهة كثرية؛حّذر النبي  صحابته  من االبتداع حتى يورِّ
هذا التحذير الذي أخذوه من الرسول  للتابعني وينقله التابعون ملن بعدهم وهلم جرا. 

وهذا هو مدار الفاظ عىل أمن األمة فكريا، بغرس الثوابت يف نفوس أبنائنا بأن 
االعتمد عىل الكتاب والسنة هو طوق النجاة من الضالل الفكري املنترش اليوم. 

وهلذا فإن الصحابة كان هلم موقف واضح من البدع وأهلها، فعىل سبيل املثال 
هـذا عبـدالل بن عمر ملا جاءه بعض أهل البرصة خيربونه ببدعة القدر حذرهم من القدر 
كم يف حديث حيي بن َيْعَمر حيث قال:كان أول من قال يف القدر بالبرصة معبد اجلهني، 
فانطلقـت أنا ومحيـد بن عبد الرمحن المـريي حاجني - أو معتمريـن - فقلنا: لو لقينا 
أحدا من أصحاب رسـول الل ، فسـألناه عم يقول هؤالء يف القدر، فوفق لنا عبد الل 
بن عمر بن اخلطاب داخال املسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه، واآلخر عن 
شـمله، فظننت أن صاحبي سـيكل الكالم إيل، فقلت: أبا عبد الرمحـن إنه قد ظهر قبلنا 

)1(  رواه اإلمام أمحد بن حنبل )2/ 178(،قال األرنؤوط: صحيح وهذا إسناد حسن.
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نـاس يقرءون القـرآن، ويتقفرون العلم، وذكر من شـأهنم، وأهنم يزعمـون أن ال قدر، 
وأن األمـر أنف، قال: »فـإذا لقيت أولئك فأخربهم أين بريء منهـم، وأهنم برآء مني«، 
والـذي حيلف به عبد الل بن عمر »لـو أن ألحدهم مثل أحد ذهبا، فأنفقه ما قبل الل منه 

حتى يؤمن بالقدر«)1(

وكان للصحابة  وقفة صارمة وحاسمٌة يف وجه البدع وأصحاهبا فمن ذلك حتذير ابن 
عباس حيث كان يقول يف القدرية: والل ما نزلت هذه اآلية إال فيهم﴿ َيْوَم ُيْسَحُبوَن 

ٍء َخَلْقنَاُه بَِقَدٍر )94(﴾ سورة  ا ُكلهَّ يَشْ يِف النهَّاِر َعىَلٰ ُوُجوِهِهْم ُذوُقوا َمسهَّ َسَقَر )84( إِنهَّ
القمر آية )48 - 49(  ال تعودوا مرضاهم وال تصلوا عىل موتاهم، ولو أريتني واحدا 

منهم فقأت عينه .)2(

وهلذا ملا كانت األمة عىل ذلك احلرص يف االعتصام بالكتا	 والسنة كانت بأمان عن 
الضالل الفكري ،فلم ُيعرف أن أحدا من الصحابة تلبس بأي بدعة من البدع التي 

ُأحدثت مع وجودها كبدعة اخلوارج والقدر .

حتى نصهَّ غرُي واحد من أهل العلم أنه مل يكن يف اخلوارج أو القدرية صحايب واحد.

  أن نفرا مـن أصحاب النبي  وأمـا املثـال املتعلق بجانب العبـادة :فعن أنس
سـألوا أزواج النبـي  عـن عملـه يف الـرس؟ فقـال بعضهم: ال أتـزوج النسـاء، وقال 
بعضهم: ال آكل اللحم، وقال بعضهم: ال أنام عىل فراش، فحمد الل وأثنى عليه. فقال: 
»ما بال أقوام قالوا كذا وكذا؟ لكني أصيل وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن 

رغب عن سنتي فليس مني«)3( 

رجال  رأى  مغفل  بن  الل  فعبد    الكرام  صحابته  املنهج  هذا  عىل  سار  وقد 
خيذف)4( فقال له: ال ختذف؛ فإن رسول الل  هنى عن اخلذف ، أو كان يكره اخلذف 

)1(  صحيح مسلم )1/ 36(.
)2(  شح اعتقاد أهل السنة واجلمعة  لاللكائي )3/ 541(.

)3(  رواه مسلم )2/ 1020،برقم 5(.
)4(  اخلذف: رميك بحصاة أو نواة تأخذها بني سبابتيك وختذف هبا أي ترمي. ُينظر: العني،مادة 
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وقال: إنه ال يصاد به صيد ، وال ينكى به عدو ولكنها قد تكرس السن وتفقأ العني، ثم 
رآه بعد ذلك خيذف، فقال له: أحدثك عن رسول الل  أنه هنى عن اخلذف ، أو كره 

اخلذف وأنت ختذف ال أكلمك كذا وكذا.)1(

وهذه أيضا قصة عبدالل بن عمر مع ابنه سامل ،والتي ُتبني بجالء عظم السنة 
.  يف نفوس الصحابة

عـن ابن شـهاب قال أخربين سـامل بن عبـدالل أن عبدالل بن عمر قال: سـمعت 
رسـول الل  يقول ال متنعوا نسـائكم املساجد إذا اسـتأذنكم إليها، قال: فقال بالل بن 
عبدالل: والل لنمنعهن قال: فأقبل عليه عبدالل فسـبه سـبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، 

وقال: أخربك عن رسول الل صىل الل عليه و سلم وتقول والل لنمنعهن.)2(
نستنتج من خالل العرض السابق:

أنه ملا كانت األمة اإلسالمية هبذا الرص عىل تطبيق سنة النبي  يف جانب العقيدة 
والعبادة كانت يف منأى ومأمن من البدع، فكانت كلمتهم واحدة ويصيل بعضهم خلف 
بعض ولكن ملّا ُترك االعتصام بالكتاب والسنة أطلت البدع بأعناقها، وتسللت إىل نفوس 
بعـض التابعـني كم هو معروف ومعلوم، وقد تقدم قصة معبـد اجلهني وقوله يف القدر.

 وحرصه ومن عمل  النبي  بيان ما تقدم من سنة  لنا من خالل  إذا فقد ظهر 
الصحابة أمهية االعتصام بالكتاب والسنة، واآلثار التي ترتبت عىل اعتصام الرعيل 
األول هبم، من البعد عن الضالل والبدع وهذا هو األمن الفكري الذي نطلبه وندعو له 
؛ وهلذا فال بد من تعزيز الدور الصحيح للكتاب والسنة  يف نفوس النشء وذلك من خالل:

بيان اآلثار الميدة التي ترتبت عىل االعتصام هبم.. 1

“حذف” )4/ 245(.
)1(  أخرجه البخاري  )7/ 112(.

)2(  أخرجه مسلم )1/ 326(.
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بيان اآلثار السيئة التي ترتبت عىل االخالل هبم.. 2

ترسيخ أن كل خري ديني ودنيوي أمرا به وحثا عليه، وأن كل ما يرض بأمر الدين . 3
والدنيا هنيا عنه وحذرا منه.

كـم أهنم اهتم اهتمما بالغا بأمـر الدين فكذلك اهتم اهتمما بالغا بأمر الدنيا فأمرا . 4
وحثا عىل عمرة الكون واإلفادة مما فيهم من اآليات والعرب.

وهبذا الفهم السديد والصحيح رض	 املسلمون األوائل أروع األمثلة يف هذا اجلانب .

فمثال :

كانت عائشة ريض الل عنها من أعلم النساء بجميع أنواع العلوم ،قال هشام بن - 
عروة عن أبيه: ما رأيت أحدا أعلم بفقه وال بطب وال بشعر.)1(

و أصبح املذهب اخللدوين)2( منترشا بقوة يف كل اجلامعات األوروبية و خاصة يف - 
فرنسا و انجلرتا و املانيا و اسبانيا و اليونان.)3(

العرشي -  الكرس  اكتشاف  إىل  السابية  العمليات  الصفر يف  استعمل  أدى  ولقد 
الدين الكايش )ت 840  الريايض مجشيد بن ممود غياث  العامل  الذي اكتشفه 
مقدمة  هذا  للعامل(،وكان  الساب  )مفتاح  كتابه  يف  ورد  كم  م(،  هـ-1436 

للدراسات والعمليات السابية املتناهية يف الصغر.

إىل  العرشية بحق هدية اإلسالم  العربية بصفرها وكسورها  لقد كانت األرقام 
أوروبا.)4(

وكان العلـمء املسـلمون يتحايلـون عىل األدويـة املرة التي تعافهـا نفس املريض - 
بطرق خمتلفة، فابن سينا أول من أوىص بتغليف الدواء بأمالح الذهب أو الفضة 

)1(  اإلصابة يف متييز الصحابة )8/ 18(.
)2(  نسبة ملؤسسه ابن خلدون.

)3(  مقال بعنوان "ابن خلدون يف أحشاء الفكر الغريب« د- أمني أمحد عز الدين.
)4(  ويكيبيديا : العلم يف عرص الضارة اإلسالمية.
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هلذا السبب، فأصبحت أقراص الدواء عند املسلمني مغلفة ليس هلا طعم.)1(

وهكذا نرى أن املسلمني يف عصورهم املرشقة كانت عقوله متحررة من ربقة 
التبعيـة يفكرون ويسـتنبطون ، وتوصلوا إىل اكتشـاف القواعـد واألصول يف مجيع 
أنواع العلوم التطبيقية وغريها، وأصبحت علومهم وما توصلوا له يف كل فن حجر 

األساس الذي يستند عليه الغرب يف جامعاهتم.)2(

ثانيًا:  احلوار يف بيان أمهية أخذ العلم عن أهله.

جـاءت النصـوص الرشعية من الكتاب والسـنة الصحيحة ُمبينـة أمهية اجلليس 
ودوره العظيـم عـىل صاحبه ،ومن أرصح األدلة يف هذا الشـأن قول النبي : »إنم مثل 
اجلليـس الصالـح وجليس السـوء كحامل املسـك ونافـخ الكري فحامل املسـك إما أن 
حيذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن جتد منه رحيا طيبة ونافخ الكري إما أن حيرق ثيابك وإما 

أن جتد رحيا خبيثة«)3(

قـال القايض عياض:وقوله يف متثيل اجلليس السـوء واجلليس الصالح بحامل 
املسـك أو نافخ الكري، فيه جتنب خلطاء السـوء وجمالسة األشار وأهل البدع واملغتابني 
للنـاس ؛ ألن مجيـع هـؤالء ينفذ أثرهـم إىل جليسـهم ، والض عىل جمالسـة أهل اخلري 

وتلقى العلم واألدب ، وحسن اهلدى واألخالق الميدة )4(.

وقد هنانا رسول الل  عن صحبة ضعاف اإليمن، وأمرنا بصحبة املؤمنني فقال: »ال 
تصاحب إالهَّ مؤمنًا«.)5(

قـال اخلطايب رمحـه الل: ))وإنم حذر من صحبة من ليس بتقي وزجر عن خمالطته 

)1(  ويكيبيديا : العلم يف عرص الضارة اإلسالمية.
)2(  ُينظر :كتاب شمس العرب تسطع عىل الغرب.

)3(  أخرجه: )البخاري ، ومسلم عن بريد عن أبى بردة عن أبى موسى(ُينظر: مجع اجلوامع أو 
اجلامع الكبري للسيوطي )ص: 9280(.

)4(  إكمل املعلم شح صحيح مسلم )8/ 51(.
)5(  أخرجه الرتمذي )4/ 600(قال الشيخ األلباين : حسن.
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ومؤاكلته فإن املطاعمة توقع األُلفة واملودة يف القلوب يقول ال تؤالف من ليس من أهل 
التقوى والورع وال تتخذه جليسًا تطاعمه وتنادمه(()1(.

قال ابن تيمية رمحه الل:)) فاملصاحبة واملصاهرة واملؤاخاة ال جتوز إال مع أهل طاعة 
الل تعاىل عىل مراد الل ويدل عىل ذلك الديث الذي يف السنن :» ال تصاحب إال مؤمنا وال 
يأكل طعامك إال تقي «)2(وفيها :» املرء عىل دين خليله فلينظر أحدكم من خيالل«)3(((.)4(

قـال أبو ِقالبة)5( رمحـه الل : ))ال جتالس أصحاب األهواء، فإين ال آمن عليك أن 
يغمسـوك يف ضاللتهم، ويلبسـوا عليك ما كنـت تعرف(()6(. فهذا أبـو ِقالبه حُيذر من 
خمالطة أهل األهواء ألهنم ُيلبِّسون وُيشككون عىل املرء فيم يعرفه وما هو عامل به ،فكيف 
سيكون حال اخلُلطاء وتأثريهم عىل اجلاهل الذي ال يعرف ثوابت وال أصول مُتكنه من 

متحيص الق من الباطل.
فاجلليـس البد أن يؤثر سـلبا كان أو إجيابـا وقد قص علينا القرآن من هذا شـيئا 

كثريا وخربا عظيم مبينا خطورة واثر اجللساء والبيئة عىل صاحبها.

قال : »ما من مولود إال يولد عىل الفطرة فأبواه يودانه أو ينرصانه أو ُيمجسانه 
كم تنتج البهيمة هبيمة مجعاء هل حتسون هبا من جدعاء«)7(

  فليس املقصود من الديث قرص التأثري بالوالدين فقط وإنم خصهم الرسول
بالذكر ألن املولود أول ما تقع عليه عيناه أبواه فيتأثر هبم تلقائيا.

)1(  معامل السنن للخطايب  )4/ 114(.
)2(  سنن أيب داود )2/ 675(قال الشيخ األلباين : حسن.

)3(  رواه أمحد بن حنبل يف املسند )2/ 303( قال شعيب األرنؤوط : إسناده جيد.
)4(  جمموع الفتاوى )15/ 327(.

)5(  هو:عبد الل ابن زيد ابن عمرو أو عامر اجلرمي أبو قالبة البرصي ثقة فاضل كثري اإلرسال 
الثالثة مات بالشام هاربا من القضاء سنة أربع ومائة وقيل  قال العجيل فيه نصب يسري من 

بعدها ،ُينظر: تقريب التهذيب )ص: 304(.
ذم الكالم وأهله للهروي )36/5(.   )6(

أخرجه البخاري )456/1 ، رقم 1292( ، ومسلم )2047/4 ، رقم 2658(.  )7(
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َها َما  وقـد أثبت القرآن أن البيئـة هلا تأثري بالغ عىل الشـخص،قال تعاىل:﴿َوَصدهَّ
َا َكاَنْت ِمْن َقْوٍم َكافِِريَن﴾ سـورة النمل آية)43(،وقال عن  َكاَنـْت َتْعُبـُد ِمْن ُدوِن اللهَِّ  إهِنهَّ
اًرا ﴾ سـورة  قصة نوح مع قومه: ﴿ َوَقاَل ُنوٌح َربِّ اَل َتَذْر َعىَل اأْلَْرِض ِمَن اْلَكافِِريَن َديهَّ

نوح آية )26(. 

ـُكُم  ِذيـَن َظَلُموا َفَتَمسهَّ وحتذيـر القـرآن مـن خمالطة الظاملـني ﴿ َواَل َتْرَكنُـوا إىَِل الهَّ
وَن ﴾ سـورة هود آيـة )113(. اُر َوَمـا َلُكـْم ِمـْن ُدوِن اللهَِّ ِمـْن َأْولَِيـاَء ُثـمهَّ اَل ُتنْـرَصُ النهَـّ

ُْم بِاْلَغَداِة َواْلَعيِشِّ ُيِريُدوَن  ِذيَن َيْدُعوَن َرهبهَّ قال تعاىل :﴿ َواْصرِبْ َنْفَسَك َمَع الهَّ
ْنَيا  َواَل ُتطِْع َمْن َأْغَفْلنَا َقْلَبُه َعْن ِذْكِرَنا  َوْجَهُه  َواَل َتْعُد َعْينَاَك َعنُْهْم ُتِريُد ِزينََة اْلََياِة الدُّ

َبَع َهَواُه َوَكاَن َأْمُرُه ُفُرًطا ﴾ سورة الكهف آية )28(.  َواتهَّ

فلعظم خطورة اجلليس قالت العرب :قل يل من تصاحب أقل لك من أنت.

وبيهَّنـت السـنة طرفا من أثر اخللطـة حتى مع البهائم قـال : الفخر واخليالء يف 
الفدادين أهل الوبر والسكينة يف أهل الغنم...«)1(

فلـم كانت حيـاة األنبيـاء u تتطلب خمالطة النـاس والرفق هبم جعـل الل أنبياءه 
يرعـون الغنـم ملِا ُجبلت عليه مـن اللني ومل جيعلهم يرعون االبـل فالفخر واخليالء جاء 

ألجل خمالطتهم هلا والسكينة لرعاة الغنم .

فـإذا كانت هـذه البهائم هلا هذا األثـر العظيم عىل أصحاهبا فكيف سـيكون أثر 
اجلليـس عـىل جليسـه مع مـا يتمتع بـه كل واحد من خصائـص جيذب هبا اآلخـر إليه.

وكيف سـيكون خطـورة اجلليس عىل جليسـه إذا كان له هدف يسـعى لتحقيقه 
واسـتملته إليه،وهبـذه الطريقـة تفانـى أعداء اإلسـالم يف الوصـول إىل مآرهبم فكم من 

صالح قد أغووه وعن دينه فتنوه.

وهذه بعض الشواهد التارخيية التي تبني أثر اجُللساء وخمالطتهم .

)1(  رواه البخاري )3/ 1289،برقم: 3308 (.
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 عمران بن ِحطان.

قـال ابـن كثري: عمران بـن ِحطان اخلارجـي، كان أوال من أهل السـنة واجلمعة 
فتـزوج امرأة من اخلوارج حسـنة مجيلة جـدا فأحبها، وكان هو دميم الشـكل، فأراد أن 

يردها إىل السنة فأبت فارتد معها إىل مذهبها.
مات عمران بن حطان سنة أربع وثمنني. )1(

عبدالرمحن بن ُملجم:

))كان ابـن ملجـم لعنـة الل قبـل ذلـك مـن العبـاد املعدودين حتـى إن عمر بن 
اخلطـاب - ريض الل عنـه - كتـب إىل بعض عملـه أن يوسـع دار عبدالرمحن بن ملجم 
ليعلم الناس الفقه والقرآن،ثم كان من شيعة أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب وشهد معه 

صفني ثم آل أمره إىل ما ترى (()2(.

فعبدالرمحـن بن ملجم ملـا خالط اخلوارج وجالسـهم غريوا فكـره وحرفوه عن 
الق ؛وصار يكفر من برشه الل باجلنة عيل  ))وزعم أن قوله تعاىل: ﴿َوِمَن النهَّاِس َمْن 
َصاِم﴾  سورة البقرة آية  ْنَيا َوُيْشِهُد اللهََّ َعىَلٰ َما يِف َقْلبِِه َوُهَو َأَلدُّ اخْلِ ُيْعِجُبَك َقْوُلُه يِف اْلََياِة الدُّ
)204(. يف حق عيل وزعم أنه نزل يف حق عبدالرمحن بن ملجم قبحه الل:﴿ َوِمَن النهَّاِس 
ي َنْفَسُه اْبتَِغاَء َمْرَضاِت اللهَِّ  َواللهَُّ َرُءوٌف بِاْلِعَباِد ﴾ سورة البقرة آية )207( (()3( َمْن َيرْشِ

قال الذهبي:))  هو عبدالرمحن بن ملجم املرادى، ذاك املعثر اخلارجي، ليس بأهل 
أن ُيروى عنه، وما أظن له رواية، وكان عابدا قانتا لل، لكنه ختم برش، فقتل أمري املؤمنني 
عليا متقربا إىل الل بدمه بزعمه، فقطعت أربعته ولسـانه، وسـملت عيناه ثم أحرق(()4(

وهكـذا رأينـا كيـف أثـرت خمالطـة اآلخريـن فرصفـت صاحبهـا مـن مـض 
  السـنة حتـى أصبـح رأسـا يف البدعة،وهـذا الـذي حذر منـه القـرآن حني هنى رسـوله

)1(  البداية والنهاية )9/ 65(.
)2(  جامع شوح املنظومة الائية )1/ 46(.
)3(  جامع شوح املنظومة الائية )1/ 91(.

)4(  ميزان االعتدال )2/ 592(.
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َل َعَلْيُكـْم يِف اْلِكَتـاِب َأْن  عـن خمالطـة املخالفـني وجمالسـتهم،فقال تعـاىل:﴿ َوَقـْد َنـزهَّ
إَِذا َسـِمْعُتْم آَيـاِت اللهَِّ ُيْكَفـُر هِبَـا َوُيْسـَتْهَزُأ هِبَـا َفـاَل َتْقُعـُدوا َمَعُهـْم َحتهَّـٰى خَيُوُضـوا يِف 
ِه  إِنهَُّكْم إًِذا ِمْثُلُهـْم  إِنهَّ اللهََّ َجاِمـُع امْلُنَافِِقنَي َواْلَكافِِريـَن يِف َجَهنهََّم مَجِيًعا﴾)1(. َحِديـٍث َغـرْيِ

 وهبـذه الطريقـة تشـّيع كثري من أهل السـنة بل ترفضـوا عن طريـق املخالطة أو 
املصاهرة أو أخذ العلم.

وهلذا ُأشتهر عن مجع من أهل العلم قوله: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم.)2(

ومـن أنواع اجللسـاء يف العـر احلديث مواقـع التواصل االجتامعـي واإلدمان 
عليهـا فإهنا جلسـاء لغالب الناس بـل إن اجللوس معها وحتت ظلهـا أصبح ديدن مجيع 
الشـباب إال ما ندر؛ ولذلك نراهم يف املجالس العامة خيرج أحدهم هاتفه املتنقل متابعا 
ومتتبعـا ملا تبثه هذه املواقع من أخبار وحتليالت وأفكار،غالبها تكون جمهولة املصدر أو 

بأسمء ومهية جّرت السم الزعاف عىل أصحاهبا.

وقـد اسـتغلها أعداء االسـالم يف بـث الُشـبه ونرشها وتشـكيك املسـلمني يف عقيدهتم 
اإلسالمية، واقناع الشباب بأن هذه األفكار التي ُتبث يف هده املواقع والقنوات مستمدة 
مـن كتـاب الل وسـنة رسـوله  وأقوال أهـل العلم، وإال كيـف اسـتطاعوا إقناع كثري 
مـن الشـباب بمرشوعية تفجري أنفسـهم ،وقتل املصلني، فمن املعلـوم أن آمن ما يكون 
اإلنسـان عىل نفسـه ومن معه حني يكون يف بيت من بيوت الل عز وجل،وكيف جتاهلوا 
قول الرسـول  :» املسـلم من سلم املسلمون من لسانه ويده «)3( ، وهؤالء املصلون ال 
حيملون سـالحا وال ُيشـكلون أي خطورة عليهم ،فكيف ُغسـلت أدمغت هؤالء حتى 

أروهم الباطل حقا والق باطال ،لوال أن هناك وسائل استخدمها األعداء يف هذا.

وكم قد تواترت اعرتافات كثرية من الشباب يف جلان املناصحة بأهنم تأثروا عن طريق 
مواقع التواصل االجتمعي، وأن كثريا منهم دخل هذه املواقع من باب التسلية فحسب ومل 

)1(  سورة النساء آيه )140(.
)2(  ذم الكالم وأهله )5/ 82(.

)3(  رواه البخاري )8/ 127برقم:6484،ومسلم واللفظ له )1/ 47 برقم: 170(.
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يكن يتصور يف يوم من األيام أنه سيعتنق هذا الفكر وسيصبح حربة سامة ضد دينه ووطنه.

وهبذا يظهر لنا جليا أن التساهل يف الولوج إىل هذه املواقع واستخدامها بعشوائية 
،وعـدم تطبيق ما دل عليه الكتاب والسـنة وعمل الصحابة  والتابعني رمحهم الل من 
اختيار اجلليس ومن يؤخذ عنه العلم أنه أمر مهم جدا ال ينبغي إغفاله أو التهاون فيه بأي 
حـال من األحوال ملا يرتتب عليه من آثـار ،وأن طوق النجاة والوصول لألمن الفكري 
ال يتأتى لألفراد وال للجمعات إال باالعتصام بالكتاب والسنة الصحيحة ،وأن صالح 
األمة يف كل أمورها ال يكون اال بم صلح به حال سـلفنا الصالح ،كم قال اإلمام مالك 
بـن أنـس رمحة الل عليه : )) لن يصلح آخر هذه األمـة إال ما أصلح أوهلا (( ،وهذا قول 
ـُك بم كان  مجيع أهل العلم )1( ،وقال اإلمام أمحد رمحه الل : ))أصول السـنة عندنا التمسُّ
عليه أصحاُب رسـول الل صىل الل عليه وسـلم واالقتداُء هبم، وترُك البدع، وكلُّ بدعٍة 
فهـي ضاللٌة، وترُك اخلصومات واجللوِس مع أصحـاب األهواء، وترُك املراء واجلدال 

ين(()2( واخلصومات يف الدِّ

املحور الثالث: احلوار وأثرة يف تعزيز االنتامء الوطني .

جبلـت النفـوس عىل حبها الشـديد للمكان الذي نشـأت فيـه وترعرعت حتى 
كانت العرب ترى أن مكان النشأة جزء ال يتجزأ عن قوامها وجسدها.

وحـب األوطـان والتفاخر باالنتمء هلا ال يقل مكانة عن حب اإلنسـان وتعصبه للقبيلة 
التي ينتمي إليها وينحدر منها.

ولعـل الوقوف عىل األطالل , وبكاء الديـار وأهلها , من أروع الصفات التي متيز 
شـعر األسى واالغرتاب, والرتحال , وكلم ُذكر الوقوف عىل األطالل والبكاء , ُذكر امرُؤ 

)1(  التمهيد البن عبد الرب) 23/ 10(.
)2(  أصول السنة لإلمام أمحد بن حنبل )ص: 14(.
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القيس ومعلقُتُه التي مطلعها :

ِقَفا َنْبِك من ذكرى حبيب ومنزل                                بسقط اللوى بني الدخول فحومل

فتوضَح فاملقراِة مل يعُف رسمـها                                 ملـــا نسجتها مـن جنوٍ	 وشمأل

وقد عد القدماء هذا املطلع من مبتكراته , إذ وقف واستوقف وبكى وأبكى من 
معه وذكر البيب واملنزل)1(

واألوطـان تتفـاوت فيـم بينهـا مـن اخلـريات والـربكات والنعم ال تـدوم وكل 
ذي نعمـة مسـود فنحـن يف هذه البـالد املباركـة ننعم بتطبيـق الرشيعة ونشـعر باألمن 

واألمان،ونتقلب يف خريات هذه البالد وكل ذي نعمة مسود.

فـم فتئ أعـداء النعم يمكرون ليل هنار بنا يف متزيق شـملنا وإذهاب وحدتنا عرب 
وسـائل متعـددة، مثل إثـارة النعـرات القبلية والطائفيـة، وهذه النعرات أقوى سـالح 
يستخدمه األعداء يف الفتك بمخالفيه،وبث الشائعات ونرش الفوىض يف املجتمع املسلم 

والتحريض عىل اإلمام والدعوة للخروج عن طاعته.

وملا كان االنتمء للوطن ال يقوم إال بوجود إمام ُمطاع يذعن له الناس ويلتفوا من 
حوله أوجبت الرشيعة نصبه وأوجبت طاعته وحرمت اخلروج عليه ،الن الوطن أجزاء 
متفرقة فالبد من حام حيميها قال : »من أطاعني فقد أطاع الل ومن عصاين فقد عىص 
الل ومن يطع األمري فقد أطاعني ومن يعص األمري فقد عصاين وإنم اإلمام جنة يقاتل من 
ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى الل وعدل فإن له بذلك أجرا وإن قال بغريه فإن عليه منه«)2(

     إال أن أعـداء اإلسـالم وكل مـن حيمل القد ضد هـذه الدولة املباركة ما فتئ 
يدعو للخروج عىل اإلمام ويطعن فيه وُيشهر بأخبار وشائعات تندد بحكمهم وتشكك 

فيهم ويف عطائهم لشعبهم.

)1(  العرص اجلاهيل , د : شوقي ضيف ص :249.
)2(  رواه البخاري )3/ 1080، برقم:2797(.
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وقـد أظهـرت الدراسـات والبحـوث العديـدة يف جمـال االعـالم واالتصـال 
عـىل أن لوسـائل اإلعـالم دورا كبـريا يف التأثـري عـىل املجتمـع وآراء أفـراده ومجاعاته 
مـن  جمتمـع  ألي  والسـيايس  واالجتمعـي  الثقـايف  الواقـع  يعكـس  )1(،فاإلعـالم  
املجتمعـات، ويف نفـس الوقت هـو أداة للتأثري يف الـرأي العام وإثـارة اهتممه بالقضايا 
املختلفة، فلم كان هبذه اخلطورة اسـتغلها أعداء اإلسـالم يف بث األفكار املسمومة التي 
تدعـو للخروج عـىل الوالة وتثري الشـبه وتزعزع األمن العام بشـكل رسيع وملحوظ.

 وقـد كان بـث الشـائعات مـن أخطرهـا ؛ ملـا فيهـا مـن التشـكيك يف الـوالة 
والطعـن فيهـم وإذهـاب هيبتهـم، والدعـوة للخـروج عليهـم ونـزع يـد الطاعـة .

ولذلـك كان لزامـا عىل املسـلم أن حيمـي وحيصن نفسـه من هذه الشـائعات ملا 
يرتتـب عليها من إشـاعة للفـوىض وانعدام لألمـن وبث روح الكراهيـة والبغضاء بني 

أفراد املجتمع وبني الشعب وقائده ووليه.

)1(  ُينظر: فن اخلرب الصحفي )ص: 20(بترصف.
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املحور الرابع:  ثمرات ونتائج احلوار الناجح )1(.
يمكـن من خـالل الـوار الناجح اخلـروج بمجموعة مـن املواقف الشـخصية 
والتجـارب الواقعيـة التي تثري موضوع األمن الفكري، والكشـف عـن أهم العوامل 
املؤثرة يف األمن الفكري، والوسـائل والطرق التي حتصـن الطالب فكريا وتعزز انتمؤه 

لدينه ووطنه.

وال تقتـرص الثمـرات عىل األفراد بل تتعداها إىل املجتمـع فيصبح اجلميع يعيش 
يف أمن وأمان وحياة كريمة مطمئنه قد أمن عىل نفسه وماله وعرضه وعقله، ويمكن أن 

ُنشري إىل أهم ثمرات الوار عىل الفرد واملجتمع.

 أهم  ثمرات احلوار الناجح التي تظهر عىل الفرد )الطالب(:

زيادة ثقة الطالب بنفسه وإمكاناته.- 

تكوين وإعداد شخصية الطالب الناقد املفكر .- 

يمكن من خالله التوصل ألحكام أكثر عقالنية جتاه القضية املطروحة.- 

التمكن من التصدي لألفكار املنحرفة التي تلوث الفكر وتعكره، ومواجهة أهل - 
الباطل ورد شبههم.

بناء شخصية إسالمية مافظة عىل الثوابت واهلوية السليمة.- 

بناء شخصية ناقدة متوازنة متفحصة.- 

التدريب عىل منهج النقد العلمي القائم عىل الدليل.- 

التدريب عىل الوار الناجح.- 

تنمية عقلية الطالب والنظر يف املصالح واملفاسد والقياس.- 

)1(  قامت الباحثة يف مقر عملها الثانوية الثالثة والعرشون نظام املقررات يف املدينة املنورة بعقد 
ورش عمل حوارية ووصلت من  خالهلا إىل مجلة من النتائج والثمرات.
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أهم  ثمرات احلوار الناجح التي تظهر عىل  املجتمع :

متاسك املجتمع وتضافر جهوده يف ماربة األفكار املتطرفة وااللتفاف حول والة األمر.- 

ِذيَن آَمنُوا ِمنُْكْم -  استقامة الدين وظهور العقيدة الصحيحة،قال تعاىل: ﴿  َوَعَد اللهَُّ الهَّ
نَنهَّ  ِذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َوَلُيَمكِّ اِلَاِت َلَيْسَتْخِلَفنهَُّهْم يِف اأْلَْرِض َكَم اْسَتْخَلَف الهَّ َوَعِمُلوا الصهَّ
ُكوَن  َلنهَُّهْم ِمْن َبْعِد َخْوفِِهْم َأْمنًا  َيْعُبُدوَننِي اَل ُيرْشِ ِذي اْرَتَىٰ هَلُْم َوَلُيَبدِّ هَلُْم ِدينَُهُم الهَّ
ِئَك ُهُم اْلَفاِسـُقوَن ﴾  چ سورة النور آية )55(.  لَِك َفُأوَلٰ يِب َشـْيًئا  َوَمْن َكَفَر َبْعَد َذٰ

الشـعور باالنتـمء واملواطنـة، والـذي بـدوره حيقق التمسـك والرتابـط واألمن - 
يف املجتمـع،ألن كل فـرد من أفـراد املجتمع لديـه ثوابت ومنطلقـات وأهداف 
تتضافر مجيعا للنهوض  باألمة ومحاية أمن املجتمع والوصول به ألفضل النتائج.

الصحيحـة.-  والسـنة  الكتـاب  عـىل  القائـم  الصحيـح  العلـم  انتشـار 

ماربة األفكار املنحرفة والتصدي هلا يؤدي إىل ضمورها والتخلص من أسباهبا.- 

بـث الثقة وزيادة الروح املعنوية بني أفـراد املجتمع ؛لتضافر اجلهود حول هدف - 
مشرتك وغاية عظمى وهي األمن واألمان والعيش بحياة الكريمة .

إبراز ماسن اإلسالم وشموليته.- 

نرش املنهج املعتدل وبيانه بأدلته.- 
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املحور اخلامس :

 نامذ	 تطبيقية لورش عمل حوارية.

قامت الباحثة يف مقر عملها الثانوية الثالثة والعرشون نظام املقررات يف املدينة املنورة 
بعقد ورش عمل حوارية ووصلت من  خالهلا إىل مجلة من النتائج والثمرات.

النموذ	 األول:

دور املعلم يف حتقيق األمن الفكري واالنتامء الوطني.موضوع الورشة:

طالبات املرحلة الثانويةالفئة املستهدفة:

أهم التوصياتأهم النتائج

تسـهم 1.  املعلـم  جهـود  أن 

 %09 إىل  تصـل  عاليـة  بنسـبة 

الفكـري  األمـن  حتقيـق  يف 

لطول  الوطني؛وذلك  واالنتـمء 

الطالبـة  متضيـه  الـذي  الوقـت 

مـن  كثـري  املدرسـة،ولتعلق  يف 

باملعلمـة  وتأثرهـن  الطالبـات 

،فمثل هذا يكون سـببا عظيم يف 

توجيه الطالبات سلبا أو إجيابا.

مادتـه 2.  يف  املتمكـن  املعلـم  أن 

العلميـة وقدراتـه الواريـة لـه 

تأثري أبلغ وأعظم من غريه.

تركيـز املعلـم عىل جوانـب هامشـية ال تثمر مثل . 1
السـجالت واملجسـمت التي تطلب من الطالب 
ثـم تلقـى يف هنايـة الفصـل الدرايس يف سـالت 
املهمالت تـؤدي إىل ضياع الوقت واجلهد فيم ال 

فائدة منه.
تدريب الطالب عىل مهارة الوار الناجح.. 2
رضورة ربـط متويـات املـواد الدراسـية بواقـع . 3

ومشكالت الطالب .
النـاس . 4 بواقـع  الرشيعـة  علـوم  ربـط  رضورة 

ومشكالهتم.
وضع خطط واسـرتاتيجيات بمسـاعدة الطالب . 5

للوصول إىل األهداف املرغوبة.
للتأثـري عـىل . 6 الشـباب  املعلمـني  فئـة  اسـتغالل 

الطالب ؛وذلك لقرب املرحلة العمرية وتقارب 
الثقافات.

إعـداد املعلـم وهتيئتـه دينيـا وثقافيـا واجتمعيـا . 7
ووطنيـا لغـرس القيم وبنـاء الوطنيـة الصحيحة 

والفكر السليم.
ربـط األمن الفكـري واالنتمء الوطنـي بالوافز . 8

املاديـة واملعنويـة،ويف املقابـل معاقبـة املخل هبم 
بعقوبات معنوية ومادية.
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النموذ	 الثاين:

أهم العوامل املؤثرة يف األمن الفكري واالنتامء الوطني.موضوع الورشة:

طالبات املرحلة الثانوية .الفئة املستهدفة:

أهم التوصياتأهم النتائج

االعالم ومواقع التواصل 1. 
االجتمعي من أخطر 

مهددات األمن الفكري.

أن اإلعالم ومواقع 2. 
التواصل االجتمعي يمكن 

استخدامها سلبا أو إجيابا.

لألرسة دور مهم يف حتقيق 3. 
األمن الفكري وعدمه.

الصحبة واخللطة من 4. 
األسباب املؤثرة يف 

شخصية الطالب وهلا 
دور كبري يف بناء الفكر 

والتصورات حول الفرد 
واملجتمع الذي يعيش فيه.

يمكن من خالل التوعية 5. 
الفكرية الناجح

رضورة توعية الطالبات بخطورة اإلعالم وما يبثه من . 1
مهددات فكرية تسعى لزعزعة األمن الفكري ويكون 
ذلك باسـتخدام وسـائل وطرق متعـددة تنصب نحو 

هدف واحد هو الصانة الفكرية.
مشـاركة الطالب يف حل املشكالت ووضع اللول ملا . 2

يواجه املجتمع من أخطار ومهددات.
استغالل طاقات الشباب فيم يعود بالنفع عليهم وعىل . 3

املجتمع.
املسـالك . 4 تدويـر  إلعـادة  وحلـول  خطـط  وضـع 

واملحطات اإلعالمية وتوجيهها الوجه الصحيحة.
 ربـط األرسة باملدرسـة وتضافر اجلهـود للوصول إىل . 5

أفضل النتائج ومعاجلة أي مشكلة تواجه الطالب.
متابعة الطالب والكشـف عن أي سـلوك يدد أمنهم . 6

الفكري.
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النموذ	 الثالث:

وسائل حتقيق األمن الفكري واالنتامء الوطني.موضوع الورشة:

طالبات املرحلة الثانوية .الفئة املستهدفة:

أهم التوصياتأهم النتائج

مـن أنجح الوسـائل لتحقيـق األمن . 1
الفكري واالنتمء الوطني :

العزم والعمل بجدية لتحقيق ذلك.. 2
وضـع خطـة مدروسـة بعنايـة بعيدة . 3

املدى.
تضافر مجيع أجهزة الدولة .. 4
بـني . 5 والتفـاؤل  الـمس  روح  بـث 

صفـوف أفـراد املجتمـع ،والد من  
التشـاؤم  بمنظـار  لألمـور  النظـرة 

والعجز. 
 شح وبيان وسطية الدين اإلسالمي . 6

وماربته للفكر املتطرف.
اإلفادة مـن التاريخ املايض والارض . 7

يف بيـان النتائـج املرتتبة عـىل األفراد 
واملجتمعـات عندما أخذ املسـلمون 
والسـنة،والنتائج  الكتـاب  بمنهـج 
املرتتبة عندمـا اختل املنهج وبُعد عن 

الكتاب والسنة. 
اإلسـالم . 8 ماسـن  وبيـان  شح 

وشموليته خريي الدنيا واآلخرة.
دحض الشـبه املثارة حـول موضوع . 9

باألدلـة  والـرد  الفكـري  األمـن 
والجج الواضحة عليها.

وجوب التمسك بالثوابت الكتاب 1. 
والسنة،والرص عىل توظيفهم يف الرد 
عىل الشبه،واالستفادة من تاريخ األمة 

اإلسالمي يف بيان ذلك. 

تضافر اجلهود من قبل األشخاص 2. 
واملؤسسات يؤدي إىل تعزيز األمن 

الفكري واالنتمء الوطني.
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اخلامتة:
المد لل والصالة والسالم عىل رسوله ممد وعىل آله وصحبه وسلم وبعد:

فقد ظهر للباحثة مجلة من النتائج والتوصيات وهي كاآليت: 

 أهم النتائج:

أمهية الوار وأثره الفعال يف تعديل السلوك واالنحراف الفكري.. 1

محايـة األمـن الفكري وتعزيز االنتـمء الوطني تقوم عىل تأصيـل جانبني األول: . 2
االعتمد عىل الكتاب والسنة الصحيحة يف كل أمر، والثاين :أخذ العلم عن أهله.

ال يؤيت الوار ثمره إذا مل تتوفر فيه شوط الوار الناجح.. 3

أن البيئة الصفية تسـاهم بشـكل واضح يف إعداد الطالب والرفع من شأنه؛ فهي . 4
جمال خصب لعرض القضايا واملسامهة يف حل املشكالت .

أن الطالب لبنة ليِّنة يمكن تشـكيله وإعداده حسب ما يتوفر له من إمكانات وما . 5
يتذلل له من سبل.

خطورة اإلعالم وأثره الفعال يف جانب األمن الفكري.. 6

خطورة تلقي العلم وأخذه عن غري أهله.. 7

خطورة رفقة السوء وأهنا من أشد العوامل املؤثرة يف األمن الفكري.. 8

يمكن تعزيز الوالء واالنتمء للوطن بالعمل عىل الفكر و إصالحه أوال ثم . 9
االنطالق من خالله يف مارية عوامل اهلدم واالنحراف الفكري.

من أهم معوقات األمن الفكري يف البيئة املدرسية:. 10

• عدم توفر املعلم املؤهل .	

• هدر الطاقات يف غري ملها وفيم ال  فائدة منه.	

• عدم استغالل الفرص املتاحة .	
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• االنشـغال بالكمليات والقشـور وترك ُمهمت املسـائل وهتميشـها، فتصبح 	
خمرجـات التعلم ال يمكـن توظيفها يف حل املشـكالت أو الوصول للنتائج 

املطلوبة.

• عدم توفر البيئة التعليمية املناسبة.	

• العمل الفردي وعدم تضافر اجلهود وتكاتف األيدي يف املجال الواحد.	

• عـدم توفر الربامج املنهجيـة املتكاملة، التطبيقية الواقعيـة التي تعالج األمن 	
الفكري وتعزز االنتمء الوطني.

أهم التوصيات:

فتح باب االستشـارات للطالب ولألرسة ،وعرض اللول املنطقية التي حتميهم . 1
من االنحراف.

استغالل ساعة النشاط بعرض ورش حوارية وتطبيقها عىل الطالب.. 2

دعم مشاريع شبابية تطوعية حتفز وتؤصل األمن الفكري.. 3

تكامل وتضافر اجلهود من مجيع املؤسسات التعليمية االرسية واالقتصادية.. 4

عقد املؤمترات وامللتقيات للشباب وتظافر مجيع القطاعات للنهوض هبا.. 5

الفـاظ عيل اللغة العربية ألهنا الوعاء الثقايف وجوهر هويتنا ملواجهة التحديات . 6
املعـارصة والتيـارات الفكرية الغربيـة, وذلك من خالل تفعيل وتطوير اسـاليب 

تعليمها وتكثيف استخدامها .

تلعب وسائل اإلعالم دوًرا كبرًيا يف الوقاية من االنحراف الفكري؛ لذلك جيبأن . 7
تشـارك وسـائل االعالم يف توعية االفراد و توضيح القائق عن الفكر املنحرف 
ووضع اإلعالم املضاد عن طريق تدفق مسـتمر وواع للمعلومات والقائق عن 

ظاهرة االنحراف الفكري.

العناية باملقررات الدراسية واألنشطة الصفية وال صفية وربطها بموضوع األمن . 8
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الفكري ووضع خطة لذلك طويلة املدى وقصرية املدى وتقويمها باستمرار.

توعية املواطنني والوافدين والشباب باألمن الفكري .. 9

إقامـة ملتقيـات حواريـة داخليـة وخارجيـة ،ختـدم األمـن الفكـري وتعالج . 10
مشكالت الشباب،وربطها باملسابقات والوافز املعنوية واملادية.

نسأل الل أن جيعل عملنا خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع بنا ، ونسأله 
بمنـه وكرمـه أن يرفع لواء الدين وحيقـق األمن واألمان يف ظـل هذه الدولة 
املباركة، وأن يبارك لنا فيم رزقنا وحيفظ إمام املسلمني ويرعاه، وصىل الل عىل 

نبينا ممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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فهرس املصادر واملراجع

القرآن الكريم.

)املتوىف: . 1 العكربي  َبطهَّة  بابن  املعروف  الُعْكرَبي  الل  عبد  أليب  الكربى،  اإلبانة 
387هـ(،املحقق: رضا معطي، وعثمن األثيويب، ويوسف الوابل، والوليد بن 

سيف النرص، ومحد التوجيري،الناش: دار الراية للنرش والتوزيع، الرياض.

اإلصابة يف متييز الصحابة،أليب الفضل أمحد بن عيل بن حجر العسقالين )املتوىف: . 2
852هـ(،حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود وعىل ممد معوض،الناش: دار الكتب 

العلمية ، بريوت،الطبعة: األوىل - 1415 هـ.

أصول السنة،أليب عبدالل أمحد بن ممد بن حنبل الشيباين،الناش : دار املنار - . 3
اخلرج – السعودية، الطبعة األوىل ، 1411هـ.

4 . ، العامليـة  املطابـع  اإلسـالمي،  للشـباب  العامليـة  النـدوة  الـوار،  أصـول 
الرياض،1408هـ.

إكمل املعلم شح صحيح مسلم، للقايض عياض اليحصبي 544 هـ، حتقيق الدكتور . 5
حْيَيى إِْسَمِعيل،الناش: دار الوفاء - مرص،الطبعة: األوىل، 1419 هـ - 1998 م.

البداية والنهاية،أليب الفداء إسمعيل بن عمر بن كثري القريش الدمشقي )املتوىف . 6
: 774هـ(،حتقيق: عيل شريي،الناش : دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة االوىل 

1408 هـ - 1988 م.

بابن . 7 املعروف  الل  هبة  بن  السن  بن  عيل  القاسم  أبو  دمشق،املؤلف:  تاريخ 
دار  الناش:  العمروي،  غرامة  بن  عمرو  571هـ(،املحقق:  )املتوىف:  عساكر 

الفكر للطباعة والنرش والتوزيع،عام النرش: 1415 هـ - 1995 م.

تذكرة الفاظ،ملحمد بن أمحد بن عثمن الذهبي،دراسة وحتقيق: زكريا عمريات،الناش: . 8
1998م. 1419هــ-  األوىل  بريوت-لبنـان،الطبعــــة  العلميـــة  الكتـب  دار 
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)املتوىف: . 9 القرطبي  الرب  عبد  بن  يوسف  عمر  وفضله،أليب  العلم  بيان  جامع 
463هـ(،حتقيق: أيب األشبال الزهريي،الناش: دار ابن اجلوزي،الطبعة: األوىل، 

1414 هـ - 1994 م.

ريدان . 10 الل  عبد  أيب   : وفهرسة  وتنسيق  ،إعداد  الائية  املنظومة  شوح  جامع 
األثري.

)املتوىف: . 11 األزدي  دريد  بن  السن  بن  ممد  بكر  اللغة،أليب  مجهرة 
 – للماليني  العلم  دار  بعلبكي،الناش:  منري  رمزي  321هـ(،املحقق: 

بريوت،الطبعة: األوىل، 1987م.

درء تعارض العقل والنقل ،لتقي الدين أمحد بن عبد السالم بن تيمية، حتقيق : . 12
عبد اللطيف عبد الرمحن، دار النرش : دار الكتب العلمية - بريوت - 1417هـ 

- 1997م.

ذم الكالم وأهله،  أليب إسمعيل اهلروي ،املحقق : أبو جابر عبد الل األنصاري، . 13
دار النرش : مكتبة الغرباء.

سنن أيب داود،لسليمن بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي، الناش : دار . 14
الفكر  ،حتقيق : ممد ميي الدين عبد الميد.

منصور . 15 بن  السن  بن  الل  ،هلبة  واجلمعة  السنة  أهل  اعتقاد  أصول  شح 
الاللكائي أبو القاسم، حتقيق : د. أمحد سعد محدان، الناش : دار طيبة - الرياض 

، 1402ه.

صحيح البخاري ، ملحمد بن إسمعيل أبو عبدالل البخاري اجلعفي ، حتقيق : . 16
د. مصطفى ديب البغا ،الناش : دار ابن كثري ، اليممة – بريوت،الطبعة الثالثة ، 

1407 – 1987م.

صحيح مسلم، ملسلم بن الجاج أبو السني القشريي النيسابوري،الناش : . 17
دار إحياء الرتاث العريب، بريوت،حتقيق : ممد فؤاد عبد الباقي.
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الفداء إسمعيل بن عمر بن كثري الدمشقي )املتوىف: . 18 طبقات الشافعيني، أليب 
774هـ(، حتقيق: د أمحد عمر هاشم، د ممد زينهم ممد عزب،الناش: مكتبة 

الثقافة الدينية.

)املتوىف: . 19 البرصي  الفراهيدي  أمحد  بن  اخلليل  الرمحن  العني، أليب عبد  كتاب 
70هـ(،املحقق: د مهدي املخزومي، د إبراهيم السامرائي،الناش: دار ومكتبة 

اهلالل.

أبو . 20 إبراهيم  بن  الوهاب  جديدة،لعبد  صياغة  العلمي  البحث  كتابة 
1416هـ-  ، السادسة  والتوزيع،الطبعة:  للنرش  الرشوق  دار  سليمن،الناش: 

1996م.

فن اخلرب الصحفي ،د- فاروق أبو زيد،القاهرة ،عامل الكتب ،ط 4، 2000م.. 21

منصور . 22 بن  أمحد  بن  ممد  الدين  لشهاب  مستطرف،  فن  كل  يف  املستطرف 
– بريوت،الطبعة:  الكتب  )املتوىف: 852هـ(،الناش: عامل  الفتح  أبو  األبشيهي 

األوىل، 1419 هـ.

جمموع الفتاوى،لتقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد الليم بن تيمية الراين . 23
)املتوىف : 728هـ(،املحقق : أنور الباز ،عامر اجلزار، الناش : دار الوفاء، الطبعة 

: الثالثة ، 1426 هـ / 2005 م.

24 . : الشيباين،الناش  عبدالل  أبو  حنبل  بن  حنبل،ألمحد  بن  أمحد  اإلمام  مسند 
مؤسسة قرطبة – القاهرة.

معامل السنن ،أليب سليمن أمحد بن ممد اخلطايب البستي )288 هـ(،الناش : . 25
املطبعة العلمية – حلب،الطبعة األوىل 1351 هـ - 1932 م.

املعجم الوسيط ،إلبراهيم مصطفى ـ أمحد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ ممد . 26
النجار،دار النرش : دار الدعوة،حتقيق : جممع اللغة العربية.
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عبد . 27  : زكريا،املحقق  بن  فارس  بن  أمحد  السني  اللغة،أليب  مقاييس  معجم 
السالم ممد هارون،الناش : دار الفكر، الطبعة : 1399هـ - 1979م.

بن . 28 عيل  السيدبن  عبد  بن  الدين  نارص  الفتح  املعرب،أليب  ترتيب  يف  املغرب 
املطرز،الناش : مكتبة أسامة بن زيد – حلب،الطبعة األوىل ، 1979.

العباس . 29 أبو  الدين  لتقي  القدرية،  الشيعة  نقض كالم  يف  النبوية  السنة  منهاج 
رشاد  ممد  املحقق:  728هـ(  )املتوىف:  الدمشقي  النبيل  الراين  تيمية  ابن 
سامل،الناش: جامعة اإلمام ممد بن سعود اإلسالمية،الطبعة: األوىل، 1406 

هـ - 1986 م.

الذهبي . 30 ممد  الل  عبد  أبو  الدين  لشمس  الرجال،  نقد  يف  االعتدال  ميزان 
للطباعة  املعرفة  دار  البجاوي،الناش:  ممد  عيل  748هـ(،حتقيق:  )املتوىف: 

والنرش، بريوت – لبنان،الطبعة: األوىل، 1382 هـ 



ملحق السير الذاتية للباحثين



عنوان البحث :
الحسبة ومواجهة االنحراف الفكري في المجتمع

 احملور : ورقة عمل 
البيانات الخاصة بالمشارك :

االسم : عبداهلل بن إبراهيم اللحيدان  ·
اجلنسية :   سعودي  ·

العمل : عضو هيئة تدريس  ·
جهة العمل : جامعة اإلمام حممد بن سعود  ·

الرتبة العلمية:أستاذ   ·
املؤهل العلمي : دكتوراه  ·

التخصص : دعوة  ·
عنوان رسالة الدكتوراه: دعوة غري املسلمني يف مدينة الرايض  ·

عنوان رسالة املاجستري: اإلمام النووي علمه ودعوته  ·

المؤلفات والبحوث العلمية : 
·    دعوة غري املسلمني إىل اإلسالم 

·    مساحة اإلسالم
·    تدريب الدعاة

احلسبة املفهوم والرتاث  ·
األعمال واخلربات  :  ·

وكيل مركز خدمة اجملتمع ١٤١٩- ١٤٢5هـ  ·
رئيس قسم الدعوة ١٤٢٦-١٤٣٢هـ  ·

عضو اجمللس العلمي ١٤٢٧-١٤٣٠هـ     ·
·    عميد املعهد العايل للدعوة واالحتساب ١٤٣٨ -

العنوان ) اختياري ( :
اهلاتف احملمول : ٠5٠5٤٦٧١55

Dr.luhaidan@gmail.com : الربيد اإللكرتوين     



عنوان البحث :
مساهمة كراسي البحث في تعزيز قيم االنتماء الوطني واألمن الفكري كرسي الملك عبد اهلل بن عبد 

العزيز للحسبة وتطبيقاتها المعاصرة )أنموذجاً(
 احملور : الرابع

البيانات الخاصة بالمشارك :
االسم : أ.د. سليمان بن قاسم بن حممد العيد                      •

اجلنسية :   سعودي  •
العمل : أستاذ الدعوة واالحتساب   •

جهة العمل : جامعة امللك سعود  •
الرتبة العلمية: أستاذ   •

املؤهل العلمي : دكتوراه  •
التخصص : الدعوة واالحتساب.  •

عنوان رسالة الدكتوراه: منهج أمري املؤمنني علي بن أيب طالب يف الدعوة إىل هللا .  •
عنوان رسالة املاجستري: املنهاج النبوي يف دعوة الشباب.  •

المؤلفات والبحوث العلمية : 
كتاب صور من حياة الشباب يف صدر اإلسالم   •

كتاب الرتبية اإلميانية للشباب .  •
كتاب النظام السياسي يف اإلسالم .   •

      األعمال واخلربات  :
عضو هيئة تدريس بقسم الدراسات اإلسالمية جبامعة امللك سعود .   •

رئيس قسم الدراسات اإلسالمية جبامعة امللك سعود   •
عضو يف عدد من اجلمعيات العلمية   •

رئيس حترير جملة الدراسات اإلسالمية والشرعية   •
اإلشراف ومناقشة عدد من رسائل املاجستري والدكتوراه يف ختصص الدعوة واحلسبة والعقيدة   •

والثقافة اإلسالمية. 
العنوان:

اهلاتف احملمول : ٠5٠5٤٧٨٨٩٢
su1418@hotmail.com : الربيد اإللكرتوين     



عنوان البحث :
دور الحسبة في وقاية المجتمع من االنحراف الفكري ومواجهته.

 المحور : ورقة عمل
البيانات الخاصة بالمشارك :

االسم : اللواء د . سعد بن عبدهللا العريفي  •
اجلنسية :   سعودي  •
العمل : لواء متقاعد  •

جهة العمل : كلية امللك فهد األمنية  •
الرتبة العلمية:  دكتور )أستاذ مساعد(  •

املؤهل العلمي : دكتوراه مع مرتبة الشرف الثانية  •
التخصص : دعوة واحتساب  •

عنوان رسالة الدكتوراه: احلسبة والسياسة اجلنائية يف اململكة العربية السعودية.  •
عنوان رسالة املاجستري:  احلسبة والنيابة العامة )دراسة مقارنة(  •

المؤلفات والبحوث العلمية : 
•    مقومات األمن يف الشريعة اإلسالمية

•    العقوابت الشرعية والنظامية وأثرها يف حفظ األمن
•    إعداد وأتهيل الدعاة يف السجون واإلصالحيات

األعمال والخبرات  :
كان يعمل يف قطاعات أمنية مثل املرور والدفاع املدين واألمن العام ملدة طويلة.  •

•    حاصل على دورات أمنية متخصصة يف األمن والسالمة يف الوالايت املتحدة األمريكية.
•    جييد اللغة االجنليزية كتابة وحتداًث

كان يعمل مديراً لسجون منطقة الرايض مث انتقل للعمل يف الكلية األمنية.  •
العنوان :

اهلاتف احملمول : ٠5٠5٢5٣٠١٠
DR.SADALARIFI@GMAIL.COM : الربيد اإللكرتوين     



عنوان البحث :
وسائل هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تعزيز االنتماء الوطني واألمن الفكري.

 احملور : الرابع 
البيانات الخاصة بالمشارك :

االسم : صالح بن صالح بن كعوات الحارثي.  •
اجلنسية :   سعودي.  •

العمل : مدير مكتب اآلمر املناوب  •
جهة العمل : فرع الرائسة العامة هليئة األمر ابملعروف مبنطقة جنران.  •

الرتبة العلمية:   •
املؤهل العلمي : ابحث دكتوراه يناقش خالل األسابيع القادمة إن شاء هللا  •

التخصص : السنة وعلومها.  •
عنوان رسالة الدكتوراه: هدي النيب صلى هللا عليه وسلم يف التعامل مع املنكرات – دراسة حديثية   •

موضوعية.
عنوان رسالة املاجستري: ختريج ودراسة جزء من كتاب املتجر الرابح للدمياطي.  •

المؤلفات والبحوث العلمية : 
•    جماالت التكامل بني اجلهات الرقابية واالحتسابية يف اململكة .   

•    داللة أحاديث الفضائل على األحكام الشرعية.
األعمال واخلربات  :  •

عمل إماما وخطيباً ملدة ١٩ عاماً.  •
•    عضو يف عدد من اجلمعيات .

•    تدرج يف عدد من املناصب القيادية يف هيئة األمر ابملعروف.
يعمل حالياً مديراً ملكتب املناوبة لفرع هيئة منطقة جنران.   •

العنوان :
اهلاتف احملمول : ٠55٧٧٩٨٠55

 salah-alharthi@hotmail.com : الربيد اإللكرتوين     



عنوان البحث :
دور الجامعات السعودية في تحقيق االنتماء الوطني واالمن الفكري 

 احملور : الرابع
البيانات الخاصة بالمشارك :

االسم : محمد عيد  عبدالعزيز ابو كريم   •
اجلنسية :   مصري  •

العمل : استاذ مساعد جبامعة امللك خالد قسم السنة   •
جهة العمل :جامعة امللك خالد /كلية الشريعة واصول الدين أبهبا  •

الرتبة العلمية: استاذ مساعد  •
املؤهل العلمي : دكتوراه  •

التخصص : احلديث وعلومه  •
عنوان رسالة الدكتوراه: االحاديث الشاذة دراسة أتصيلية تطبيقية من خالل الكتب الستة   •

عنوان رسالة املاجستري: كشف الغطاء عن استدراكات الصحابة النبالء بعضهم على بعض من   •
خالل الكتب الستة 

المؤلفات والبحوث العلمية : 
القول املبني يف اثبات مجع خلق االدمي يف اايم اربعني مجع ودراسة  •

ما اخرجه الشيخان مما نسخت تالوته من القران مجع وبيان  •
حديث السكتتني يف الصالة دراسة حديثية فقهية   •

املنهاج النبوي يف تطبيق الشريعة يف ضوء السنة  •
األعمال واخلربات  :  •

مدرس جبامعة االزهر كلية اصول الدين قسم احلديث ابلقاهرة منذ عام ٢٠١٧  •
مدرس جبامعة امللك خالد قسم السنة حاليا   •

حاصل على عالية القراءات يف القراءات العشر من معهد القراءات ابجليزة /مصر وحاصل على   •
اجازات ابألسانيد يف السنة وعلومها 

عضو هيئة تدريس جبامعة املدينة العاملية سابقا  •
عضو ابلرابطة العاملية خلرجيي االزهر  •

العنوان ) اختياري ( : السعودية  /اهبا /حي املوظفني 
اهلاتف احملمول : ٠5٩٤٤٣١١٠٣

yahoo.com@meaakالربيد اإللكرتوين : ٧٤     



عنوان البحث :
دور األسرة في تعزيز قيم االنتماء الوطني واألمن الفكري

 احملور  الرابع : 
البيانات الخاصة بالمشارك :

االسم :  عماد عمر خلف اهلل أحمد.  •
اجلنسية :  سوداين   •

العمل : أستاذ جامعي.   •
جهة العمل : جامعة القصيم.  •
الرتبة العلمية: أستاذ مشارك.  •

املؤهل العلمي : دكتوراه  •
التخصص : فقه  •

عنوان رسالة الدكتوراه: اختيارات ابن القيم يف فقه األسرة.  •
عنوان رسالة املاجستري: حتقيق املسائل اخلالفية يف النكاح والطالق عند ابن رشد احلفيد.  •

المؤلفات والبحوث العلمية : 
•   أحكام ختان اإلانث يف الفقه والقانون.

•   تعدد الزوجات يف الفقه والقانون.
•   فقه املوازانت الشرعية وأثره يف قضااي املراة.

زكاة املستخرجات البحرية.  •
األعمال واخلربات  :  •

أستاذ مشارك بكلية الشريعة جامعة القرآن الكرمي ـ السودان.  •
أستاذ مشارك جبامعة القصيم كلية الشريعة  •

•   أستاذ مشارك جبامعة القصيم كلية العلوم واآلداب ـ الرس.
رئيس قسم النشر العلمي جبامعة القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية ـ السودان.  •

رئيس حترير جملة جامعة القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية ـ السودان.  •
العنوان :

اهلاتف احملمول :  ٠5٠٤٧٩٩٦٠٤
omdaomer@hotmail.com : الربيد اإللكرتوين



عنوان البحث:
الحوار وأثره في تعزيز االنتماء الوطني واألمن الفكري عند الطالب

 احملور : الرابع:دور التانشئة اجملتمعية)املدرسة يف تعزيز قيم االنتماء الوطين واألمن الفكري
البيانات الخاصة بالمشارك :

االسم : عزيزة بنت سعيد شاهر الصاعدي  •
اجلنسية :   سعودية  •

العمل : معلمة.  •
جهة العمل : وزارة الرتبية والتعليم  •

الرتبة العلمية: دكتوراه  •
املؤهل العلمي : دكتوراه  •

التخصص : عقيدة ومذاهب فكرية معاصرة  •
عنوان رسالة الدكتوراه: مناظرات أهل السنة واجلماعة ألصحاب الفرق الضالة)مطبوع(  •

عنوان رسالة املاجستري: جهود أيب بكر بن العريب يف بيان مكانة الصحابة  والدفاع عنهم )مطبوع(.  •
المؤلفات والبحوث العلمية : 

•    منهج الاللكائي يف كتابه شرخ أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة 
•  دور الصحابةيف إنكار املنكر)عبدهللا بن مسعود منوذجاً  

•    حوارت ابن القيم وأثرها يف الدفاع عن النيب من خالل كتابه هداية احليارى
احلجج العقلية  على من طعن يف صحب خري الربية  •

األعمال واخلربات  :  •
شاركُت ببحث يف مؤمتر احلوار وأثره يف الدفاع عن النيب  •

•    حضور مؤمتر النصيحة)املنطلقات واألبعاد(
•    شهادة isdlيف برامج احلاسب

الشهادة الشاملة يف اللغة اإلجنليزية.  •
دورات تربوية +وإدارية بلغ جمموعها)٢٤(  •

متعاونة مع مركز توعية اجلاليات.  •
إلقاء دروس وحماضرات يف املساجد  •

العنوان  :
اهلاتف احملمول : ٠5٣٧٣٣٦٠٠٠

gmail.com@alsaediالربيد اإللكرتوين : ٤٠٠٠     




