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موضوع البحث: 

بيان اهلدي الرابين يف التعامل مع الشائعات على ضوء اآلية الثالثة والثمانني من 
سورة النساء، وأمهية االحتساب يف صّد الشائعات.

أمهية املوضوع: 

عظم خطر الشائعات وزايدة انتشارها، خاصة يف زمننا هذا، وما فيه من   
تقنيات جعلت البعيد قريًبا.

أهم ما احتواه: 

مقدمة، وفيها أهداف البحث ومنهجه وخطته.

التمهيد، وتضّمن: 

تعريف االحتساب وأمهيته.

تعريف الشائعة، وخطورهتا وأمهية التصدي هلا.

املبحث األول، وفيه: البيان التحليلي لآلية، وبيان غريبها، ومناسبتها ملا قبلها، 
وتفسريها اإلمجايل.

املبحث الثاين، وفيه: آلية االحتساب يف صّد الشائعات، وهي: عدم العجلة يف 
نقل األخبار، واالحتكام للكتاب والسّنة، وأمهية الرجوع ألهل احلّل والعقد.

أهم النتائج:

بالغة القرآن وإعجازه، فآية واحدة حوت وتضمنت معان عدة يف غاية األمهية.
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 عدم نشر الشائعات اليت يبثها األعداء يف صفوف املسلمني، بل جيب رفع أمرها 
إىل القيادة اإلسالمية؛ لتعرف ملاذا يصدر األعداء هذه الشائعات .

حتقيق  إىل  وسبيل  التحدايت،  عصر  يف  جناة  طوق  أنّه  االحتساب:  أمهية  من 
األمن بكل صوره، ومكافحة ما تفاقم يف القنوات والشبكات من املخالفات الفكرية 

واألخالقية.

إذا ذاع وانتشر، ويف االصطالح: خرب مهم ال ميتلك  الشائعة لغة: من شاع: 
على  التأثري  هبدف  الناس  بني  ُيشاع  الواقع،  أرض  على  حتققه  إثبات  أدلة  انقلوه 

اجتاهاهتم الفكرية أو االقتصادية او االجتماعية أو النفسية. 

من أهداف الشائعات: 

طمس وإخفاء حقيقة شيء ما؛ مما يؤدي إىل ختلخل األمن وبلبلة األفكار.	 

التقليل من هيبة العدو.	 

تفتيت الروح املعنوية، وكسر قدرات الناس، وتوسيع هوة االنشقاق بني أبناء 	 
البلد الواحد.

إشاعة روح اهلزمية واالستسالم .	 

إضعاف روح االنتماء ونشر روح التبعية.	 

وردت ثالثة أقوال يف املراد أبويل األمر: 1(األمراء 2(أمراء السرااي 3(أهل العلم 
والفقه، واآلية عامة حتتمل مجيع األقوال، فإن كان األمر فيما خيتص ابلدين يُرجع فيه 

للعلماء، وان كان سياسًيا حمًضا يُرجع فيه ألهل السيادة واألمر.

جاءت اآلية يف سياق التوبيخ للمنافقني وملن يقبل مثل تلك اإلذاعة من أغرار 
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مجاعات  للفت  القرآن  بتدبّر  ابألمر  قبلها  اليت  اآلية  مع  انتظمت  وقد  املسلمني، 
املنافقني والضالني إىل ما فاهتم من خري عظيم.

نزلت اآلية يف مجاعة من املنافقني، ولكن حكمها عام ودائم يف كل زمان ومكان. 

يف اآلايت توجيه وتربية قرآنية للمؤمنني، فلو تدبران هذا القرآن لصلحت أحوالنا 
يف السلم واحلرب، لو تدبران القرآن ملا صدقنا الشائعات واألخبار الكاذبة اليت يروجها 
إعالم العدو ليكسر هبا نفوس املؤمنني وليصيبهم ابخلذالن والذل واهلزمية النفسية، 

ليكون ذلك توطئة للهزمية العسكرية.

قبل  األمور من حني مساعها، واألمر ابلتأمل  لنشر  والتسرع  العجلة  النهي عن 
الكالم والنظر فيه، هل هو مصلحة، فيقدم عليه اإلنسان؟ أم ال فيحجم عنه؟

أهم التوصيات:

حماربة الفساد عالنية، وهذا ما فعلته مملكتنا يف نزاهة. 

لفت األنظار إىل ضرورة حتليل األخبار واألقاويل قبل تصديقها ونشرها.

توجيه اإلعالم وتطويره، واستحداث أجهزة يف منظومته تعىن ابلدفاع عن القضااي 
اليت هتم األمة وتظهر حماسن الدين.

ضرورة االحتكام لشرع هللا تعاىل وهدي رسوله صلى هللا عليه وسلم. 

الكلمات املفتاحية: 

شائعات، القرآن، األمن، اخلوف، إذاعة.
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Abstract

Research Title:

Accountability in suppressing rumors and its role in attaining 
social security

)Applied study in light of verse 83 of Surat al-Nisa ‹)

Researcher: Dr Iman Abdel Rahman Mahmoud Maghrabi

)Professor of Interpretation and Koran Sciences allied with Umm 
al-Qura University)

Research topic:

The statement of the Lord›s guidance in dealing with the rumors 
in light of the eighty-third verse of Surat al-Nasa, and the importance 
of accountability in suppressing rumors.

The importance of the topic:

The risk of rumors is increasing and spreading more and more, 
especially in our time, when technology brought distances closer.

The most important content:

1) Introduction, presenting the research objectives, methodology 
and plan.

2) Preface, including:

* Definition of accountability and its importance.

* Definition of rumor its seriousness and the importance of 
suppressing them.

3) The first chapter includes an analysis of the verse and its difficult 
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terms, and its relevance to the verse before it, and its total 
interpretation.

4) The second chapter which discusses accountability mechanism 
of suppressing rumors, namely: not rushing to transfer news, and 
resorting to Koran and Hadith as well as the importance of taking 
the advice of the worthy trusted leaders.

Main results:

1) The rhetoric of the Quran and its miracles, as only one verse 
included several meanings of great importance.

2) Not to spread the rumors broadcast by the enemies in the ranks 
of Muslims, rather alerting Islamic leaders to these rumors; to find 
out why the enemies issue these rumors.

3) The importance of accountability: It is a lifeline in the era of 
challenges, and a way to achieve security in all its forms, and to 
combat intellectual and moral violations which are exacerbated 
in channels and networks.

4) Rumor definition in language: disseminated lies, and in 
terminology: important news transferred by those who do not 
have proofs to verify it, rumored among the people to influence 
their intellectual, economic, social or psychological tendencies.

5) The objectives of rumors:

* Blur and conceal the truth of something, leading to insecurity and 
confusion of ideas.

* Minimize the prestige of the enemy.

* Fragmentation of morale, breaking people›s capabilities and 
widening the chasm between the people of one country.
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* Spread the spirit of defeat and surrender.

* Weakening the spirit of belonging and spreading the spirit of 
dependency.

6) There are three statements in the meaning of rulers: 1) Princes  2) 
Brigade commanders 3) Scholars and theologians. The verse can 
generally bear all three meanings. If the matter concerns religion, 
it should be attributed to theologians and if purely political, it 
should be attributed to rulers.

7) The verse came in the context of rebuke to the hypocrites and 
to those who accept such rumors among the inexperienced 
Muslims. Along with the previous verse, it orders Muslims to 
master the Koran to attract groups of hypocrites and misguided 
to what they missed of great good.

8) The verse is about hypocrites, but its rule is general and permanent 
in every time and place.

9) The verses include Quranic guidance and education of believers. 
If we followed Koran it will fix our life in peace and war and we 
would not believe the rumors and false news propagated by the 
enemy media to break the souls of the believers and make them 
suffer abandonment, humiliation and psychological defeat, as a 
prelude to military defeat.

10) The prohibition of rushing to publish news the moment we 
hear them and the order of meditation before talking to consider 
if what we’ll say is of benefit so we go on for it or not so we 
refrain from it.

Key Recommendations:

1. Fighting corruption openly, and this is what our Kingdom did in 
fairness.
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2. Alert to the need to analyze news before believing and publishing 
them.

3. To guide and develop the media, and to develop authorities in 
its system to defend issues of interest to the nation and show the 
virtues of religion.

4 - The need to resort to the law of Allah and the guidance of His 
Messenger peace be upon him.

Keywords:

Rumors, Quran, security, fear, dissemination.
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بسم هللا الرمحن الرحيم

املقدمة

احلمد هلل منزِل القرآن، معِلم اإلنسان احلكمة والبيان، من أرسل إلينا خري ولد 
ًكثريًا، وبعد  عدانن هاداًي ومبشًرا ونذيًرا لإلنس واجلان، صلى هللا عليه وسلم تسليما 

فاحلق تبارك وتعاىل جعل الكتاب نرباًسا وهدى للعاملني، يرتشفون منه ما به قوام 
اْلُمْؤِمِننَي  ُر  َوييَُبشِّ أَقيَْوُم  لِلَّيِت ِهَي  ييَْهِدي  اْلُقْرآَن  َذا  حياهتم وحتقيق تطلعاهتم ﴿ ِإنَّ هَٰ
ْم َأْجًرا َكِبرًيا ﴾ ]سورة اإلسراء:9[، ويف هذه الورقة  اِت َأنَّ هلَُ الَِّذيَن ييَْعَمُلوَن الصَّاحلَِ
الرابين يف  اهلدي  ومعرفة  الشائعات  وهو  اليوم،  نعيشه  مهًما  جانًبا  أتناول  العلمية 

االحتساب لصدها؛ ملا تسببه من إرجاف املسلمني وتقليل ثقتهم بقوهتم.

فالشائعات -كما هو معلوم- عظيم خطرها، دقيق مسلكها، تنتشر يف اجملتمع 
كانتشار النار يف اهلشيم، خاصة يف زمننا هذا وما فيه من تقنيات جعلت البعيد 
قريًبا، والقاصي دانًيا، وقد نّبه تعاىل إىل طريقة التعامل معها يف القرآن الكرمي، ويف 
هذا البحث أسعى إىل بيان اهلدي الرابين يف التعامل مع الشائعات على ضوء قوله 
َن اأْلَْمِن أَِو اخْلَْوِف أََذاُعوا ِبِه ۖ َوَلْو َردُّوُه ِإىَل الرَُّسوِل َوِإىَلٰ  تعاىل:﴿َوِإَذا َجاَءُهْم أَْمٌر مِّ
أُويل اأْلَْمِر ِمنيُْهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيْسَتنِبطُونَُه ِمنيُْهْمۗ  َوَلْواَل َفْضُل اللَِّ َعَلْيُكْم َوَرمْحَُتُه اَلتيَّبيَْعُتُم 

الشَّْيطَاَن ِإالَّ قَِلياًل﴾ ]سورة النساء:83[. 

أهداف البحث: 
خدمة كتاب هللا عّز وجّل وإبراز شيء من درره.

بيان خطورة الشائعات على اجملتمع.
تسليط الضوء على اهلدي الرابين آللية االحتساب لصد الشائعات.
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خطة البحث: 

اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إىل مقدمة ومتهيد ومبحثني وخامتة.

املقدمة: وفيها أهداف البحث ومنهجه وخطته.

التمهيد: وفيه تعاريف ملصطلحات البحث:

: تعريف االحتساب وأمهيته.  أوالاً

اثنيااً: تعريف الشائعات لغة واصطالًحا.

اثلثاًا: وأثرها على اجملتمع وأمهية التصدي هلا.

املبحث األول: البيان التحليلي لآلية:

املطلب األول: غريب األلفاظ.

املطلب الثاين: مناسبة اآلية ملا قبلها.

املطلب الثالث: تفسري اآلية وبيان معناها اإلمجايل.

املبحث الثاين: آلية االحتساب يف صد الشائعات:

املطلب األول: عدم العجلة يف نقل األخبار.

املطلب الثاين: االحتكام للكتاب والسنة.

املطلب الثالث: الرجوع ألهل احلل والعقد للتأكد من صحة األخبار املتناقلة.

اخلامتة: وفيها أهم النتائج.
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منهج البحث: 

ذكر حملة يسرية عن سورة النساء وأهم مقاصدها.

حتليل اآلية -موضع البحث- لبيان معاين بعض املفردات.

ذكر مناسبة اآلية الكرمية للسياق قبلها.

تفسري اآلية تفسريًا إمجالًيا مع بيان سبب نزوهلا.

استنباط هداية اآلية القرآنية وبيان مراميها.

توثيق اآلايت بذكر اسم السورة ورقم اآلية يف املنت منًعا إلثقال احلاشية.

ختريج األحاديث الواردة يف ثنااي البحث من مصادرها.

توثيق األقوال الواردة ونسبتها لقائليها.

تذييل البحث خبامتة تشمل أهم النتائج والتوصيات، وفهرس املصادر واملراجع.

وهللا أسأل أن أُوفَّق يف صياغة هذا البحث، وإخراجه على الوجه الذي يرضيه 
سبحانه.

واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات

التمهيد:

التعامل مع الشائعات قد أوضحته آايت عدة يف  الشك أن اهلدي الرابين يف 
الكتاب اجمليد، إال أين أردت أن أتوقف مع ما بينه سبحانه يف هذه اآلية من سورة 
النساء، إذ وجدهتا المست حاجة جمتمعية ماسة، ما أحوجنا إليها اليوم؛ من حيث 
األسرار،  لكشف  يسعى  بطبعه  فاإلنسان  اكرتاث،  دون  األخبار  نشر  يف  التسرع 
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استقصاء  إىل  الفطري  شوقه  من  انطالقًا  املنشأ؛  الغامضة  األخبار  بنقل  ويستمتع 
تروي  اليت  خصوًصا  ونشرها،  الشائعات  لتقبل  الشديد  ميله  إىل  إضافة  اجملهول، 
فضوله، أو حُتِدث دواًي ،وتُرضي رغبته بتعميم اإلاثرة، عالوة على ما اتسم به زمننا، 
النشر دون  التواصل وتداول املعلومات؛ فأصبح لكلٍّ قدرٌة على  وهو كثرة وسائل 

مواجهة أي صعوابت يف ذلك.

فجاءت هذه اآلية حتذِّر من تلقي األخبار اليت ال زمام هلا وال خطام، وتذمُّ نقلها، 
وحتذر من نشرها وإفشائها إال بعد ردها ملن ميلك معرفة صحتها، كما قال صلى 
هللا عليه وسلم:] من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليقل خريًا أو ليصمت«(1( وقال: 

»كفى ابملرء كذاًب أن ُيدِّث بكل ما مسع[(2(. 

الشائعات  من  التحذير  أشدَّ  حتذر  والسّنة  الكتاب  من  الصرية  األدلة  فهذه 
املفسدة، واألراجيف الباطلة، واألخبار املختلقة؛ لئال يكون اجملتمع مباءة وموضًعا 
لتصديق األكاذيب، وترويج البهتان واالفرتاءات اليت تفتك ابجملتمع، وتزعزع استقراره 

وأمنه، وهذه التأكيدات مبثابة الوقاية وهي خري من العالج.

التواصل  قلة  للمجتمع األول مع  النبوية  القرآنية والتعاليم  التوجيهات  كلُّ هذه 
وبطئه، فكيف هبذا العصر الذي ازدادت فيه سرعة انتشار الشائعة ابزدايد التقنية 
اعتماد  على  االتصاالت  وسرعة  احلديث  اإلعالم  وساعد  املستخدمة كوسيلة، 
الشائعات، وذلك بعد صياغتها أبشكال تتناسب مع بناء اجملتمع، ورّدة فعل أفراده(3(.

1  أخرجه البخاري يف صحيحه؛ كتاب: األدب، ابب: من كان يؤم ابهلل واليوم اآلخر فال يؤذي جاره، ]6018[، (8/ 
11( عن أيب هريرة، مرفوًعا.

2  أخرجه مسلم يف صحيحه؛ املقدمة، ابب: النهي عن احلديث بكل مامسع، (1/ 10( عن أيب هريرة، مرفوًعا.
3  انظر: الدعاية والشائعات، عبد الرزاق الدليمي، (181-180(.
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ومل تقف الشائعات عند حّد، بل طالت اإلسالم نفسه، إذ ُأشيع أنه دين يدعو 
أصبح  لذا  ..إخل؛  الغربية  الثقافة  يواجه  خطر  أعظم  وأنه  والتطرف،  اإلرهاب  إىل 
لزاًما على أبناء اإلسالم أن يُعوا خطورة مثل هذه الشائعات، وأن يتسبوا لصدها 
لألخالق  منافًيا  سلوًكا  يُعد  بنشرها  فاالشتغال  مصداقيتها(1(،  وإبطال  وتفنيدها 
اَي   ﴿ تعاىل:  قال  احلنيف،  الدين  هبا  أوصاان  اليت  واآلداب 
ُتِصيُبوا  َأن  فيَتيَبيَييَُّنوا  بِنيََبٍإ  فَاِسٌق  َجاءَُكْم  ِإن  آَمُنوا  الَِّذيَن  أَييَُّها 
قيَْوًما ِبََهاَلٍة فيَُتْصِبُحوا َعَلٰى َما فيََعْلُتْم اَنِدِمنَي ﴾ ]سورة احلجرات:6[، ألن اإلسالم 
يريد أن يعيش أبناءه يف جمتمع إسالمي فاضل، يقوم على أساس قوي بعيًدا عن أي 

تيارات فكرية مناوئة، أاي كان مصدرها.

من  اجملتمع  أفراد  لتحصني  آبليات  آايته  من  العديد  يف  الرابين  اهلدي  جاء  لذا 
الشائعات وتناقلها، واحلّد منها، بل والتصدي هلا؛ حفاظًا على حلمة وقوة أفراده، 

وإحكام بنيانه(2(.

: تعريف االحتساب وأمهيته.  أوالاً

االحتساب لغة: 

األجُر  الشيِء، كقولك:  َقْدُر  واحَلْسُب  واحَلَسُب  ْعُدود، 
َ
وامل الَعدُّ  احَلَسب  أصل 

مِّن  التيَّْنزِيِل:﴿َجزَاًء  َويف  الكثري.  واحِلساُب:  َقْدرِه؛  َأي  وَحْسِبه  َعِمْلَت  ما  حَبَسِب 
على  األجر  احتساِبك  مصدُر  واحِلْسبُة:  النبأ:36[.  ِحَسااًب﴾]سورة  َعطَاًء  رَّبَِّك 
األجر(3(.  واالْحِتساُب: طلب  اْحِتسااًب؛  ِفيِه  واْحَتَسَب  ِحْسبًة،  فيََعْلته  تقول:  هللا، 
ويف احلَِْديِث:]من صام رمضان ِإميَااًن واْحِتسااًب[(4( أي: طلًبا لوجه هللا تعاىل وثوابه. 

1  انظر: الشائعات وطرق مواجهتها، حممد حجاب، (42-41(.
( (انظر: احلرب النفسية والشائعات، معتز عبد هللا، (342-339(.  2

3  انظر: لسان العرب، ابن منظور، (1/ 311، 313، 315(.
4  أخرجه البخاري يف صحيحه؛ كتاب: اإلميان، ابب: صوم رمضان احتسااًب من اإلميان، ]38[، (1/ 16( عن أيب 
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ويف قول ُعَمر -رضي هللا عنه-:« أَيُّها الناُس، اْحَتِسُبوا َأْعماَلكم، فإنَّ َمن اْحَتَسَب 
َعَمَله، ُكِتَب َلُه َأْجُر َعَمِله وَأْجُر ِحْسَبِته«(1(. »وجييء االحتساب مبعىن اإلنكار على 

شيء، واحلسبة مبعىن التدبري«(2(.

ب( االحتساب اصطالحاًا:

»هو طلب األجر من هللا ابلصرب على البالء مطمئنة نفسه غري كارهة له«(3(. 
واالحتساب واحلسبة يف الشرع مها األمر ابملعروف إذا ظهر تركه والنهي عن املنكر 

إذا ظهر فعله. يرص عليهما احملتسب ويبادر طالًبا الثواب املرجو فيها(4(. 

ج( أمهية االحتساب: 

واملرسلني  لألنبياء  العظمى  والرسالة  الدين،  يف  األعظم  القطب  االحتساب  إّن 
والصاحلني، بل قد عّده بعض أهل العلم ركًنا سادًسا من أركان اإلسالم، وهو صمام 
األمان وطوق النجاة والسبيل إىل حتقيق األمن بكل صوره وأشكاله ومكافحة اجلرمية 
على اختالف أنواعها؛ ولذلك كانت حاجة الّناس إليه ملحة؛ وضرورهتم إليه ماسة؛ 
دعوة  هو  الذي  لالحتساب  دائمة  حاجة  يف  املتغرية  املتفردة  البشرية  الطبيعة  فإن 
متجددة إىل اخلري، وهني مستمر عن الشر؛ إذ كان اإلنسان بطبيعته سريع التقلب، 
ال يستقر على حال؛  فهو يتاج لالحتساب ألمور تتعلق بقلبه، وعقله، ونفسه، 

وطبعه. 

وقد عّلق هللا تعاىل خريية األّمة هبذا االحتساب، قال تعاىل:﴿ُكنُتْم َخييَْر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت 
هريرة مرفوًعا.

1  النهاية يف غريب احلديث واألثر، ابن األثري، (1/ 382(.
2  موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، حممد التهانوي، (1/ 108(.

3  الكليات، الكفوي، ص57.
4  انظر: تفسري غريب ما يف الصحيحني، حممد احلميدي، ص154، وموسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، 
حممد التهانوي، (1/ 108(، التعريفات الفقهية، حممد الربكيت، ص18. قلت: وقد ال يلزم من األمر ابملعروف ظهور 

تركه! بل التذكري به والتحفيز عليه، خبالف إنكار املنكر فيشرتط ظهوره وهللا أعلم.
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لِلنَّاِس َتُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َوتيَنيَْهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوتيُْؤِمُنوَن اِبللَِّ ۗ َوَلْو آَمَن َأْهُل اْلِكَتاِب 
نيُْهُم اْلُمْؤِمُنوَن َوَأْكثيَُرُهُم اْلَفاِسُقوَن﴾]سورة آل عمران:110[، بل  م ۚ مِّ َلَكاَن َخييْرًا هلَُّ
جعله من أعظم أسباب النصر والتمكني يف األرض، قال تعاىل:﴿الَِّذيَن ِإن مَّكَّنَّاُهْم 
يف اأْلَْرِض أَقَاُموا الصَّاَلَة َوآتيَُوا الزََّكاَة َوأََمُروا اِبْلَمْعُروِف َونيََهْوا َعِن اْلُمنَكِر ۗ َوللَِِّ َعاِقَبُة 

اأْلُُموِر ﴾ ]سورة احلج:41[. 

أفراًدا ومجاعات،  املسلمني  على  وحفاظ  للمجتمع  هتيئة  االحتساب  إقامة  ويف 
ونشر لألمن واألمان، خاصّة يف هذا العصر املليء ابلتحدايت واملتغريات، مما يتم 
علينا املزيد من االحتساب على ما تضجُّ به القنوات الفضائية والشبكات املعلوماتية 

من تفاقم املخالفات العقدية والشرعية والفكرية واألخالقية والسلوكية(1(. 
هذا وال ينسى احملتسب أنه يف احتسابه يقوم بعبادة موصلة إىل حمبة هللا ورضوانه، 
وحصول السعادة يف الدارين، وأنه ابحتسابه يسن الظّن بربّه، ويكمل إميانه، ويسن 

إسالمه »(2(.

اثنياًا: تعريف الشائعات لغة واصطالحاًا:

وَشَيعاانً، وكل ذائٍع شائع(3(، شاَع اخلرُب  الشائعة لغة: شاع اخلَْرَب يشيع ُشيوعاً 
َيِشيُع َشْيعوَعًة، أي ذاع. وَشاَع احلَِْديُث، ِإَذا َذاَع َوانيَْتَشر. وشاِئٌع: انيَْتَشَر وافرتََق وذاَع 
وظَهر. وَأشاَعه ُهَو وَأشاَع ِذكَر الشيِء: َأطاَره وَأظهره. َوقيَْوهُلُْم: َهَذا خرَب َشاِئٌع َوَقْد 
شاَع يف النَّاِس، َمْعَناُه َقِد اتََّصَل ِبُكلِّ َأحد فَاْستيََوى ِعْلُم النَّاِس ِبِه َوملَْ َيُكْن ِعْلُمُه ِعْنَد 

بيَْعِضِهْم ُدوَن بيَْعٍض. والشاعُة: اأَلْخبار املنتشرُة(4(.
1  انظر: االحتساب واحلاجة إليه ومنزلته يف األداين السابقة، حممد عثمان، جملة البحوث اإلسالمية، ع17، ص313، 

والقواعد واملقاصد الشرعية وأثرها يف األعمال االحتسابية، عبد الرمحن السديس، ص26، 30، 31.
2  انظر: نضرة النعيم، عدد من املختصني إبشراف الشيخ صاحل بن محيد، (2/ 66(.

 ،)1240 الفارايب، (3/  إمساعيل  العربية،  اللغة وصحاح  الصحاح اتج   ،)872 األزدي، (2/  اللغة، حممد  3  مجهرة 
مقاييس اللغة، ابن فارس، (3/ 235(.

4  لسان العرب، ابن منظور، (8/ 191(.
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الكلمة  طريق  عن  لشخص  شخص  من  ينتقل  أمهية  ذو  موضوع  اصطالحاًا: 
الشفهية(1( دون ان يتطلب ذلك الربهان أو الدليل أو املصدر.

وقيل: ضغط اجتماعي جمهول املصدر ييطه نوع من الغموض واإلهبام ويظى 
عادة ابهتمام قطاعات عريضة من اجملتمع(2(.

ومن أمشل التعاريف اليت وقفت عليها تعريف احلقباين حيث قال:« خرب مهم ال 
ميتلك انقلوه أدلة إثبات حتققه على أرض الواقع يشاع بني الناس هبدف التأثري على 

اجتاهاهتم الفكرية أو االقتصادية او االجتماعية أو النفسية«(3(.

اثلثاًا: أثر الشائعات على اجملتمع وأمهية التصدي هلا)4(: 

إّن »الشائعات من أخطر احلروب املعنوية، واألوبئة النفسية، بل من أشد األسلحة 
تدمريًا، وأعظمها وقًعا وتثريًا، وليس من املبالغة يف شيء إذا عدت ظاهرة اجتماعية 
عاملية، هلا خطورهتا البالغة على اجملتمعات البشرية، وأهنا جديرة ابلتشخيص والعالج، 
على  للقضاء  والتكاتف  منها،  والتحذير  الستئصاهلا  واالهتمام  ابلتصدي  وحرية 
أسباهبا وبواعثها، حىت ال تقضي على الروح املعنوية يف األمة اليت هي عماد جناح 
األفراد، وأساس أمن واستقرار اجملتمعات، وركيزة بناء أجماد الشعوب واحلضارات«(5(.

فالشائعة وابء خطري، يفتك ابلفرد واألسرة واجملتمع، قال تعاىل:﴿ِإنَّ الَِّذيَن يُِبُّوَن 
ُ ييَْعَلُم َوأَنُتْم  نيَْيا َواآْلِخَرِةۚ  َواللَّ َأن َتِشيَع اْلَفاِحَشُة يف الَِّذيَن آَمُنوا هَلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم يف الدُّ

اَل تيَْعَلُموَن﴾ ]سورة النور:19[. 
1  قلت: ولعل يف زمننا احلاضر انتشرت الشائعات وجتاوزت املشافهة وال حول وال قوة إال ابهلل.

2  انظر: علم النفس والشائعات، حممود السيد، (9- 10(، الدعاية والشائعات، عبد الرزاق الدليمي، ص181.
3  االاثر االقتصادية املصاحبة النتشار الشائعات، مفرج احلقباين، ص117.

حجاب،  حممد  مواجهتها،  وطرق  الشائعات   ،)184-183) الدليمي،  الرزاق  عبد  والشائعات،  الدعاية  انظر:    4
(138-142(، مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري، حممد الرازي، (153/10(.

5  احلرب النفسية والشائعات، معتز سيد، (188- 192(، الشائعات وطرق مواجهتها، حممد حجاب، (101- 109(.
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ومن خطورة الشائعات: أهنا مبنية على سوء الظن ابملسلمني، ومروجو الشائعات 
هم أشد إفساًدا وخلخلة لبنيان اجملتمع من إفساد الطفيليات للنبات، فكم جتّنوا على 
أبرايء، وكم انلوا من علماء وعظماء، وكم تسببت الشائعة يف جرائم، وفككت من 
أواصر وعالقات، وحطمت من أجماد وحضارات، وكم دمرت من أسر وبيواتت، 

وأهلكت من حواضر وجمتمعات(1(.

ويتضح لنا أمهية االحتساب لصّد الشائعات إذا عرفنا أهدافها، فإليك طرفًا من 
هذه األهداف: 

 طمس وإخفاء حقيقة شيء ما؛ مما يؤدي إىل ختلخل األمن وبلبلة األفكار.	 

  التقليل من هيبة العدو.	 

 تفتيت الروح املعنوية وكسر قدرات الناس وتوسيع هوة االنشقاق بني أبناء 	 
البلد الواحد.

إشاعة روح اهلزمية واالستسالم.	 

إضعاف روح االنتماء ونشر روح التبعية.	 

ومما ذُِكر تتضح أمهية دراسة الشائعات، وسبل االحتساب يف صدها وفق املنهج 
الرابين، ملا هلذه الشائعات من أثر كبري على اجملتمعات؛ إذ ال يوجد جمتمع يسلم 
منها، فقد عرفها اإلنسان منذ فجر التاريخ، ومن مث فهذه الدراسة هتدف إىل إبراز 
القرآين؛ فاإلسالم يارب األراجيف  اهلدي  للتعامل معها وصدها من خالل  آلية 
بكل سالح ميكن معه دحضها، وملا كانت هذه أهداف الشائعات لزم على كل ذي 

لبٍّ أن يتسب لصدها.

1  انظر: املصدر نفسه.
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َن اأْلَْمِن أَِو اخْلَْوِف  واآلية اليت هي حمّل الدراسة قوله تعاىل:﴿َوِإَذا َجاَءُهْم أَْمٌر مِّ
أََذاُعوا ِبِه ۖ َوَلْو َردُّوُه ِإىَل الرَُّسوِل َوِإىَلٰ أُويل اأْلَْمِر ِمنيُْهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيْسَتنِبطُونَُه ِمنيُْهْم 

ۗ َوَلْواَل َفْضُل اللَِّ َعَلْيُكْم َوَرمْحَُتُه اَلتيَّبيَْعُتُم الشَّْيطَاَن ِإالَّ قَِلياًل﴾ ]سورة النساء:83[. 

وقبل الشروع يف املبحث األول املتعلق ابلبيان التحليلي لآلية أرى أن أقف مع 
القارئ يف توطئة للحديث عن سورة النساء ومقاصدها.

توطئة:

سورة النساء مدنية(1(، ووجه تسميتها بسورة النساء »أهنا افتتحت أبحكام صلة 
الرحم، مث أبحكام ختصُّ النساء، وأن فيها أحكاًما كثرية من أحكام النساء: األزواج، 

والبنات، وختمت أبحكام ختص النساء«(2(.

للّناس، وأن ذلك يوجب عليهم  بنعمة خلق هللا  السورة ابلتذكري  افتتحت  وقد 
الشكر لرهّبم، ومن الشكر أن يؤدوا حقوق النوع الذي ُخلقوا منه، فيصلوا أرحامهم 
أكثر  جاءت  وقد  والنساء،  اليتامى  من  الضعفاء  حقوق  ويرعوا  والبعيدة،  القريبة 
موضوعات السورة يف تشريع معامالت األقرابء وحقوقهم، كذلك تطّرقت السورة إىل 
أحكام املعامالت بني مجاعة املسلمني يف األموال والدماء، وتصيل احلكم الشرعي 
بدون  العدل  إبقامة  واألمر  عليه،  املعتدى  عن  والدفاع  احلقوق  يف  املسلمني  بني 
مصانعة، والتحذير من اتباع اهلوى، واألمر ابلرب، واملواساة، وأداء األماانت، والتمهيد 
لتحرمي شرب اخلمر. وطائفة من أحكام الصالة، والطهارة، وصالة اخلوف. مث أحوال 
اليهود، لكثرهتم ابملدينة، وأحوال املنافقني وفضائحهم، وأحكام اجلهاد لدفع شوكة 
املؤمنني من مكة،  املشركني ومساويهم، ووجوب هجرة  املشركني. وأحكام معاملة 
وإبطال مآثر اجلاهلية. وقد ختلل ذلك مواعظ، وترغيب، وهني عن احلسد، وعن متين 

1  تفسري القرآن العظيم، البن كثري، (2/ 204(. 
2  التحرير والتنوير، ابن عاشور، (4/ 211(.
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ما للغري من املزااي اليت حرم منها من حرم حبكم الشرع، أو حبكم الفطرة. والرتغيب 
يف التوسط يف اخلري واإلصالح. وبث احملبة بني املسلمني(1(.

وميكن أن يقال: إّن من مقاصد السورة: »تنظيم اجملتمع املسلم من داخله من 
خالل حفظ احلقوق االجتماعية واملالية، إزالًة لرواسب اجلاهلية وتركيًزا على حقوق 

النساء والضعفاء«(2(.

وقد جاءت هذه اآلية -حمل البحث- منتظمة مع مقاصد هذه السورة، إذ إّن 
تطبيق هذا األدب الذي ترشد إليه اآلية يؤدي إىل تنظيم اجملتمع املسلم وحفظ حقوقه 

االجتماعية واملالية.

وأّن أخذ أخبار األمن؛ أو اخلوف؛ بال تثبت -وهي خمالفة للواقع- جيعل املؤمنني 
يظنون األمن حال اخلوف، فال أيخذون حذرهم، واخلوف حال األمن فتضطرب 

أمورهم، وختتّل أحوال اجتماعهم(3(.

1  انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، (4/ 213- 214(.
2  املختصر يف تفسري القرآن، مركز تفسري.

3  انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، (5/ 140(.
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املبحث األول: البيان التحليلي لآلايت:

املطلب األول: غريب األلفاظ.

﴿ أُويل اأْلَْمر﴾: قيل: هم أمراء السرااي. وقيل: هم العلماء الفقهاء(1(، واللفظ 
يشملهما فلكل منهما والية أمر.

﴾: فيه ثالثة أقاويل: أحدها: يعين النيب صلى هللا عليه وسلم. والثاين:  ﴿ َفْضُل اللَِّ
القرآن. والثالث: اللطف والتوفيق، واألقوال مجيعها ليس بينهما اختالف تضاد فمن 
لطف هللا تعاىل وتوفيقه إرسال املصطفى -صلى هللا عليه وسلم- وتييده ابلقرآن. 

قوله:﴿اَلتيَّبيَْعُتُم الشَّْيطَاَن ِإالَّ قَِلياًل﴾ »يعين التبعتم الشيطان إال قلياًل منكم فإنه 
مل يكن يتبع الشيطان«(2(.

﴿أََذاُعوا ِبِه ۖ ﴾: أفشوه(3(وسعوا به(4(.
﴿ َوَلْو َردُّوُه ﴾: الرَّدُّ: صرف الشيء بذاته، أو حبالة من أحواله، واملراد يف قوله: 
ولو رّدوه إىل الرسول وإىل أويل األمر منهم﴾ أي: فّوضوه إليهم، يقال: َرَدْدُت احلكم 

يف كذا إىل فالن: فّوضته إليه(5(.
النبط  مسُِّي  ومنه  املاء،  استنباط  من  مأخوذ  يستخرجونه،  أي  ﴿َيْسَتنِبطُونَُه﴾ 
الستنباطهم العيون. ونبطت اْلِبْئر وأنبطتها ِإذا استخرجت ماءها. وكل َشْيء أظهرته 
بعد خفائه فقد أنبطته واستنبطته. واستنبطت من فاَلن علما أَو َخربا أَو َماال ِإذا 
اْلِبْئر ِإذا  اء اْلُمْسَتْخرج. والنبط: أول َما يْظهر من َماء 

َ
استخرجته ِمْنُه. والنبطة: امل

حفرهتا. واستنبطت َهَذا اأْلَمر ِإذا َفكرت ِفيِه فأظهرته(6(.
اتُرِيدي، (276/3(.

َ
1  تويالت أهل السنة، أبو منصور امل

2  النكت والعيون، املاوردي، (511/1(.
3  معاين القرآن، الفراء، (1/ 279(.

4  معاين القرآن، النحاس، (2/ 141(.
5  الكشاف، الزخمشري، (2/ 117(.

6  مجهرة اللغة، حممد األزدي، (1/ 362(.
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واالستنباط: اصطالحاًا: مايستخرجه الرجل بفضل ذهنه من املعاين والتدابري فيما 
ييَْعُضُل ويُِهم(1(، وقال النووي:« قال العلماء: االستنباط استخراج ما خفي املراُد به 
من اللفظ(2(، وكذا عرفه ابن القيم بقوله:« استخراج األمر الذي من شأنه أن خيفى 

على غري ُمْستيَْنِبطه(3(.

املطلب الثاين : مناسبة اآلية ملا قبلها.

قال تعاىل:﴿أَفياََل ييََتَدبيَُّروَن اْلُقْرآَن ۚ َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغرْيِ اللَِّ َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتاَلفًا 
َن اأْلَْمِن أَِو اخْلَْوِف أََذاُعوا ِبِه ۖ َوَلْو َردُّوُه ِإىَل الرَُّسوِل  َكِثريًا (82( َوِإَذا َجاَءُهْم أَْمٌر مِّ
َوِإىَلٰ أُويل اأْلَْمِر ِمنيُْهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيْسَتنِبطُونَُه ِمنيُْهْم ۗ َوَلْواَل َفْضُل اللَِّ َعَلْيُكْم َوَرمْحَُتُه 

اَلتيَّبيَْعُتُم الشَّْيطَاَن ِإالَّ قَِلياًل ﴾ ]سورة النساء:83-82[.

إن السياق لتوبيخ للمنافقني، واللوم ملن يقبل مثل تلك اإلذاعة، من املسلمني 
األغرار(4(. هؤالء الذين يقفون هذا املوقف املتخاذل من التكاليف اليت تقتضي منهم 
بذاًل وتضحية، هم منافقون قواًل، كما هم منافقون عماًل.. ذلك أهنم كانوا يُظهرون 
يف وقت النفري اجلهاد، مث ينكشف األمر عن أهنم كانوا يدافعون األايم ابلتسويف 

واملماطلة، حىت تنتهى املعركة.

املنافقني والضالني  إلفات جلماعات  اْلُقْرآَن﴾  ييََتَدبيَُّروَن  تعاىل:﴿أَفياََل  قوله  فجاء 
إىل مافاهتم من خري عظيم، حني مل يقفوا عند آايت هللا، ومل يتدبّروها، وإهنم لو فعلوا 
ذلك، وأخلوا أنفسهم من تلك املشاعر اخلبيثة املستولية عليهم، لرأوا وجه احلق سافرًا 
يف آايت هللا وكلماته، وألخذوا طريقهم إىل هللا مستقيًما، فآمنوا ابهلل، وبرسوله، وهبذا 

الكتاب الذي أنزل على رسوله.
1  التعريفات، اجلرجاين، ص22.

2  هتذيب األمساء واللغات، النووي، (4/ 158(.
3  إعالم املوقعني، البن القيم، (1/ 172(.

4  التحرير والتنوير، ابن عاشور، (5/ 139(.
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فإن نظرة خملصة إىل كتاب هللا تعاىل تصل العقول به، وتفتح القلوب له، ملا فيه 
من أمارات مشرقة، حتّدث أبن هذا الكالم هو كالم هللا(1(.

َن اأْلَْمِن  مث عرض سبحانه وتعاىل صورة هؤالء املنافقني بقوله:﴿َوِإَذا َجاَءُهْم أَْمٌر مِّ
أَِو اخْلَْوِف أََذاُعوا ِبِه﴾ أي: إهنم ألصحاب ثرثرة ولغو، فهم يثرثرون بكل ما يسمعون 
ِبِه﴾  أََذاُعوا  اخْلَْوِف  أَِو  اأْلَْمِن  َن  مِّ أَْمٌر  َجاَءُهْم  تعاىل:﴿َوِإَذا  قال  أو شر،  من خري 
املذاعة،  أي نطقوا به، وصحبوه معهم إىل كل مكان وكانوا وراء هذه األحاديث 

ويشهدون آاثرها يف الناس(2(.

قال أبو بكر الكسائي: نزلت اآلية يف املنافقني؛ وذلك أن املنافقني إذا مسعوا رسول 
ُ َعَليِه َوَسلََّم خيرب عن نصر املسلمني أذاعوا إىل األعداء بذلك ليستعدوا  اللَّ َصلَّى اللَّ
على ذلك، وإذا مسعوا أن األعداء قد اجتمعوا وأعدوا للحرب أخربوا بذلك ضعفة 
ُ َعَليِه َوَسلََّم؛ ليمتنعوا عن اخلروج إليهم؛ فقال اللَّ َعزَّ  أصحاب رسول اللَّ َصلَّى اللَّ
َن اأْلَْمِن أَِو اخْلَْوِف أََذاُعوا ِبِهۖ  ﴾ ]سورة النساء:83[  حىت  َوَجلَّ: ﴿َوِإَذا َجاَءُهْم أَْمٌر مِّ
كان هو خمربُهم عن ذلك، أو رّدوا إىل أويل األمر منهم؛ ليخربوا بذلك، واللَّ أعلم(3(.

وقيل: إن الذين ُعنوا بذلك ضعفة املسلمني، كانوا يسمعون من املنافقني أخبارًا غري 
صحيحة؛ فيفشوهنا؛ فعذهلم هللا على ذلك، وأمرهم برد ما مسعوا إىل النيب صلى هللا عليه 

وسلم، وأويل األمر فيعلمون صحة ما قيل من سقمه، ويعرفون كذبه من صحته«(4(.

وهذا يدل على أن هذا الفعل من صنع املنافقني والتحلي بصفاهتم، وفيه بث 
اإلرجاف بني صفوف املسلمني.

1  انظر: احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، ابن عطية 83/2، التفسري القرآين للقرآن، عبدالكرمي اخلطيب، (3/ 
. )845 -843

2  التفسري القرآين للقرآن، عبدالكرمي اخلطيب، (3/ 846(.
3  انظر: تويالت أهل السنة، املاتريدي (276/3(. وال يزال هذا دأب املنافقني يف كل مكان وزمان واليزال حرصهم 

على ترهيب املؤمنني وااثرة الرعب يف نفوسهم وعدم احلرص على تفوقهم وجناحهم.
4  اهلداية اىل بلوغ النهاية، مكي بن أيب طالب، (1399/2(.
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َن اأْلَْمِن أَِو اخْلَْوِف أََذاُعوا ِبِه ۖ ﴾ ]سورة النساء:83[  قال  ﴿َوِإَذا َجاَءُهْم أَْمٌر مِّ
الكليب: يقول لو سكتوا عن إفشائه حىت يكون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هو 
الذي يُفشيه، وأولو األمر منهم مثل أيب بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي رضي هللا 
عنهم ﴿َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيْسَتنِبطُونَُه﴾ ]سورة النساء:83[  يقول: يبتغونه ِمنيُْهْم، فيكون 

هؤالء الذين يستمعونه ويفشونه ويعلمونه إال قلياًل منهم...«(1(.

قال ابن عطية: فإن عرضت ألحد شبهة وظّن اختالفًا يف شيء من كتاب هللا، 
فالواجب أن يتهم نظره ويسأل من هو أعلم منه(2(.

يف اآلايت توجيه وتربية قرآنية للمؤمنني، فلو تدبران هذا القرآن لصلحت أحوالنا 
يف السلم واحلرب، لو تدبران القرآن ملا صدقنا الشائعات واألخبار الكاذبة اليت يروجها 
إعالم العدو؛ ليكسر هبا نفوس املؤمنني، وليصيبهم ابخلذالن والذّل واهلزمية النفسية، 
ليكون ذلك توطئة للهزمية العسكرية، ومع هذا حنن نتلقف هذه األخبار ونرددها 
يف اجملالس وكأهنا أخبار قد تنزلت من فوق سبع مساوات، لو عملنا ابهلدي الرابين 
لعلمنا كيف لنا أال نتناقل األخبار املثبطة للعزائم، املوهنة للقوى، ولرتكنا األمر ألهله 

من أويل األمر واحلل والعقد.

املطلب الثالث: تفسري اآلية وبيان معناها اإلمجايل.

ِإن »َهِذِه اآْليَة نزلت يف مجَاَعة من اْلُمَناِفقني، وضعفة من اْلُمسلمني؛ َكانُوا ِإذا 
أعلم النَّيب َعَلْيِه السَّاَلم أَنَُّه ظَاهر على قوم، أَو ِإَذا جتمع قوم خيَاف من مجع مثلهم 
اْلكفَّار، وليقوى قلب من  َأن يذر من  ليحذر من يبوَن  َناِفُقوَن؛ 

ُ
امل َذِلَك  -أذاع 

علم  غري  من  َمَعهم  َذِلَك  يشيعون  اْلُمسلمني  ضعفة  وََكاَن  قلبه،  يقوى  َأن  يبوَن 
النساء:83[   ]سورة  الرَُّسوِل﴾  ِإىَل  َردُّوُه  هللا:﴿َوَلْو  فيََقاَل  َذِلَك؛  يف  اِبلضََّرِر  ِمنيُْهم 

1  حبر العلوم، أبو الليث السمرقندي، (321/1(.
2  احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، ابن عطية، (83/2(.
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يذيعه  ما  يذيع  قد  فاملنافق  نياهتم،  »ختتلف  لألمر  املشيعون  وهؤالء  اآْليَة..«(1(. 
ألجل الضرر، وضعيف اإلميان قد يذيع استشفاًء مما يف صدره من اإلحن والبغضاء، 
وغريمها قد يذيع رغبة يف كشف األسرار وابتالء األخبار، وهذا أمر معتاد بني الناس 
وهو كثري الضرر إذا ُشِغلوا به عن أعماهلم، وضرره أكثر إذا أذاعوه وعلمه جواسيس 
العدّو، ملا يكون لذلك من العواقب الوخيمة على األمة، ومثل ذلك سائر األمور 

السياسية والشؤون العامة اليت ال ينبغي أن تعدو اخلاصة وتصل إىل العامة.

َن اأْلَْمِن أَِو اخْلَْوِف أََذاُعوا ِبِه﴾ ]سورة النساء:83[.  قال تعاىل:﴿َوِإَذا َجاَءُهْم أَْمٌر مِّ
أي: إن هؤالء الضعفة من املسلمني الذين ال خربة هلم ابلشئون العامة قد بلغ من 
طيشهم وخفة أحالمهم أّن كلَّ خري يصل إليهم يستفّزهم ويطلق ألسنتهم ابلكالم 
فيه وإذاعته بني الناس، سواء أكان من انحية اجليش الذي يغزو ويقاتل العدو، أو 
من انحية املركز العام للسلطة، وال ينبغي أن ُتشيع العامة أخبار احلرب وأسرارها، وال 
أن ختوض يف السياسة العامة للدولة؛ ألن ذلك مضرّة هلا، ومفسدة لشؤوهنا ومرافقها 
العامة وعالقاهتا مع غريها من األمم، إىل أن يف ذلك مشغلة هلم عن شؤوهنم اخلاصة، 

وضياع زمن كانوا فيه أحوج إىل العمل مبا يفيدهم ويفيد األمة«(2(. 

وقوله: ﴿َوَلْو َردُّوُه ِإىَل الرَُّسوِل َوِإىَلٰ أُويل اأْلَْمِر﴾ ]سورة النساء:83[  »من القواد 
وكبار الصحابة لوجدوا عندهم العلم احلقيقي ابألمر، ألن هلم اخلربة والدراية، وهم 

الذين يعرفون كيف يستخرجون خفااي احلقائق بدقة نظرهم.

هذا من جهة سبب نزول اآلية، أما ُحكمها فإنه عام جلميع املسلمني ودائم يف 
كل زمان ومكان. وفيها تديب لكل من يّدث بكل ما يسمع، وكفى بذلك كذاًب. 
كما روى مسلم عن النيب الكرمي صلى هللا عليه وسلم أنه قال:] كفى ابملرء كذاًب أن 

1  تفسري القرآن العزيز، ابن أيب َزَمِنني، (391/1(.
2  تفسري املراغي، املراغي، (105/5(.



31 االحتساب في صدِّ الشائعات ودوره في أمن المجتمعات

ُيدِّث بكل ما مسع[(1(.«(2(.

ويف تفسري اآلية يقول السعدي: »هذا تديب من هللا لعباده عن فعلهم هذا غري 
الالئق. وأنه ينبغي هلم إذا جاءهم أمر من األمور املهمة واملصاحل العامة ما يتعلق 
ابألمن وسرور املؤمنني، أو ابخلوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا وال يستعجلوا 
إبشاعة ذلك اخلرب، بل يردونه إىل الرسول وإىل أويل األمر منهم، أهل الرأي والعلم 
والنصح والعقل والرزانة، الذين يعرفون األمور ويعرفون املصاحل وضدها. فإن رأوا يف 
إذاعته مصلحة فعلوا ذلك. وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة، أو فيه مصلحة ولكن 
مضرته تزيد على مصلحته، مل يذيعوه، وهلذا قال:﴿َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيْسَتنِبطُونَُه ِمنيُْهْم﴾ 
]سورة النساء:83[  أي: يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة.

ويف هذا دليل لقاعدة أدبية وهي أنه إذا حصل حبث يف أمر من األمور ينبغي 
أن يوىل من هو أهل لذلك وجيعل إىل أهله، وال يتقدم بني أيديهم، فإنه أقرب إىل 
الصواب وأحرى للسالمة من اخلطأ. وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر األمور من 
حني مساعها، واألمر ابلتأمل قبل الكالم والنظر فيه، هل هو مصلحة، فيقدم عليه 

اإلنسان؟ أم ال فيحجم عنه؟

أي:  النساء:83[،  َوَرمْحَُتُه﴾]سورة  َعَلْيُكْم  اللَِّ  َفْضُل  تعاىل:﴿َوَلْواَل  قال  مث 
ِإالَّ  الشَّْيطَاَن  ﴿اَلتيَّبيَْعُتُم  تعلمون،  تكونوا  مل  ما  وتعليمكم  وتديبكم،  توفيقكم  يف 
إال  نفسه  بطبعه ظامل جاهل، فال تمره  اإلنسان  النساء:83[، ألن  قَِلياًل﴾]سورة 
ابلشر. فإذا جلأ إىل ربه واعتصم به واجتهد يف ذلك، لطف به ربه ووفقه لكل خري، 

وعصمه من الشيطان الرجيم«(3(.

1  أخرجه مسلم يف صحيحه؛ املقدمة، ابب: النهي عن احلديث بكل مامسع، (1/ 10( عن أيب هريرة، مرفوًعا. 
2  تيسري التفسري، القطان، (1/ 319، برتقيم الشاملة آليا(.

3  تيسري الكرمي الرمحن، السعدي، ص190، وانظر: حبر العلوم، أبو الليث السمرقندي، (321/1(.



االحتساب في صدِّ الشائعات ودوره في أمن المجتمعات32

املبحث الثاين: آلية االحتساب يف صدِّ الشائعات:

املطلب األول : عدم العجلة يف نقل األخبار .

فاآلية عتاب  ِبِه﴾  أََذاُعوا  اخْلَْوِف  أَِو  اأْلَْمِن  َن  مِّ أَْمٌر  َجاَءُهْم  تعاىل:﴿َوِإَذا  يقول 
للمؤمنني يف هذا التسرع ابإلذاعة(1(، لذا حذر سبحانه فيها املؤمنني من مكائد هؤالء 
الذين ابدروا إبذاعة األمر، أو إذا مسعوا خربًا عن الرسول- عليه الصالة والسالم- 
وعن أصحابه -رضوان هللا عليهم -يف تدبري أحوال املسلمني، من أحوال األمن أو 
اخلوف؛ حتدثوا بتلك األخبار يف احلالني، وأرجفوها بني الناس لقصد التثبيط عن 
االستعداد، ونبه على دخيلتهم، وقطع معذرهتم يف كيدهم، فلوال أهنم يقصدون السوء 
الستثبتوا اخلرب من الرسول ص ومن أهل الرأي. قيل أليب مسعود -رضي هللا عنه: ما 
مسعَت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول يف »زعموا«؟ قال: مسعته يقول: »بئس 

مطية الرجل« (2(، وفيه إشارة إىل كراهية حكاية ما يزحف من األخبار(3(.

فهذه اآلية بينت النهي عن العجلة والتسرع لنشر األمور من حني مساعها، واألمر 
ابلتأمل قبل الكالم والنظر فيه، هل هو مصلحة، فيقدم عليه اإلنسان أم ال؛ فيحجم 

عنه(4(.

فلعل كلمة عابرة وفلتة لسان، قد جتر من العواقب على الشخص ذاته، وعلى 
مجاعته كلها ما ال خيطر له ببال وما ال يتدارك بعد وقوعه حبال سواء كانت إشاعة 

أمن أو إشاعة خوف..

العدو  من  حلركة  متوقع  مستيقظ  متأهب  معسكر  يف  مثاًل  األمن  أمر  فإشاعة 

1  على القول أبن الضمري راجع للمؤمنني.
2  األدب املفرد خمرجا، البخاري، ص268، قال األلباين : صحيح .

3  اآلداب، البيهقي، ص133.
4  تيسري الكرمي الرمحن، السعدي، ص190، وانظر: حبر العلوم، أبو الليث السمرقندي، (321/1(.
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حتِدث نوًعا من الرتاخي- مهما تكن األوامر ابليقظة-(1(.

لذا كانت العجلة واالستخفاف من خوارم احلكمة، و التأين والتثبت من دعائمها، 
وقد قال هللا تعاىل لرسوله صلى هللا عليه وسلم:﴿َوْعَد اللَِّ َحقٌّۖ  َواَل َيْسَتِخفَّنََّك الَِّذيَن 
اَل يُوِقُنوَن﴾ ]سورة الروم:60[، ويف آية احلجرات بعد أن أمر هللا ابلتبنّي، قال يف 
َن اأْلَْمِر َلَعِنتُّْم  اآلية اليت بعدها:﴿َواْعَلُموا َأنَّ ِفيُكْم َرُسوَل اللَِّ ۚ َلْو يُِطيُعُكْم يف َكِثرٍي مِّ
ميَاَن َوَزييََّنُه يف قيُُلوِبُكْم وََكرََّه ِإلَْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق َواْلِعْصَياَن  َولَِٰكنَّ اللََّ َحبََّب ِإلَْيُكُم اإْلِ
الرَّاِشُدوَن﴾ ]سورة احلجرات:7[. أي: لو أن الرسول صلى هللا عليه  ُهُم  أُولَِٰئَك   ۚ
احلسية  واملشقة،  العنت  روية ألصاهبم  وال  تثبت  دون  يريدون  ملا  استجاب  وسلم 

واملعنوية، وهذا مما خيالف احلكمة ومقاصدها.

أسباب  أبرز  أن من  املعاصرة، يدرك  النظر يف كثري من األحداث  والذي ميعن 
آاثرها السلبية: العجلة وعدم التثبت.

ولقد أدرك األعداء هذه الثغرة، فكّثروا من اإلشاعات واألراجيف، وتلقاها كثري 
من املسلمني بدون روية وال تبصر، ومل يلتزموا املنهج الرابين، ابلتثبت ورد األمر إىل 
أهله، كما أمر هللا تعاىل يف آية النساء-حمل البحث- وهلذا فقدان احلكمة يف كثري 

من األحداث اليت مرت ابملسلمني، فجاءت النتائج كما نرى(2(.

وهذه اخللخلة هي اليت كان يعاجلها القرآن مبنهجه الرابين، وأمرهم إبهناء األخبار 
إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم وقادة الصحابة ليضعوه مواضعه ويعلموهم حمامله(3(.

1  يف ظالل القرآن، سيد قطب، (2/ 723(.
2  احلكمة، انصر العمر (70 - 71، برتقيم الشاملة آليا(.

3  التحرير والتنوير، ابن عاشور، (5/ 140(.
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املطلب الثاين: االحتكام للكتاب والسنة.

يف اآلية 83 من سورة النساء يقول تعاىل:﴿َوَلْو َردُّوُه ِإىَل الرَُّسوِل﴾ وذلك إشارة 
إىل االحتكام إليه وإىل ما أوحي إليه، »واملراد من االحتكام هو ُردُّ الشَّْيَء اْلُمتيََنازََع 

ِفيِه، أو الذي ال يُعلم صحته ِإىَل هللِا َوَرُسولِِه، ِبَعْرِضِه َعَلى اْلِكَتاِب َوالسُّنَِّة«(1(.

ولذلك أمر هللا تعاىل برّد األمر إىل الرسول عليه الصالة والسالم يف هذه اآلية، 
كما جاء األمر كذلك يف نفس السورة بطاعة هللا وطاعة الرسول، ورّد األمور عند 
التنازع إىل هللا ورسوله، فقال:﴿اَي أَييَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُويل 
اأْلَْمِر ِمنُكْمۖ  فَِإن تيََناَزْعُتْم يف َشْيٍء فيَُردُّوُه ِإىَل اللَِّ َوالرَُّسوِل ِإن ُكنُتْم تيُْؤِمُنوَن اِبللَِّ َواْلييَْوِم 

ِلَك َخييٌْر َوَأْحَسُن َتِْوياًل﴾ ]سورة النساء:59[.  اآْلِخِر ۚ ذَٰ

وقوله:﴿ِإن ُكنُتْم تيُْؤِمُنوَن اِبللَِّ َواْلييَْوِم اآْلِخِر﴾ أي: أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول، أو 
ردوا الشيء املتنازع فيه إىل هللا ورسوله بعرضه على الكتاب والسّنة ﴿ِإن ُكنُتْم تيُْؤِمُنوَن 
اِبللَِّ َواْلييَْوِم اآْلِخِر﴾، فإن املؤمن ال يؤثر على حكم هللا شيًئا، واملؤمن ابليوم اآلخر 
يهتم بزاء اآلخرة أشّد من اهتمامه حبظوظ الدنيا، فلو كان له هوى يف املسألة املتنازع 
فيها فإنه يرتكه حلكم هللا ابتغاء مرضاته ومثوبته يف اليوم اآلخر، وفيه تعريض أو دليل 
على أن من ال يؤثر اتباع الكتاب والسّنة على أهوائه وحظوظه وال سيما يف مسائل 

املصاحل العامة فيه ال يكون مؤمًنا ابهلل واليوم اآلخر إميااًن يُعتد به.

ِلَك َخييٌْر َوَأْحَسُن َتِْوياًل﴾ هذا بيان لفائدة هذه األحكام أو هذا الرد  وقوله:﴿ذَٰ
يف الدنيا بعد بيان فائدته يف اآلخرة، كما هو الالئق بدين الفطرة اجلامع بني مصاحل 
الدارين، أي: ذلك الذي شرعناه لكم يف تسيس حكومتكم، وإصالح أمركم، أو 
ذلك الرّد للشيء املتنازع فيه إىل هللا ورسوله خري لكم يف نفسه؛ ألنه أقوى أساس 
حلكومتكم، وهللا أعلم منكم مبا هو خري لكم، فلم يشرع لكم يف كتابه وعلى لسان 

1  تفسري القرآن احلكيم (تفسري املنار(، حممد رشيد رضا (156/5(.
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رسوله من األصول والقواعد إال ما هو قيام ملصاحلكم ومنافعكم، وهو على كونه خريًا 
ِلَك َخييٌْر َوَأْحَسُن َتِْوياًل﴾ أي: مآال وعاقبة؛ ألنه يقطع عرق التنازع،  يف نفسه ﴿ذَٰ

ويسد ذرائع الفنت واملفاسد(1(.

وقوله يف اآلية:﴿َوَلْواَل َفْضُل اللَِّ َعَلْيُكْم َوَرمْحَُتُه اَلتيَّبيَْعُتُم الشَّْيطَاَن ِإالَّ قَِلياًل﴾ ]سورة 
النساء:83[، أي: ولوال فضُله تعاىل عليكم ورمحُته إبرساِل الرسوِل وإنزاِل الكتاِب 
التَّبعتم الشيطاَن، وبِقيتم على الكفر والضاللِة، إال قلياًل منكم قد تفضََّل عليه بعقل 

راجح؛ اهتدى به إىل طريق احلقِّ والصواِب، وعَصَمه من متابعة الشيطان(2(.

فيهما  والسنة  القرآن  فإّن  الظالم  ويكتنفها  ابلشائعة  ييط  الغموض  فإن كان 
النور الذي جيلي ذلك الظالم، ويبدد ذلك الغموض، قال رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم:] إين قد تركت فيكم شيئني لن تضلوا بعدمها: كتاب هللا وسنيت، ولن يتفرقا 

حىت يردا علي احلوض[(3(.

وكذا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:] إّن هللا يرضى لكم ثالاًث، ويكره لكم 
ثالاًث، فريضى لكم: أن تعبدوه، وال تشركوا به شيًئا، وأن تعتصموا حببل هللا مجيًعا وال 
تفّرقوا، ويكره لكم: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة املال[(4(، وفيه تنبيه مهم؛ فقوله: 

»وأن تعتصموا ابهلل حببل هللا مجيًعا وال تفّرقوا« فيه وجوب االعتصام حببل هللا، 
واملراد: الكتاب والسّنة، وال سيما يف مثل هذه األايم، والنهي عن التفّرق واالختالف، 
الذي هو سبب الفشل، وال شك أن القوة يف االعتصام واالجتماع، والضعف ال 
تكون كراهية  أن  من  أعم  والكراهية  لكم«  »ويكره  وقوله:  التفرق،  يف  أنه  شك 

1  تفسري القرآن احلكيم (تفسري املنار(، حممد رشيد رضا، (5/ 156(.
2  إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرمي، أبو السعود، (208/2(.

3  أخرجه احلاكم يف املستدرك؛ كتاب العلم، ]319[، (1/ 172( عن أيب هريرة مرفوًعا.
4  أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب: األقضية، ابب: النهي عن كثرة املسائل من غري حاجة والنهي عن منع وهات وهو 

االمتناع من أداء حق لزمه أو طلب ماال يستحقه، ]1715[، (3/ 1340( عن أيب هريرة مرفوًعا.
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اصطالحية أو شرعية؛ ألن فيها حمرمات.

»قيل وقال« يدخل فيها الشائعات اليت ال تستند إىل حقائق، شائعات ممرضة 
مقلقة، تبعث على اليأس، وعلى اخلمول، وهذا مكروه عند هللا -جّل وعال-، فعلى 
اإلنسان أن يفظ نفسه من هذه األمور، وهذه التصرفات، فكم من مصيبة، وكم 
من مشكلة أورثتها هذه القنوات، والشائعات اليت ال تستند إىل أصل ال تفيد العلم، 

إمنا ضررها حمقق، ونفعها مظنون إن وجد(1(.

املطلب الثالث : الرجوع ألهل احلل والعقد للتأكد من صحة األخبار املتناقلة.

يقول تعاىل:﴿..  أُويل اأْلَْمِر ِمنيُْهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيْسَتنِبطُونَُه ِمنيُْهْم﴾ 

اختلف املفسرون يف املراد أبويل األمر املذكورين يف اآلية على أقوال:

أحدها: ذوي العلم والرأي منهم، ورد عن ابن عباس واحلسن وقتادة وأيب العالية(2(.

 والثاين: أمراء السرااي: ورد عن ابن زيد و السدي(3(، ألن أويل األمر الذين هلم 
أمر على الناس، وأهل العلم ليسوا كذلك.

وعمر،  بكر،  أيب  مثل  َوَسلََّم(4(،  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  حُمَمٍَّد  َأْصَحاُب  ُهْم  الثالث: 
وعثمان، رضي اللَّ عنهم(5(.

وابلنظر يف هذه األقوال جند أن القول الثالث ال ينفك عن القولني األول والثاين؛ 
فالصحابة أهل علم ودراية واملذكورين زادوا أبهنم أمراء، فأصحاب حممد صلى هللا 

1  انظر: شرح جوامع األخبار، عبد الكرمي اخلضري، (6/10- 7، برتقيم الشاملة آليا(.
املاوردي  النكت والعيون،  ابن أيب حامت، (1015/3(،  العظيم،  القرآن  البيان، الطربي، (181/7(، تفسري  2  جامع 

.)511/1)
3  تفسري القرآن العظيم، ابن أيب حامت، ( 1015/3(، النكت والعيون، املاوردي، (511/1(.

4  جامع البيان، الطربي، (181/7(.
اتُرِيدي، (276/3(.

َ
5  تويالت أهل السنة، أبو منصور امل
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عليه وسلم املقصود هبم اخللفاء األربعة، فهم ساسة ورجال دين، وأفقه أهل زماهنم، 
واألمر موكول هلم يف سياسة البالد وقيادة دفتها، فأصحاب األمر هم أهله ساسة 

كانوا أو علماء.

وعليه فأي القولني أرجح؟ أهم العلماء أم األمراء؟

معلوم أن اجملتمع يقوم أساسه وبنيانه على املقومات السياسية واالجتماعية، ففي 
الوقت الذي ال غىن لنا عن أهل العلم يف أمور الدين حنتاج قوة األمري والسلطان، 
فكما أن العامل يفيت يف أمور الدين فاألمري أو الوايل يفيت يف السياسة، وخاصة يف هذا 
الزمان مع تنوع وتعدد وتتابع الشائعات، ومنها ما يكون يف أمور الدين أو الدنيا؛ 
لذا فاآلية عامة حتتمل مجيع األقوال؛ -وإن كان لفظ أمري يستعمل للوالة غالبا- 
فال يقول أحد أبن املراد من اآلية ال يشمل العلماء، يقول القامسي: »وقوله:﴿أُويل 
اأْلَْمِر﴾ العلماء ليس قواًل اثنًيا يف اآلية، بل هو مما يشمله لفظها. فهي عامة يف أويل 
األمر من األمراء والعلماء، وإن نزلت على سبب خاص. وقد كثرت األوامر بطاعة 
مْثَ َوَأْكِلِهُم  نِيُّوَن َواأْلَْحَباُر َعن قيَْوهلُِِم اإْلِ العلماء كاألمراء، قال تعاىل:﴿َلْواَل ييَنيَْهاُهُم الرَّابَّ
الصحيح  احلديث  ويف  املائدة:63[،  ]سورة  َيْصنيَُعوَن﴾  َما َكانُوا  لَِبْئَس   ۚ السُّْحَت 
املتفق على صحته عن أيب هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال: »من 
أطاعين فقد أطاع هللا، ومن عصاين فقد عصى هللا، ومن أطاع أمريي فقد أطاعين، 

ومن عصى أمريي فقد عصاين«(1(.

على  وكان جيب  ونواهيه،  أبوامر هللا  عاملني  إذا كانوا  العلماء  أن  يف  وال شك 
غريهم قبول قوهلم مل يبعد أن يسموا أويل األمر من هذا الوجه، والذي يدل عليه قوله 
نيُْهْم طَائَِفٌة لِّييَتيََفقَُّهوا  تعاىل:﴿َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن لَِينِفُروا َكافًَّةۚ  فيََلْواَل نيََفَر ِمن ُكلِّ ِفْرَقٍة مِّ

1  أخرجه البخارّي يف صحيحه؛ كتاب األحكام، ابب قوله تعاىل:﴿َأِطيُعوا اللََّ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُويل اأْلَْمِر ِمنُكْم﴾، 
]7137[، (9/ 61( عن أيب هريرة، مرفوًعا.
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يف الدِّيِن َولِيُنِذُروا قيَْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا ِإلَْيِهْم َلَعلَُّهْم َيَْذُروَن﴾ ]سورة التوبة:122[(1(.

ومعلوم أهنم هم الذين يرجع إليهم يف بيان أمور الدِّين، وعن آرائهم يْصدُر، فُجِعل 
ُردَّ  فيما  ابلعلم  هلم  وُشِهد  االستنباط،  علم  عندهم  َمْن  اأْلَْمِر﴾  تعاىل:﴿أُويل  قال 

إليهم؛ فثبت أهنم الفقهاء املعروفون ابالستنباط ورعاية أمور الدِّين.

مث كانت الشهادات واألمر والنهي للعلماء هبما؛ ثبت أن األمر يف ذلك ينصرف 
إىل العلماء، وأهنم إذا اجتمعوا على شيء ابألمر أو ابلنهي، يكون إمجاًعا؛ ألن ذلك 
كذلك عند اللَّ تعاىل، وجتوز شهادهتم على مجيع العوام ومن تخرهم، ومن ذلك 

يف األمور(2(.

اأْلَْمِن  َمَساِئَل  أن  نذكر  أن  البد  وأمهية  مكانة  من  للعلماء  مما  ذلك كله  ومع 
َواخْلَْوِف، َوَما َيْصُلُح ِلأْلُمَِّة يف َزَمِن احْلَْرِب ُيَْتاُج ِفيِه ِإىَل الرَّْأِي الَِّذي خَيَْتِلُف اِبْخِتاَلِف 
الزََّماِن َواْلَمَكاِن، َواَل َيْكِفي ِفيِه َمْعرَِفُة ُأُصوِل اْلِفْقِه َوفيُُروِعِه، بل حنتاج فيه إىل حنكة 
القائد األمري، الذي بيده السلطة ومعرفة أصول السياسة والكياسة(3(. وهؤالء هم 

املذكورون يف قوله:﴿َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيْسَتنِبطُونَُه﴾ ]سورة النساء:83[ .

قال الكليب: يقول لو سكتوا عن إفشائه حىت يكون رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم هو الذي يفشيه، وأولو األمر منهم، مثل: أيب بكر الصديق وعمر وعثمان 
وعلي رضي هللا عنهم ﴿َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيْسَتنِبطُونَُه﴾ ]سورة النساء:83[  يقول: يبتغونه 

ِمنيُْهْم، فيكون هؤالء الذين يستمعونه ويفشونه ويعلمونه إال قلياًل منهم..«(4(.

قال ابن عطية: فإن ُعرضت ألحد شبهة وظن اختالفًا يف شيء من كتاب هللا، 

1  مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري، الرازي، (10/ 153(.
اتُرِيدي، (231/3(.

َ
2  تويالت أهل السنة، أبو منصور امل

3  تفسري القرآن احلكيم (تفسري املنار(، حممد رشيد رضا، (5/ 156(.
4  حبر العلوم، أبو الليث السمرقندي، (321/1(.
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فالواجب أن يتهم نظره ويسأل من هو أعلم منه(1(.

لذا ليس لفرد من األفراد أن يستقل ببيان صحة األخبار املتناقلة، وإمنا يُردُّ هذا 
األمر إىل أويل األمر من األمة، وهم أصحاب الرأي والشأن فيها والعلم مبصاحلها، 
عماًل بقوله تعاىل يف مثله من األمور العامة(2( قال تعاىل:﴿َوَلْو َردُّوُه ِإىَل الرَُّسوِل َوِإىَلٰ 

أُويل اأْلَْمِر ِمنيُْهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيْسَتنِبطُونَُه ِمنيُْهْم﴾. 

فإذا حصل حبث يف أمر من األمور ينبغي أن يوىل من هو أهل لذلك، وجيعل إىل 
أهله وال يتقدم بني أيديهم؛ فإنه أقرب إىل الصواب، وأحرى للسالمة من اخلطأ(3(.

ومن مجيل ما قاله املفسرون عن هذه اآلية ما ذكره الرازي يف تفسريه هلا: قوله: 
﴿الَِّذيَن َيْسَتنِبطُونَُه ِمنيُْهْم﴾ ]سورة النساء:83[  صفة ألويل األمر، وقد أوجب هللا 
تعاىل على الذين جييئهم أمر من األمن أو اخلوف أن يرجعوا يف معرفته إليهم، ألن 

هللا أمر املكلف بردِّ الواقعة إىل من يستنبط احلكم فيها(4(.
فاآلية دالة على أمور:

أحدها: أّن يف أحكام احلوادث ما ال يُعرف ابلّنص بل ابالستنباط.
واثنيها: أّن العامي جيب عليه تقليد العلماء يف أحكام احلوادث(5(.

ولعل ذلك كله يؤيد القول أبن أويل األمر يشمل العلماء واألمراء؛ وذلك أن األمر 
إن كان فيما خيتص ابلدين فهذا يرجع فيه للعلماء، وان كان سياسًيا حمًضا فال بّد 

من الرجوع فيه ألهل السيادة واألمر.
مث ملاذا جيب الردُّ هلؤالء علماء كانوا أو أمراء؟ 

1  احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، ابن عطية، (83/2(.
2  جملة الرسالة، (323/ 20، برتقيم الشاملة آليا(.

3  تيسري الكرمي الرمحن، السعدي، ص190، وانظر: حبر العلوم، أبو الليث السمرقندي، (321/1(.
4  مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري، الرازي، (10/ 159(.

5  املصدر السابق.
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: ألهنم األجدر على استنباط صحة ومصداقية اخلرب، فقوله:﴿َوَلْو َردُّوُه ِإىَل  أوالاً
َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيْسَتنِبطُونَُه ِمنيُْهْم﴾ ]سورة النساء:83[   الرَُّسوِل َوِإىَلٰ أُويل اأْلَْمِر ِمنيُْهْم 
أي ولو أن أولئك املذيعني فوضوا الكالم يف األمور العامة إىل الرسول وهو اإلمام 
ورجال  والعقد  احلل  أهل  من  األمر  أويل  وإىل  احلرب،  يف  العام  والقائد  األعظم 
الّشورى، لوجدوا علم ذلك عندهم، ألهنم هم الذين يستنبطون مثله، ويستخرجون 
خفاايه بدقة نظرهم، إذ لكل طائفة منهم استعداد لإلحاطة ببعض املسائل املتعلقة 

بسياسة األمة دون بعض«(1(.

فإن  ُيْكَتَم(2(؛ وعليه  َأْن  ييَنيَْبِغي  َوَما  ييُْفَشى  َأْن  ييَنيَْبِغي  َما  ييَْعَلُموَن  أِلَنيَُّهْم  واثنياًا: 
العامة ال ينبغي هلا اخلوض يف ذلك، بل عليها أن تردَّه إىل من يتوىل أمر استنباطه 

وإقناع اآلخرين به؛ ألهنم يعلمون هل ينبغي إذاعته أو ال يذاع(3(.
وألمهية هذا األمر وعماًل مبقتضى هذا اهلدي جاءت أنظمة البالد شرفها هلل وحرس 
حكامها وسددهم، فقد صدر األمر السامي من ملك اململكة العربية السعودية امللك 
العلماء؛  الفتوى، وقصرها على هيئة كبار  عبد هللا رمحه هللا عام 1431هي بتنظيم 
حىت ال يتحدث كلُّ انعق مبا ال يفقه، عالوة على ما يف ذلك من حتديد اجلهة 
اليت يرجع إليها السائل، وقصرها على أهل العلم، ومنًعا لتناقل معلومات مغلوطة أو 
غري موثوق منها، والذي جاء فيه :«وال شك أّن لالحتساب الصادق جادة يعلمها 
اجلميع، خاصة وأّن الذمة تربأ برفع حمل االحتساب إىل جهته املختصة، وهي بكفاءة 
رجاهلا وغريهتم على الدين والوطن حمل ثقة اجلميع، لتتوىل أمره مبا جيب عليها من 

مسئولية شرعية ونظامية«(4(.

1  تفسري املراغي، املراغي، أمحد بن مصطفى، (105/5(، يف ظالل القرآن، سيد قطب، (2/ 724(.
2  انظر: معاين القرآن للزجاج (83/2(، فتح القدير، الشوكاين ( ( ، فتح البيان يف مقاصد القرآن، صديق حسن خان، (187/3(.

3  تفسري القرآن احلكيم (تفسري املنار(، حممد رشيد رضا، (5/ 156(.
4  امللك يقف حبزم ضد فوضى الفتاوى وأيمر ابملؤسساتية، وكالة األنباء السعودية،

 http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=809644
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اخلامتة

أختم حبمد هللا عّز وجّل على ما يّسر وأعان على إعداد هذا البحث؛ وأخلص 
إىل عدد من النتائج؛ وهي:

بالغة القرآن واعجازه فآية واحدة حوت وتضمنت معان عدة يف غاية األمهية.

عدم نشر الشائعات اليت يبثها األعداء يف صفوف املسلمني بل جيب رفع أمرها 
إىل القيادة اإلسالمية لتعرف ملاذا يصدر األعداء هذه الشائعات.

حتقيق  إىل  وسبيل  التحدايت،  عصر  يف  جناة  طوق  أنّه  االحتساب:  أمهية  من 
األمن بكل صوره، ومكافحة ما تفاقم يف القنوات والشبكات من املخالفات الفكرية 

واألخالقية.

إذا ذاع وانتشر، ويف االصطالح: خرب مهم ال ميتلك  الشائعة لغة: من شاع: 
على  التأثري  هبدف  الناس  بني  ُيشاع  الواقع،  أرض  على  حتققه  إثبات  أدلة  انقلوه 

اجتاهاهتم الفكرية أو االقتصادية او االجتماعية أو النفسية. 

من أهداف الشائعات: 

طمس وإخفاء حقيقة شيء ما؛ مما يؤدي إىل ختلخل األمن وبلبلة األفكار.	 
التقليل من هيبة العدو.	 
تفتيت الروح املعنوية، وكسر قدرات الناس، وتوسيع هوة االنشقاق بني أبناء 	 

البلد الواحد.
إشاعة روح اهلزمية واالستسالم.	 
إضعاف روح االنتماء ونشر روح التبعية.	 
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وردت ثالثة أقوال يف املراد أبويل األمر: 1( األمراء 2( أمراء السرااي 3( أهل العلم 
والفقه، واآلية عامة حتتمل مجيع األقوال، فإن كان األمر فيما خيتص ابلدين يُرجع فيه 

للعلماء، وان كان سياسًيا حمًضا يُرجع فيه ألهل السيادة واألمر.

جاءت اآلية يف سياق التوبيخ للمنافقني وملن يقبل مثل تلك اإلذاعة من أغرار 
للفت مجاعات  القرآن  بتدبّر  ابألمر  قبلها  اليت  اآلية  مع  انتظمت  وقد  املسلمني، 

املنافقني والضالني إىل ما فاهتم من خري عظيم.

نزلت اآلية يف مجاعة من املنافقني، ولكن حكمها عام ودائم يف كل زمان ومكان. 

يف اآلايت توجيه وتربية قرآنية للمؤمنني، فلو تدبران هذا القرآن لصلحت أحوالنا 
يف السلم واحلرب، لو تدبران القرآن ملا صدقنا الشائعات واألخبار الكاذبة اليت يروجها 
إعالم العدو ليكسر هبا نفوس املؤمنني وليصيبهم ابخلذالن والذل واهلزمية النفسية، 

ليكون ذلك توطئة للهزمية العسكرية.

النهي عن العجلة والتسرع لنشر األمور من حني مساعها، واألمر ابلتأمل قبل الكالم 
والنظر فيه، هل هو مصلحة، فيقدم عليه اإلنسان، أم سوى ذلك فيحجم عنه.

وأوصي يف هذه اخلامتة مبا أييت:

حماربة الفساد عالنية وهذا ما فعلته مملكتنا يف نزاهة وديوان املراقبة ومكافحة 	 
الفساد وغريها.

لفت األنظار إىل ضرورة حتليل األخبار واألقاويل قبل تصديقها ونشرها.	 
توجيه اإلعالم وتطويره، واستحداث أجهزة يف منظومته؛ تُعىن ابلدفاع عن 	 

القضااي اليت هتم األمة، وتظهر حماسن الدين.
ضرورة االحتكام لشرع هللا تعاىل وهدي رسوله صلى هللا عليه وسلم. 	 
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املصادر واملراجع: 
أبو 	  اخلراساين،  اخُلْسَرْوِجردي  موسى  بن  علي  بن  احلسني  بن  أمحد  اآلداب، 

بكر البيهقي (ت: 458هي(، اعتىن به وعلق عليه: أبو عبد هللا السعيد املندوه، 
 - هي   1408 ط]األوىل[،  لبنان،  بريوت،  الثقافية،  الكتب  مؤسسة  الناشر: 

1988 م.
أبو 	  البخاري،  املغرية  بن  إبراهيم  بن  إمساعيل  بن  حممد  خمرجا،  املفرد  األدب 

البشائر  الناشر: دار  الباقي،  عبد هللا (ت: 256هي(، احملقق: حممد فؤاد عبد 
اإلسالمية – بريوت، ط]3[، 1409هي - 1989م.

العمادي حممد بن 	  أبو السعود  الكتاب الكرمي،  العقل السليم إىل مزااي  إرشاد 
حممد بن مصطفى (ت: 982هي(، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

حبر العلوم، املؤلف: أبو الليث نصر بن حممد بن أمحد بن إبراهيم السمرقندي 	 
(ت: 373هي(

التحرير والتنوير -حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب 	 
التونسي (ت:  اجمليد -، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور 
1393هي(، الناشر : الدار التونسية للنشر – تونس، سنة النشر: 1984 هي، 

ج]30[.
التعريفات الفقهية، حممد عميم اإلحسان اجملددي الربكيت، الناشر: دار الكتب 	 

1986م(،   - 1407هي  ابكستان  يف  القدمية  للطبعة  صف  (إعادة  العلمية 
ط]األوىل[، 1424هي - 2003م.

التعريفات، علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين (املتوىف: 816هي(، 	 
احملقق: ضبطه وصححه مجاعة من العلماء إبشراف الناشر، الناشر: دار الكتب 

العلمية بريوت -لبنان، ط]1[ 1403هي -1983م.
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بن 	  رضا  علي  بن  رشيد  املؤلف: حممد  املنار(،  (تفسري  احلكيم  القرآن  تفسري 
حممد مشس الدين بن حممد هباء الدين بن منال علي خليفة القلموين احلسيين 
(ت: 1354هي(، الناشر: اهليئة املصرية العامة للكتاب، سنة النشر: 1990 

م، ج]12[.
تفسري القرآن العزيز، أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا بن عيسى بن حممد املري، 	 

أبو عبد  (املتوىف: 399هي(، احملقق:  املالكي  َزَمِنني  املعروف اببن أيب  اإللبريي 
هللا حسني بن عكاشة - حممد بن مصطفى الكنز، الناشر: الفاروق احلديثة - 

مصر/ القاهرة، ط]األوىل[، 1423هي - 2002م، ج]5[
املنذر 	  بن  إدريس  بن  حممد  بن  الرمحن  عبد  حممد  أبو  العظيم،  القرآن  تفسري 

الرازي ابن أيب حامت (ت: 327هي(، احملقق: أسعد حممد  التميمي، احلنظلي، 
السعودية،  العربية  اململكة   - الباز  مصطفى  نزار  مكتبة  الناشر:  الطيب، 

ط]الثالثة[- 1419 هي.
التفسري القرآين للقرآن، عبد الكرمي يونس اخلطيب (ت: بعد 1390هي(، الناشر: 	 

دار الفكر العريب – القاهرة.
تفسري املاتريدي (تويالت أهل السنة(، املؤلف: حممد بن حممد بن حممود، أبو 	 

منصور املاتريدي (ت: 333هي(، احملقق: د. جمدي ابسلوم أعده للشاملة/ أبو 
لبنان، ط]األوىل[،  بريوت،  العلمية -  الكتب  دار  الناشر:  إبراهيم حسانني، 

1426 هي - 2005 م، ج]10[
تفسري املراغي، أمحد بن مصطفى املراغي (ت: 1371هي(، الناشر: شركة مكتبة 	 

ومطبعة مصطفى الباىب احلليب وأوالده مبصر، ط]األوىل[، 1365 هي - 1946 
م.

تفسري النكت والعيون، أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري 	 
البغدادي، الشهري ابملاوردي (ت: 450هي(، احملقق: السيد ابن عبد املقصود بن 
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عبد الرحيم، الناشر: دار الكتب العلمية - بريوت / لبنان.
تفسري غريب ما يف الصحيحني، حممد بن فتوح بن عبد هللا بن فتوح بن محيد 	 

األزدي امليورقي احَلِميدي أبو عبد هللا بن أيب نصر (املتوىف: 488هي(، احملقق: 
القاهرة – مصر،  السنة -  الناشر: مكتبة  العزيز،  زبيدة حممد سعيد عبد  د. 

ط]األوىل[، 1415هي – 1995م.
تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، عبد الرمحن بن انصر بن عبد هللا 	 

الناشر:  اللويق،  معال  بن  الرمحن  عبد  احملقق:  (املتوىف: 1376هي(،  السعدي 
مؤسسة الرسالة، ط]األوىل[، 1420هي -2000 م. 

جامع البيان يف تويل القرآن، املؤلف: حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب 	 
اآلملي، أبو جعفر الطربي (ت: 310هي(، احملقق: أمحد حممد شاكر، الناشر: 

مؤسسة الرسالة، ط]األوىل[، 1420 هي - 2000 م.
مجهرة اللغة، أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي (ت: 321هي(، احملقق: 	 

رمزي منري بعلبكي، الناشر: دار العلم للماليني – بريوت، ط]األوىل[، 1987م.
والنشر 	  للطباعة  غريب  دار  عبد هللا،  سيد  معتز  والشائعات،  النفسية  احلرب 

والتوزيع- القاهرة 
وزارة 	  موقع  على  منشور  الكتاب  الناشر:  العمر،  سليمان  بن  احلكمة، انصر 

األوقاف السعودية بدون بياانت، برتقيم الشاملة.
الدعاية والشائعات والرأي العام، عبد الرزاق الدليمي، الناشر: اليازوري	 
الشائعات يف عصر املعلومات، مطبوعات أكادمية انيف العربية للعلوم األمنية- 	 

الرايض.
اإلسالمية، 	  الفجر  دار  مكتبة  حجاب،  حممد  مواجهتها،  وطرق  الشائعات 

2007م.
شرح جوامع األخبار، عبد الرمحن بن انصر السعدي (ت: 1376هي(، شرح: 	 
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عبد الكرمي بن عبد هللا بن عبد الرمحن بن محد اخلضري، دروس مفرغة من موقع 
الشيخ اخلضري

الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب 	 
(ت: 393هي(، حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم للماليني – 

بريوت، ط]الرابعة[، 1407 هي  - 1987 م.
صحيح البخاري، حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي، احملقق: حممد 	 

زهري بن انصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية إبضافة 
ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(، ط]األوىل[، 1422هي.

صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري (ت: 261هي(، 	 
احملقق: حممد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

والتوزيع- 	  والنشر  للطباعة  دار غريب  السيد،  والشائعات، حممود  النفس  علم 
القاهرة.

بن 	  بن حسن  خان  الطيب حممد صديق  أبو  القرآن،  مقاصد  يف  البيان  فتح 
بطبعِه  الِقنَّوجي (ت: 1307هي(، عين  البخاري  احلسيين  ابن لطف هللا  علي 
كتبة 

َ
امل الناشر:  األنَصاري،  إبراهيم  بن  َعبد هللا  العلم  له وراجعه: خادم  وقّدم 

العصريَّة للطَباعة والّنْشر، َصيَدا – َبريوت، عام النشر: 1412 هي - 1992 
م، ج]15[.

فتح القدير، حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكاين اليمين (ت: 1250هي(، 	 
الناشر: دار ابن كثري، دار الكلم الطيب - دمشق، بريوت، ط]األوىل[، 1414 

هي. 
موسى 	  بن  أيوب  املؤلف:  اللغوية،  والفروق  املصطلحات  يف  معجم  الكليات 

البقاء احلنفي (ت: 1094هي(، احملقق: عدانن  أبو  القرميي الكفوي،  احلسيين 
درويش - حممد املصري، الناشر: مؤسسة الرسالة – بريوت.
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الدين ابن منظور 	  أبو الفضل، مجال  العرب، حممد بن مكرم بن على،  لسان 
بريوت،  دار صادر –  الناشر:  اإلفريقى (ت: 711هي(،  الرويفعى  األنصاري 

ط]الثالثة[، 1414هي، ج]15[
جملة البحوث اإلسالمية- جملة دورية، الرائسة العامة إلدارات البحوث العلمية 	 

واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، ج]95[.
جملة الرسالة، أصدرها: أمحد حسن الزايت ابشا (ت: 1388هي(، عدد األعداد: 	 

1025 عددا (على مدار 21 عاما(.
بن 	  غالب  بن  احلق  عبد  حممد  أبو  العزيز،  الكتاب  تفسري  يف  الوجيز  احملرر 

عبد الرمحن بن متام بن عطية األندلسي احملاريب (ت: 542هي(، احملقق: عبد 
السالم عبد الشايف حممد، الناشر: دار الكتب العلمية – بريوت، ط]األوىل[، 

1422هي.
املستدرك على الصحيحني، أبو عبد هللا احلاكم حممد بن عبد هللا بن حممد بن 	 

محدويه بن نُعيم بن احلكم الضيب الطهماين النيسابوري املعروف اببن البيع (ت: 
العلمية–  الكتب  دار  الناشر:  عطا،  القادر  عبد  مصطفى  حتقيق:  405هي(، 

بريوت، ط]األوىل[، 1411 – 1990، ج]4[.
معاين القرآن للفراء، أبو زكراي يىي بن زايد بن عبد هللا بن منظور الديلمي الفراء 	 

(ت: 207هي(، احملقق: أمحد يوسف النجايت / حممد علي النجار / عبد الفتاح 
إمساعيل الشليب، الناشر: دار املصرية للتأليف والرتمجة – مصر، ط]األوىل[. 

معاين القرآن وإعرابه، إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج (املتوىف: 	 
311هي(، احملقق: عبد اجلليل عبده شليب، أعده للشاملة/ أبو إبراهيم حسانني، 
الناشر: عامل الكتب – بريوت، ط]األوىل[، 1408 هي - 1988 م، ج]5[.

معاين القرآن، أبو جعفر النحاس أمحد بن حممد (ت: 338هي(، احملقق: حممد 	 
علي الصابوين، الناشر: جامعة أم القرى - مكة املكرمة، ط]األوىل[، 1409هي.
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أبو احلسني 	  الرازي،  القزويين  بن زكرايء  فارس  بن  اللغة، أمحد  مقاييس  معجم 
عام  الفكر،  دار  الناشر:  هارون،  السالم حممد  عبد  احملقق:  (ت: 395هي(، 

النشر: 1399هي - 1979م، ج]6[.
أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن 	  الكبري،  التفسري  أو  الغيب  مفاتيح 

احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (ت: 606هي(، 
الناشر: دار إحياء الرتاث العريب – بريوت، ط]الثالثة[، 1420هي.

القاضي 	  ابن  علي  بن  حممد  والعلوم،  الفنون  اصطالحات  موسوعة كشاف 
حممد حامد بن حمّمد صابر الفاروقي احلنفي التهانوي (ت: بعد 1158هي(، 
تقدمي وإشراف ومراجعة: د. رفيق العجم، حتقيق: د. علي دحروج، نقل النص 
الفارسي إىل العربية: د. عبد هللا اخلالدي، الرتمجة األجنبية: د. جورج زيناين، 
 – انشرون  لبنان  مكتبة  الناشر:  البصري،  التميمي  عويسيان  للشاملة/  أعدَّه 

بريوت، ط]األوىل[ - 1996م، ج]2[.
نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي - ’، عدد من املختصني إبشراف 	 

الشيخ/ صاحل بن عبد هللا بن محيد إمام وخطيب احلرم املكي، الناشر : دار 
الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة، ط]الرابعة[، ج]12[.

من 	  وأحكامه، ومجل  وتفسريه،  القرآن  معاين  علم  النهاية يف  بلوغ  إىل  اهلداية 
فنون علومه، أبو حممد مكي بن أيب طالب مَحّوش بن حممد بن خمتار القيسي 
القريواين مث األندلسي القرطيب املالكي (املتوىف: 437هي(، احملقق: جمموعة رسائل 
جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي - جامعة الشارقة، إبشراف أ. 
د: الشاهد البوشيخي، الناشر: جمموعة حبوث الكتاب والسنة - كلية الشريعة 
والدراسات اإلسالمية - جامعة الشارقة، ط]األوىل[، 1429 هي - 2008 م، 

ج]13[.
 	.http://www.spa.gov.sa :وكالة واس لألنباء السعودية
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من االحنراف الفكري ومواجهته

أ.د: عفاف بنت حسن بن حممد خمتار اهلامشي

أستاذ العقيدة واملذاهب املعاصرة
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املقدمة

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال 
أما بعد : فقد ُعىن  هللا وأن حممداً عبده ورسوله صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  
اإلسالم بتقرير أسس احلياة التعبدية، واالجتماعية، والثقافية واالقتصادية، والسياسية 
وغريها، وأرسى قواعدها، وأبرز دعائمها الراسخة، حبيث تكون حياة األمة اإلسالمية 
حياة مرتابطة متماسكة، تشتمل على مقومات اجملتمع الذي تُرسم له طريق النمو 
والتطور، وتكفل له سبيل األمان واالستقرار، ومتتاز اخلطة اليت قررها اإلسالم لبناء 
اجملتمع املسلم بسعيها حنو سعادة البشر مجيعاً، ألهنا صادرة من اخلالق – جلَّ وعز 
– ومل تقم على شعارات كاذبة أو جتارب قاصرة، أو نداءات مزيفة من وضع األفراد، 
اجملتمع  فإن  وبذلك  البشرية،  احلياة  تتفق مع سنن  مبادئ صادقة  قامت على  بل 
اإلسالمي ينفرد عن غريه من اجملتمعات األخرى بتميزه بنظمه اخلاصة، وتشريعاته 
الفريدة، وروابطه املتينة املرتكزة على رابطة اإلميان ابهلل – تعاىل – ووحدة العقيدة، 
اليت هي أشرف الروابط وأقواها وأوثقها، وال ميكن ألي رابطة أخرى أن حتل حملها، 
أو تدانيها سواًء أكانت رابطة الدم أو النسب أو اجلنس أو اللون، فاملنهج الرابين هو 
الذي جيمع بني القلوب ويؤلف بينها، وتستقيم احلياة ابلثبات عليه، وجتتمع القلوب 
ابمتثاله وطاعته، فتصبح أمة واحدة تزول بينها كل الفروق وترتفع سائر احلواجز، 
يقول هللا – تعاىل –: ﴿ِإنَّ َهِذِه أُمَُّتُكْم أُمًَّة َواِحَدًة َوَأاَن َربُُّكْم فَاْعُبُدوِن﴾ ]األنبياء: 
92[، ولتدعيم هذا املنهج جعل الدين اإلسالمي شعرية احلسبة (األمر ابملعروف 
من  فاحلسبة  العظيم،  املنهج  هذا  توطد  اليت  الشعائر  أهم  من  املنكر(  عن  والنهي 
أعظم وأهم أعمدة قيام الدين اإلسالمي، ومما يؤكد وجوب احلسبة (األمر ابملعروف 
فرد  اجتماعي على كل  التزام  وأنه  اإلسالمية  األمة  أفراد  املنكر( على  والنهي عن 
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مسلم، استحقاق بين إسرائيل اللعنة لعدم قيامهم ابلنهي عن املنكر، وال يستحق 
العبد لعنة هللا إال إذا ترك أمراً واجباً عليه أداؤه، يقول هللا – تعاىل – [لُِعَن الَِّذيَن 
وََكانُوا  َعَصْوا  مبَا  َذِلَك  َمْرمَيَ  اْبِن  َوِعيَسى  َداُووَد  ِلَساِن  َعَلى  ِإْسرَائِيَل  َبيِن  ِمْن  َكَفُروا 
ييَْعَتُدوَن * َكانُوا اَل ييَتيََناَهْوَن َعْن ُمْنَكٍر فيََعُلوُه لَِبْئَس َما َكانُوا ييَْفَعُلوَن] ]املائدة: 78 
– 79[ ومما يؤكد أيضاً الوجوب مشول اهلالك لكل من مل يؤد حق اإلسالم واجملتمع 
 :يف التقومي واإلصالح والضرب على يد العابثني املفسدين املنحرفني قول الرسول
(مثل القائم يف حدود هللا والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم 
أعالها، وبعضهم أسفلها وكان الذين يف أسفلها إذا استقوا من املاء مروا على من 
فوقهم فقالوا: لو أان خرقنا يف نصيبنا خرقاً ومل نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا 
هلكوا مجيعاً، وإن أخذوا على أيديهم جنوا وجنوا مجيعا((1(، وهلذا فإن صالح الدنيا 
أثر فعال يف حتقيق  له من  ملا  العظيم (احلسبة(  الركن  إقامة هذا  والدين يستوجب 
على  اجملتمع  تعاون  فإذا  والسلوكي،  الفكري  االحنراف  مظاهر  من  لألمة  احلصانة 
حتقيق احلسبة حوصرت األفكار الرديئة اهلدامة، واألعمال الفاسدة، كما أن القيام 
هبذا األمر يقق الوظيفة الدفاعية والعالجية لكل ما يتعرض له اجملتمع من احنرافات 
ويعمل  املنحرف،  والفكر  واألذى  الشر  أرابب  على  ابألخذ  رذائل،  أو  جرائم  أو 
على توفري السكينة للبالد والعباد، مع كفالة التقدم والتحسني يف أمور الدين والدنيا 
لصاحل اجلماعة، ومن هنا جاءت أمهية هذا املوضوع: (دور احلسبة يف وقاية اجملتمع 

من االحنراف الفكري ومواجهته( وابهلل التوفيق.

1  البخاري كتاب الشركة – ابب هل يُقرع يف القسمة (5/ 94(. 
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أسباب اختيار املوضوع:

انتساب بعضهم  انتشار واسع مع  السليم  الفكر  للغالة واخلارجني عن  ملا كان 
ألهل السنة واجلماعة حتتم على الباحثني دراسة أفكارهم جتلية للحق وإظهاراً له.

بيان خطورة االحنراف الفكري.

اختالط منهج احلق ابلباطل لدى املنحرفني فكرايً.

وقوع االحنراف عند كثري من الناس يف ابب االعتقاد وتثرهم ابملناهج املتشددة.

إبراز دور احلسبة يف القضاء على الفكر املنحرف وتوجهاته.

أهداف البحث:

التعرف على الغالة أصحاب الفكر املنحرف اخلارجني عن اجلماعة.

اإلسهام يف عالج الفكر املنحرف بطريق احلسبة املنضبطة بضوابط الشريعة.

منهج البحث: 

اتبعت يف إعداد هذا البحث املنهج اآليت:

االعتماد بعد التوكل على هللا – تعاىل– على املنهج االستقرائي قدر االستطاعة 
يف مجع املادة العلمية مع املنهج املوضوعي ملالئمته ملفردات البحث.

إذ  منهما،  بتخرجيه  اكتفيت  أحدمها  يف  أو  الصحيحني  يف  احلديث  إذا كان 
املقصود معرفة صحته، أما إذا كان يف غريمها فقد أذكر أكثر من مصدر.

عزو اآلايت القرآنية إىل مواضعها.
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على  احلديث  رقم  أو  والصفحة،  واجلزء  والباب  ابلكتاب  يكون  احلديث  عزو 
حسب املصدر املنقول منه.

القيام بشرح األلفاظ الغريبة.

عند تغيري الطبعة املعتمدة أشري إىل ذلك يف احلاشية. 

ذكر بياانت املصدر أو املرجع كاملة يف فهرس املصادر واملراجع (اسم الكتاب – 
اسم احملقق أو املصحح أو املعلق أو املقدم إن وجد – دار النشر– بلد النشر– رقم 

الطبعة– اتريخ الطبعة( وإذا مل توجد مجيع هذه املعلومات فاالكتفاء مبا وجد.
تذييل البحث بفهرس املصادر واملراجع واملوضوعات.

خطة البحث:

يتوي البحث على متهيد ومخسة مطالب:
احلسبة يف  أمهية  الفكري –  االحنراف  احلسبة –  تعريف  على  التمهيد ويتوي 

الدين اإلسالمي وأثرها يف نشر الفكر املستنري.
املبحث األول: اعتماد مراتب االحتساب وأثرها يف القضاء على الفكر املنحرف.

املبحث الثاين: أشكال االجتاهات الفكرية املنحرفة الوافدة.
املبحث الثالث: أهداف ووسائل االجتاهات الفكرية املنحرفة.

املبحث الرابع: األسباب الرئيسية لالحنراف الفكري.
املبحث اخلامس: وقاية اجملتمع من االحنراف الفكري.

اخلامتة وفيها أهم النتائج والتوصيات، مث فهرس املصادر واملوضوعات.
الفكري – أمهية احلسبة يف  التمهيد: يتوي على تعريف احلسبة – االحنراف 

الدين اإلسالمي:
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أوالاً: تعريف احلسبة: 

واحلساب،  العدد  معىن  على  تدل  اللغة:  يف  احلسبة  اللغة:  يف  احلسبة  تعريف 
عليه،  أنكره  األمر:  فالن  على  واحتسب  به،  اكتفى  إذا  بكذا  احتسب  ويُقال: 
واالسم  الفعل (حسب(  من  مشتقة  لديه، وهي  ادخره  على هللا  األجر  واحتسب 
واالختيار،  األجر،  طلب  تدور حول  اللغة  يف  فاحلسبة  واالحتساب،  احلسبة  منه 

واإلنكار، والظن، واالعتداد واالكتفاء(1(. 

احلسبة يف االصطالح: احلسبة عند الفقهاء: أمر مبعروف إذا ظهر تركه وهني عن 
املنكر إذا ظهر فعله(2(. 

اثنيااً: تعريف االحنراف الفكري: 

وعن  الصواب  جادة  عن  واخلروج  واالعوجاج  االضطراب  اللغة:  يف  االحنراف 
املألوف، وامليل عن االستواء، واالنصراف، وامليل عن االعتدال(3(. 

االحنراف اصطالحاً: هو انتهاك للتوقعات واملعايري االجتماعية، ويُعرَّف االحنراف 
من الناحية القانونية كل من خيالف القانون، ويُعترب االحنراف من الناحية اإلسالمية: 
ترك االستقامة، وميكن القول إن الشخص املنحرف أو اجلماعة املنحرفة هي كل من 

يفعل ما هنى هللا عنه ويرتك ما أمر هللا به(4(.

تعريف الفكر يف اللغة: أعمال اخلاطر يف الشيء، والتأمل، وإعمال العقل وترتيب 
بعض ما يُعلم ليصل به إىل جمهول، والتفكري إعمال العقل يف مشكلة للتوصل إىل 
أو  املعاين،  بطلب  والتدبر  ابلنظر  القلب  وتردد  والرؤية،  النظر  معانيه  ومن  حلها، 

1  لسان العرب (1/ 314(، القاموس احمليط للفريوز آابدي (56(، املصباح املنري (52(. 
2  األحكام السلطانية للماوردي (299(، األحكام السلطانية أليب يعلي الفراء (284(. 

3  لسان العرب (3/ 127 – 131(، معجم اللغة املعاصرة (20 – 25(.
4  مفهوم االحنراف الفكري أسبابه ومظاهره على اجملتمع – حسن حممد علي – (17 – 19(.
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إىل  يتوصل هبا  الذهن  أمور يف  ترتيب  أو  للتأدية إىل جمهول،  أمور معلومة  ترتيب 
مطلوب فيكون علماً أو ظنًا(1(.  

الفكر يف االصطالح: ُعرَّف الفكر يف االصطالح بعدد من التعاريف منها: 

إن الفكر هو صفة العقل اإلنساين ومسرح نشاطه الذهين وعطاؤه الفكري فيما 
يعرض له من قضااي الوجود واحلياة(2(. 

إن الفكر هو مادة الثقافة وماهيتها، أو هو أداؤمها والشي الذي تقوم به وتتكون، 
والثقافة من انحية أخرى هي: مثرة للفكر يف اجملال النظري، وقد يُطلق كل منهما 

على اآلخر(3(. 

أو روحاً  إنه اسم لعملية ترد القوى العاقلة املفكرة يف اإلنسان سواًء أكان قلباً 
أو ذهناً ابلنظر والتدبر لطلب املعاين اجملهولة من األمور املعلومة، أو الوصول إىل 

األحكام أو النسب بني األشياء(4(.

االحنراف الفكري اصطالحااً: 

األفراد واجلماعات  تستهدف  األوىل  اجتاهات وسلوكيات عدوانية ابلدرجة  هو 
واجملتمعات(5(. 

هو فكر يؤدي إىل جرائم عنف تقع على اإلنسان أبفعال تتصف ابلشدة والقسوة 
بغية إحلاق األذى بنفسه أو مباله أو ذويه(6(. 

1  لسان العرب (5/ 65(، الصحاح (2/ 783(، املعجم الوسيط (724(، حميط احمليط (699(.
2  املعجم الفلسفي لصليبيا (154 – 155(. 

3  االجتاهات الفكرية املعاصرة وموقف اإلسالم منها (11(، مقدمات يف الثقافة اإلسالمية للقوسي (21(.
4  األزمة الفكرية املعاصرة للعلواين (27(.

5  الفكر املنحرف وخطره على أمن اجملتمع – د: فواز الدخيل (24(.
6  اإلجرام املعاصر – د: عيد (45(.
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هو فكر يؤدي إىل أفعال تقرتن ابعتداء على اإلنسان أو على ممتلكاته لغاايت 
متعددة منها احلصول على املال أو االنتقام أو حتقيق أغراض سياسية(1(. 

ومجيع هذه التعاريف مقبولة حيث إن كل تعريف عرَّف الفكر املنحرف من زاوية 
معينة.

ويتصف مفهوم االحنراف الفكري أبنه مفهوم نسيب متغري، فما يُعد احنرافاً فكرايً 
يف جمتمع ما، ال يعد كذلك يف جمتمع آخر، وذلك الختالف القيم واملعايري الدينية 
واالجتماعية والثقافية لدى كل جمتمع، وكل جمتمع يرى االحنراف الفكري هو ذلك 
النوع من الفكر الذي خيالف القيم الروحية واالخالقية واحلضارية للمجتمع، وخيالف 
ضمريهم االجتماعي، وأهم من ذلك كله هو ذلك النوع من الفكر الذي خيالف 
الشرع واملنطق والتفكري السليم ويتصرف تصرفات غري أخالقية، وتسعى إىل ضرب 

وتفكيك وحدة كيان اجملتمع(2(. 

اثلثااً: أمهية احلسبة يف الدين اإلسالمي:

إن احلسبة يف الدعوة اإلسالمية هلا مكانة مميزة حيث دل على طلبها القرآن الكرمي 
والسنة النبوية املطهرة، فكل آية وردت يف األمر ابملعروف والنهي عن املنكر هي دليل 
على مشروعية احلسبة وطلب الشرع هلا، والواقع أن القرآن الكرمي دل على طلب 
للمؤمنني وسبباً  احلسبة أبساليب متنوعة فطوراً أيمر هبا، واترة جيعلها وصفاً الزماً 
خلريية األمة وأن الغاية من التمكني يف األرض والظفر ابلسلطان واحلكم هو األمر 
ابملعروف والنهي عن املنكر، وأن ترك ذلك سبب الستحقاق اللعنة، يقول هللا – 
نُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإىَل اخلَْرْيِ َوأَيُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َوييَنيَْهْوَن َعِن اْلُمنَكِر  تعاىل –: ﴿َوْلَتُكن مِّ
َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن﴾ ]آل عمران: 104[ ﴿َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بيَْعُضُهْم أَْولَِياء 

1  انظر املصدر السابق.
2  االحنراف الفكري مفهومه وأسبابه وعالجه لعابدين (20 – 21(.
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اْلُمنَكِر﴾]التوبة: 71[ ﴿الَِّذيَن ِإن مَّكَّنَّاُهْم  َوييَنيَْهْوَن َعِن  اِبْلَمْعُروِف  أَيُْمُروَن  بيَْعٍض 
اْلُمنَكر﴾]احلج:  َونيََهْوا َعِن  اِبْلَمْعُروِف  َوأََمُروا  الزََّكاَة  َوآتيَُوا  أَقَاُموا الصَّالَة  اأَلْرِض  يف 
41[ ﴿لُِعَن الَِّذيَن َكَفُرواْ ِمن َبيِن ِإْسرَائِيَل َعَلى ِلَساِن َداُووَد َوِعيَسى اْبِن َمْرمَيَ َذِلَك 
مبَا َعَصوا وََّكانُواْ ييَْعَتُدوَن * َكانُواْ اَل ييَتيََناَهْوَن َعن مُّنَكٍر فيََعُلوُه لَِبْئَس َما َكانُواْ ييَْفَعُلوَن﴾ 
]املائدة: 78 – 79[، والسنة النبوية دلت على مشروعية احلسبة وطلب الشرع هلا، 
فمن ذلك قوله  : (من رأى منكم منكراً فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه فإن 
املنكر  فبقلبه وذلك أضعف اإلميان((1(، (لتأمرن ابملعروف ولتنهون عن  مل يستطع 
وللحسبة  هلم((2(،  يستجاب  فال  خياركم  يدعو  مث  عليكم شراركم  ليسلطن هللا  أو 
مكانة عظيمة جداً يف اإلسالم، ألهنا أمر مبعروف وهني عن منكر، وهذا من أخص 
خصائص الرسول  يقول هللا تعاىل:﴿أَيُْمُرُهم اِبْلَمْعُروِف َوييَنيَْهاُهْم َعِن اْلُمنَكِر﴾ 
]األعراف: 157[، وقد وصف هللا  عزوجل  األمة اإلسالمية مبا وصف به رسوهلا 
حىت تقوم من بعده مبا قام به  يقول هللا تعاىل:﴿َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بيَْعُضُهْم 
أَْولَِياء بيَْعٍض أَيُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َوييَنيَْهْوَن َعِن اْلُمنَكِر﴾]التوبة: 71[ فاألمر ابملعروف 
والنهي عن املنكر من األصول العظيمة لإلسالم، وحكمة مشروعيتها ظاهرة ألن 
تبليغ الدعوة اإلسالمية بميع معانيها يندرج حتت مفهوم األمر ابملعروف والنهي عن 
املنكر، كما أن من حكمة مشروعيتها توقي العذاب واستنزال رمحة هللا، وبيان ذلك 
أن املعاصي سبب املصائب وما ينزل على الناس من عذاب التأديب أو االنتقام أو 
فَِبَما  َأَصاَبُكم مِّن مُِّصيَبٍة  االستئصال وهبذا جرت سنة هللا، يقول هللا تعاىل:﴿َوَما 
والفسوق  الكفر  وإذا كان   ،]30 ﴾]الشورى:  َعن َكِثرٍي  َوييَْعُفو  أَْيِديُكْم  َكَسَبْت 
والعصيان سبباً للمصائب واهلالك فقد يذنب الرجل أو الطائفة ويسكت اآلخرون 
 :فال أيمرون وال ينهون فيكون ذلك من ذنوهبم فتصيبهم املصائب، يقول الرسول

1  مسلم كتاب اإلميان – ابب وجوب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر (2/ 22 – 25(.
2  أمحد يف مسنده – مسند أيب بكر (1/ 178(، والبزار يف مسنده – ابب مسند أيب محزة – أنس بن مالك (15/ 

163(، والرتمذي يف سننه برقم (2169( وقال حديث حسن.
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بعذاب منه((1(، وهبذا  يعمهم  فلم يغريوه أوشك هللا أن  املنكر  إذا رأوا  الناس  (إن 
يتضح أن صالح الدنيا والدين يستوجب إقامة هذه الشعرية ملا هلا من أثر فعال يف 
حتقيق احلصانة للمجتمع من مظاهر االحنراف الفكري والسلوكي، فإذا تعاون اجملتمع 
على حتقيق احلسبة حوصرت األفكار الرديئة واألعمال الفاسدة(2(، كما أن تطبيق 
احلسبة يؤدي على قيام جمتمع آمن مطمئن فيتكافل، فحيث وجدت وقامت احلسبة 
فإن ذلك يعين تطبيق العقوابت الشرعية على كل من ارتكب منكراً، األمر الذي 
يؤمَّن اجملتمع من اجلرمية وشرورها، كما أهنا تردع كل من تسول له نفسه اإلقدام على 
ما خيل ابألمن وبذلك يتمكن اجملتمع من صد كل منحرف عن الطريق املستقيم أو 
زائغ عن احلق، أو خارج عن اخللق احلسن، وحىت ال يتسع هذا االحنراف، ويزداد 
ذلك الزيغ أوجب هللا – تعاىل – على املسلمني أن يتعاونوا أفراداً ومجاعات على 
منع الفساد من أن يُنشر عن طريق احلسبة واالهتمام هبا، فجاءت النصوص النقلية 

حتث املسلمني عليها، وجتعل ذلك وظيفة لألمة وواجباً عليها(3(.  

وهبا تبقى معتقدات املسلمني مصانة من كل ما من شأنه أن يُدخل عليها من 
البدع واالحنرافات واألفكار املنحرفة(4(.

املبحث األول: اعتماد مراتب االحتساب وأثرها يف القضاء على الفكر املنحرف:

وهي التعريف، مث الوعظ مث التعنيف مث ابستعمال اليد مث التهديد مث الضرب(5( 
، حيث إن من األمور اليت ينبغي أن يراعيها احملتسب عند ابتدائه، أن يكون على 
يقني أبن ما يقوم به سيأيت بنتيجة مثمرة وطيبة، يتحقق فيها إبذن هللا    – تعاىل 
ابن أيب شيبة (15/ 174 – 175(، وابن ماجة رقم (4005(، واملروزي يف مسند أيب بكر (88(، وأبو يعلى    1

(132(، وابن حبان (304(. 
2  مشكلة الغلو يف الدين يف العصر احلاضر للويق (3/ 968(.

3  األمر ابملعروف والنهي عن املنكر للمسعود (2/ 253(. 
4  األمر ابملعروف والنهي عن املنكر البن تيمية (245(.

5  فقه الدعوة يف إنكار املنكر (67- 74( ، وإحياء علوم الدين (7/ 1226 - 1233( 
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األنبياء والرسل – عليهم  يقتفي ويتبع هدي  املدعوين وتقبلهم، وبذلك  – طاعة 
الصالة والسالم – وهذا ما حدث مع النيب  مع وفد ثقيف، إذ أهنم قدموا عليه 
يف سنة 9 هجرية، ودعاهم أول ما دعاهم إىل التوحيد فأعلنوا إسالمهم مث اشرتطوا 
عليه أن يدع هلم الالت ثالث سنني، فأىب عليهم أن يدعها، وأىب إال أن يبعث معهم 
أاب سفيان بن حرب، واملغرية بن شعبة ليهدماها، وسألوه مع ذلك أال يصلوا، وأال 
يكسروا أصنامهم أبيديهم، فقال: أما كسر أصنامكم أبيديكم فسنعفيكم من ذلك، 
  وأما الصالة فال خري يف دين ال صالة فيه، فقالوا: سنؤتيكها(1( مث قال الرسول
ألصحابه: (سيتصدقون وجياهدون إذا أسلموا((2( فإتباع الرسول  هلذا األسلوب 
الدعوي احلكيم معهم حتقق وعد هللا الذي جاء على لسان رسوله  حني كان على 
به وقال ألصحابه (سيتصدقون وجياهدون( وقد كان هلذا األسلوب احلكيم  يقني 
الذي اتبعه الرسول  األثر األكرب يف ختليص العرب من أرجاسهم، وتطهريهم منها 
وهم ال يشعرون أبدىن عنت أو حرج، وال أدل على ذلك من التدرج يف حترمي اخلمر 
ما إن جاء املنادي واندى (أال إن اخلمر حرمت( حىت استجاب له املؤمنون مجيعا(3(، 
تقول عائشة – رضي هللا عنها –: (إن أول ما نزل منه – أي القران – سورة من 
املفصل فيها ذكر اجلنة والنار، حىت إذا اثب الناس إىل اإلسالم نزل احلالل واحلرام، 
ولو نزل أول شيء ال تشربوا اخلمر، لقالوا: ال ندع اخلمر أبداً((4( فتكليف املدعوين 
بكل ما يريده هللا – تعاىل – دفعة واحدة قد يكون أمر فوق الطاقة، وال بد من تعدد 
الوسائل واألساليب، فينبغي على احملتسب وهو يقتفي أثر األنبياء والرسل – عليهم 
الصالة والسالم – أن يتدرج مع املدعوين عند دعوهتم درجات تغري املنكر والنهي 
عنه حىت ال يضيع جهده ُسدى، وله يف ذلك أسوة حسنة إببراهيم  فقد أنكر 

1  الطبقات الكربى (1/ 313 -314( 
2  أبو داود كتاب اخلراج واإلمارة - ابب ما جاء يف خرب الطائف (343( برقم (3025( وقال األلباين: صحيح يف 

صحيح وضعيف سنن أيب داود (7/ 25( 
3  احلكمة واملوعظة احلسنة وأثرمها يف الدعوة إىل هللا (233( 

4  البخاري كتاب فضائل القرآن – ابب تليف القرآن (9/ 39(.
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على قومه أواًل عبادهتم األصنام بلسانه، وملا مل جيد معهم ذلك قام بتغيريه بيده، يقول 
هللا – تعاىل –: ﴿َواَتللَِّ أَلَِكيَدنَّ َأْصَناَمُكم بيَْعَد َأن تيَُولُّوا ُمْدِبرِيَن﴾ ]األنبياء: 57[ 
فأخربهم أبنه سينتقل من احملاجة ابللسان إىل تغيري املنكر ابلفعل ثقة ابهلل – تعاىل 
– ومحاية على دينه(1(، وقد دلنا النيب  على ذلك فقال: (من رأى منكم منكرا 
فليغريه بيده، فمن مل يستطع فبلسانه، فمن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان(
(2( فأخرب النيب  أن إنكار املنكر على هذه الوجوه الثالثة على حسب اإلمكان، 

ودل على أنه إذ مل يستطع تغيريه بيده فعليه تغيريه بلسانه، مث إن مل يكن ذلك فليس 
عليه أكثر من إنكاره بقلبه، فقد صرح احلديث الشريف بدرجات تغيري املنكر فبدأ 
أبقوى درجات التغيري له مث ابألدىن، فال تعارض بني مالحظة درجات التغيري، وبني 
اعتماد مراتبه مرتبة مرتبة، فعلى الناصح أو الداعية أو احملتسب عند قيامه بدرجة من 
درجات التغيري أن يالحظ ترتيب املراتب، وإن جتاوز هذه املراتب يُعد خروجاً عن 
احلكمة يف الدعوة(3( يقول هللا تعاىل: ﴿الَّاليت خَتَاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ َفِعظُوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ 
يف اْلَمَضاِجِع َواْضرِبُوُهنَّ﴾ ]النساء: 34[ فقد أشارت اآلية الكرمية إىل مراتب الدعوة 
والنصيحة وتغيري املنكر، ولذلك فإن استخدام الشدة يف الدعوة يف بعض األحوال 
يكون بعد النظر والتدبر فيما يرتتب عليه، فإن تكد لدى احملتسب حدوث منكر 
أعظم من املنكر الذي أراد إزالته أو ترك معروف أهم منه بسبب دعوته ابلشدة فليس 
له أن يلجأ إليها(4( وليس معىن ذلك ختلي احملتسب عن الشدة أن يكون مداهناً، 
حيث يلقى الفاسق املعلن بفسقه فال ينكر عليه ولو بقلبه، أو يرى منكراً ويقدر على 
دفعه فال يدفعه حفظاً جلانب مرتكبه، أو جانب غريه، أو لقلة مباالة يف الدين، أو 
نفاق ورايء فيه، أو يرتك بعض ما هو عليه من أمر الدين مما ال يرضاه مصانعة هلم، 

1  فتح القدير (3/ 413(
2  مسلم كتاب اإلميان - ابب بيان كون النهي عن املنكر من اإلميان (2/ 21(

3  انظر كتاب احلسبة يف اإلسالم 
4  من صفات الداعية اللني والرفق (59(
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بل املقصود من الرفق واللني أن تكون دعوته خالية من العنف، واخلشونة، والقسوة، 
والشدة، واجلفاء، وإذا اضطر إىل استخدام الغلظة والشدة فبحكمة ويف موضعها 
الدوافع واألسباب  البحث عن  املناسب وعلى احملتسب  املناسب(1(، ويف موضعها 
ملالحقتها يف اختيار أسلوب املعاجلة حيث إن أسلوب معاجلة اجلاهل ختتلف عن 
أسلوب معاجلة العدو املتعصب، وهذا االختالف يقتضي تشخيص احملتسب لكل 
حالة على حدة، وهذا ما فعله األنبياء والرسل –عليهم الصالة والسالم – فكانوا 
يراعون أحوال املدعوين يف اختيارهم للموضوعات اليت خاطبوا هبا أقوامهم مبا يناسب 
فكرهم، ولذا فإنه ينبغي للدعاة وللناصحني وللمحتسبني ولكل مرب ومصلح أن 
يراعي املوضوعات اليت يتحدث عنها مع الناس، فيعاجل ما تكون احلاجة إليه، أمس 
من غريه، وينبغي للمحتسبني أيضاً يف اتباعهم هلذا األسلوب احلكيم االبتعاد عن 
أذهاهنم إىل  يفتح  املدعوين، حىت ال  بيئة  أمور وموضوعات غري موجودة يف  إاثرة 
أشياء مل يكونوا يعرفوهنا من قبل، وينبغي عليهم أيضاً أن يكونوا مدركني ملكوانت 
العقدية والفكرية، وهل هو مكون من املسلمني العصاة، أو من املسلمني  اجملتمع 
وإذا كانوا  أهل كتاب،  من  اجملتمع  وهل  واخلرافات،  البدع  فيهم  انتشرت  الذين 
كذلك هل هم من اليهود أم من النصارى؟ وهل اجملتمع الذي يدعوه من امللحدين 
واملاديني والدهريني أم من املشركني؟ فإذا عرف الداعية أو احملتسب ذلك فعليه أن 
يعرف ماذا يقدم معهم؟ وماذا يؤخر؟(2( وما القضااي اليت يعطيها أمهية وأولوية قبل 
غريها، وما األفكار اليت يطرحها ويبدأ هبا، ومن األمور اليت ينبغي أيضاً التنبيه هلا يف 
هذا اجلانب أن يدرك احملتسب أن لكل مقال مقااًل، ولكل مجاعة لساانً، فاحلديث 
إىل العلماء غري احلديث إىل األغبياء، واحلديث إىل العامة، غري احلديث إىل علية 
املثقفني، والكالم يف حاالت األمن خيتلف  الناس، وخطاب األميني غري خطاب 

1  معامل التنزيل (4/ 377(، والتفسري الكبري(3/ 83(، وعمدة القارئ (22/ 171( 
2  احلكمة يف الدعوة إىل هللا (336 – 337(
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الظروف  واختالف  األحوال  تقلبات  على  ذلك  ويقاس  اخلوف،  حاالت  يف  عنه 
بني غىن وفقر وصحة ومرض، يقول هللا تعاىل: ﴿فيَُقوال َلُه قيَْوال لَّيًِّنا لََّعلَُّه ييََتذَكَُّر أَْو 
خَيَْشى﴾]طه: 44[ فأمر هللا تعاىل موسى وهارون – عليهما الصالة والسالم – أن 
يداراي ويرفقا بفرعون عند دعوته.  وقد اتبع النيب  هذا األسلوب احلكيم يف تعامله 
مع الناس ومنهم املنافقني، تقول عائشة – رضي هللا عنها –: (إن رجاًل استأذن على 
النيب  فلما رآه قال: بئس أخو العشرية، وبئس ابن العشرية، فلما جلس تطلق 
النيب  يف وجهه وانبسط إليه، فلما انطلق الرجل، قالت له عائشة: اي رسول هللا، 
حني رأيت الرجل قلت له كذا وكذا، مث تطلقت يف وجهه وانبسطت إليه، فقال: اي 
عائشة مىت عهدتين فحاشاً؟ إن شر الناس عند هللا منزلة يوم القيامة من تركه الناس 
اتقاء شره((1( وقد نبه رسول هللا  على ذلك حني بعث معاذ بن جبل – رضي هللا 
عنه – إىل اليمن داعياً هلم إىل اإلميان ابهلل ورسوله، فعَّرفه طبيعة أهلها وزوده بعبارة 
تعينه على فهم بيئتهم وتوضح أحواهلم وظروفهم االجتماعية فقال له : ( إنك 
ستأيت قوماً أهل كتاب((2( يقول ابن حجر – يرمحه هللا –: (هي كالتوطئة لتتجمع 
مهته عليها لكون أهل الكتاب أهل علم يف اجلملة، فال تكون العناية يف خماطبتهم 
كمخاطبة اجلهال من عبدة األواثن((3( ولذا يقول هللا تعاىل: ﴿ادُْع ِإىَل َسِبيِل َربَِّك 
اِبحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة احلََْسَنِة َوَجاِدهْلُم اِبلَّيِت ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم مبَن َضلَّ َعن 
  َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم اِبْلُمْهَتِديَن﴾ ]النحل: 125[ فاآلية الكرمية فيها أمر للرسول
ابلقيام ابلدعوة إبحدى الطرق الثالثة، وهي احلكمة، واملوعظة احلسنة، واجملادلة ابليت 
هي أحسن فتتنوع طرق الدعوة حبسب طبائع الناس، الذين لكل صنف منهم طريقة 
تناسبه، يقول ابن القيم – يرمحه هللا –: (جعل هللا سبحانه مراتب الدعوة حسب 

1  البخاري كتاب األدب – ابب مل يكن النيب  فاحشاً وال متفحشاً (10/ 371(، ومسلم كتاب الرب والصلة – ابب 
مدارة من يتقي فحشه (144/16( 

2  البخاري كتاب الزكاة – ابب أخذ الصدقة من األغنياء وترد إىل الفقراء حيث كانوا (3/ 358(، ومسلم كتاب اإلميان 
– ابب الدعاء إىل الشهادتني (1/ 196( 

3  فتح الباري (3/ 358(
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بطريقة  يُدعى  أيابه،  وال  احلق  يعاند  ال  الذي  الذكي  فاملستجيب  اخللق،  مراتب 
احلكمة، والقابل الذي عنده نوع غفلة وتخر، يُدعى ابملوعظة احلسنة وهي األمر 
والنهي املقرون ابلرتغيب والرتهيب، واملعاند اجلاهل جيادل ابليت هي أحسن(1( فعلى 
احملتسب أن يكون حكيما يف دعوته للناس، أبن يعرف طبيعة املدعو، حىت ميكنه 

استخدام األسلوب األمثل والطريقة املناسبة له، وحىت تكون دعوته على بصرية. 

املبحث الثاين: أشكال االجتاهات الفكرية املنحرفة:

اإلسالمي  للعامل  مضادة  الفكرية كقوة  االجتاهات  أسلوب  الغرب  اصطنع  لقد 
متهيداً للسيطرة الفكرية ومن مث السيطرة على أشكال احلياة املختلفة – خاصة بعد 
فشلهم يف احلروب الصليبية مع املسلمني – ولقد تعددت تلك االجتاهات املعادية، 
يكون  قد  بعضها  إن  األشكال، حيث  هذه  معه حصر كل  يصعب  الذي  األمر 
خفياً، حىت تلك االجتاهات الفكرية الوافدة ذات التيارات السلبية املعادية لإلسالم 
أهم  لكثرهتا، ومن  نظراً  هبا  اإلحاطة  الصعوبة  فإنه من  للعيان،  الظاهرة  واملسلمني 
أشكال التيارات الفكرية الوافدة: االستشراق – التنصري – املاسونية – العلمانية – 

التغريب – الشيوعية االشرتاكية وغريها كثري:
أوالاً: االستشراق: عندما أخفقت احلمالت الصليبية عسكرايً حبث الغرب يف 
األسباب اليت حالت دون حتقيق أهدافهم يف السيطرة على العامل اإلسالمي، فوجدوا 
يف الفكر أداهتم يف حماولة لتدمري وتشويه الدين اإلسالمي حىت تتحقق أهدافهم، 
ولذلك أسس الغرب املعاهد والكليات اليت ُتدرَّس اللغة العربية والثقافية اإلسالمية، 
الثامن عشر الذي استوىل فيه  واستمروا على ذلك عدة قرون، إىل أن جاء القرن 
من  النفيسة  املخطوطات  من  واشرتوا كثرياً  اإلسالمية،  املعارف  على مجيع  الغرب 

1  التفسري القيم (344(، والتفسري الكبري (20/ 138 – 139(، وجمموع الفتاوى (19/ 164(، وإرشاد العقل السليم 
إىل مزااي القران الكرمي (5/ 151(.
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جهلة املسلمني، وسرقوا كثرياً من املكتبات(1(، ومل تكن حماوالت املستشرقني فردية 
بل لقد دخلت الفاتيكان بكل ثقلها من النيل من اإلسالم عن طريق االستشراق، 
اللغة  لتعلم  املسلمني  بالد  إىل  املنصَّرين  مع  رجاهلا  بعض  ترسل  أن  على  فعملت 

العربية، وأنشأت معاهد عربية ملساعدة هذه احلركة(2(. 

الداللة االصطالحية واللغوية لالستشراق: 

العرب: شرق  اللغة: مأخوذ من كلمة شرق، ويف لسان  تعريف االستشراق يف 
أي: طلعت، واسم املوضع: املشرق، وقد جاء يف  وشرقت الشمس شروقاً وشرقاً 
بعض املصادر اللغوية احلديثة: استشرق: أي طلب الشرق أو طلب علوم الشرق 

ولغاهتم، ويُقال ملن يُعىن بذلك من علماء اإلفرجنة(3(. 

 )Orient) وتيت الكلمة يف اللغات الغربية ابلداللة ذاهتا إذ يف الالتينية تعين كلمة
أي: يتعلم أو يبحث عن شيء ما، وابلفرنسية تعين (Orienter( أي: وجَّه أو 
هدى، أو أرشد، وابإلجنليزية (Orientation و Orientate( يعين توجيه 
احلواس حنو اجتاه أو عالقة ما يف جمال األخالق أو االجتماع أو الفكر، أو األدب 
حنو اهتمامات شخصية يف اجملال الفكري أو الروحي، ومن ذلك أن السنة األوىل 
األملانية  ويف   ،)Orientation) اإلعدادية  السنة  ُتسمى  اجلامعات  بعض  يف 
(Sichorienttiern( يعين: جيمع معلومات (معرفة( عن شيء ما(4(، فاملعىن 
واهلداية،  والتوجيه،  والبحث،  والتعليم،  العلم،  الطلوع وطلب  يدور حول:  اللغوي 

واإلرشاد، واالهتمام.

1  ثقافة املسلم بني األصالة والتحدايت إلبراهيم (164(. 
2  الثقافة اإلسالمية بني الغزو واالستقراء (76(.

3  لسان العرب (2/ 341(، املعجم الوسيط (482(، معجم منت اللغة لرضا (3/ 311(، الدراسات العربية واإلسالمية 
يف اجلامعات األملانية لبارت (11(. 

4  الدراسات العربية واإلسالمية يف اجلامعات األملانية (11 – 12(. 
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تعريف االستشراق يف االصطالح: ُعرف االستشراق بتعاريف كثرية منها: 

االستشراق نوع من اإلسقاط الغريب على الشرق وإرادة حكم الغرب للشرق.

هو دراسات (أكادميية( يقوم هبا غربيون كافرون من أهل الكتاب بوجه خاص 
واترخياً  وحضارة،  وثقافة،  وشريعة،  عقيدة،  اجلوانب  شىت  من  واملسلمني  لإلسالم 
ونظماً، وثورات، وإمكاانت هبدف تشويه اإلسالم وحماولة تشكيك املسلمني فيه، 
بدراسات  التبعية  تربير هذه  عليهم، وحماولة  للغرب  التبعية  عنه، وفرض  وتضليلهم 
ونظرايت تدعي العلمية واملوضوعية، وتزعم التفوق العنصري والثقايف للغرب املسيحي 

على الشرق اإلسالمي(1(. 

االستشراق وحماربة الدين اإلسالمي: لقد وجدت النصرانية سبيلها إىل اجلزيرة 
العربية قبل ظهور اإلسالم عن طريق الرهبان والتجار الذين أحسنوا التنصري بعقيدهتم 
يف هذه البقاع، وعاشوا مع البدو وشاركوهم يف سكن اخليام حىت أطلق عليهم (أساقفة 
اخليام( فتنصَّرت عدد من القبائل العربية كتغلب، وسليم، وغسان ووصلت النصرانية 
إىل جنران أبعايل اليمن كما يروي اإلمام الطربي – يرمحه هللا – يف كتابه اتريخ الرسل 
الدين  تشويه  عملية  على  املستشرقون  ركز  وانتشر  اإلسالم  ظهر  وعندما  وامللوك، 
القرآن  بدراسات عديدة وأاثروا حوهلا قضااي شائكة مثل: هل  اإلسالمي، وقاموا 
كالم هللا حقاً؟ هل نزل وحياً بواسطة جربيل؟ وهل جربيل حق؟ والنبوة حق؟ وهل 
تدخل وعي حممد أو ال وعيه يف تليفه لإلسالم؟ ولذلك يؤكد املستشرقون على بشرية 
القرآن الكرمي وأن حممداً  ألفه بلغته، وهذا األمر يؤدي إىل نفي نبوته  وختمه 
للرساالت، ويصفون القرآن الكرمي ابالضطراب وعدم الثبات، يقول جولد تسيهر: 
(ال يوجد كتاب تشريعي اعرتفت به طائفة دينية اعرتافاً عقدايً على أنه نص ُمنزل، 
أو موحي به يقدم نصه يف أقدم عصور تداوله مثل هذه الثورة من االضطراب وعدم 

1  انظر املصدر السابق. 
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الثبات كما جند يف نص القرآن((1(، ولذلك قام املستشرقون برتمجة القرآن الكرمي وقد 
خلت هذه الرتمجة متاماً من األمانة العلمية، وامتألت ابلتزييف والتحريف، وكثرت 
النقل  هذا  بعد  يبق  ومل  واحلذف،  اإلضافة  مواضع  فيها  وتعددت  األخطاء،  فيها 
املشبوه من األصل القرآين أقل القليل، وقد متت تلك الرتمجة حتت الرعااي الكاملة 
ويقول   )Petter the venerable) ديركلوين  مشاسة  رئيس  املبجل  للبطرس 
فإهنا كانت  الفهم  الرتمجة ابألكاذيب وسوء  امتالء هذه  أربري عنها: (ابلرغم من 
األساس الذي قامت عليه الرتمجات األوروبية املبكرة يف األسلوب الذي استخدمته(
(2(، ومع ذلك ظلت هذه الرتمجة هي األصل اليت اعتمدت عليها الرتمجات األوروبية 

بعد ذلك ومن حماوالت تشويه الدين اإلسالمي عند املستشرقني جتاهلهم للمصادر 
الصحيحة للدراسات القرآنية، وتعمدهم االعتماد على مصادر ضعيفة ومكذوبة، 
فيتجاهلون التفاسري الشرعية مثل تفسري الطربي وابن كثري والقرطيب، وبذلك مييلون 
إىل إاثرة النزعات الدينية، والشبهات حول القرآن ابلتحريف والتبديل، ومن األمثلة 
على ذلك ترمجة سافاري للقرآن اليت صارت من مراجع املستشرقني يف ترمجة القرآن 
الكرمي وتفسريه مع ما فيها من أخطاء كثرية فمثاًل عندما ترجم قوله تعاىل: ﴿ أَْم 
تُرِيُدوَن َأن َتْسأَُلواْ َرُسوَلُكْم َكَما ُسِئَل ُموَسى ِمن قيَْبُل ﴾]البقرة: 108[ ترمجها بقوله: 
(أتسألون رسولكم ما سأله اليهود من موسى؟ فحذف عبارة (أم تريدون( وأضاف 
لفظة اليهود وهي غري موجودة يف اآلية، كما أنه حول كلمة (كما( إىل (ما( وهذا 
كله خيل ابملعىن((3(، وعندما ترجم قول هللا تعاىل: ﴿ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمن َشَعائِِر 
هِبَِما﴾]البقرة: 158[  َيطَّوََّف  َأن  َعَلْيِه  ُجَناَح  َفاَل  اْعَتَمَر  أَِو  اْلبيَْيَت  َحجَّ  َفَمْن  اللَِّ 
فرتجم شعائر هللا (آباثر هللا( مع أن الطواف والسعي ابلصفا واملروة شعرية من شعائر 
هللا التعبدية، وهذا مقصودها يف اآلية، أي شعرية من شعائر احلج، ولكنه ذكر أن 

1  التفسري اإلسالمي جلولد تسيهر (34(. 
2  تراجم القرآن األجنية يف امليزان (46(. 

3  املستشرقون والقرآن لعوض (12(. 
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الصفا واملروة من اآلاثر التذكارية، وترجم (حج البيت( بزايرة مكة، واحلج ليس جمرد 
الذهاب إىل مكة، وترجم (اعتمر( بزايرة بيت املقدس، وترجم (فال جناح عليه أن 
يطوف هبما( بقوله: (فال جيب أن ُيضحي بشيء بشرط أن يطوف هبذين اجلبلني 

الصفا واملروة((1(. 

اثنيااً: التنصري وحماربة الدين اإلسالمي: إن الغرب بدأ بعملية تنصرياملسلمني، 
والتنصري حركة دينية سياسية استعمارية بدأت يف الظهور إثر فشل احلروب الصليبية، 
بغية نشر النصرانية بني األمم املختلفة يف دول العامل الثالث وبني املسلمني خباصة، 
هبدف إحكام السيطرة على هذه الشعوب، ويُطلق أيضاً على النشاط الذي ميارسه 
يف  واجملتمع  العقيدة  ضد  اإلسالمية  األراضي  يف  أجنبية  ومنظمات  وهيئات  أفراد 
البيئة اإلسالمية هو ما يؤدي إىل إخراج  التنصري يف  اإلسالم، ولذلك فإن مفهوم 
املنصر  يقول  ولذلك  النصرانية،  يف  إدخاهلم  ابلضرورة  وليس  دينهم  من  املسلمني 
(السموأل صموئيل زومير(: (ولكن مهمة التبشري اليت ندبتكم دول املسيحية للقيام 
هبا يف البالد احملمدية ليست هي إدخال املسلمني يف املسيحية، فإن هذا هداية هلم 
وتكرمياً، وإمنا مهنتكم أن خترجوا املسلم من اإلسالم ليصبح خملوقاً ال صلة له ابهلل، 
وابلتايل ال صلة تربطه ابألخالق اليت تعتمد عليها األمم يف حياهتا، ولذلك تكونون 
قمتم  ما  وهذا  اإلسالمية  املمالك  االستعماري يف  الفتح  طليعة  هذا  بعملكم  أنتم 
به خالل األعوام املائة السالفة خري قيام، وهذا ما أهنئكم وهتنئكم دول املسيحية 
واملسيحيون مجيعاً((2(، ويف املؤمتر التنصريي الذي ُعقد ببل الزيتون يف القدس يف 
الغربية  الدول  من  دولة  أربعون  وحضرته  1927م(،   – (1346ه  سنة  فلسطني 
الصليبية، قام أحد أقطاب هذا املؤمتر قائاًل: (أتظنون أن غرض التنصري سياسته إزاء 
اإلسالم هو إخراج املسلمني من دينهم ليكونوا نصارى؟ إن كنتم تظنون هذا فقد 

1  انظر املصدر السابق. 
2  املوسوعة امليسرة (2/ 665(، الغارة التنصريية على أصالة القرآن الكرمي لعبد احملسن (7 – 8(. 
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جهلتم التنصري ومراميه، لقد برهن التاريخ من أبعد األزمنة على أن املسلم ال ميكن أن 
يكون نصرانياً مطلقاً، والتجارب دلتنا ودلت رجال السياسة النصرانية على استحالة 
ليكون  فقط،  اإلسالم  من  املسلم  إخراج  إليها هي  يرمي  اليت  الغاية  ولكن  ذلك، 
يدين هبا ويسرتشد هبديها وعندها  له عقيدة  دينه، وعندها ال تكون  يف  مضطرابً 
فينبغي  اهلداية  أما  له من اإلسالم إال اسم أمحد أو مصطفى،  ليس  املسلم  يكون 

البحث عنها يف مكان آخر((1((2(. 

اثلثااً: املاسونية : املاسونية مذهب فكري هدام، وحركة من أخطر احلركات اليت 
أفرزهتا عقلية اليهود احلاقدة، إلحكام قبضتها على العامل وحكمه وفق إرادة اليهود، 
اجلوييم – كما يسموهنم –  أداين وأخالق  للقضاء على  الرهيبة  ووقف خمططاهتم 
الرتكيز اخلاص على  أو من غريهم مع  النصارى  أو من  املسلمني  أكانوا من  سواًء 

املسلمني ابلذات.

املاسونية يف اللغة: مل تورد معاجم اللغة العربية تعريفاً للماسونية، يف حني أشارت 
بعض املصادر إىل أن املاسونية يف اللغة (البناؤون األحرار((3(، فاملاسونية كما عرَّفها 
بعض الكتَّاب يف اللغة مشتقة من الكلمة الفرنسية فرماسون وهي مركبة من مقطعني 
ومها فرانك ومعناها ابلفرنسية الصادق أو احلر، وماسون ومعناها: الباين، والبعض 
معىن  إذاً  املعىن،  بنفس  ماسون، وهي  فري  اإلجنليزية  الكلمة  من  أهنا مشتقة  يرى 
الكلمة: الباين الصادق أو الباين احلر، فاملاسونية طبقاً لذلك هم: البناؤون األحرار، 
لفظ  أن  املؤلفني  بعض  ورأى  التنظيم  هذا  عن  حقيقة  يُعرب  ال  مضلل  اسم  وهو 
1  جذور البالء لعبد هللا التل (275(، ما جيب أن يعرفه املسلم من حقائق النصرانية للجبهان (127(، العقائد الوثنية 

يف الداينة النصرانية (28(، التنصري مفهومة وأهدافه للنملة (5 – 35(. 
2  بذلك يتضح أن التنصري ال يهدف إلدخال اآلخرين يف الدين النصراين، وإمنا إخراجهم من دينهم وجعلهم بال دين، 

وهم يقرون أبنفسهم على ذلك فشهد شاهد من أهله. 
3  الغزو الفكري والتيارات املعادية لإلسالم للخطيب (452(، املوسوعة امليسرة (1/ 510(، املاسونية أبثواهبا املعاصرة 

لصاحل (117(.
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(املاسونية( معظم حروفها مشكلة من كلمة موسى  فامليم يف املاسونية هي امليم 
يف موسى، واأللف هي الواو منقلبة ألفاً، والسني هي السني، والواو هو الواو، والنون 
هي النون اليت تُلحق بياء النسب مثل النون يف رابين نسبة إىل الرب(1(، والبعض 
اآلخر ال يوافق على تلك النسبة وعالقتها مبوسى  حيث قالوا: أبهنم لو أرادوا 

النسبة إىل موسى  لقالوا: موسية أو موسوية(2(. 

غامضة  إرهابية،  هدامة،  سرية  يهودية  منظمة  هي  االصطالح:  يف  املاسونية 
اإلحلاد  إىل  وتدعو  العامل،  على  اليهود  سيطرة  ضمان  إىل  هتدف  التنظيم  حمكمة 
واإلابحية والفساد، وتتسرت حتت شعارات خداعة: حرية، إخاء، مساواة، إنسانية(3(، 
الناس ينتمون إىل مذاهب ودايانت وحنل  وقيل إهنا مجعية سرية حتوي حشداً من 
وجنسيات وأوطان خمتلفة، تضم امللحد واملؤمن والشيوعي والدميقراطي، والدكتاتوري، 
والعلماين والقومي، ورب العمل، جتمعهم غاية واحدة ويعملون هلا وال يعلم حقيقتها 
إال أحاد، وسواد أعضاء اجلمعية ُعمي القلوب، جيهلوهنا كل اجلهل، ويوثقهم عهد 

حبفظ األسرار وعدم البواح(4(.
وقد أُطلقت على املاسونية عدد من األمساء منها: ماسونية، أمسونية، أو مصونية، 
واملاسونية أو األمسونية: هي نسبة إىل مجعية تلفت بعد جميء اليهود من اببل يف 
أسرهم املشهور، وهذه اجلمعية تنتسب إىل اليهود الذين بنوا هيكل سليمان الذين 
الكتَّاب،  لقبتهم هذه اجلمعية ابلبنَّائني األحرار وأما املصونية: فهو إطالق لبعض 
أو إنه ُأخذ من صيانتهم لألسرار، ومن األمساء هلا القوة اخلفية وهو االسم القدمي 

1  املاسونية حتت األضواء (10(. 
2  املذاهب الفكرية املعاصرة لعواجي (1/ 492(. 

السر  الفكري ضرورة إسالمية (89(،  الغزو  للخطيب (449(، مواجهة  املعادية لإلسالم  والتيارات  الفكري  الغزو    3
املصون يف شيعة الفرمسون لشيخو (14( املوسوعة املفصلة (2/ 261(، املوسوعة امليسرة للندوة العاملية (1/ 510(، 

املاسونية يف أثواهبا املعاصرة لصاحل (17(. 
4  املاسونية لعطار (9(، املاسونية وموقف اإلسالم منها للرحيلي (14(، املاسونية يف العراء للزعيب (22(، أسرار املاسونية 

إلتلخان (26(. 
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للماسونية عند نشأهتا، والفرمسون وهي كلمة فرنسية مكونة من كلميت (فري( و 
(ماسون( أي العامل أو البنَّاء، و (فري( أي احلر الصادق، ومن أمساءها: املنوَّرين 
وهو تسمية املاسونيني يف املانيا، والفحَّامني وهو تسمية للماسونيني يف إيطاليا، ومن 

األمساء اليت يُطلق عليها: البناؤون األحرار أو الرفاق البناؤون(1(. 

املاسونية وحماربة الدين اإلسالمي: لقد قامت املاسونية يف األساس على حماربة 
األداين، ولذلك افرتوا على هللا عز وجل، وعلى نبيه حممد  وعلى القرآن الكرمي، 
فزعم دعاة املاسونية أن حممداً  ليس نبياً مرساًل من هللا  تعاىل، وأنه ال نيب بعد 
 كان زعيماً لشرذمة من أعداء اإلميان والبشرية، وأن القرآن  موسى، وأن حممداً 
الكرمي ليس من هللا – تعاىل – وإمنا هو كالم استقى حممد  مفهومه من التوراة 
واإلجنيل، فهم يكفرون ابهلل ورسله وكتبه وبكل الغيبيات ويعتربون ذلك خزعبالت 

وخرافات، ويعملون على تقويض األداين. 

رابعااً: العلمانية: ياول أعداء اإلسالم الكيد له بصور متعددة، إبدخال مفاهيم 
ومصطلحات ال تتناسب والدين اإلسالمي، ونتيجة إلدراك أعداء اإلسالم مبا ميثله 
السياسية  األنظمة  من  احلياة،  تنظيم  على كافة  قوة  من  اإلسالمي  التشريع  تطبيق 
واالقتصادية واألخالقية واالجتماعية وغريها، لذا حاولوا الفصل بني الدين والدولة 
احلياة  واقع  عن  اإلسالم  إلبعادهم  ابلعلمانية، كمحاولة  اصطالحاً  ُعرف  ما  وهو 
اإلسالمية، وإحالل القوانني الغربية حمل التشريع اإلسالمي، فلذا البد من تعريف 

العلمانية يف اللغة واالصطالح.

العلمانية يف اللغة: عدم املباالة ابلدين أو ابالعتقادات الدينية، وهي خالف الديين 
والكهنويت، وما ليس كنسياً وال دينياً، والصحيح أن مصطلح العلمانية قد دخل إىل 
 )Laicism) ومصطلح   )Spaulrism) اإلجنليزي  املصطلح  من  العربية  اللغة 

1  املاسونية حتت األضواء (10(. 



71 دور الحسبة في وقاية المجتمع من االنحراف الفكري ومواجهته

وترمجتها الصحيحة تعين الالدينية أو الدنيوية، أو فصل الدين عن الدنيا وال صلة هلا 
ابلعلم (Science( وال ابلعلمية أو املذهب العلمي(1(.

والعقل  الوضعي  العلم  على  احلياة  إقامة  إىل  دعوة  هي  اصطالحااً:  العلمانية 
ومراعاة املصلحة بعيداً عن الدين(2(.

وتشري دائرة املعارف الربيطانية إىل أهنا حركة اجتماعية هتدف إىل صرف الناس 
عن اآلخرة واالهتمام ابحلياة الدنيا وحدها، وأما دائرة املعارف األمريكية فقد أشارت 
إىل أهنا: نظام أخالقي ُأسس على مبادئ األخالق الطبيعية ومستقل عن الدايانت 
فالعلمانية  الفكر،  األول هو حرية  املبدأ  للطبيعة، وأن  اخلارقة  القوى  أو  السماوية 
هي تكريس للدنيوية، والعلمانية أساس هذا التكريس ألن العلم مبفهومها هو العلم 
املادي والتجرييب والطبيعي – أي: الدنيوي فقط – وال تعرتف بعلوم غيبية ميتافيزيقية 
أخرى، فالعلمانية وإن مل ترتبط ابلعلم من حيث االشتقاق لكنها ال تنفك عنه إذ 

هي ارتبطت اترخيياً بعلم العلوم العقلية والطبيعية والتجريبية. 

العلمانية وحماربة الدين اإلسالمي: لقد تضافرت جهود علماء الالدينية وتعالت 
عليه،  والقائمني  والتدين  الدين  على  محلتهم  يف  بعضاً  بعضها  يصَّدق  أصواهتم 
يصفوهنم ابجلهل والغباء والنزَّق والتطرف ومعاداة احلياة السعيدة إىل آخر ما جاءت 
به قرائحهم من فنون الشتائم للدين وأهله وللمتمسكني ابحلياء واحلشمة، ومع ذلك 
يتظاهر هؤالء إهنم حىت وإن كانوا ينادون ابلالدينية، إال أهنم ليسوا ضد الدين، فمن 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فهذا هو شرع التمدن اجلديد الذي ال حجر فيه 
على أي معتقد فمن شاء أن يذهب إىل املسجد أو الكنيسة فليذهب مث ليخرج إىل 

1  املعجم الوسيط (2/ 647(، املعجم العريب (73(، املورد (201(، دور اإلعالم يف مواجهة العلمانية املعادية لشكري 
.)12)

2  املوسوعة امليسرة (2/ 689(، املوسوعة املفصلة (2/ 842 – 843(. 
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حوانيت اخلمارة وأماكن الدعارة وميارس الفواحش كيفما يلو له، كل هذا يتفق متاماً 
مع التطور اجلديد، وهذا من غرائب ما اهتدى إليه الالدينيون بعقوهلم ليت انفلتت 
عن األداين، بل عن هللا – عزوجل – وأحَّلت حمل هللا شركاءهم فجعلوهم حمل 
التقديس واإلكبار حتت مسمى إنسانية اإلنسان والطبيعة والصدفة والقوانني األخرى 
اليت اكتشفوها وأحلوها حمل هللا – عزوجل – وغري ذلك من الشركاء الذين حادوا 
إبجياد هذا الكون وما فيه حسب تصوراهتم السقيمة، هذا إىل جانب ضجيج دعاة  
حلرية والفن واالنطالق، وبعد أن كان الشر منثوراً بني الناس أصبح منظماً وله قوانني 
بواسطة هذه األجهزة اليت أصبحت مصدر  ودعاايت وُكتَّاب ملؤا الدنيا ضجيجاً 
خطر، وأميا خطر على كل من الفضائل، ألهنم أساءوا استعماهلا واستبدلوا فيها الذي 
هو أدىن ابلذي هو خري، وشبت أجيال على هذا االحنراف وال يدري إال هللا – 
تعاىل – أين سيقف دعاة العلمانية ابلبشرية، ومن اخلطط اليت تقوم هبا العلمانية: 
متييع الفوارق بني الدين وخمتلف االجتاهات، فال فرق بني أن يكون الشخص متديناً 
أو غري مسلم، واخرتعوا رابطاً يشمل مجيع أفراد الشعوب  أو غري متدين، مسلماً 
وداينتهم املتعارضة، وهو رابط الوطنية الذي أحلَّوه حمل رابط اإلميان والتقوى وعبادة 
هللا وحده، ومنها االستهزاء ابلدين وتعاليمه والقائمني عليه، وتشجيع التحرر من 
كل فضيلته أو خلق أو عفة، واعتبار التمسك أبوامر الشرع ونواهيه ختلفاً ومجوداً 
وعدم مسايرة تطور احلياة، مع اشتغال املسلمني بقضااي هامشية، بعد أن ضخموا 
أمرها وأضرموا اخلالفات فيها ليتلهى هبا الناس فيما بينهم لكي تبعدهم عن النظر إىل 
واقعهم وما يبيت هلم من غزو فكري قبل الغزو الفعلي، ومنها صرامتهم يف مراجعة 
الناس سواًء كانت عن طريق الكالم  كل حركة تؤدي إىل إحياء الدين يف نفوس 
أو الكتابة أو الصحافة، واعتبار كل من له اهتمام ابلدين والدعوة إليه متخلفاً أو 
عدو للشعب وغري ذلك من إلصاق شىت التهم أبهل اخلري واإلصالح والتدين، مع 
تضخيم كل ما يتوصلون إليه عن طريق العلم وإطرائه بشىت املدائح وربطه ابلتمسك 
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ابلعلمانية، والتحرر من كل قيود الدين املتخلف، وقاموا بعلمنة التعليم الديين وذلك 
عن طريق االزدراء ابلتعليم الديين، وازدراء املعلم والطالب، ونقل الوظائف الالمعة 
التعليم العلماين،  يف وجوه خرجييه وخفض رواتبهم، وتقليص العلم الديين، وازدايد 
وابتعاث  به،  الدولة  اهتمام  طريق  عن  وذلك  العلماين  التعليم  بنشر  االهتمام  مع 
الناشئة وانتشار املدارس األجنبية وتشجيع االختالط(1(، وبذلك انتشرت العلمانية 
يف السلوك، واهلجوم على اللغة العربية، واألخالق اإلسالمية، واآلداب واإلعالم، 

وبذلك يصل االحنراف الفكري لدى اجملتمع املسلم. 

عرفته  ما  أسوء  من  ظامل  إابحي،  هدام  مذهب  الشيوعية  الشيوعية:  خامسااً: 
البشرية من مذاهب ُوجدت على ظهر األرض، كانت هلا صولة وجولة إابن حكم 
طغاهتا يف االحتاد السوفييت – سابقاً – وكادت أن تطغى على مجيع البلدان لوال أن 
هللا – تعاىل – خبفي لطفه وقوته عاجلهم ابلعقوبة قبل فرتة ليست ابلطويلة على يد 

جوراب تشوف فزالت، فلذا البد من تعريف الشيوعية يف اللغة واالصطالح. 

الشيوعية يف اللغة: أهنا مذهب يقوم على إشاعة امللكية، وأن يعمل الفرد على 
قدر طاقته، وأن أيخذ على قدر حاجته(2(، وأهنا مذهب اجتماعي اقتصادي يرمي 
إىل جعل وسائل االنتاج مشرتكة، وإىل توزيع املمتلكات واملنتجات حبيث يصيب كل 
إنسان منها حاجته، وإىل القضاء على الطبقة االجتماعية االقتصادية، مع تكليف 

كل فرد أن يعمل حبسب قدرته(3(.

الشيوعية يف االصطالح: أهنا مذهب فكري يقوم على اإلحلاد، وأن املادة هي 

1  االجتاهات الفكرية املعاصرة (111(. 
2  املعجم الوسيط (1/ 523(.

3  الرائد جلربان مسعود (903(. 
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الطبقات، وابلعامل االقتصادي(1(، وهي  التاريخ بصراع  أساس كل شيء، ويفسر 
تصور شامل للكون واحلياة واإلنسان ولأللوهية، وعلى هذا التصور الشامل ينبثق 
املذهب االقتصادي، مث أنه من جهة أخرى مذهب اقتصادي واجتماعي وسياسي 

وفكري مرتابط متشابك ال ميكن فصل بعضه عن بعض(2(.  

وجود  إنكار  على  الشيوعي  الفكر  يقوم  اإلسالمي:  الدين  وحماربة  الشيوعية 
املادة هي أساس كل شيء، وقد وضع أسسها  اخلالق – سبحانه وتعاىل – وأن 
الفكرية النظرية كارل ماركس اليهودي األملاين وهو حفيد احلاخام اليهودي املعروف 
مردخاي ماركس، مث ُوضعت الشيوعية موضع التنفيذ يف الثورة البلشفية يف روسيا 
سنة 1917م بقيادة لينني وامسه احلقيقي فالدميري البتش بوليانوف، ومبا أنه يهودي 
روسيا  قررت خراب  اليت  املاسونية(3(،  اليهودية  املخططات  على  ثورته  قامت  فقد 
الكاذبة،  العديد من اإلشاعات  العنصرية، وإعالن حرهبا على اإلسالم، فأطلقت 
واهتمت املسلمني ابلتخلف والرجعية، وقضت على ماليني املسلمني، وهدَّمت معظم 
املساجد يف اجلمهورايت املسلمة، وتزعم الشيوعية أن القرآن الكرمي: الكتاب املقدس 
األساسي للمسلمني هو جمموعة من املواد الدينية واألسطورية القانونية، وقد ُوضع 
القرآن وُشرع خالل حكم اثلث اخللفاء العرب عثمان، مث أُدخلت عليه فيما بعد 
حىت بداية القرن الثامن بعض التغريات، ووفقاً للرتاث اإلسالمي للتاريخ الديين يُعترب 
حممد هو مشرع القرآن كما يُعترب مؤسس اإلسالم، وعلى أنه وفقاً للتحليل املوضوعي 
للقرآن هناك نظرية تقول: إن جزءاً معيناً منه فقط ينتمي لعصر حممد، أما األجزاء 
األخرى من هذه اجملموعة فالبد أهنا تنتمي لعصور متقدمة أو متأخرة عنه، وميكن 
أن يتبني هذا من وجود عدد من األساليب املختلفة يف القرآن، ميكن أن تُعزى لتطور 

1  املوسوعة امليسرة (2/ 929(.
2  املوسوعة املفصلة (2/ 923(. 

3  املوسوعة امليسرة (2/ 935(، املوسوعة املفصلة (2/ 930 – 940(. 
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القرآن  االستقاللية  الطبقات  السور ومكاهنا، وتستخدم  العربية ولزمن ظهور  اللغة 
ولكبحها(1(،  الكادحة  اجلماهري  خلداع  الرجعيني سالحاً  اإلسالمي  الدين  ورجال 

ولقد قامت الشيوعية أبمور وخمططات للقضاء على اإلسالم واملسلمني . 

املبحث الثالث: أهداف ووسائل االجتاهات الفكرية املنحرفة: 

الثقافة اإلسالمية حيث شاركوا يف  يف  لعبوا دوراً خطرياً  قد  أعداء اإلسالم  إن 
توجيه األفكار واملعتقدات والتصورات واملفاهيم واألسس املتعددة مما كان له أكرب 
األثر يف إفساد اجملتمع اإلسالمي، ولعل من أهم أهداف االجتاهات الفكرية الوافدة 

واملنحرفة هي كاآليت: 

النقاد من  النيب  مل يزل  القرآن الكرمي: منذ عهد  التشكيك يف صحة  أواًل: 
الكفار وغري املسلمني يكررون آراء مشركي مكة حيال القرآن الكرمي، وأخذ بعض 
حبجج  وذلك  القرآن،  حول  مماثلة  وافرتاضات  ابعرتاضات  يقومون  الغرب  علماء 
متنوعة، ومجيع هؤالء يسعون بشىت األساليب إىل االستنتاج أبن القرآن الكرمي من 
تليف حممد  وأنه املخرتع الرئيسي له، وإن كان من املرجح مع ذلك أن املعاونة 
اليت حصل عليها من غريه يف خطته هذه مل تكن معاونة يسرية، وهذا واضح يف أن 
مواطنيه مل يرتكوا االعرتاض عليه، مث زاد قوهلم: أبن القرآن الكرمي قد اختذ شكله احلايل 
تدرجيياً عرب تطورات وتعديالت متت يف القرنني األول والثاين من اهلجرة، ويعتمدون 

على قوهلم هذا ابدعاءات منها: 

إن حممداً  كان رجاًل طموحاً واختذ خطوات مدروسة للدور الذي قام به فيما 
بعد، وهو ابألخص كرس نفسه لفن الشعر ليستطيع نظم القرآن، وإنه مل يكن رجاًل 
دون معرفة ابلكتابة والقراءة كما يزعم املسلمون، وإن لفظ (األمي( املنسوب إليه 

1  احذروا األساليب احلديثة يف مواجهة اإلسالم لصاحل (92 – 100(. 
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اليهودية والنصرانية مث ضمَّنها  اقتبس األفكار والقصص من  آخر، وإنه  يعين شيئاً 
القرآن، وإن كثرياً من األخطاء العلمية املعاصرة خصوصاً تلك اليت تتصل ابلعامل أو 
الكون، معكوسة يف القرآن كما يوجد فيه العديد من العبارات واملصطلحات الغريبة 
واملفردات األجنبية وكل هذه األمور تدل على أنه من تليف حممد  وإن كلمة 
(الوحي( ال تعين إلقاء النص من هللا وإمنا تعين اقرتاحاً وإشارة أو (التكلم الذهين( 

وكل هذه االدعاءات أوجدوها ألهداف حمددة ومرسومة منها: 

توفري األمن واالطمئنان للكنيسة من (اخلطر( احملدق هبا جراء انتصار اإلسالم. 

إشاعة عناصر الكره واحلقد املتأججة يف صدور رجال الدين بني صفوف اجملتمع 
الغريب والتأثري على العقلية الغربية، كي مينعوا النصارى من تقبل اإلسالم مستقباًل. 

تجيج العقلية الغربية ضد (العدو الكافر( أو املغتصب الذي استوىل على مناطق 
املسيحية املقدسة، مبا عربوا عنه مبصطلح اسرتداد الصليب أو بيت املقدس، واملراد 

ابلعدو الكافر (اإلسالم واملسلمني(. 

السعي احلثيث وبدون هوادة ملقاومة الدين اإٍلسالمي ومقاومة الفتوح اإلسالمية، 
وعلى تبين مواقف مؤيدة أشبه ما يكون دورها مبا يُعرف ابلطابور اخلامس املساعد 
للغرب يف إشاعة اإلعالم املضاد واملعادي لإلسالم، وذلك بوسيلة نشر ترمجات حمرفة 

ومزيفة للقرآن الكرمي ونشرها بني صفوف الناس. 

نشر  أي  املخالف،  التنصري  وحركات  املنصرين  لتشجيع  متعددة  وسائل  إجياد 
توحيد  الدؤوب واملضين يف سبيل  والعمل  الدين اإلسالمي  النصرانية على حساب 
اجلهة الغربية النصرانية ضد اإلسالم، وكان كتاب هللا – عزوجل – وسرية سيد األانم 
فضاًل عن  الغربية،  األقالم  اللذان صوبت حنومها  الرئيسيان  امليداانن  مها    حممد 
مساعي الكنيسة يف هذه املرحلة إىل تشجيع القيام هبذه املسؤولية كمساعي الراهب 
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النشيط يف الدعوة إىل النصرانية بطرس الناسك وحثه (روبرت الكيتوين( (اإلجنليزي( 
على ترمجة القرآن الكرمي، ولعله من غري املبالغ فيه أن هذين املوضوعني قد انال احلصة 
الكربى من توجهات الكنيسة يف حركتها الرامية إىل مقارعة اإلسالم والقرآن، لذا قام 
املستشرقون برتمجة القرآن الكرمي وحتريفه، ومن تلك الرتاجم ترمجات بعينها ظلت مؤثرة 
يف الكتاابت التارخيية االستشراقية نظري ترمجة املستشرق الربيطاين مث األمريكي (رود 
وويل( (J.W.Roodwell( أستاذ الدراسات الشرقية يف جامعة كمربدج بعنوان 
(القرآن( بزأين، وابملر  بعنوان  (القرآن( وترمجة (ابملر( (Ehpalmer( األمريكي 
هو أستاذ اللغة العربية يف جامعة كمربدج، وقد طُبعت هاتني الرتمجتني عدة مرات، 
وقد احتوت هااتن الرتمجتان على مجلة أخطاء يف فهم كلمات وتعبريات ومصطلحات 
الرسول إىل حواري  لكلمة  الرتمجة  األمور حتريف  أهم هذه  القرآين، ومن  النص  يف 
املسيح، أو الشخص الذي يُرسل يف بعثة (تبشريية( أو املبشر أو الشخص املوثوق يف 
معرفته ابلعهد اجلديد الذي يُرسل للتبشري ابإلجنيل، أو الشخص الذي يبدأ أو يستهل 
إصالحاً أخالقياً عظيماً، أو الشخص الذي يدافع أو يدعم أي معتقد أو نظام مهم، 
  ومجيع هذه املعاين للكلمة اليت استخدمها املرتمجان ال تُعرب بصدق عن رسول هللا
إمنا ُتشري إىل املبشر النصراين العامل ابلعهد اجلديد، ويتمل جداً أن يكون االختيار 
وإمنا  ليس رسواًل،  أنه  إىل  اإلشارة  الكرمي هبدف  للقرآن  املرتمجني  قبل  من  مقصوداً 
مبشر فقط، وبذلك يصبح القرآن الكرمي مصدره منه، وكذلك عرب املرتمجان عن كلمة 
(بلَّغ( مبعىن (أعلن أو صَّرح أو أظهر( وهي خمالفة جداً للمعىن البالغي القرآين لكلمة 
(بلَّغ(، وألغيا جزء مهم جداً من اآلية:﴿َفَما بيَلَّْغَت رَِسالََتُه﴾]املائدة: 67[ وهو تعبري 
مهم جداً يف رسالة التبليغ ابألمر الذي أنزله الوحي على رسول هللا  بلزومية تبليغه 
للمسلمني، مث ترمجا هذا اجلزء برتمجة ضعيفة مقصودة (ال حتجب أو ال حتتفظ به 
لنفسك( وشتان بني املعنيني، وقد قام املستشرق (ابملر( بتغيري أرقام اآلايت يف عدد 
من السور كسورة آل عمران وهود واألحزاب وغريها، وقد قام املرتمجان حبذف تعبري 
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مهم يوضح أسباب نزول الوحي، فيقوالن: (إن صواتً جاء وال يعرف الشخص القائل 
أو صاحب ذلك الصوت عندما كان رسول هللا مسجَّى(، وقد حرفا آية (آل النيب( إىل 
معىن الناس واجملتمع وجمموعة من الناس، فاآلية ُتشري حصراً إىل أفراد بيت النبوة دون 
غريهم وهم: (الرسول  وزوجاته وعلي وفاطمة واحلسن واحلسني( وهذا الوصف 
متفق عليه عند املفسرين من أهل السنة، وعندما يرتمجا كلمة أهل الكتاب جيعال هلما 
خصائص مميزة بينما ال خيصصا ألهل البيت أي مكانه وذلك خطأ متعمد، وقد قام 
الغرب برتمجة القرآن الكرمي يف كتب كثرية تطفح ابحلقد على القرآن الكرمي، وقاموا 
برتمجة هذه الكتب مبعظم اللغات كاهلولندية واإلجنليزية واألملانية والالتينية والفرنسية 
والروسية واألمريكية واإليطالية والصربية والكرواتية واألسبانية والسويدية والدامنريكة 
والربتغالية والرومانية ومجيع هذه الرتمجات تزعم أن القرآن الكرمي قد تطور عرب القرنني 

األول والثاين من اهلجرة، ويعتمدون على مزاعم اخرتعوها منها: 

إن املصادر التارخيية اإلسالمية ليست معاصرة وال ميكن تصديقها. 

إن احلفرايت األثرية يف جزيرة العرب كشفت العديد من النقوش القدمية تدل على 
عدم وجود القرآن يف القرن األول اهلجري، وإن املخطوطات القرآنية القدمية اليت ُعثر 

عليها مؤخراً ُتشري إىل تطور القرآن خالل فرتة طويلة. 

إن نقد النص القرآين يشري إىل أخطاء يف نسج القرآن. 

وأبعاد  متنوعة  جوانب  هلا  اإلسالمي  الدين  أعداء  مزاعم  أن  سبق  مما  ويتضح 
خطرية، وأهنم ال يكفون عن حماوالت النيل من القرآن الكرمي فمثاًل (ريتشارد بل( 
يزعم أبن النيب  قد استمد القرآن من مصادر يهودية ومن العهد القدمي بشكل 
خاص، وكذلك من مصادر نصرانية، ويقول جوستاف لوبون عن القرآن: (ليس يف 
عامية القرآن وال صوتيته أو هويته الصبيانية اليت هي من صفات األداين السماوية 
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ما يقاس بنظرايت اهلندوس( ويقول رينان: (إن الفلسفة العربية هي الفلسفة اليواننية 
مكتوبة أبحرف عربية(، فملة الكفر واحدة، حيث إن أعداء الدين اإلسالمي وإن 
اختلفت أجناسهم ولغاهتم جيتمعون يف أمر واحد هو العداء لإلسالم واملسلمني(1(، 

والتشكيك يف صحة القرآن الكرمي للقضاء على الدين اإلسالمي. 

اثنيااً: الطعن يف سرية وسنة النيب : لقد اهتم أعداء الدين اإلسالمي حبياة 
الرسول  وشخصيته ودعوته وسريته وأخالقه ومشائله وسنته، ولقد متيزوا ابلعقلية 
إىل  االستناد  يف  القصور  مع  والعلمية،  املوضوعية  إىل  تفتقر  واليت  احلاقدة  الغربية 
عليها  ارتكزت  اليت  األسس  مبثابة  ذلك كانت  ومع  األصلية،  اإلسالمية  املؤلفات 
العديد من التفسريات واآلراء املتأخرة – دون مبالغة – وقد توجَّه أقالم عدد من 
اإلسالمي  الشرق  أحوال  اتريخ  عن  والكتابة  للبحث  األوروبيني  واألدابء  الكتاب 
السياسية والدينية واالجتماعية، وكانت الدعوة اإلسالمية وحياة مؤسس الدولة العربية 
اإلسالمية وسنته  من أهم املوضوعات اليت استهوت أنظار أولئك الكتاب، فقد 
كانت احلروب الصليبية ويف أطارها ومضموهنا اخلارجي الظاهري حروابً دينية، فقد 
كان العامل الديين هو احملفز األساس جلمع وحتشيد الكثري من الصليبني وال سيما 
أولئك الذين شكلوا احلمالت الصليبية األوىل، لذا اتسمت هذه املرحلة ابلتطرف 
الشديد يف عرض اآلراء واألفكار املعادية للرسول  وسنته مع اجلهل البني ابلكثري 
من مؤلفات السرية النبوية واحلديث الشريف مع غلبة الطابع األسطوري والقصص 
اخليالية على معظم تلك اإلسهامات، وتركزت الكتاابت اليت أنتجتها تلك املرحلة 
ابلدرجة األوىل على شخصية الرسول  وسنته فاخرتعوا وابتدعوا أخباراً من وحي 
بعض القصص التارخيية أمثال قصة الناسك النصراين حبرية، وعالقة ورقة بن نوفل ابن 

1  الفكر اإلسالمي احلديث وصلته ابالستعمار الغريب للبهي (21(، االستشراق واخللفية الفكرية لزقزوق (72(، الصراع 
بني الفكرة اإلسالمية والغربية للندوي (179(، آراء املستشرقني حول القرآن لرضوان (1/ 33(، ردود على شبهات 

املستشرقني ملراد (32(. 
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عم السيدة خدجية – رضي هللا عنها – ابلنيب حممد  ، ألهنما من القصص اليت 
يُقصد من ورائها إظهار التأثري النصراين على اإلسالم، فشوهوا السنة النبوية وحرفوها، 
ومن أهم ما ُكتب يف تلك الفرتة ما كتبه (دانكوات( ابللغة اإليطالية (أسطورة حممد يف 
الشرق( وكان من رجال الدين املتعصبني يف القرن احلادي عشر للميالد، مث متثلت 
هذه اآلراء يف كتاب الراهب الناسك يعقوب الفيرتي يف القرن الثالث عشر، ويبدو 
الُكتاب قد أثرت كثرياً على  أن ما ورد من تفسريات وقصص يف مؤلفات أولئك 
عقلية الفرد األورويب، فقد صورت تلك املرحلة الرسول  تصويراً حاقداً، واستمر 
هذا األمر إىل القرن السابع عشر للميالد، فالذي يقرأ كتاب املستشرق الربيطاين 
(مهفري بريدو( واملوسوم ب (حياة حممد( جيده مملوءاً بتخرصات وتفسريات الرهبان 
  يف العصور الوسطى، وينضح تفسري (بريدو( للدعوة اإلسالمية ونبوة الرسول
احلقيقية  (الطبيعة  وهو  (1697م(  سنة  يف  ُنشر  الذي  عنوان كتابه  قراءة  مبجرد 
لدجال كما ُصور بوضوح يف كتاب حياة حممد( وقد تُرجم إىل اللغة الفرنسية، فهو 
يفسر الدعوة اإلسالمية بوصفها انتقاماً أرسله الرب ملا شهدته الكنيسة الشرقية من 
أدوات غضبه  ليكونوا  العرب(  (أي  السراسني  الذي جعل  (فالرب هو  انقسامات 
السراسني سرعان ما سيطروا على  املنقسمني على أنفسهم وهؤالء  ضد املسيحني 
املقاطعات الشرقية لإلمرباطورية الرومانية ويرافقهم التدمري والتخريب((1( وكتابه قسمه 
مملوءاً  وكان  وسنته    الرسول  حياة  عن  للحديث  خصصه  األول  قسمني  إىل 
ابلرتهات والقصص اخليالية، وكانت ُتستغل تلك املؤلفات كمحفزات فعالة إلمداد 
اجلندي أو املقاتل الصلييب يف ساحة املعركة، وكانت هذه الكتب وأمثاهلا قد أنتجت 
أاثراً بعيدة وسيئة وما زالت إىل اآلن حتتل مكانة هامة من حيث رسوخها وثبوهتا يف 
ذهن الفرد األورويب، وقد شهدت مدة القرنني التاسع عشر والعشرين تطورات هائلة 
متمثلة ابلقفزات السريعة اليت طرأت على عامل الصناعة والتكنولوجيا والعلوم، وقد أثر 
1  الصورة الغربية والدراسات الغربية اإلسالمية لرودنسون (33 – 40(، أفاعي العلمانية لنجيب (131 – 153(. 
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هذا التقدم تثرياً ملموساً على التكوين االجتماعي واالقتصادي جملتمعات أورواب، 
للدراسات  جديداً  دفعاً  أعطى  قد  واالجتماعي  والصناعي  العلمي  التطور  وهبذا 
الغربية يف القرون التاسع عشر والعشرين والواحد والعشرين، فصارت تلك الدراسات 
مصادر يُعتمد عليها، لكن أغلبها كان يعوزه اهلدف والفكرة ضمن اخلط الغريب عدا 
– بطبيعة احلال – اهلدف الديين الواضح، ففي هذا الوقت أخذت الدراسات الغربية 
متيل إىل مذاهب ومدارس وأغراض مؤثرة، فصار هلا مناهج وأهداف متباينة نتيجة 
ظهور أفكار وحركات ثورية قادهتا الطبقة العاملة اليت قاست من جراء تزايد حجم 
الرأمساليني وأرابحهم، وقد برزت هذه التطورات يف توجيه بعض الدراسات الغربية 
ومنها كتاب (هيوبرت جرمي( (حممد( الذي ُنشر يف سنة (1892م( الذي رأى أن 
الداينة اإلسالمية، وأن رسالته اجتماعية يف أصوهلا وطبيعتها  الرسول  مؤسس 
ومل تكن رسالة دينية، وأن التبشري ابلدعوة اإلسالمية كان رد فعل للحقد والسخط 
الكبريين على عدم حتقيق العدالة يف توزيع الثورات، فانطلقت من الرغبة املتأججة 
يف نفوس الناس إلجياد جمتمع إنساين آخر يل حمل اجملتمع املكي املعقد، وعلى هذا 
فالثورة اإلسالمية هي ثورة الربوليتاراي، وبذلك جرد الدعوة اإلسالمية من مقوماهتا 
املبشر املتعصب (هنري المانس( كتباً وحبواثً كثرية  الدينية والروحانية، وألف أيضاً 
عن السرية النبوية واتريخ صدر اإلسالم، ووقف موقفاً من احلديث النبوي الشريف، 
وشكك بصورة مطلقة يف صحة هذه األحاديث، وبكل ما ورد خبصوص املعلومات 
هو  بتعبري هتجمي  إايه  واصفاً  وصدقه    الرسول  أمانة  على  الضوء  ُتسلط  اليت 
(احلامل العظيم( فكان موقف غري علمي، ومل يتبع أبسط قواعد املنهج البحثي حيث 
اعتمد على مؤلفات السرية النبوية ومؤلفات الطبقات والرتاجم والرجال، واقتبس منها 
ولكن من زاوية توافق قراءته وتتواءم مع وجهات نظره املعدة سلفاً، فكان مييل إىل 
منهج األخذ ابلضد يف كتاابته التارخيية، وعلى هذا األساس كذَّب ما ورد يف تلك 
املؤلفات عن صدق رسالة الرسول  وأنكر املعلومات اليت تفيد أبنه  كان يتعبد 
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بغار حراء حىت يتوصل إلنكار الرسالة والوحي، واتضحت هذه املرئيات يف حبوثه 
(القرآن واحلديث( (وحممد وأمانته( و (مجهورية التجار يف مكة( فهو ينتقد الرسول 
 ومييل إىل املكيني املعاديني للدعوة اإلسالمية، ويرفض كل الرواايت املتعلقة ابملدة 
املكية للدعوة اإلسالمية، ولذلك انتقده عدد من املستشرقني أمثال بيكر، وشاخت 
اليت  األمور  أهم  أن  يتضح  هنا  ومن  آرائه(1(،  قيمة  أضعف  مما  الديين،  ابلتعصب 

ُوجهت للطعن يف رسالة الرسول  وسنته هي كاآليت: 

أن األحاديث اليت ُكتبت يف الكتب الستة واملوطأ والدارمي والدار قطين والبيهقي 
والسيوطي، مأخوذة إىل حد كبري من التلمود، وهذا ما ُنشر يف دائرة معارف الشرق 

عام (1738م((2(. 
التفريق بني السنة اليت التزم املسلمون بتطبيقها وبني احلديث الذي هو جمرد خرب 

اترخيي غري موثوق على حسب زعمهم(3(. 
الرسالة  أبن  والزعم  األخرى،  واأللقاب  ابلزيف  واهتامه    الرسول  تكذيب 
دايانت  ومن  اإلسالم،  يف  دخلوا  الذين  واليهود  التلمود،  من  مستقاة  اإلسالمية 

وحضارات كانت على صلة بزيرة العرب(4(. 

وإن  الشريعة،  أصول  دراسة  يف  التمييز  بعدم  اإلسالمية  والرسالة  السنة  اهتام 
الزهري(5( أول من مجع احلديث مما يولد فجوة اترخيية بني مرحلة النطق ابألحاديث 

1  املستشرقون واإلسالم لعبد احلميد (50 – 80(. 
2  من الذين قالوا هبذا القول: هوبلو وجولد تسيهر وشاخت.

3  من الذين قالوا بذلك القول: كايتاين، وميور، وشربجنر، وجولد تسهري.
4  من الذين قالوا بذلك القول كايتاين، وميور، وشربجنر، وجولد تسهري.

5  من حتريفات جولد تسيهر اهتامه لإلمام الزهري أبنه كان (مستعداً ألن يضع األحاديث لبين أمية، وأن يكسو رغبات 
احلكومة ابمسه املقرتن به عند األمة اإلسالمية، ومل يكن الزهري من أولئك الذين ال ميكن االتفاق معهم، ولكنه كان 
يرى العمل مع احلكومة، فلم يكن يتجنب الذهاب إىل القصر، بل كان كثرياً ما يتحرك يف حاشية السلطان، بل إننا 
جنده يف حاشية احلجاج عندما ذهب إىل احلج وهو ذلك الرجل املبغض( ويريد بذلك أن يوهم القارئ أن الزهري كان 
اتبعاً لذوي السلطة، جيري يف فلكهم ويستمتع ابلقرب منهم يف مقابل ما يؤديه هلم من خدمات يف ختصصه، أي العلم 
ابحلديث، حيث خيرتع هلم األحاديث اليت (تكسو رغبتهم ثوابً دينياً( انظر كتاب السنة ومكانتها يف التشريع للسباعي 
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وتدوينها، مما يشكك يف إمكانية الثقة هبا(1(. 

املبكر، وأن معظم األحاديث  الصحابة  إن وضع احلديث والسنة بدأ يف جيل 
وضعتها الفرق السياسية الكالمية واملذهبية يف القرنني الثاين والثالث(2(. 

أن أصول اإلسالم والسنة النبوية ُأخذت مجيعها من اليهودية والنصرانية، مع تثري 
اهللينيه يف تطور اإلسالم، والقانون الروماين يف منو التشريع اإلسالمي(3(. 

األحاديث  وأن  واألسانيد،  اإلسالمية،  ابلعقيدة  املتعلقة  األحاديث  اختالق 
اختلقها الفقهاء، وأن الشافعي هو الذي استحدث حجية السنة(4(. 

الطعن يف مسند مالك عن انفع عن ابن عمر، وأبن انفعاً مات ومالك صغري 
وهذا عني الكذب. 

انتقاد طريقة اعتماد األسانيد يف تصحيح األحاديث الحتمال الدس يف سلسلة 
الرواة(5(. 

اعتبار نصف أحاديث صحيح البخاري ليست أصلية، وال يوثق هبا، وأن األسانيد 
أضيفت إىل املتون فيما بعد بتأثري خارجي، ألن العرب ال يعرفون اإلسناد، وأهنم 

أخذوها عن التلمود(6(. 

أن الرسول  مل يرتك أوامر وال أحكاماً سوى القرآن(7(. 

.)223)
1  من الذين قالوا هبذا القول: كايتاين، وميور، وشربجنر، وجولد تسيهر.

2  من الذين قالوا هبذا القول: شاخت، وكيوم، وواط، وروبسون وكلهم من رجال الكنيسة.
3  من الذين قالوا هبذا القول: ميور، وكايتاين، وهوروفتس.

4  يُنسب هذ القول إىل: مرجليوت، وجولد تسيهر.
5  يُنسب هذا القول إىل: نيكلسون، وكولسون. 

6  من الذين قالوا هبذا القول: ميور، وكايتاين، وهورفتس. 
7  من الذين قالوا هبذا القول: نيكلسون، وكولسون. 
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ابلتكذيب  الطعون  هذه  على  ردوا  أنفسهم  املستشرقني  بعض  أن  الغريب  من 
ونيكلسون،  1939م(  (ت  (وفيوك(  1931م(  (ت  (هوروفتس(  مثل  واالفرتاء 
براءة  فأثبتوا  األمور،  هذه  مجيع  انتقدوا  حيث  وفينسينك  وواط،  وهاملتون جب، 
املستشرقني  احملدثني والفقهاء من هتمة وضع األحاديث وكشفوا عن منهج هؤالء 
زيفهم  فأثبتوا  والظن،  الشك  ومنهج  التاريخ  لنقد  املادي  املنهج  استخدموا  الذين 
وكذهبم حىت يثبتوا العكس، فإن املتشكك يف املوضوع ندعوه إىل أن يتحقق – على 
وفق املنهج العلمي – من مصادر أخرى كأن تكون يواننية، أو حبشية أو قبطية أو 
فارسية، وذلك موجود يف مجيع تلك املصادر اليت تثبت كذهبم، وبذلك يتضح أن 
هللا – عزوجل – يدافع عن نبيه  لذا جند املستشرقني أنفسهم خيتلفون يف أمور 

 .  كثرية حول سرية وسنة الرسول

اثلثااً: زعمهم استمداد الفقه اإلسالمي من الرومان: إن أعداء الدين اإلسالمي 
قد أاثروا هذه الشبهة وتداولوها كثرياً وطرحوها يف أكثر من جممع وحبثوها يف أكثر من 
مكان وألفَّوا فيها املصنفات، وهذه الشبهة هي زعمهم استمداد الفقه اإلسالمي من 
الرومان، فقالوا لقد قاران بني القانون الروماين والقانون اإلسالمي (الفقه اإلسالمي( 
فوجودان أنه مأخوذ منه، ولو حبث املسلمون يف كتب السلف بل حىت اخللف ال 
جيدون هلذه الشبهة ذكر، ومل يُقل هبا أحد من علماء املسلمني، وال طُرحت حىت 
أعداء  إيدي  على  وانتشر  وترعرع  نشأ  الزعم  فهذا  والنصارى،  اليهود  علماء  عند 
بني  التشابه  وجود  هو  الزعم  هذا  يف  هؤالء  إليه  يرتكزون  ما  وأعظم  اإلسالم(1(، 
القانون اإلسالمي والقانون الروماين، هذا املستند الذي ارتكزوا عليه وجعلوه عمدهتم 
فيقولون: (إن يف القانون الروماين تُقطع يد السارق، ويف القانون اإلسالمي تُقطع يد 
السارق، وإنه من قطع أنفاً ُقطع أنفه، ومن قطع يداً ُقطعت يده، وكذلك يف سائر 

1  تطور االستشراق يف دراسة الرتاث العريب لناجي (86 – 87(، رؤية إسالمية لالستشراق لغراب (7 – 8(. 



85 دور الحسبة في وقاية المجتمع من االنحراف الفكري ومواجهته

اجلروح وهذا موجود يف الفقة اإلسالمي، وإن التشابه بني نظامني يكون يف الغالب 
املسلمني  الفقهاء  إن  األمر وقالوا:  يزيدوا  أن  أرادوا  متأثر ابملتقدم(، مث  املتأخر  أن 
والشام  األديرة،  يف  الشام  فتحوا  عندما  الروماين  للقانون  العربية  الرتمجات  وجدوا 
قبل أن يدخلها اإلسالم كان عامتها على دين النصارى على مذهب الكاثوليك، 
ويزعمون أن األوزاعي – يرمحه هللا – أسس مدرسة سرية بتالميذ، أخذوا يطَّلعون 
أن  ويؤكدون  اإلسالمي،  القانون  إىل  ينقلونه  ذلك  بعد  مث  الروماين،  القانون  على 
األوزعي أخذ القوانني الرومانية وأخرجها على هيئة أحاديث منسوبة للنيب  وبعد 
ذلك أدخله وروجه عن طريق األحاديث الضعيفة واملوضوعة، فأدى ذلك إىل أن 
هناك تشابه كبري بني النظامني، وبذلك يكون الفقه اإلسالمي فقها عالة على غريه، 
وليس فقهاً أصياًل ميكن االعتماد عليه، وهذا الزعم ابطل من أساسه وليس لديهم 
دليل واحد يعتمدون عليه يف هذا الزعم الباطل، والصحيح أن وجود بعض أصناف 
التشابه ال يعين التطابق، وال يعين كذلك االقتباس، وإن ُوجد بعض التشابه فال يعين 
ذلك أن الفقه اإلسالمي مستمد من القانون الروماين، ولو ُوجدت بعض املسائل 
فيها بعض التشابه فهناك يف القانون الروماين أن من استقرض من إنسان شيئاً أو 
ثبت له يف ذمة إنسان آخر شيء من املال ومل ميكنه الوفاء، فإن لصاحب احلق أن 
يستعبد املدين، وهذا خبالف الفقه اإلسالمي الذي يشجع بكثري من الطرق حترير 
العبيد واإلماء، ومن األمر الذي يؤكد كذب زعمهم أن كثرياً من األحكام الفقهية 
مصدرها الكتاب والسنة فهل يُقال إن القرآن والسنة من الرومان أيضاً، وأما قوهلم 
القرآن  اجلنائية قد جاءت يف  السارق واملقاضاة ابجلروح فهذه األحكام  يد  بقطع 
الكرمي فكيف يقال أبن هذه احلدود ُأخذت من القانون الروماين؟ ومن أهم األمور 
اليت ُتدحض هذا الزعم واالفرتاء املكذوب أن كتب التاريخ والسري وضحت أن بداية 
التشريع اإلسالمي كان القانون الروماين قد اضمحل وانتهى لفساده وعدم اعتداد 
ونشأت  واندثرت،  اندحرت  قد  الرومانية  احلضارة  أن  التاريخ  يثبت  بل  به،  أهله 
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حضارات أخرى قبل الرسالة اإلسالمية، فكيف أيخذ املسلمون من قانون فاسد ال 
يسمن وال يغين من جوع(1( يقول ابن خلدون – يرمحه هللا –: (إن املغلوب يتأثر 
ابلغالب( فال شك هبذه القاعدة االجتماعية املعروفة، فكيف يزعم أعداء اإلسالم أن 
املسلمني قد أخذوا من القانون الروماين الفاسد مع أن املسلمني هم الذين انتصروا 
على احلضارة الرومانية، وأما زعمهم عن األوزاعي فهو كذب حمض، فاإلمام االوزعي 
منسوب إىل مدرسة أهل احلديث وهو من أهل احلديث، وكان يف عهده مدرستان 
مدرسة أهل الظاهر ومدرسة أهل الرأي، وال ميكن أن يقال: إنه استطاع أن يؤثر 
على كل هذه املدارس ويبلغ به التأثري إىل أن يُدخل األحاديث الضعيفة واملوضوعة 

يف الفقه ويقف ابقي العلماء دون أن يفضحوا أمره وشأنه. 

األساس  هي  واملوضوعة  الضعيفة  األحاديث  أبن  اإلسالم  أعداء  به  يزعم  ومما 
الذي ُبين عليه الفقه اإلسالمي، فهذا زعم ال يتاج إىل توهينه وتضعيفه، حيث إنه 
ُبين على ابطل وما ُبين على ابطل فهو ابطل، فلسان احلال ولسان املقال يوضحان 
كذب هذه الفرية فإن السنة النبوية وصلت إلينا صحيحة نقية، حيث إن أهل السنة 
واجلماعة يعتربون أن احلجة ال تقوم إال ابلسنة الصحيحة الثابتة عن النيب  بنقل 
العدول، ولذلك اعتىن أئمة أهل السنة واجلماعة ابحلديث النبوي حلد ال يستطيع أن 

يصف اإلنسان ما قاموا به من جهد عظيم ومنها على وجه املثال ال احلصر: 

احلرص على تبليغ سنة الرسول  يف اآلفاق. 	 
االهتمام بطلبة السنة وتقديرهم. 	 
التثبت يف قبول السنة حىت أن بعض الصحابة – رضي هللا عنهم – مل يقبل 	 

من السنة إال ما قام عليها شاهد عدل. 
حرص علماء األمة يف سائر عصورهم على مجع السنة والتثبت يف قبوهلا. 	 

1  رؤية إسالمي لالستشراق – أمحد عبد احلميد غراب (7(، أورواب واإلسالم صدام الثقافة واحلداثة جلعيط (41(. 
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التثبت يف أحوال نقلة احلديث ومعرفة أحواهلم. 	 
تدوين علم اجلرح والتعديل. 	 
التأليف واجلمع لعلل احلديث والكالم عنها. 	 
التأليف لتمييز احلديث املقبول من املردود. 	 
تدوين تراجم الرواة وحبث ما يتعلق هبم من جهات األمساء خمتلفها والكىن 	 

واملقدم واملؤخر واألقران(1(. 
فلذا فإن السنة النبوية اليت بني أيدينا يف جوامعها قد بلغت على أيدي علماء 
األمة من اإلتقان واحلفظ والعناية ما يدل على أهنا ابقية كما هي، كما مُسعت من 
رسول هللا  فكان اهتمام السلف ابألسانيد من أعظم األسباب حلفظها وعدم 
التشكيك فيها، يقول اإلمام مالك – يرمحه هللا –: (إن هذا العلم دين فانظروا عمن 
تخذون دينكم((2(، فلذا فإن أهل السنة واجلماعة يتميزون بشدة االنتقاء والتحري 
واالنتقاد للرجال وحاهلم وهذا معناه التحقق من حال الراوي والكشف الدقيق عمن 

يؤخذ عنه احلديث، وبذلك يتضح كذب أعداء اإلسالم. 

رابعااً: النيل من اللغة العربية: تظهر أمهية اللغة العربية على ابقي اللغات واللهجات 
اللغة اليت اختارها هللا – عزوجل – ألن تكون مشرفة بنزول القرآن الكرمي،  ألهنا 
وقد عرف أعداء اإلسالم أنه ما دامت اللغة العربية حية يف نفوس املسلمني فإهنم ال 
يزالون قادرين على فهم اإلسالم، ولذلك جاءت اللغة العربية يف مقدمة الكالم يف 
احملتوى االستشراقي، ومنذ البداية اهتم أعداء اإلسالم بدراستها، ومما يوضح ذلك 
العربية والعلوم اإلسالمية  اللغة  ليعلَّمه  أسرتقه  عربياً  أن (راميوند لول( اشرتى أسرياً 
أورواب  جامعات  يف  العربية  اللغة  يف  إبنشاء كراسي  أيمر  لكي  البااب  لدى  وسعى 
لتعليم بعض الناهبني اللغة العربية، مع أن معرفة األوروبيني ابللغة العربية قد بدأت 

1  انظر مقدمة فتح الباري (135(، الكفاية يف علم الرواية للخطيب (194(، علوم احلديث البن الصالح (103(. 
2  رواه الرامهرمزي يف احملدث الفاضل عن مالك وابن املبارك وغريمها (403 ، 416(، وابن عبد الرب يف االنتقاء (16(. 



دور الحسبة في وقاية المجتمع من االنحراف الفكري ومواجهته 88

قبل ذلك بقرون عدة يف القرن التاسع امليالدي، وكانت معرفتهم هبا يف األندلس مث 
صقلية، وكانت يف األندلس من الشيوع لدرجة اليت أرقَّت أحد رهباهنم البار القرطي 
إذ قال: (إن نصارى أسبانيا مل يعودوا يهتمون بدراسة الالتينية لغة الكتاب املقدس، 
ولكنهم يتقنون الكالم ابلعربية والكتابة هبا، بل إن من بينهم كثري من جييدون نظم 
احليل  من  أُوتوا  ما  بكل  حاولوا  اإلسالم  أعداء  جند  هنا  ومن  العريب((1(،  الشعر 
تقض مضاجعهم،  فهي  ابلكلية،  تركها  على  والتشجيع  من شأهنا  للغض  واخلداع 
ومن العجيب أن يسميها احملتلون الفرنسيون والربيطانيون يف مستعمراهتم أبهنا لغة 
املستعمر، واللغة العربية وإن كانت تقلق أعداء اإلسالم يف الدول الشرقية والغربية 
يقبلون  فهم  عظيماً،  اهتماماً  يهتمون هبا  هلا  لكنهم مع عداوهتم  على حد سواء، 
لغتهم  بنفس  وأهله، وحماربتهم  التصدي لإلسالم  بغرض  بنهم شديد  تعلمها  على 
وأساليبهم، وبذلوا يف ذلك جهوداً جبارة حىت صار منهم عباقرة يف اللغة العربية نثراً 
ونظماً، وألفَّوا املعاجم املطولة فيها، وفتحوا مدارس لتعليمها ممن يقع عليه اختيارهم 
من الناهبني منهم، وأكملوها بامعات ودراسات عليا لتخريج املستشرقني واملنَّصرين 
ومن تبعهم لبثهم يف العامل اإلسالمي ُمزوَّدين بشبهات أملتها يد احلقد على اإلسالم، 
وخماصمني املسلمني بلغتهم اليت يفهموهنا لكي يكسر الشجرة أحد أعضائها كما 
أوصاهم زومير، ومل يقصروا يف اهتمامهم ابللغة العربية تعليماً فقط، بل أنشأوا مطابع 
ابحلروف العربية لتتم دراستهم هلا، وليتمكنوا بعد ذلك من بث مسومهم ضدها، وهم 
على يقني من أن لكل صانع صدى، كما أهنم تعلموا العربية ليزيدوا من استعالئهم 
على العرب املسلمني حني يتم احتالهلم هلم االحتالل الذي خططوا له ونفذوه ابلقوة 
للقيم  أداة ختريب  إىل  التعليم وحولوه  اإلسالم  أعداء  والقهر سنني عدداً، واستغل 
واألخالق والدين على أيدي أانس ال خيافون هللا وال يرقبون يف مؤمن إاًل وال ذمة، 
1  أثر العرب واإلسالم يف النهضة األوروبية جملموعة من العلماء املصريني (32(، الفتوحات اإلسالمية يف فرنسا وإيطاليا 

يف القرون الثامن إىل العاشر جلوزيف رينو (246(، جتديد الفكر اإلسالمي لسلطان (11 – 43(. 
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فجاءت جحافل أعداء اإلسالم من الصليبني وأتباعهم ممن ابعوا أنفسهم هلم ليطفئوا 
ُ ُمِتمُّ نُورِِه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُروَن﴾ ]الصف: 8[، ولقد اشتدت  نور هللا أبفواههم: ﴿َواللَّ
ضراوة املعارك بني اإلسالم وأعدائه عن طريق التعليم وحماربة اللغة العربية يف حروب 
سافرة مل يعد اإلخبار عنها سراً مكتوماً يف نفوس املخططني هلا، بل ذهبوا يتبجَّحون 
علناً بذلك، يقول املبشر (هنري هريس جب(: (إن املدارس شرط أساسي لنجاح 
التبشري، وهي بعد هذا وسيلة إىل غاية ال غاية يف نفسها، لقد كانت املدارس ُتسمى 
ابإلضافة إىل التبشري (دق اإلسفني( وكانت على احلقيقة كذلك يف إدخال اإلجنيل 
املبشرون من طريق  أو  اإلجنيل  إليها  يصل  أن  يكن ابإلمكان  مل  مناطق كثرية  إىل 
االجتماعية  املسلمني  فقد اإلسالم سيطرته على حياة  (لقد  أيضاً:  آخر(، ويقول 
وأخذت دائرة نفوذه تضيق شيئاً فشيئاً حىت احنصرت يف طقوس حمدودة، وقد مت 
التطور اآلن إىل  التطور تدرجيياً عن غري وعي وانتباه، وقد مضى هذا  معظم هذا 
مدى بعيد، ومل يعد من املمكن الرجوع فيه، لكن جناح هذا التطور يتوقف إىل حد 
بعيد على القادة الزعماء يف العامل اإلسالمي، وعلى الشباب منهم خاصة، كل ذلك 
كان نتيجة النشاط التعليمي والثقايف العلماين(، ويقول املبشر (دابين( عن دور املعلم 
املسيحي واملعلم املسلم: (إذا كانت الغاية من التعليم يف املدارس التبشريية – كما 
هلم  للحياة، ومتريناً  الطالب ابستشراق مسيحي  تزويد  إمنا هو  تكون –  أن  جيب 
على ممارسة املسيحية وتقرهبم من اختيار شخصي لإلميان املسيحي(، ويقول املبشر 
(تكلي(: (جيب تشجيع إنشاء املدارس على النمط الغريب العلماين، ألن كثرياً من 
املسلمني قد تزعزع اعتقادهم ابإلسالم والقرآن حينما درسوا الكتب املدرسية الغربية 
التعليم كله يف معظم الدول اإلسالمية  اللغات األجنبية((1( وبذلك أصبح  وتعلموا 
على خمتلف أقسامه يهدف إىل غاية واحدة وهي إعالء الفكر املضاد لإلسالم وللغة 
1  انظر هذه األقوال يف كتاب غزو يف الصميم للميداين (25 – 29(، أجنحة املكر الثالثة للميداين (253 – 264(، 

االستشراق لفرج (102 – 103(، املستشرقون واتريخ صلتهم ابلعربية لعمايرة (89(.
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العربية وحماربة القرآن والسنة، أما الفن والشعر والعلوم والتاريخ والرايضة والتمثيليات 
األخرى كلها  العلوم  وسائر  الثقافية  واملسابقات  الطالبية  والرحالت  واملسرحيات 
البد فيها من حتقيق الطموح الغريب والتنفيس عن احلقد الصلييب، ولقد ابتكر أعداء 
اإلسالم وسائل كثرية إلبعاد اللغة العربية عن الصدارة منها: منعها من دخول املدارس 
العامة، مع إدخال لغة احملتلني اليت أصبحت هي اللغة الرمسية يف املدارس والدوائر 
احلكومية، واليت توصف لطالب العلم أبهنا هي لغة الرقي والتطور والسبيل إىل نيل 
الشهادات العالية والوظائف احملرتمة لدى الدول، بينما ُيشار إىل اللغة العربية أبهنا 
لغة التخلف واملتخلفني ويكيلون هلا التهم وألوان االستهزاء هبا وأهنا لغة جيب أن 
فيه  شجعوا  الذي  الوقت  يف  املختلفة  والصناعات  التطور  لغة  حملها  لتحل  متوت 
اللهجات العامية – احمللية – أي اليت ال ضرر فيها على احملتلني، وكان أكثر العرب 
تقباًل إلقصاء الفصحى هم النصارى(1(، ولقد أنشأ أعداء اإلسالم مدارس وكليات 
عديدة ابللغات العامية ومنها: مدرسة انبويل للدروس الشرقية، مدرسة ابريس للغات 
لعلوم  امللكية  الشرقية يف موسكو، والكلية  للغات  احلية، ومدرسة الزارف  الشرقية 
االقتصاد الشرقية وكانت ُتدرس اللهجات العربية، وجامعة لندن يف بريطانيا الذي 
خترج منها اجلاسوس الربيطاين لورنس، وكانت كل هذه املدارس واجلامعات والكليات 
مهتمها دراسة اللغات العامية احمللية، ولقد خترج من هذه املدارس عدد كبري كان 
اهتماهم يف مؤلفاهتم حبث اللغات العربية احمللية الدارجة، بل وصل مكرهم إىل القرآن 
الكرمي فرتمجوه على أنه شعر عريب عامي، وابللهجة العامية لتقريبه إىل األفهام على 
حسب زعمهم، وهم يريدون من وراء هذا الصنيع إبعاد املسلمني عن لغتهم العربية 
املسلمني  العرب  تفرق كلمة  من  ذلك  يتبع  وما  العامية حملها،  وإحالل  الفصحى 
1  املستشرقون واتريخ صلتهم ابلعربية ضمن حبوث جملة املنهل السعودية العدد (55(. (89(، املسار الفكري لالستشراق 
ألصف حسني (571(، تراجم القرآن األجنبية يف امليزان أليب فراج (73(، لغة الضاد يف ملف املستشرقني لزهر الدين 

(87 – 88(، العرب اتريخ ومستقبل لبريك (184(. 
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أعداء  اهنال  وقد  بينهم،  واحدة ومرجع واحد جيمع  اجتماعهم على وحدة  وعدم 
اإلسالم ابملديح على الذين ينادون ابلعامية وجعلوهم طالئع ثورية أدبية على اللغة – 
بل هم ثورة على اللغة العربية – اليت مل تستطع بزعمهم أن تساير احلضارات األوروبية 
يف استيعاب اجلديد، ويف استيعاب أمساء الصناعات اليت يزخر هبا الغرب حسب 

افرتائهم فكان حال العربية يقول: 

رموين بعقم يف الشباب وليتين     عقمت فلم أجزع لقول عدايت

بينما هي يف احلقيقة يرتجم عنها حافظ إبراهيم فيقول: 

أان البحر يف أحشائه الدر كامن   فهل سألوا الغواص عن صدفايت

وأخذ أعداء اإلسالم يؤكدون على أن اللغة العربية لغة التخلف واملتخلفني وكالوا 
هلا التهم وألوان االستهزاء بكل الوسائل والطرق حملاربتها والنيل منها، ومن الوسائل 
املاكرة اليت جلأ إليها أعداء اإلسالم أيضاً أن جعلوا الطالب الذي ميتحن اللغة العربية 
ومل ينجح منها ال يُعترب راسب بل من حقه أن يُرفع إىل السنة اليت تليها، وهناك حيلة 
أخرى للقضاء على اللغة العربية الفصحى وهي أن يكفي لنجاح الطالب فيها أن 
ُيشرتط عليه احلصول على نسب مئوية متدنية جداً وابلتايل يتخرج الطالب دون أن 
يهتم بلغته األم فضاًل عن أن جييدها، بل وقد ذهبوا إىل أكثر من ذلك وهي دمج 
العربية من حنو، وصرف،  اللغة  فُتضم مواد  املتشاهبة وإعطائها درجة واحدة  املواد 
وبالغة، وأدب، وإمالء، وخط، وقراءة، وتعبري، ونصوص، وعروض يف مادة واحدة 

كذلك(1(، وابلتايل تقل صلة الطالب ابللغة العربية. 

1  اإلعالم اإلسالمي – خطر التدخل اإلعالمي الدويل ملدكور (96(. 
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اإلسالم  أعداء  ونصرانية:  يهودية  ملصادر  اإلسالم  إبرجاع  افرتائهم  خامسااً: 
يتفقون فيما بينهم على زعم زعموه، وهو أن الدين اإلسالمي قبس من التوراة واإلجنيل 
يف األساس، وبعض املورواثت الثقافية العربية يف العصر اجلاهلي، ولكن زعمهم األول 
أقوى، وهو أن اإلسالم مأخوذ من التوراة ابلدرجة األوىل مث اإلجنيل، وكل عدو منهم 
أعداء اإلسالم  أهنا قضية مسلمة، تسيطر على  الفرية ممن سبقه على  أيخذ هذه 
مجيعاً، وهلم يف ذلك فروض افرتضوها يقول (مونتيه(: (إن الدين اليهودي هو املصدر 
القرآنية، هذا صحيح فهو  للعقيدة  الرئيسي  للقرآن، وابلتايل فهو املصدر  الرئيسي 
خيضع للتأثري اليهودي أكثر مما خيضع للتأثري النصراين((1(، ويرى (مونتيه( أن قصة 
الطري اليت وردت يف القرآن الكرمي مع إبراهيم  مأخوذة من التوراة عن قرابن امليثاق 
الذي عقده إبراهيم مع ربه(2( يف سفر التكوين، وحكاية التوراة تتحدث عن أربع من 
احليواانت والطري ال عن أربعة من الطري: عجلة وعنزة وكبش وميامة أو محامة مل توزع 
على جبل ومل يسأل فيها إبراهيم  ربه أن يي املوتى مث أهنا ليست أكثر من رؤاي 
وشتان بني القصة واحلكاية التوراتية(3(، ويستشهدون على االستمداد التورايت بعبارة 
وردت يف املزمور توافق عبارة قرآنية يف قوله تعاىل: ﴿َوَلَقْد َكتيَبيَْنا يف الزَّبُوِر ِمن بيَْعِد 
الذِّْكِر َأنَّ اأَلْرَض يَرِثيَُها ِعَباِدَي الصَّاحِلُوَن﴾ ]األنبياء: 105[، أما عبارة املزمور فهي: 
(الصديقون يرثون األرض((4( وقد تغافل أعداء اإلسالم أنه ميكنهم التوافق يف املعىن 
واملقصد بني معىن قرآين ومعىن آخر أايً كان مصدره مادام حقاً، وعلى كل حال يدد 

أعداء اإلسالم مصادر اإلسالم يف مزاعمهم على املصادر اآلتية: 
األساس اليهودي مث النصراين. 

املصدر الثاين هو األساس اجلاهلي، وإليه يرجع ما جاء يف الدين اإلسالمي من 
1  املستشرقون والقرآن لعوض (163(.  

2  سفر التكوين – إصحاح (15/ 9 – 18(.
3  املستشرقون والقرآن لعوض (17(. 

4  املزمور (37: 29(. 
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احتفظ  أن حممداً  الكعبة، وقصص عاد ومثود، ويزعمون  االعتقاد ابجلن وتقديس 
من الوثنية القدمية احلج وشعائره، بعد أن خلع عليه طابعاً روحياً وصبغة وجدانية 

توحيدية، كذلك ميكن رد عقيدة القدر إىل الوثنية العربية. 

أخرياً أييت املصدر اإلسالمي الصرف، وهو األفكار اجلديدة اليت أضافتها عبقرية 
حممد الدينية(1(. 

السابق  الكالم  وهذا  ذلك،  يتناقلون  علمانيون  أو  صليبيون  اإلسالم  وأعداء 
علماين  عدو  به  يقول  نفسه  والشيء  (مونتيه(،  هو  ديين  تعصب  ذي  ملستشرق 
واملدينة  مكة  من  القرآن  آلايت  تصوراته  على  يصر  فهو  واط(  (مونتجمري  هو 
ومدى اختالف تصورهم لكل من آايت العهدين (القدمي واجلديد( وهذه النزعة عند 
أثناء  لتربير زعمهم أبن حممداً يف  العلمانيني يتمسكون هبا  املتعصبني منهم، وعند 
تليفه للدين اإلسالمي كان واقعاً حتت مؤثرات شخصية حدثت له يف كل من بيئي 
مكة واملدينة، أو لتأثري شبابه يف مكة، وكهولته وشيخوخته يف املدينة ومدى تثري 
الشباب والصحة على اإلبداع األديب ومنه القرآن الكرمي، ألهنم لو قالوا: إن القرآن 
كالم هللا املنزل وحياً من عند هللا بواسطة ملك هو الروح األمني جربيل ملا قدروا 
أكاذيبهم  آخر  إىل  وأسلوابً  ومعىن  ومبىن  وضيفاً،  قوة  الوحي  يقولوا ابختالف  أن 
وافرتائهم، واملتأمل لكالم مونتيه سيجده متماثاًل لكالم واط، فهو يؤكد يف أماكن 
ومواضع كثرية من كتبه إىل أن كثرياً مما جاء يف اإلسالم مأخوذ من اليهود ابلدرجة 
األوىل مث من النصارى، ومن األفكار السائدة يف البيئة اجلاهلية، وأنه ُصبغ مبفاهيم 
النظرة العربية املعاصرة له وأشكاهلا الفكرية(2(، ويؤكد (جولد تسيهر( أثر اليهود يف 
مفاهيم ابن عباس – رضي هللا عنهما – التفسريية فيقول: (ومذهب التفسري الذي 
أقامه األب األول لتفسري القرآن (ابن عباس( واحملصول الذي تعلمه من أهل الكتاب 

1  منهج مونتجمري واط إلدريس (235(. 
2  منهج واط يف دراسة نبوة حممد إلدريس (35(. 
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على وجه ممتاز((1(، ومن  بينه (ليوين كاتياين( (Leone Caetani( أخرياً  قد 
ضالالت أعداء اإلسالم حول الدين اإلسالمي أهنم يعرفون الصحيح من اإلسالم، 
مث  عليها،  ويعتمدون  والضعيف  واملوضوعات  األكاذيب  ويتبعون  يرتكونه  ولكنهم 
فهم  اإلسالم،  هو  ذلك  أبن  الناس  إليهام  ومؤلفاهتم  وكتبهم  دراساهتم  يربزوهنا يف 
يزعمون أن اإلسالم اُستمد من التوراة واإلجنيل، والغاية من ذلك معروفة وواضحة، 
وهي إبراز اإلسالم وكأنه ضرب من اليهودية أو النصرانية، ولكن يهودية ونصرانية 
مزيفة، ويؤكدون عن استمداد القرآن الكرمي من الشعر اجلاهلي حىت يؤكدوا على إجياد 
عالقة بني الشعر اجلاهلي أو سجع الكهان(2(، وصار هذا األمر من املسلمات يف 
أدبيات أعداء اإلسالم، يقول (سافاري( (1989م(: (إن اهتام كفار مكة حممداً أبنه 
شاعر مل يكن قائما على غري أساس، فالقرآن مؤلف من آايت، والسور األوىل منه 
نثر مُقفى، وأما السور األخرية (قصار السور( فبعضها شعر صريح، كما أن حممداً 
قد أبدع يف تليف قرآنه مستخدماً ما يف البالغة والشعر من ثروات فنية((3(، ويوكد 
الدكتور حممد مصطفى هدارة أمساء من أعداء اإلسالم مههم إثبات وجود شعر يف 
 ،)Grimmo) وجرميي ،)Wright) )القرآن الكرمي فقال: (فعل ذلك (رايت
كذلك نظرية موللر (Maeller( اليت أيدها (جاير( (Ceyer( وهي أن قالب 
القرآن من القوالب الشعرية، لقد أرادوا أن يستغلوا هذا يف تييد فكرهتم يف أن القرآن، 
ليس وحياً من عند هللا وهذه غاية خبيثة((4(، ويقول (بالشري(: (إن الصلة بني القرآن 
والفصاحة والشعر مبثوثة ويف سورة الرمحن بصورة خاصة فإن األمر، أمر شعر صاف(
(5(، فقد وصل اخلبث واملكر هبم أن ربطوا بني اإلسالم والشعر اجلاهلي، ألن الشعر 

اجلاهلي يعرب عن حياة العرب الوثنني، ومن مث فإن اإلسالم ال يعدو أن يكون تطوراً 
1  مذاهب التفسري جلولد تسيهر (89(.

2  موقف مرجليوت من الشعر العريب هلدارة (1/ 408(. 
3  انظر املصدر السابق. 

4  املستشرقون والقرآن لعوض (31 – 32(.  
5  انظر املصدر السابق. 
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بشكل ما للوثنية اجلاهلية كما عرب عنها الشعر العريب، ويؤكدون على ذلك على 
أن املسلمني يعتقدون ابجلن وتقديس الكعبة وقصص عاد ومثود واحلج إىل مكة(1(، 
ولكن وهلل احلمد: قد قيض هللا – تعاىل – من علماء املسلمني من يرد على مزاعم 
أعداء اإلسالم يف حنورهم، ويضرمون أيدي الناس على املصادر اليت تبني تتبع علماء 
املسلمني منذ وقت مبكر من نزول القرآن الكرمي ومجعه وتفسريه، واملصادر اليت وردت 
املصادر  األفذاذ احملققني، وهذه  األثبات  العلماء  املعتمدة على  العربية  املصادر  يف 
األسانيد  على  تعتمد  اليت  ودقتها  املعاصرون أبصالتها  الباحثون  عرفها  قد  البحثية 
الصحيحة، وقد مت ذلك كله من القرن األول اهلجري، أما النص القرآين نفسه فقد 
بدء االهتمام به يف حياة الرسول  إذ كان  يراجعه مع جربيل – عليه السالم 
– كما كان يستوثق من حفظ الصحابة – رضي هللا عنهم – له بسماعه منهم كما 
فعل مع عبد هللا بن مسعود وزيد بن اثبت رضي هللا عنهما، وإذا أراد اإلنسان أن 
يتأكد من أن كل هذه اهلراءات من صنع أعداء اإلسالم فلرياجع األصول اليهودية 

والنصرانية واإلسالم، فيجد بوانً واسعاً شاسعاً بينهما وبني اإلسالم. 
الفكرية املنحرفة: فلقد سلك أعداء اإلسالم يف مقاومة  أما وسائل االجتاهات 
على  قوي  وإصرار  دفني  حقد  عن  انبعة  طرقاً كثرية  املسلمني  حماربة  ويف  انتشاره 
التصدي واملواجهة منطلقني عن ختطيط ومؤامرات مدروسة بدقة وعناية أمثرت نتائج 
واضحة، ومن أهم الوسائل اليت اسُتخدمت لتفعيل تثري تلك االجتاهات الفكرية 

املعادية ما أييت: 

أوالاً: التعليم: يتل العلم والتعليم أمهية كبرية لدى مجيع البشر، وديننا اإلسالمي 
يؤكد أمهية التعليم والعلم، فقد نزلت أول سورة يف القرآن الكرمي داعية إىل العلم واحلث 
ْنَساَن ِمْن َعَلٍق * اقيَْرْأ  عليه، يقول هللا  تعاىل: ﴿اقيَْرْأ اِبْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق * َخَلَق اإْلِ
ْنَساَن َما ملَْ ييَْعَلْم﴾]العلق: 1 – 5[، وتربز  َوَربَُّك اأْلَْكَرُم * الَِّذي َعلََّم اِبْلَقَلِم * َعلََّم اإْلِ

1  انظر املصدر السابق. 
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أمهية التعليم يف أنه يفتح آفاق املعرفة، فبه تعلو األمم إىل أعلى القمم، وبدونه تنحدر 
إىل قعر القيعان، وإدراكاً من أعداء العقيدة اإلسالمية لتلك األمهية، فقد اختذوا من 
التعليم وسيلة الستعباد األمم واألفراد، وإبعادهم عن الدين اإلسالمي بتشكيكهم فيه 
واحلط من قيمته وتشويه التاريخ واحلضارة اإلسالمية، وتغريب لغة القرآن الكرمي يف 
نفوس أبنائها(1(، لذلك جند أن أعداء الدين اإلسالمي أولوا التعليم غاية االهتمام، 
غري أن التعليم مبرحلة الروضة كان له اهتمام من نوع خاص، حيث يكون الطفل 
يف هذه املرحلة سريع االستجابة ملا يفرض عليه، وخاصة من معلمه الذي يرى أنه 
قدوة، إضافة إىل أن املعلم هلذه املرحلة كثري االتصال أبسرة الطفل األمر الذي قد 
يؤثر على والدي الطفل، يقول املنصر جون موط: (جيب أن نؤكد يف مجيع ميادين 
التبشري جانب العلم بني الصغار، إن األثر املفسد يف اإلسالم يبدأ ابكراً جداً، من 
أجل ذلك جيب أن ُيمل األطفال الصغار إىل املسيح قبل بلوغهم سن الرشد وقبل 
أن تخذ طبائعهم أشكاهلا اإلسالمية((2(، ونظراً ألمهية املرأة وللدور اخلطري الذي 
تقوم به جتاه أسرهتا وجمتمعها فقد اهتم أعداء الدين اإلسالمي هبا ومنحوها جانباً 
من اهتمامهم فأنشأوا املدارس النسوية وخاصة الداخلية، حيث تكون الفتاة بعيدة 
عن رقابة األسرة، وهي الفرصة املناسبة للتأثري عليها بعيداً عن أسرهتا، ومل يغب عن 
الغربية،  اجلامعات  يدرسون يف  الذين  املسلمني  الطلبة  أوضاع  اإلسالم  أعداء  ابل 
فحاصروهم ابملغرايت ومدوهم ابلكتب املشبوهة اململوءة ابملفرتايت على اإلسالم، 
حىت إذا عاد ذلك الشاب إىل بلده متشبعاً أبفكار الغرب، منقلباً إىل انعق يدعو 
هلدم اإلسالم ولغته، ويصبح خطره أشد لكونه من أهلنا جلدتنا، كما دأب أعدا 
األولية وحىت  املراحل  من  املختلطة  املدارس  إبنشاء  والرتكيز  التوجيه  على  اإلسالم 
اجلامعة، ومعلوم ما يف االختالط من مفاسد وأخطار فهو ينايف العفة، وقد يفقد املرأة 
حياءها، مما يؤدي هبا إىل االبتعاد عن املنهج الرابين(3(، والوقوع يف الدنس، تقول 

1  احذروا األساليب احلديثة يف مواجهة اإلسالم لصاحل (82(. 
2  التبشري واالستعمار يف البالد العربية للخالدي (68(. 

3  أجنحة املكر الثالثة للميداين (80 – 83(. 
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املنصرة آان ميلي غان: (لقد استطعنا أن جنمع يف صفوف كلية البنات يف القاهرة 
بنات أابءهن ابشوات وبكوات، وال يوجد مكان آخر ميكن أن جيتمع فيه مثل هذا 
العدد من البنات املسلمات حتت النفوذ املسيحي وابلتايل ليس هناك من طريق أقرب 

إىل تقويض حصن اإلسالم من هذه املدرسة((1(. 
تثقيف  املختلفة أمهية كربى يف  اثنيااً: وسائل اإلعالم: شكَّل اإلعالم بوسائله 
األفكار  من  بنشر كثري  اإلسالمي  الدين  أعداء  يقوم  لذلك  وثقافياً،  دينياً  الناس 
الدعوة واحلسبة  وتعادي  اإلسالمي،  الدين  اليت حتارب  الضالة  واملعتقدات  اهلدامة 
وتسعى إلقصاء الدين وعلمنة احلياة واالعرتاض على هللا – تعاىل – وعلى رسوله 
 وإطالق ألفاظ كفرية خطرية، فأصبح التلفزيون أداة من أخطر وسائل اإلعالم 
يف عامل اليوم، فالكامريا ال ميكن أن ختطئ يف تصوير احلدث كما هو، وقد وصفت 
أبهنا عني الواقع، ألهنا تسجل ما يصادفها دون ميل أو عاطفة شعور، لكنها قادرة 
يف املقابل على تضخيم الصورة وحذف مشاهد حبيث تبدو كما لو أهنا صحيحة 
مع املبالغة والرتكيز على مشاهد بعينها، قد تثري الشعور لدى آخرين أبن صاحب 
الفكر املنحرف مظلوم جيب مناصرته، وهبذا التصور ميكن القول أبن بعض وسائل 
اإلعالم قد خيدم الفكر املنحرف ولو يف جزئية ضئيلة، ويف جانب آخر قد تستفيد 
بعض املنظمات اإلرهابية مما يتناقله اإلعالم املعادي لإلسالم من جتارب املنظمات 
مهمة  معلومات  على  ابحلصول  اإلجرامي  أسلوهبا  وتتبىن  معها،  فيتعاون  األخرى 
جتنبه الوقوع يف أخطاء املنظمات اإلرهابية األخرى(2(، فالدافع اإلعالمي للعمليات 
الدولية  العاملي واملنظمات  العام  الرأي  أمام  اإلرهابية يهدف إىل طرح قضية معينة 
وتستخدم املنظمات اإلرهابية الدوافع اإلعالمية جلذب االنتباه وتوجيه األنظار جتاه 
قضاايهم يف ظل جتاهل مطالبهم وأهدافهم من قبل بعض وسائل اإلعالم املعادين 
للدين اإلسالمي، ونظراً ملا لإلعالم من أمهية يف حتقيق أهداف العمليات اإلرهابية، 

1  املذاهب الفكرية املعاصرة (1/ 366- 367(. 
2  اإلرهاب والعنف السياسي لعز الدين (151(. 
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فقد أشار البعض إىل أن اإلرهاب: (يعتمد لتحقيق أهدافه على عنصرين أساسيني 
مها إاثرة الذعر ونشر القضية((1(. 

إن املتابع لإلعالم الغريب على وجه اخلصوص جيد العنف قد تبوأ مساحة كبرية، 
على  األوىل  ابلدرجة  تعتمد  األايم  هذه  يف  عصرايً  اجتاهاً  تعترب  اليت  احلركة  فأفالم 
العالقة بني  العنف البد أن ختتل موازين  العنف واالقتتال، ولكي ميكن تربير هذا 
األفراد أو اجلماعات يف أحداث هذه األفالم من أجل أن جيد خمرجوها أسباابً تقنع 
املشاهد أبن هذا العنف ينسجم مع سلسلة األحداث اليت حتتويها، ويف كثري من 
األحيان يكون الغلو يف الفكر أو الغلو يف فرض اإلرادة والسيطرة أو غري ذلك من 
جماالت االحنراف يف العالقات هو حمور هذه األفالم، وبذلك فإن هذه األفالم تغرس 
االحنرافات الفكرية والسلوكية إضافة إىل العنف يف نفوس مشاهديها(2(، واملشاهد 
ألفالم الكراتيه واجلودو حىت برامج األطفال جيد العنف هو األساس يف أحداثها، 
وال خيفى على أحد أن التلفاز أداة جاذبة للصغار والكبار ولكل املستوايت، وبكل 
أسف فإن اإلعالم يف كثري من بلدان العامل اإلسالمي يعب من هذه املواد اإلعالمية 
الغربية فتغرس يف أبناء املسلمني االجتاه إىل العنف وخباصة أن عرض املواد اليت حتمل 
العسل(3(،  السم يف  املسلمني مثل  جيعلها ابلنسبة ألبناء  هذا االجتاه يكون شائعاً 
ومن املعلوم أن كثرياً من القنوات اإلعالمية مملوكة ليهود متعصبني وموجهني خلدمه 
الصهيونية العاملية، وال شك أن الغزو اإلعالمي الذي تتعرض له األمة اإلسالمية ما 
هو إال حرب موجهة لإلسالم تنفيذاً ملقررات بروتوكوالت حكماء صهيون إلقامه 

احلكومة اليهودية العاملية(4(.  

1  انظر املصدر السابق. 
2  اإلرهاب سرطان اجملتمعات املعاصرة لياسني (135 – 140(. 

3  العنف يف العمل اإلسالمي املعاصر سلسلة دورية آلراء العلماء (25 – 27(.
4  قضااي إعالمية معاصرة يف الوطن العريب لعبد الرمحن (3(. 
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اثلثااً: اخلدمات اإلنسانية: استغل أعداء اإلسالم القيام أبعمال اخلري يف البلدان 
اإلسالمية أثناء الكوارث الطبيعية كاجملاعات والزالزل والرباكني والفيضاانت وغريها، 
انتشار  من  نراه  وما  احلروب،  أوقات  يف  الالجئني  إىل  املعوانت  تقدمي  إىل  إضافة 
اجملاعات يف كثري من الدول اإلسالمية بسبب كوارث اجلفاف والقحط والفيضاانت 
وامتدت  املساعدات،  فقدموا  الفرصة  اإلسالم  إلعداء  أوجد  واحلروب  والسيول 
وسيلة  إىل  اإلنسانية  املهمة  هذه  فاستغلوا  التطبيب  إىل  اإلسالم  أعداء  خدمات 
لصدهم عن دينهم، فقاموا ببناء املستشفيات اليت ظاهرها الرمحة وابطنها من قبلها 
العذاب، وقد استغلوا حاجة املرضى أسوأ استغالل وبطرق شيطانية ماكرة، تقول 
املنصرَّة (إيد هاريس(: (جيب على الطبيب أن ينتهز الفرصة ليصل إىل آذان املسلمني 
وقلوهبم((1(، ويقول املنصرَّ الطبيب (اراهاس(: (جيب على طبيب إرساليات التنصري 
أن ال ينسى وال يف حلظة واحدة أنه مبشر قبل كل شيء مث هو طبيب بعد ذلك(
(2(، فلما كان الطبيب من املفرتض أن يؤدي رسالته اإلنسانية حىت يزيل عن كاهل 

البشر اآلالم فقد عكس أعداء الدين اإلسالمي هذه الوظيفة ووظفوها لصاحلهم يف 
القضاء على الدين اإلسالمي، فلقد سلك أعداء اإلسالم كل وسيلة ممكنة، وطوَّعوا 
بعملية  كل ما ميكن أن يؤدي هبم إىل زعزعة اإلسالم يف نفوس املسلمني فقاموا 
واستغالل  والنصرانية،  لليهودية  والدعاية  النصرانية،  لنشر  املؤمترات  وعقد  التنصري، 
املرأة والتجارة، وحماولة حتديد النسل، والسخرية بعلماء املسلمني والسعي يف نشر 
اهلزمية النفسية للمسلم، وإذكاء النعرات اجلاهلية من عصبيات وخالفات مذهبية، 
يف  اإلسالم  تعاليم  صالحية  يف  والتشكيك  اإلسالم،  علماء  من  املسلمني  وتنفري 
الفكرية  املذاهب  بتطبيق  واملناداة  اإلنسان،  احلاضر، ودعوى رعاية حقوق  العصر 

اجلديدة كالعلمانية والدميوقراطية والشيوعية والعقالنية وغريها. 

1  املوسوعة امليسرة (1/ 383(.
2  الغارة على العامل اإلسالمي لشاتليه (32(. 
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املبحث الرابع: األسباب الرئيسية لالحنراف الفكري: 

إن من أهم أسباب االحنراف الفكري يف اجملتمع هو اآليت: 

واملتطرفني  الغالة  ضالل  أسباب  من  السليم:  والعقل  ابلوحي  اجلهل  أوالاً: 
وأصحاب الفكر املنحرف واعتقادهم ابلتكفري جهلهم ابملنقول (الوحي( فأما اجلهل 
ابلوحي فإن صاحب الفكر املنحرف مل يفهم مضمونه وما دل عليه، بل فهم منه 
واملعقول،  عليه ابلرأي  ما دل  منه، مث عارض  وأريد  عليه  الذي دل  احلق  خالف 
إال  بعده  ليس  الذي  احلق  فهو  الوحي  ملعارضة  يصح  ال  املعقول  أن  والصحيح 
العقل  جعلوا  الضالل ألهنم  هذا  وقعوا يف  املنحرف  الفكر  وأصحاب  الضالل(1(، 
وحده هو احلكم فيما ال ميكن إدراكه مع فصله عن الكتاب والسنة فحصل الشك 
القيم يرمحه هللا: (فإن  ابن  القومي، يقول  املنهج  والضالل واالحنراف ألصحابه عن 
معارضة الوحي ابلعقل هو منهج إبليس عليه لعنة هللا، وهو منهج اتباعه من بعده(

(2( ويصور شيخ اإلسالم يرمحه هللا ذلك بقوله عن العقل: (فإن اتصل به نور اإلميان 

والقرآن كان كنور العني إذا اتصل به نور الشمس والنار، وإن انفرد بنفسه مل يبصر 
األمور اليت يعجز وحده عن دركها((3(.

واملكفَّرين خيوضون  واملتطرفني  والغالة  املنحرف  الفكر  أصحاب  بعض  إن   
جهلهم  هو  والسبب  هلا،  منكر  أو  هلا  حمرف  بني  فيصبحون  العقدية  املسائل  يف 
ابلعقل والوحي فيحصل الشك والضالل واالحنراف عن املنهج القومي، ويتبع ذلك 
ابلتعارض  يشعرون  جعلهم  فجهلهم  العقيدة،  أمور  من  عظيمة  مبسائل  التكذيب 
والتناقض بني العقل والنقل، وبفعلهم هذا وقعوا يف الضالل بداًل من اهلدى، والظالم 
بداًل من النور، والشك  بداًل من اليقني، والتكذيب بداًل من التصديق، ومن أمثلة 

1  انظر الصواعق املرسلة البن القيم (4/ 20(.
2  املصدر السابق (1/ 88 - 90(.

3  الفتاوى البن تيمية (3/ 338 - 339(.
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جهل بعض الغالة واملتطرفني وأصحاب الفكر املنحرف ابلوحي والعقل، ما نراه من 
تكفري اخلارج عن مجاعتهم فيستدلون ابلنصوص النقلية كقول هللا تعاىل:﴿َواَل َتُكونُواْ 
َعِظيٌم﴾  َعَذاٌب  هَلُْم  َوأُْولَِئَك  اْلبيَيَِّناُت  َجاءُهُم  َما  بيَْعِد  ِمن  َواْختيََلُفواْ  تيََفرَُّقواْ  َكالَِّذيَن 
]آل عمران105[ وكقول الرسول  : (من مات وليس يف عنقه بيعه مات ميتة 
جاهلية((1( وقوله  ايضاً: (من فارق اجلماعة شرباً فمات مات ميتة جاهلية((2( 
فيزعمون أن كل من مل يبايع أمريهم أو فارقهم فهو كافر، حيث يزعمون أنه ال جيوز 
تعدد اجلماعات املسلمة بل جيب أن تكون مجاعة واحدة وهي مجاعة املسلمني (أي 
مجاعتهم( واخلروج عن هذه اجلماعة يعد كفرًا(3( ولذلك يقولون باهلية اجملتمعات 
املسلمة، مع أن دار اإلسالم ال تتحول إىل دار كفر مبجرد ظهور أحكام الكفر فيها، 
أو مبجرد استيالء الكفار عليها مادام سكاهنا املسلمون يدافعون عن دينهم، بل ما 
داموا يقيمون بعض الشعائر خصوصاً الصالة، فعن أنس – رضي هللا عنه – قال: 
(كان رسول هللا  يغري إذا طلع الفجر وكان يسمع األذان فإن مسع أذاانً وإال 
أغار((4(، فلذا فإن املنهج احلق هو حتكيم الكتاب والسنة الصحيحة يف كل قضية 
من قضااي العقيدة واالعتصام هبا وحصر التلقي يف أحكام الدين منهما، وأن ال يردا 
أو ال يعارضا بشيء وهو منهج أهل السنة واجلماعة متمسكني بقول هللا تعاىل:﴿اَي 
أَييَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ َأِطيُعواْ الّلَ َوَأِطيُعواْ الرَُّسوَل َوأُْويل اأَلْمِر ِمنُكْم فَِإن تيََناَزْعُتْم يف َشْيٍء 
فيَُردُّوُه ِإىَل اللِّ َوالرَُّسوِل ِإن ُكنُتْم تيُْؤِمُنوَن اِبللِّ َواْلييَْوِم اآلِخِر َذِلَك َخييٌْر َوَأْحَسُن َتِْوياًل﴾ 
النقل والعقل  ]النساء: 59[ أما أهل التكفري أصحاب الفكر املنحرف فيجهلون 

فيقعون يف أخطاء متعددة.

1  صحيح مسلم كتاب اإلمارة – ابب مالزمة مجاعة املسلمني عند ظهور الفنت (38/13(. 
2  (متفق عليه( صحيح البخاري كتاب الفنت، ابب قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص (سرتون بعدي أموراً تنكروهنا( (47/9( وصحيح 

مسلم كتاب اإلمارة، ابب وجوب مالزمة مجاعة املسلمني (40-39/12(.
3  انظر ذكراييت مع مجاعة املسلمني لعبد الرمحن أبو اخلري (93- 95(.

4  صحيح مسلم كتاب الصالة، ابب اإلمساك عن الغارة على قوم يف دار الكفر إذا مسع منهم األذان (1/ 288(.
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يفضلون  املنحرف  الفكر  أصحاب  إن  الصاحل:  السلف  مبنهج  اجلهل  اثنيااً: 
منهجهم على منهج السلف الصاحل، فيجمعون بني اجلهل بطريقة السلف والكذب 
يقول  التكفري،  يف  يقعون  ولذلك  اخللف  بتصويب  والضاللة  اجلهل  وبني  عليهم، 
شيخ اإلسالم – يرمحه هللا –: (كما أهنم كثرياً ما ينكرون أقوااًل ويكفرون من يقوهلا 
وتكون منصوصة عن النيب  لكثرة ما وقع من االشتباه واالضطراب يف هذا الباب(
(1( ويقول أيضاً: (أما القول املأثور عن السلف واألئمة الذي جيمع القول الصحيح 

من كل قول فال يعرفونه وال يعرفون قائله((2( فالغالة أصحاب الفكر املنحرف ال 
علم هلم مبنهج أهل السنة واجلماعة يف االستدالل الذي يقوم على أسس وقواعد 
االختالف  عند  الرجوع  وجوب  مع  الصحيحة  والسنة  الكتاب  حتكيم  أمهها  من 
قياس  استخدام  وعدم  ابملأثور،  النصوص  تفسري  على  واالعتماد  إليهما،  والتنازع 
بني  التعارض  اعتقاد  وعدم  البدعية،  املصطلحات  وجمانبة  الغائب،  على  الشاهد 
النقل والعقل، ورفضهم التأويل املذموم وعنايتهم ابألسانيد وثقة الرجال وعدالتهم، 
أما الغالة أصحاب الفكر املنحرف فال يصرون االستدالل على الدليل الشرعي وال 
يراعون قواعد االستدالل فال يفرقون بني احملكم واملتشابه، والعام واخلاص، والناسخ 
واملنسوخ، والنفي واإلثبات ويردون ماال يوافق أصوهلم وأهواءهم من نصوص الشرع، 
وال يعتمدون على تفسري الصحابة – رضي هللا عنهم– والسلف الصاحل، وخيوضون 
يهتمون  وال  واجلدل،  املراء  على  منهجهم  ويقوم  عنه،   – تعاىل   – هللا  هنى  فيما 
علمهم  لعدم  والعقل  النقل  بني  التعارض  اعتقادهم  مع  الرجال،  وعدالة  ابإلسناد 
ومعرفتهم ابلعلوم اليت أسسها أهل السنة واجلماعة كعلم التفسري وعلوم القرآن، وعلم 
التوحيد، وعلم الناسخ واملنسوخ، وعلم األشباه والنظائر القرآنية، وعلم غرائب القرآن 
الكرمي، ومل يكتف أهل السنة واجلماعة بذلك بل صنفوا أصواًل وقواعد عامة تعصم 
الذهن من اخلطأ يف فهم كتاب هللا تعاىل، فمن متسك مبنهج السلف الصاحل فقد 

1  درء التعارض البن تيمية (2/ 308- 309( والنبوات البن تيمية (4- 5( 
2  درء التعارض (308/2- 309( واإلميان البن تيمية (114( 
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فاز حيث إهنم كانوا على هدي رسول هللا ، وآاثرهم هي السنة والطريق املستقيم، 
يقول األوزاعي – يرمحيه هللا –: (وعليك آباثر من سلف وإن رفضك الناس وإايك 
وآراء الرجال وإن زخرفوه لك ابلقول فإن األمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم((1( 
ولذا فإن الغالة أصحاب الفكر املنحرف املكفَّرين لغريهم ليسوا على شيء ال من 
جهة االستدالل وال من جهة ما استدلوا به، فهم ليسوا أهل فهم عن هللا – عزوجل 
–، وهلذا جيب على كل من انظر يف الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه األولون وما 
كانوا عليه يف العمل به، فهو أحرى ابلصواب وأقوم يف العلم والعمل(2(، فلذا فإن 
أن من األصول  املسلمني ابملعصية، مع  يكفرون  املنحرف  الفكر  الغالة أصحاب 
املقررة املشتهرة عند السلف الصاحل عدم تكفري مرتكب الكبرية مامل يستحلها، يقول 
من أهل  أنه ال يكفر أحداً  النووي – يرمحه هللا –: (اعلم أن مذهب أهل احلق 
القبلة بذنب((3( ومع ذلك جند يف الوقت احلاضر من يكفر املسلمني الذين يقومون 
ابملعاصي فيعتقدون أن كلمة عاصي، هي من أمساء الكفر وتساوي كلمة كافر متاماً  
ويرجعون ذلك إىل قضية األمساء فيزعمون أنه ليس يف دين هللا أن ُيسمى املرء يف آن 
واحد مسلماً وكافراً فلذلك يعتقدون أن مجاعتهم هي اجلماعة الوحيدة امللتزمة مبنهج 
احلق فيقولون: (إذا كنا اجلماعة املسلمة، وإذا اتفق على أننا اجلماعة املسلمة املعنية 
يف آخر الزمان، واليت ما أن تظهر حىت تظل ظاهرة ال يضرها من خالفها حىت يقاتل 
آخرها الدجال((4(  فلذا فإن أصحاب الفكر املنحرف يف الوقت احلايل قد غلوا يف 
حق هللا – تعاىل – وحق رسوله  ، ويف حق والة األمر بل يف حق األمة أبكملها، 
فأعطوا ألنفسهم حق التكفري والتفسيق والتبديع وإدخال العبد اجلنة أو النار، مع 

تكفري األمة أبكملها وما ذلك إال جلهلهم  مبنهج السلف الصاحل.   

1  رواه الذهيب يف اتريخ اإلسالم ( 141، 160( واآلجري يف الشريعة ( 58( 
2  انظر املوافقات للشاطيب (72/3( 

3  شرح النووي على صحيح مسلم ( 1/ 150( 
4  التومسات لشكري مصطفى (38( واخلالفة لشكري مصطفى ( 3/ 28 ( 
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اثلثااً: اجلهل بدالالت النصوص وأسباب النزول: من أسباب التكفري واخلروج 
عن اجملتمع عند أصحاب الفكر املنحرف وأهل التكفري هو اجلهل بدالالت النصوص 
ووجوه االستدالل، يقول ابن عباس – رضي هللا عنهما –: (إمنا أُنزل علينا القرآن 
فقرأانه وعلمنا فيما أُنزل وأنه سيكون بعدان أقوام يقرءون القرآن وال يدرون فيما أُنزل 
فيكون لكل قوم فيه رأي، فإذا كان كذلك اختلفوا... فإذا اختلفوا اقتتلوا((1( وكذلك 
كان ابن عمر – رضي هللا عنهما – يرى احلرورية شرار خلق هللا ألهنم انطلقوا إىل 
آايت أُنزلت يف الكفار فجعلوها على املؤمنني كقول هللا تعاىل : ﴿... َوَمن ملَّْ َيُْكم 
مبَا أَنَزَل الّلُ فَُأْولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن﴾ ]املائدة:44[ فيقرنون معها :﴿مُثَّ الَِّذيَن َكَفُرواْ ِبَرهبِِّم 
ييَْعِدُلوَن﴾ ]األنعام: 1[ فإذا رأوا اإلمام يكم بغري احلق قالوا: قد كفر ومن كفر عدل 
بربه، ومن عدل بربه فقد أشرك فهذه األمة مشركة فيخرجون فيقتلون، فاجلهل بداللة 
النصوص ومقاصدها من أهم أسباب التكفري، يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية – يرمحه 
هللا –: (وكانت البدع األوىل مثل بدعة اخلوارج إمنا هي من سوء فهمهم للقرآن مل 
يقصدوا معارضته، لكن فهموا منه مامل يدل عليه((2(  فاخلوارج خرجوا من الدين كما 
خيرج السهم من الرمية، ألن رسول هللا  وصفهم أبهنم يقرءون القرآن ال جياور تراقيهم 
فال يتفقهون به وال يصل إىل قلوهبم ألن الفهم راجع إىل القلب، فإذا مل يصل إىل 
القلب مل يصل فيه فهم، فمعظم الغالة يستدلون ابلدليل يف غري ما يدل عليه، ويبرتون 
األدلة حسبما يوافق هواهم، وأيخذون ابلدليل ويتجاهلون ما يعارضه أو ما خيصصه 
أو يبينه أو يقيده، يقول الشاطيب – يرمحه هللا –: (ومنها حتريف األدلة عن مواضعها 
أبن يرد الدليل على مناط ويصرف عن ذلك املناط إىل أمر آخر مومهاً أبن املناطني 
واحد، وهو من خفيات حتريف الكلم عن مواضعه والعياذ ابهلل ويُغلب على الظن أنه 
من أقر ابإلسالم، ويذم حتريف الكلم عن مواضعه ال يلجأ إليه صراحاً إال مع اشتباه 

1  الشاطيب يف االعتصام (183/2(
2  الفتاوى البن تيمية (20/3(  
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يعرض له، وجهل يصده عن احلق((1( فبعض أصحاب الفكر املنحرف ال جيمعون بني 
األدلة ويقتصرون على بعضها ويضربون القرآن الكرمي بعضه ببعض ومن ذلك أهنم 
يعتمدون على النصوص اليت تدعوا إىل اخلروج على احلاكم الظامل دون أن جيمعوا بينها 
وبني النصوص اليت متنع اخلروج مطلقاً، فقالوا: إن هللا تعاىل يقول: ﴿َوَمن ييَْعِص اللََّ 
أََبدًا﴾ ]اجلن: 23[ فيأخذون بعموم آايت  ِفيَها  َلُه اَنَر َجَهنََّم َخاِلِديَن  َوَرُسوَلُه فَِإنَّ 
الوعيد فيزعمون أن املعصية الواحدة كافية للخلود يف النار، وأن لفظة الكفر ما جاءت 
لتدل على عكس اإلميان وانتفائه وهي تعرب عن حكم عام يشتمل  الشريعة إال  يف 
على عدة أنواع منه لكل نوع منها اسم علم خاص به كالفسق والظلم واخلبث فحينما 
يقول هللا عز وجل: ﴿وََكرََّه ِإلَْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق َواْلِعْصَياَن أُْولَِئَك ُهُم الرَّاِشُدوَن﴾ 
]احلجرات:7[ فإن مجيع الثالثة كفر من حيث احلكم العام خمتلفني من حيث أمساء 
األعالم ومداخل الكفر، ويقولون: إن كلمة عاصي هي أسم من أمساء الكفر وتساوي 
كلمة كافر متاماً ومرجع ذلك إىل قضية األمساء، وإنه ليس يف دين هللا أن يسمى املرء 
يف آن واحد مسلماً وكافراً، وهذا املنهج يعارض القرآن الكرمي، فإن احلق األبلج هو 

اجلمع بني النصوص وفهمها مبجموعها وهو منهج أهل السنة واجلماعة.
رابعااً: اجلهل ابلسنن الرابنية: إن من حكمة هللا – تعاىل – أنه جعل القضاء 
قضائني قضاء كوين وقضاء شرعي والقضاء الكوين البد أن يقع ال حمالة وال يستلزم 
يقع وهو يستلزم رضا هللا  يقع وقد ال  الشرعي فقد  القضاء  رضا هللا وحمبته، وأما 
وحمبته، ومن مجلة القضاء الكوين أن األمة اإلسالمية تفرتق وختتلف على عدد من 
املذاهب وامللل يقول هللا تعاىل: ﴿َوَلْو َشاء َربَُّك جَلََعَل النَّاَس أُمًَّة َواِحَدًة َواَل ييَزَاُلوَن 
خُمَْتِلِفنَي * ِإالَّ َمن رَِّحَم َربَُّك َوِلَذِلَك َخَلَقُهْم َومَتَّْت َكِلَمُة َربَِّك أَلْمألنَّ َجَهنََّم ِمَن اجْلِنَِّة 
األمة  : (ستفرتق هذه  الرسول  َأمْجَِعنَي﴾ ]هود 118- 119[ ويقول  َوالنَّاِس 
على ثالث وسبعني فرقة كلها يف النار إال واحدة قالوا: ماهي اي رسول هللا ؟ قال: 

1  االعتصام للشاطيب (183/2( 
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  هي ماكنت عليه وأصحايب((1( ويف حتمية وقوع الذنوب من العباد يقول النيب
: (والذي نفسي بيده لو مل تذنبوا لذهب هللا بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون هللا 
فيغفر هلم((2( وإن نظرة سريعة إىل اجملتمع األول – الذي يعترب أرقى جمتمع إنساين 
على مر التاريخ – جند أنه وقعت حوادث متنوعة مع وجود النيب  ، وهي وإن 
كانت قليلة وال تعد ظاهرة إال أهنا تؤكد على أن النقص البشري حاصل، وذلك 
مثل شرب اخلمر(3(، والزان(4(، والغش(5(، والسرقة(6(، والغلول(7(، واالنتحار(8(، وغري 
ذلك من الكبائر اليت مل خترجهم من امللة ومل توجب هلم سباً أو لعناً أبعياهنم، فقد 
نيهى النيب  عن سب التائبة من الزان كما نيهى عن سب شارب اخلمر مع تكرار 
األمر منه مراراً، أال وإن اجملتمعات كلما طال هبا األمد، وابتعدت عن عصر النبوة 
الذي  الرسول  : (ال أييت زمان إال  للزلل والتقصري، يقول  كانت أكثر عرضة 
االستسالم واخلضوع هلذه  يدل ذلك على  تلقوا ربكم((9( وال  منه حىت  بعده شر 
األمور بل البد من التغيري ابلطرق السليمة النافعة يقول هللا تعاىل:﴿َوَجاِدهْلُم اِبلَّيِت 
ِهَي َأْحَسُن﴾ ]النحل:125[ وقال:﴿اْدَفْع اِبلَّيِت ِهَي َأْحَسُن فَِإَذا الَِّذي بيَييَْنَك َوبيَييَْنُه 
يٌم﴾ ]فصلت:34[ فالشارع قد عاب االفرتاق وذمه وحذر منه  َعَداَوٌة َكأَنَُّه َويلٌّ محَِ
َجاءتيُْهُم  َما  بيَْعِد  ِمن  ِإالَّ  اْلِكَتاَب  أُوتُوا  الَِّذيَن  تيََفرََّق  ﴿َوَما  وتعاىل:  سبحانه  فقال 
َوييُْؤتُوا  الصَّاَلَة  َويُِقيُموا  ُحنيََفاء  الدِّيَن  َلُه  خُمِْلِصنَي  لِييَْعُبُدوا اللََّ  ِإالَّ  أُِمُروا  اْلبيَيَِّنُة * وَما 
َواَل  يعاً  حِبَْبِل اللِّ مجَِ اْلَقيَِّمِة﴾ ]البينة: 4-5[ وقال: ﴿َواْعَتِصُمواْ  ِديُن  َوَذِلَك  الزََّكاَة 
1  سنن أيب داود، كتاب السنة، (4/5( رقم (4596(، وسنن ابن ماجه، ابب افرتاق األمم (1321/2(رقم (3991(، 
وسنن الرتمذي كتاب اإلميان، ابب ماجاء يف افرتاق هذه األمة (25/5( رقم (2640( وقال: حديث حسن صحيح.  

2  صحيح مسلم كتاب التوبة، ابب سقوط الذنوب ابالستغفار (2106/4( .
3   صحيح البخاري كتاب احلدود، ابب مايكره يف لعن شارب اخلمر(6398/6(.   

4  صحيح مسلم كتاب احلدود، ابب من اعرتف على نفسه ابلزان (119/5( 
5  صحيح مسلم كتاب اإلميان، ابب من غشنا فليس منا (1/ 69( 

6  صحيح البخاري كتاب اجلمعة، ابب الطيب للجمعة (6/ 2491( 
7  صحيح مسلم كتاب اإلميان، ابب حترمي الغلول (75/1(.
8  صحيح مسلم كتاب اإلميان ابب حترمي الغلول (74/1(.

صحيح البخاري كتاب الفنت، ابب ال أييت زمان...(2591/6(   9
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تيََفرَُّقواْ َواذُْكُرواْ نِْعَمَت اللِّ َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم َأْعَداء فَأَلََّف بينَْيَ قيُُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتم بِِنْعَمِتِه 
ِإْخَوااًن﴾ ]آل عمران: 103[ وقال: ﴿ِمَن الَِّذيَن فيَرَُّقوا ِدينيَُهْم وََكانُوا ِشَيعاً ُكلُّ ِحْزٍب 
مبَا َلَدْيِهْم َفرُِحوَن] ]الروم:32[ وقال سبحانه وتعاىل : ﴿ِإنَّ الَِّذيَن فيَرَُّقواْ ِدينيَُهْم وََكانُواْ 
ِشَيعاً لَّْسَت ِمنيُْهْم. يف َشْيٍء﴾ ]األنعام:159[ وحنو هذا يف القرآن الكرمي كثري أيمر 
هللا – تعاىل – املؤمنني ابجلماعة وينهاهم عن االختالف والفرقة، وأما نصوص السنة 
الدالة على االجتماع وعدم التفرق فقد بلغت التواتر، فالرسول  مل يدع شيئاً من 
اخلري إال ودل األمة عليه وأرشدها إليه، ومل يدع شيئاً من الشر واألذى إال وحذر 
األمه منه، ومن ذلك قيوله: (فإن من فارق اجلماعة قيد شرب فقد خلع ربقة اإلسيالم 
من عنقه((1( وقييال: (من جاءكم وأمركم على رجل منكم يريد أن يفرق مجاعتكم 
ما كان((2( فلذا فإن االختالف واقع الحمالة، وال بد  فاضربوا عنقه ابلسيف كائناً 
من اهلدى والضالل، والبد من الذنوب واملعاصي، وهذا يعين أن اجملتمع املسلم البد 
التسليم لقدر  أن يتضن طوائف متنوعة من األبرار والفجار، فمن الواجب علينا 
الباطل ومعاجلته ابحلكمة واملوعظة احلسنة، وفق الضوابط  هللا الكوين، مع مدافعة 
الشرعية اليت وضعها الرب – تعاىل – للرقي ابجملتمع املسلم خاصة، ومما تقدم يتبني 
أن اجلهل ابإلرادة الكونية مزلق خطري يقود أصحابه إىل أنواع من الضالالت اليت 
قد تدفعهم إىل الغلو والتطرف يف األقوال واألفعال، فيكون منهم التكفري والتفجري 

والقتل والرتويع، وبذلك ينتشر الفكر املنحرف.    
أبواب  املنحرف يف  الفكر  لقد ضل أصحاب  خامسااً: اجلهل حبقيقة اإلميان: 
وعالقته  اإلميان  حبقيقة  جهلهم  مجلتها:  من  أبسباب  واألحكام  واألمساء  اإلميان 
ابألعمال، فقد عرَّف اخلوارج واملعتزلة اإلميان أبنه تصديق ابجلنان وإقرار ابللسان 

1  (متفق عليه ( صحيح البخاري كتاب الفتنة،ابب سرتون بعدي اموراً تنكروهنا (4/13(، ومسلم كتاب اإلمارة، ابب 
وجوب املالزمة (279/12( . 

2  صحيح مسلم كتاب اإلمارة، ابب من فرق أمر املسلمني وهو جمتمع ( 241/12(.
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وعمل ابجلوارح(1( ولذا فإهنم يعتقدون أن األعمال من اإلميان فمن تركها فقد ترك 
بعض اإلميان، وإذا زال بعضه زال مجيعه، ألن اإلميان ال يتبعض، وال يكون يف العبد 
إميان ونفاق، فلذا يكون عندهم أصحاب الذنوب خملدين يف النار، إذا كان ليس 
معهم من اإلميان شيء(2(، ومنشأ ضالهلم أهنم ظنوا أن الشخص الواحد ال يكون 
للثواب والعقاب، والوعد والوعيد، واحلمد والذم، بل إما هلذا، وإما هلذا  مستحقاً 
فأحبطوا مجيع حسناته ابلكبرية اليت فعلها، وقالوا: اإلميان هو الطاعة، فيزول بزوال 
بعض الطاعة(3(، وقد قال أصحاب الفكر املنحرف املعاصرون بقوهلم(4( ألهنم جهلوا 
أقوال وأعمال ظاهرة  وابطنة  من  إذا كان مركباً  أن اإلميان  حقيقة اإلميان فزعموا 
لزم زواله بزوال بعضها كما يزول أسم العشرة عنها إذا زال أحد أفرادها، وهذا هو 
األصل الذي تفرعت عنه البدع يف اإلميان، فإهنم ظنوا أهنم مىت ذهب بعضه ذهب 
كله(5( ولقد رد شيخ اإلسالم – يرمحه هللا – على هذه الشبهة فقال: (إن احلقيقة 
اجلامعة ألمور – سواء كانت يف األعيان أو األعراض – إذا زال بعض تلك األمور، 
فقد يزول سائرها وقد ال يزول وال يلزم يف زوال بعض األمور اجملتمعة زوال سائرها، 
سواء مسيت مركبة أو مؤلفة أو غري ذلك، وما مثل به املبتدعة من العشرة مطابق هلذا 
فإن الواحد من العشرة إذا زال مل يلزم زوال التسعة فاملركبات على قسمني: القسم 
األول: ما يكون الرتتيب شرطاً إلطالق االسم مثل العشرة، فإن الواحد املكمل لعدد 
عشرة شرط يف إطالق اسم العشرة على هذه األعداد، أما القسم الثاين: ما ال يكون 
ليس شرطاً يف إطالق  الرتكيب  فإن  والنهر  الرتكيب شرطاً إلطالق االسم كالبحر 

1  انظر مقاالت اإلسالميني لألشعري( 213/1- 214(، التبصري يف الدين لالسفرائيين (107-109(، امللل والنحل 
العقول للساملي  أنوار  للرازي (87-94(، مشارق  للشهرستاين(108/1-113( اعتقادات فرق املسلمني واملشركني 

.)197/2)
2  انظر املسائل والرسائل لإلمام أمحد (80/1 (، املقاالت لألشعري (203/1(.

3  انظر الفتاوى البن تيمية (48/13(.
4  انظر شرح العقيدة األصفهانية البن تيمية (137- 138(.

5  انظر الفتاوى البن تيمية (223/7(.
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االسم ولذلك لو نقص جزء من البحر ال يزول االسم بل هو ابق، ومعظم املركبات 
من هذا النوع، ومعلوم أن اسم اإلميان من هذا الباب، فإن النيب  قال: (اإلميان 
بضع وسبعون شعبة أعالها قول ال إله إال هللا وأدانها إماطة األذى عن الطريق، 
واحلياء شعبة من اإلميان((6( مث من املعلوم أنه إذا زالت اإلماطة وحنوها مل يزل اسم 
اإلميان(7( فاجلهل مبذهب أهل السنة واجلماعة الذين يعتقدون أن اإلميان اعتقاد وقول 
وعمل وأن اإلميان يزيد ابلطاعة وينقص ابملعصية خبالف أصحاب الفكر املنحرف 
الذين يغالون يف احلكم على أصحاب الذنوب واملعاصي، فنجدهم يصدرون عليهم 
حكماً تفسيقياً أو تكفريايً واحداً فيخرجوهنم من اإلسالم ويستبيحون قتلهم ويزعمون 

خبلودهم يف النار وذلك جلهلهم حبقيقة اإلميان، وبذلك ينتشر الفكر املنحرف.
أحكاماً  إن هللا – عزوجل – جعل  والناس:  األحكام  اجلهل مبراتب  سادسااً: 
ألفعال العباد، فمنها ما هو طلب للفعل املسمى (املأمور( ومنها ما هو طلب للرتك 
وذلك املسمى (املنهيات( ومنها ما املكلف خمري فيه بني الفعل والرتك وهي (املباحات( 
وهذه األحكام وإن كانت مراتب فلكل واحدة منها يف ذاهتا مراتب متفاوتة، فإن 
الواجبات  أداء  فإن مثوبة بين آدم على  تفاضل  بينها  املنهيات  املأمورات وترك  فعل 
أعظم من مثوبتهم على ترك احملرمات، وإن عقوبتهم على ترك الواجبات أعظم من 
عقوبتهم على فعل احملرمات(8(، وعند التأمل يف املأمورات جند تفاواتً فيها ابعتبارات 
عدة منها االعتبار بوقت األداء إذ ينقسم الواجب هبذا االعتبار إىل قسمني: الواجب 
املوسع والواجب املضيق، وابعتبار املكلف أبداء العمل ينقسم إىل قسمني واجب عيين 
وواجب كفائي، أما االعتبار الثالث: ابعتبار درجة الوجوب ومنزلة الفعل الواجب 
إذ من الواجبات: أركان اإلسالم اليت يقوم الدين عليها، وهي أول الواجبات، وأساس 

6  (متفق عليه( صحيح البخاري كتاب اإلميان، ابب أمور اإلميان (44/1(، ومسلم كتاب اإلميان ابب عدد شعب 
اإلميان وأفضلها (7-3/2(

7  الفتاوى البن تيمية (517-514/7( 
8  انظر املصدر السابق (85/20(.
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فأول  متفاضلة  نفسها  اإلسالم  أركان  بل  بعدها،  أييت  عداها  وما  الدين،  فرائض 
مأمور وأعظم واجب هو الشهاداتن مث الصالة مث تتدرج بعد ذلك الواجبات فليست 
املنهيات فهي على  أما  الوجوب،  الواجبات أو األحكام كلها يف درجة واحدة من 
مرتبتني فاهلل        – عزوجل – إما أن ينهى عن الفعل على سبيل احلتم واإللزام فذلك 
احلرام، وإما أن ينهى عن الفعل ال على سبيل احلتم واإللزام فذلك املكروه، واحلرام 
درجات يف ذاته، إذ خيتلف ابعتبارات عدة منها درجة التحرمي(1(، فإن أعظم احملرمات 
الشرك والكفر ابهلل تعاىل، والشرك والكفر يتفاواتن يف املراتب فهو على نوعني: األكرب 
واألصغر، فالكفر والشرك األكرب يوجبان للخلود يف النار، أما الشرك والكفر األصغر 
يوجبان استحقاق الوعيد دون اخللود يف النار، وهذان يتناوالن مجيع املعاصي ألهنا من 
خصال الكفر والشرك وشعبها وخصوصاً ما مُسي من املعاصي يف النصوص كفراً أو 
شركاً كقول الرسول  : (سباب املسلم فسوق وقتاله كفر((2( فإن الكفر هنا ليس 
الكفر املخرج من امللة بدليل قول هللا – تعاىل –: [وِإن طَائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِننَي اقيْتيَتيَُلوا 
فََأْصِلُحوا بيَييْنيَُهَما] ]احلجرات:9[ فسماهم مؤمنني مع كوهنم متقاتلني، ومن هنا يظهر 
أن الغالة واملتطرفني أصحاب الفكر املنحرف جيهلون هذه األحكام فيقعون يف تكفري 
الفرد إذا وقع يف أي ذنب من الذنوب سواًء كان صغرياً أو كبرياً وذلك جلهلهم مبراتب 
األحكام والناس فليس كل من ارتكب معصية يُطلق عليه الكفر والفسوق وبذلك 
خالفوا السلف الصاحل حيث إن أهل السنة واجلماعة أمجعوا على هذا التقسيم يقول 
القرآن والسنة  القيم – يرمحه هللا –: (والذنوب تنقسم إىل صغائر وكبائر بنص  ابن 
السنة واجلماعة  املنحرف فقد خالفوا أهل  الفكر  أما أصحاب  السلف((3(،  وإمجاع 

فجعلوا كل من يقوم مبعصية كافراً خارجاً عن امللة جلهلهم ابألحكام.  

1  انظر اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي (113/1( واملستصفى للغزايل (53(.
2  (متفق عليه( صحيح البخاري كتاب األدب، ابب ما ينهى من السباب واللعن (84/7(، صحيح مسلم كتاب اإلميان 

- ابب بيان قول النيب  سباب املسلم فسوق وقتاله كفر (81/1(.
3  مدارج السالكني البن القيم (115/1(.
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سابعااً: ظن أصحاب الفكر املنحرف أهنم على حق فيتمادون: إن من أسباب 
الغلو والتطرف والفكر املنحرف املؤدي للتكفري أن يتصدر الناس ويرأسهم من يدَّعي 
الدين  يف  واالختالف  األمة  يف  الفتنة  تقع  فعندها  جاهل،  احلقيقة  يف  وهو  العلم 
وُيصاب اجملتمع ابلفرقة، ولقد أخربان رسول هللا  بوقوع هذا األمر فقال: (إن هللا 
ال يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حىت إذا 
مل يبق عاملاً اختذ الناس رؤوساً جهااًل فسئلوا فأفتوا بغري علم فضلوا وأضلوا((1( ويقول 
عمر بن اخلطاب – رضي هللا عنه –: (أال إن الناس مل يزالوا خبري ما أاتهم العلم من 
أكابرهم((2( ويقول ابن مسعود – رضي هللا عنه –: (ال يزال الناس خبري ما أاتهم 
العلم من أصحاب رسول هللا  ومن أكابرهم، فإذا جاءهم العلم من أصاغرهم 
فقه يف  برأيهم وبغري  يقولون  الذين  اجلهلة  واملراد ابألصاغر  فذلك حني هلكوا((3( 
أصاغر  الغالب  يف  املنحرف  الفكر  وأصحاب  ويضلون،  فيضلون  والسنة  الكتاب 
بقرب  مؤذن  اجلهلة  األصاغر  هؤالء  ترؤس  فإن  األمانة،  تضيع  وبسببهم  العلم  يف 
قيام الساعة يقول الرسول  : (فإذا ُضيعت األمانة فانتظر الساعة قالوا: وكيف 
إضاعتها ؟ قال: إذا وسد األمر إىل  غري أهله فانتظر الساعة((4( يقول الشاطيب – 
يرمحه هللا –: (يعتقد اإلنسان يف نفسه أو يُعتقد فيه أنه من أهل العلم واالجتهاد يف 
الدين ومل يبلغ تلك الدرجة فيعمل على ذلك ويُعد رأيه رأايً وخالفه خالفاً...فرتاه 
ببعض جزئيات الشريعة يف هدم كلياهتا، حىت يصري منها ما ظهر له ابدئ  آخذاً 
رأيه من غري إحاطة مبعانيها وال رسوخ يف فهم مقاصدها وهذا هو املبتدع((5(، وإن 
1  (متفق عليه ( صحيح البخاري كتاب العلم – ابب كيف يقبض العلم (94/1( و صحيح مسلم كتاب العلم - ابب 

رفع العلم وقبضه (223/16(.
2  جامع بيان العلم للقرطيب (615/1(، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة لأللكاين (84/1(. 

3  جامع بيان العلم للقرطيب (1/ 716(، وذم الكالم للهروي (77/5(.
4  صحيح البخاري كتاب العلم - ابب من سئل علماً وهو مستقل (141/1(  

5  االعتصام للشاطيب(445(  ط دار املعرفة - بريوت.



دور الحسبة في وقاية المجتمع من االنحراف الفكري ومواجهته 112

الدارس حلال اخلوارج األولني خيلص يف تقرير منهجهم وأصوهلم العامة إىل أن من 
املبني،  احلق  اهنم على  والسنة مع ظنهم أبنفسهم  اجلهل ابلكتاب  أخص صفاهتم 
ذلك  ويكفي يف  احلاضر،  الوقت  املنحرف يف  الفكر  أصحاب  به  يتميز  ما  وهذا 
وصف الرسول  للخوارج بقوله: (حداثء األسنان سفهاء األحالم((1( فبني أهنم 
سفهاء األحالم وهذا دليل على ضعف عقوهلم وغلبة اجلهل عليهم، ووصفهم أبهنم 
حداثء األسنان وحديث السن يف الغالب أقرب إىل اجلهل والطيش والتسرع وعدم 
الرؤية، وجنوح الفكر والتطرف يف الرأي من كبري السن، الذي عركته احلياة وحنكته 
التجارب، وأدرك أمهية النظر يف املآالت والعواقب فلذا فإن أصحاب الفكر املنحرف 
يعتقدون أنفسهم أهنم على اخلري فيتمادون فيه فيكفرون احلاكم واحملكوم، ويستحلون 
الدماء والقتل، ويكفرون الشخص املعني دون مراعاة الضوابط الشرعية يف تكفريه، 
ويتحكمون يف األمساء واألحكام مع أن هذه املسألة حق من حقوق هللا – سبحانه 
وتعاىل– فهو الذي يعلم املؤمن من الكافر، والصاحل من الطاحل، واحلسن من القبيح 
وما فعلوا كل ذلك إال العتقادهم أهنم على احلق فيتمادون فيقومون بعمليات احلرق 
والسطو على احملالت واهلجوم على األسواق، وخطف الطائرات ونسف اجملمعات 
القنابل  استخدام  مع  والتجارية  الصناعية  واملنشآت  العمرانية  والكياانت  السكنية 
واملركبات املدججة ابلعبوات املتفجرة وتفخيخ اآلالت املتعددة(2( وكل ذلك وزايدة 

يقومون به العتقادهم أهنم على احلق، وبذلك ينتشر الفكر املنحرف يف اجملتمع. 

1  صحيح البخاري كتاب استقامة املرتدين واملعاندين وقتاهلم – ابب قتل اخلوارج وامللحدين (241/12(. 
2  انظر العالقة بني العمليات اإلرهابية والغلو والتطرف لعفاف خمنار(127( 
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املبحث اخلامس: وقاية اجملتمع من االحنراف الفكري: 

إن من أهم األسباب اليت تؤدي إىل نشر الفكر املستنري ما أييت: 

واملتطرفون  الغالة  واملتحزبون  املفارقون  يتسم  الشرعية:  ابلعلوم  االهتمام  أوالاً: 
أو  تتلمذوا على من ال علم عنده،  إهنم  املنحرف ابخللل، حيث  الفكر  أصحاب 
فيهم،  يقدحون  بل  الراسخون،  عليه  مبا  يهتدون  وال  يقتدون  فال  أنفسهم،  على 
ويلمزوهنم، وانساقوا مع أهوائهم، فحرَّموا العلم النافع املُتلقى من مشكاة النبوة وأنوار 
الرسالة، ووقعوا يف ضروب من الضالل، والقول على هللا بغري علم، فضلوا وأضلوا 
إلتباعهم األصاغر والبعد عن األكابر، واستكبارهم عن التعلم وطلب العلم من أهله 
لذا تراهم حىت الساعة متقوقعني منعزلني، يعتمد بعضهم على بعض دون الرجوع 
التبديع، والتكفري، ولذا حذر رسول هللا  فينتشر فكر  العلماء ورجال احلسبة،  إىل 
الناس سنون خدَّاعة ُيصدق فيها الكاذب   من ذلك فقال: (إهنا ستأيت على 
وُيكذَّب فيها الصادق، ويؤمتن فيها اخلائن وخيوَّن فيها األمني وينطق فيها الرويبضة 
قيل وما الرويبضه قال: السفيه يتكلم يف أمر العامة((1( فرتك تلقي العلم الشرعي عن 
العلم  الدين وحتصيل  العلماء وترك جمالستهم من أعظم أسباب اخللل مبنهج تلقي 
البدع وكذلك كان اخلوارج ال  الشرعي وجتد هذه السمة جلية يف كثري من رؤوس 
يتلقون العلم من أئمة اهلدى وإمنا على بعضهم، وإذا حضر أحدهم جمالس العلماء 
كان متعالياً مغروراً أو متفرجاً شامتاً، فالتتلمذ على األصاغر والتلقي عنهم من أهم 
األمور املؤدية للغلو والتشدد والتطرف والفكر املنحرف حيث إن الغالة واملفارقني 
واملتحزبني واملتطرفني أصحاب الفكر املنحرف يزهدون يف األخذ عن العلماء لفقد 
ينعكس  وهذا  فيهم،  الطعن  إىل  يدفعهم  وحسد  وشبهات  أهواء  ألجل  هبم  الثقة 

1  اإلمام أمحد يف املسند ح (7912( (391/13( وقال شعيب األرنؤط إسناده حسن، وأخرجه احلاكم يف (512/4( 
وقال احلاكم صحيح اإلسناد ووافقه الذهيب.



دور الحسبة في وقاية المجتمع من االنحراف الفكري ومواجهته 114

العلماء، ويزين الطعن فيهم،  التلقي من  فيصدهم الشيطان مبكره عن  عليهم سلباً 
واهتامهم ابلتهم الباطلة، مع أن العلماء هم األمناء على دين هللا – تعاىل – فواجب 
على كل مكلف أخذ الدين من أهله كما قال غري واحد من السلف ومنهم حممد 
فأنظروا عمن تخذون دينكم((1(  العلم دين  بن سريين – يرمحه هللا –: (إن هذا 
فأصحاب الفكر املنحرف ال أيخذون العلم إال من رجاهلم وشيوخهم الذين ال علم 
هلم وال دراية ومع ذلك يقومون بدور اجملتهد الفقيه فيفتون بغري علم مع تصريح كثري 
من أهل العلم مبنع اجلاهل من الفتوى ومنع غريه من تقليده مطلقاً التفاق األمة على 
منع تقليده ألنه تضييع إلحكام الشريعة(2(، وقد كان السلف الصاحل – يرمحهم هللا 
– يتدافعون الفتوى، يقول القاسم بن حممد– يرمحه هللا –: (وهللا لئن يقطع لساين 
أحب إيل أن أتكلم مبا ال علم يل به((3( وهذا األمر خبالف أصحاب الفكر املنحرف 
فإن كثرياً منهم يتسرعون إىل الفتيا بغري علم وأينف أحدهم أن يقول فيما ال يعلمه: 
ال أعلم هذا أو: ال أدري أو يقول: سل عن هذا غريي ويرون يف اإلحجام عن 
إجابة السائل غضاضة عليهم وما علموا أن اخلطر العظيم يف التسرع إىل الفتيا بغري 
علم، فالفتوى بغري علم داء عظيم وشر مستطري تنبعث منها الفنت والشر والبالء، 
وما من صفة تزري ابإلنسان كصفة اجلهل، فاجلهل أعدى أعداء اإلنسان، واجلاهل 
يفعل يف نفسه ما يستطيع أن يفعله به عدوه يقول شيخ اإلسالم يرمحه هللا: (ومجاع 
نَساُن ِإنَُّه َكاَن ظَُلوماً َجُهواًل﴾(4(  الشر: اجلهل والظلم قال هللا تعاىل:﴿... َومَحََلَها اإْلِ
]األحزاب:72[ (والذي مينع اإلنسان من اتباع الرسول شيئان: إما اجلهل وإما فساد 
القصد(5( والتكذيب ابحلق يصدر إما عن جهل وإما عن ظلم، وصاحب األخالق 
الفاسدة إمنا يوقعه فيها أحد أمرين: إما اجلهل مبا فيها أو ما يف ضدها فهذا جاهل، 

1  صحيح مسلم  – املقدمة – ابب يف أن اإلسناد من الدين (6/1(
2  انظر التقليد وأحكامه لسعد الشري (129(

3  إعالم املوقعني البن القيم (219/4( ط دار اجليل – بريوت- لبنان 
4  الفتاوى البن تيمية (348/3(

5  انظر املصدر السابق(93/15( 
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وإما امليل والعدوان وهو الظلم، وال يفعل السيئات إال جاهل هبا، أو حمتاج إليها 
متلذذ هبا وهو الظامل، فنهاه عن طاعة اجلاهلني والظاملني، وأصحاب الفكر املنحرف 
دائماً ما يتصفون بتلك الصفات اجلهل والظلم، وبذلك يتضح أن كثرياً من أسباب 
التفرق والتحزب والغلو وانتشار الفكر املنحرف تعود إىل اجلهل، فاجلهل أساس من 
أسس االحنراف، ولذا أمران هللا –عزوجل– بطلب العلم، ألن العمل ال يكون إال 
َأْهَل الذِّْكِر ِإن ُكنُتْم اَل تيَْعَلُموَن﴾ ]النحل: 43[،  بعلم، يقول هللا تعاىل:﴿فَاْسأَُلواْ 
ويقول الرسول : (من يرد هللا به خرياً يفقهه يف الدين((1( ففي احلديث إثبات 
اخلري ملن تفقه يف دين هللا، وأن ذلك ال يكون ابالكتساب فقط، بل ملن يفتح هللا 
عليه به(2(، يقول النووي – يرمحه هللا–: (فيه فضيلة العلم، والتفقه يف الدين، واحلث 
عليه، وسببه أنه قائد إىل التقوى((3(، واملراد ابلعلم الشرعي: علم الكتاب والسنة، 
يقول ابن حجر – يرمحه هللا –: (واملراد ابلعلم: العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما 
جيب على املكلف من أمر دينه يف عبادته ومعامالته، والعلم ابهلل وصفاته، وما جيب 
له من القيام أبمره وتنزيهه عن النقائص((4(، ويقول شيخ اإلسالم – يرمحه هللا–: 
(والعلم املمدوح الذي دل عليه الكتاب والسنة، هو العلم الذي ورثَّه األنبياء((5(، 
ويقول ابن القيم – يرمحه هللا –: (إن العبد لو عرف كل شيء ومل يعرف ربه، فكأنه 
مل يعرف شيئاً((6(، ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية – يرمحه هللا – أيضاً: (وهلذا يتاج 
املتدين املتورع إىل علم كثري ابلكتاب والسنة والفقه يف الدين، وإال فقد يُفسد تورعه 
الفاسد أكثر مما يصلحه، كما فعله الكفار وأهل البدع من اخلوارج والروافض وغريهم(

1  (متفق عليه( البخاري كتاب العلم -  ابب من يرد به خرياً يفقهه يف الدين (1/ 6(، ومسلم كتاب الزكاة – ابب 
النهي عن املسألة (1/ 718- 719(.

2  فتح الباري (1/ 164(.
3  شرح صحيح مسلم (7/ 128(.

4  فتح الباري (1/ 164(.
5  الفتاوى (396(.

6  إغاثة اللهفان (1/ 68(.
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(1( وميكن أن يُتلقى العلم عن أهله من العلماء يف حلقات العلم يف املساجد والنوادي 

وحنوها، كما ميكن أن يُتلقى ابلطرق النظامية املعاصرة يف املعاهد الشرعية وكليات 
الشريعة وأصول الدين والدعوة، والكليات واملعاهد اليت تُعىن ابلعلوم الشرعية، فإذا 
ألوان االفرتاق والتحزب  البعد عن كل  الشرعي، يؤدي ذلك إىل  العلم  حتقق نشر 
والغلو والفكر املنحرف، فلذا جيب على رجال احلسبة أن يهتموا ابلعلم الشرعي وأن 

ينشروه يف اجملتمع.

اثنيااً: التلقي عن العلماء: إن من أهم أسباب االفرتاق والتحزب والغلو والتطرف 
والفكر املنحرف هجر جمالس العلماء الرابنيني، مع تلقي العقيدة واألحكام من غري 
الوحي كاالعتماد على الرأي اجملرد وتقدمي العقل على النص واتباع اهلوى وما تشتهيه 
النفس واتباع الشيوخ الضالني ولو حىت خالفوا الكتاب والسنة، يقول شيخ اإلسالم 
– يرمحه هللا –: (وهلذا جند املعتزلة واملرجئة والرافضة وغريهم من أهل البدع يفسرون 
القرآن برأيهم وعقوهلم وما تولوه من اللغة، وهلذا جتدهم ال يعتمدون على أحاديث 
على  السنة وال  على  يعتمدون  املسلمني، وال  وأئمة  والتابعني  والصحابة    النيب 
املأثورة واحلديث  التفسري  يعتمدون على كتب  السلف وآاثرهم، وجتدهم ال  إمجاع 
وآاثر السلف، وإمنا يعتمدون على كتب األدب وكتب الكالم اليت وضعها رؤساؤهم 
وهذه طريقة املالحدة((2( فأصحاب الفكر املنحرف ال يتلقون العلم على أيدي أئمة 
اهلدى وإمنا على بعضهم، أو ال يتفقهون أصاًل إال على أصوهلم الفاسدة، فيأخذون 
األدلة الشرعية ويطوعوهنا ملفاهيمهم وقناعتهم الشخصية مبعزل عن العلماء واملشايخ 
القدوة ورجال احلسبة(3( ويعتقدون أهنم على احلق والصواب والرشاد، فيظنون أهنم 
على هدى فيتمادون يف األعمال التخريبية يقول هللا تعاىل:﴿أََفَمن َكاَن َعَلى بيَيَِّنٍة مِّن 

1  الفتاوى (20/ 141- 142(.
2  الفتاوى (119/7(

3  انظر دراسات يف األهواء والفرق للعقل (314( .
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رَّبِِّه َكَمن زُيَِّن َلُه ُسوُء َعَمِلِه َواتيَّبيَُعوا َأْهَواءُهْم﴾ ]حممد:14[ يقول الشاطيب – يرمحه 
وهو  املعترب شرعاً  االجتهاد  أحدمها  الشريعة ضرابن:  الواقع يف  (االجتهاد  هللا –: 
الصادر عن أهله الذين اضطلعوا مبعرفة ما يفتقر إليه االجتهاد، والثاين غري املعترب 
وهو الصادر عمن ليس بعارف مبا يفتقر االجتهاد إليه، ألن حقيقته أنه رأي مبجرد 
التشهي واألغراض وخبط يف عمايه واتباع للهوى، فكل رأي صادر على هذا الوجه 
فال مرية يف عدم اعتباره ألنه ضد احلق الذي انزله هللا كما قال سبحانه وتعاىل:﴿َوَأِن 
اْحُكم بيَييْنيَُهم مبَا أَنَزَل الّلُ َواَل تيَتَِّبْع َأْهَواءُهْم..﴾(1( ]املائدة:49[  فقد يقع االحنراف 
عن احلق أبسباب منها اختاذ العلم من اجلهال فينتج عن ذلك الضالل واإلضالل، 
يضلون هم إبفتاء الناس ابلباطل، وقوهلم على هللا – عزوجل – بغري علم، وهذا أمر 
يف غاية اخلطورة، إذ القول على هللا – عزوجل – بغري علم قد يؤدي إىل ارتكاب 
التزموا  إذا  اتبعوهم  الذين  الناس  أو ترك واجبات مهمة، ويضلون  منكرات عظيمة 
  قوهلم وبنوا على فتواهم ومتسكوا هبا فكانت طريقة لضالهلم ولذلك يقول الرسول
: (إن هللا ال يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، 
فافتوا بغري علم فضلوا وأضلوا((2(  الناس رؤوساً جهااًل  إذا مل يبق عاملاً، اختذ  حىت 
العلماء ورثة األنبياء  الرابنيني فقال: (إن  العلماء  قيمة    الرسول لنا  ولذا وضح 
وإن األنبياء مل يورثوا ديناراً وال درمهاً، وإمنا ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ حبظ وافر(

(3( فالعلماء خلفوا األنبياء يف أممهم ابلدعوة إىل هللا – تعاىل – وإىل طاعته، والنهي 

عن معاصي هللا والذود عن دينه، حيث آاتهم هللا – تعاىل – قوة حفظ وفهم وفقه 
يف دين هللا – تعاىل – وبصرية ففجروا من النصوص أهنار العلوم، وما خصوا هبذه 
املكانة إال ألهنم صرفوا مههم إىل العلم بكالم هللا – سبحانه وتعاىل – وكالم رسوله 

1  املوافقات للشاطيب (167/4( .
2  سبق خترجيه.

3  رواه أمحد يف املسند (196/5(، وأبو داود يف كتاب العلم - ابب احلث على طلب العلم (85/4(، والرتمذي يف 
كتاب العلم – ابب ماجاء يف فضل الفقه (49/5( .
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 ،  وأحواله، وبواطن أموره وظواهرها، فهم أعلم األمة وأخصها بعلم الرسول 
يقول الشاطيب – يرمحيه هللا –: (ال يتبع أحد من العلماء إال من حيث هو متوجه 
حنو الشريعة قائم حبجتها، حاكم أبحكامها مجلة وتفصياًل، وأنه مىت ُوجد متوجهاً 
الفروع مل يكن حاكماً، وال  فرع من  أو  اجلزئيات  الوجهة يف جزئية من  تلك  غري 
استقام أن يكون ُمقتدي به فيما حاد عن صوب الشريعة البتة(1( لذا فقد كان سبب 
احنراف اخلوارج والغالة أصحاب الفكر املنحرف يف السابق هو اعتقادهم أبهوائهم 
وأصوهلم يف مقابل النصوص النقلية واعتدادهم أبنفسهم يف مقابل العلم، فكان أول 
خارج ذو اخلويصرة حيث اعرتض على النيب  فقال له: (اعدل اي رسول هللا((2( 
ويف الوقت احلايل جند بعض أصحاب الفكر املنحرف يعرضون عن العلماء ويعتقدون 
بذواهتم ويؤكدون أن الناس سواء يف القدرة على االجتهاد واالستنباط، وأن الفقهاء ال 
يملون من العلم أكثر مما يمله الناس اآلخرون، وأن الفقيه له فهمه اخلاص به، وأهنم 
ليسوا حباجة إليه، مث يتبعون ذلك ابلرد على أهل السنة واجلماعة ابألدلة اليت يزعمون 
أهنا أفضل األدلة وأحسنها مث يقعون يف تكفري غريهم ومل يصل ذلك كله وزايدة إال 
بسبب هجرهم العلماء ورجال احلسبة، فعلى العلماء ورجال احلسبة االهتمام هبذا 

األمر وحث اجملتمع على تلقي العلم من العلماء الرابنيني. 

اثلثااً: العلم مبقاصد الشريعة وفهم األلفاظ الشرعية: إن من أهم أسباب التفرق 
والتحزب عدم العلم مبقاصد الشريعة وفهم األلفاظ الشرعية حيث إن أحكام الشرع 
تدل على أن هناك مقاصد يرمي إليها الشارع احلكيم –سبحانه– فكما أنه ال خيلق 
عبثاً، فكذلك ال يشرع أمراً عبثاً، واألحكام الشرعية ليست مقصودة لذاهتا، وإمنا 
اليت ُشرعت ألجلها(3(، وهذه املصاحل  ُقصد هبا أمور أخرى هي معانيها واملصاحل 

1  االعتصام للشاطيب (860/2(
2  (متفق عليه( صحيح البخاري كتاب استتابة املرتدين – ابب قتل اخلوارج وامللحدين بعد إقامة احلجة عليهم (52/8( 

و صحيح مسلم كتاب الزكاة – ابب ذكر اخلوارج  وصفاهتم (470/1(
3  املوافقات (2/ 385(. 
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شاملة للدنيا واألخرة، كما أهنا شاملة جلميع أنواع التكاليف، ومجيع أنواع املكلفني، 
يقول الشاطيب –يرمحه هللا–: (إذا ثبت أن الشارع قد قصد ابلتشريع إقامة املصاحل 
األخروية والدنيوية، وذلك على وجه ال خيتل هلا به نظام، ال حبسب الكل وال حبسب 
اجلزء، وسواًء يف ذلك ما كان من قبيل الضرورايت أو احلاجيات أو التحسينات، 
فال بد أن يكون وضعها على ذلك الوجه أبدايً وكلياً وعاماً يف مجيع أنواع التكاليف 

واملكلفني ومجيع األحوال، وكذلك وجدان األمر فيها واحلمد هلل((1(.

ولذلك فإن املكلف حمتاج للعلم ابملقاصد، ذلك أن الشارع قصد من املكلف أن 
يكون قصده يف العمل موافقاً لقصد الشارع يف التشريع، ألن الشريعة ُوضعت ملصاحل 
العباد، واملطلوب من املكلف أن جيري على ذلك يف أفعاله، وال خيالف مقاصد الشارع 
الذي خلق العباد لعبادته، حيث إن املخالفة فيها إهدار ملا اعتربه الشارع واعتبار ملا 
أُهدر، فإن املكلف إن قصد غري ما قصده الشارع – وذلك إمنا يكون يف الغالب لتوهم 
أن املصلحة فيما قصد، ألن العاقل ال يقصد وجه املفسدة كفاحاً – فقد جعل ما 
قصد الشرع مهمل االعتبار، وما أمهل الشارع مقصوداً معترباً، وذلك مضادة للشريعة 
ظاهرة، ولذلك فإن معرفة املقاصد عائدة إىل االستقراء املفيد للقطع، ألن مرجعها هو 
إىل جمموع أدلة الشريعة، وبناء عليه فإن من املهم أن يُعرف أن حتديد مقاصد الشريعة 
واملصاحل واملفاسد، واملنافع واملضار ليس إىل أهواء النفوس، بل إمنا تُعترب من حيث تُقام 
احلياة الدنيا للحياة األخرة، ال من حيث أهواء النفوس، وطلب منافعها العاجلة كيف 
كانت، وقد قال ربنا سبحانه:﴿َوَلِو اتيََّبَع احلَْقُّ َأْهَواءُهْم َلَفَسَدِت السََّماَواُت َواأَلْرُض 
َوَمن ِفيِهنَّ َبْل أَتيَييَْناُهم ِبذِْكرِِهْم فيَُهْم َعن ِذْكرِِهم مُّْعِرُضوَن﴾ ]املؤمنون: 71[(2(، ويقول 
الشاطيب – يرمحه هللا – أيضاً: (وبذلك كله يُعلم من قصد الشارع أنه مل يكل شيئاً من 

1  انظر املصدر السابق (2/ 37(.
2  املوافقات (2/ 37- 38(
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التعبدات إىل آراء العباد فلم يبق إال الوقوف عند ما حده((1( وإذا كانت معرفة املقاصد 
عائدة إىل االستقراء فإن الذي ميلك ذلك هم أهل العلم والعلماء ورجال احلسبة ألن 
استقراء النصوص ال يقع لغريهم، وفهم املقاصد خاص أبهل العلم، فإذا بلغ اإلنسان 
مبلغاً فهم عن الشارع فيه قصده يف كل مسألة من مسائل الشريعة، ويف كل ابب من 
أبواهبا فقد حصل له وصف هو السبب يف تنزيله منزلة اخلليفة للنيب  يف التعليم والفتيا 
واحلكم مبا أراد هللا(2(، ولذلك فإن من أهم أسباب القضاء على االفرتاق والتحزب 
واملفاسد،  املصاحل  بني  املوازنة  وفقه  الشريعة،  مقاصد  فقه  املنحرف  والفكر  والغلو 
وهذا فقه عزيز ال يُنال إال ابلعلم، وعلى عامة الناس أن يتبعوا أهل العلم، وأهل الفقه 
مبقاصد الشارع احلكيم، وأهل رعاية املصاحل واملفاسد على وفق ضوابط الشرع، يقول 
َن اأَلْمِن أَِو اخْلَْوِف أََذاُعواْ ِبِه َوَلْو َردُّوُه ِإىَل الرَُّسوِل َوِإىَل  هللا تعاىل: ﴿َوِإَذا َجاَءُهْم أَْمٌر مِّ
أُويل اأَلْمِر ِمنيُْهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيْسَتنِبطُونَُه ِمنيُْهْم َوَلْواَل َفْضُل اللَِّ َعَلْيُكْم َوَرمْحَُتُه الَتيَّبيَْعُتُم 
الشريعة، ورعايتها ورعاية  مقاصد  معرفة  فإن  ]األنبياء: 83[،  قَِلياًل﴾  ِإالَّ  الشَّْيطَاَن 
رتب املصاحل واملفاسد، مانع من موانع الغلو واالفرتاق والتحزب واالحنراف، إذ كان 
اجلهل بتلك املقاصد سائقاً إىل الغلو والتطرف واالفرتاق والتحزب والفكر املنحرف، 
كما وقع املتشددون على أنفسهم يف الغلو جلهلهم أبن اليسر ورفع احلرج من مقاصد 
الشارع احلكيم، وكما وقع اخلارجون على احلكام املسلمني يف التفرق لعدم علمهم أبن 
ما أمر به الرسول  من الصرب على جور األئمة، وترك قتاهلم واخلروج عليهم، هو 
أصلح لألمور يف املعاش واملعاد، وأن من خالف ذلك متعمداً أو خمطئاً مل يصل لفعله 
صالح بل فساد(3(، ومن أهم األسباب اليت تؤدي إىل التفرق والتحزب والغلو والفكر 
املنحرف اجلهل بفهم األلفاظ الشرعية، حيث إن من املسلمات يف العلوم الشرعية: 

1  االعتصام (2/ 634- 635(. 
2  املوافقات (4/ 106- 107(. 

3  منهاج السنة (4/ 53(. 
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تفاوت مراتب األحكام الشرعية وتنوعها، وهذا التفاوت والتنوع ينبين عليه أمور كثرية 
يف الدعوة ويف احلكم على الناس، ويف عمل اإلنسان ذاته، ولقد ُأيت بعض الواقعني يف 
االفرتاق والغلو والتحزب والفكر املنحرف من جهلهم مبراتب األحكام وتسويتهم يف 
ذلك بينها يف احلكم على فاعل الفعل أو اتركه، وما مسألة التكفري ابملعصية إال لون 
من ألوان االحنراف الناتج عن اجلهل بفهم األلفاظ الشرعية، ومبراتب األحكام، وعدم 
رعاية تلك املراتب، فلقد ساوى اخلوارج ومن خلفهم من الغالة واملتفرقني واملتحزبني 
أصحاب الفكر املنحرف بني الشرك واملعاصي(1(، فاخلوارج يف مسألة التحكيم استدلوا 
ُ فَُأولَِئَك ُهُم  أبدلة من القرآن الكرمي كقول هللا  تعاىل –: ﴿َوَمن ملَّْ َيُْكم مبَا أَنَزَل اللَّ
اْلَفاِسُقوَن﴾ ]املائدة: 47[ وعند تنفيذ أحكام هللا ردوها وقالوا: إان ال حنكَّم الرجال، 
ويف احلقيقة هم يكمون ابلكفر والفسق والضاللة والظلم كحكمهم على الصحابة – 
رضي هللا عنهم – ابلكفر والفسوق واخللود يف النار، فلعدم فهمهم أللفاظ الشريعة 
ومراتب األحكام ردوا األحكام الشرعية فاهلل – تعاىل – أمران بطاعة ويل األمر وعدم 
اخلروج عليه، وهم مع استدالالهم هبذه األدلة، إال أهنم ردوها ابلفعل وخرجوا على 
السلطان وحاربوه وقاتلوه، ومن أمثلة ردهم لألحكام قتلهم للمسلمني وتركهم للنصارى 
وعبدة األصنام كما قال الرسول : (يقرؤون القرآن ال جياوز حناجرهم، يقتلون أهل 
من أصحاب  اخلوارج ومن خلفهم  فلقد ساوى  األواثن((2(،  أهل  ويدعون  اإلسالم 
الفكر املنحرف بني الشرك واملعاصي، فجعلوا ذلك كله مكفراً، ولو أهنم علموا وفهموا 
أهم  من  فإن  ولذا  والتحزب،  واالفرتاق  الغلو  غوائل  من  لسلموا  الشرعية  األلفاظ 
األسباب للقضاء على التفرق والتحزب والفكر املنحرف هو العلم ابأللفاظ الشرعية 

ومراتب األحكام، وعلى رجال احلسبة االهتمام هبذا األمر لنشر الفكر املستنري. 
1  انظر اتريخ الطربي (5/ 72- 93(، الكامل يف التاريخ البن األثري ط دار صادر (2/ 334(، البداية والنهاية ط 5 

(1983م( (7/ 296- 306(. 
2  مسلم كتاب الزكاة – ابب إعطاء املؤلفة قلوهبم (7/ 162(.
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رابعااً: الثقة ابهلل مع األخذ ابملوعظة احلسنة: إن من أسباب الوقوع يف االفرتاق 
والتحزب والتفرق والفكر املنحرف اليأس الذي يسوق إىل األفعال البائسة، فإذا كان 
املرء مصاابً ابلقنوط من إصالح الناس، اندفع إىل القتل أو العنف، ألن ذلك العنف 
هو األسلوب الناجح مبعتقده اخلاطئ، وأما التفاؤل والتوافق النفسي هو إحساس الفرد 
ابلرضا الذايت حنو عمله وسلوكه املرغوب يف اجملتمع الذي يعيش فيه، فنمط السلوك 
الذي يدث وفق معايري اجلماعة، ومثلها، واجتاهاهتا وقيمها االجتماعية(1(، ويشمل 
ذلك التوافق مع الذات والرضا عن النفس، والتوافق االجتماعي مع األسرة واملدرسة 
واملهنة واجملتمع بشكل عام، فالتفاؤل ابهلل – عزوجل – مع التوافق مع الذات يستشعر 
من خالله العبد الطمأنينة والثقة واحرتام النفس وتقبلها(2(، والتوافق االجتماعي ُيشعر 
الفرد من خالله حبب األخرين والثقة فيهم، والقدرة، على إقامة عالقات اجتماعية 
سليمة، واالنتماء للمجتمع، واالضطالع ابألدوار االجتماعية املناسبة، والتفاعل يف 
احلياة االجتماعية، لذلك يث اإلسالم على التوافق احلسن، فيأمر ابلتعاون على الرب 
والتقوى، ويض على التسامح واملودة وُحسن اجلوار، واإلصالح بني الناس، يقول هللا 
َعَلى اإِلمثِْ َواْلُعْدَواِن﴾]املائدة: 2[،  تيََعاَونُواْ  اْلبيَرِّ َوالتيَّْقَوى َواَل  َعَلى  تعاىل: ﴿َوتيََعاَونُواْ 
كما هنى عن كل ما خيل بتوافق اإلنسان من جمتمعه، فأمر ابجتناب احلسد والتباغض 
وسوء الظن واخلصومة(3(، يقول الرسول  : (ال تباغضوا وال حتاسدوا، وال تدابروا، 
وكونوا عباد هللا إخواانً، وال يل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالثة أايم((4(، كما أمر 
اإلسالم الفرد ابلتزام اجلماعة، واخلضوع لقواعد السلوك فيها، يقول هللا تعاىل:﴿اَي أَييَُّها 
الَِّذيَن آَمُنواْ َأِطيُعواْ اللََّ َوَأِطيُعواْ الرَُّسوَل َوأُويل اأَلْمِر ِمنُكْم﴾ ]النساء: 59[، ومل جيعل 
اإلسالم توافق العبد مع ذاته وجمتمعه توافقاً قائماً على اخلضوع اجلربي، بل جعله توافقاً 

1  يف النفس والقرآن (21(.  
2  الصحة النفسية والعالج النفسي (13(. 

3  املدخل إىل الصحة النفسية (92(. 
4  (متفق عليه( البخاري كتاب األدب – ابب ما يُنهى عن التحاسد والتدابر وقوله – تعاىل -: [ ومن شر حاسد إذا 

حسد ] (7/ 88(، ومسلم كتاب الرب والصلة واألدب – ابب حترمي التحاسد والتباغض والتدابر (2/ 1983(.
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مسئواًل قائماً على بصرية وإرادة الفرد حيث ألزمه إصالح نفسه، والعمل من أجل 
اجلماعة خضوعاً ألحكام الشريعة، فإن تعذر إصالح اجلماعة فعليه إصالح نفسه، 
(إمنا   :   الرسول  يقول  املعروف،  إمنا هي يف  فالطاعة  املعصية،  الطاعة يف  وعدم 
الطاعة يف املعروف((1(، ويقول: (على املرء املسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، 
إال أن يؤمر مبعصية فإن أُمر مبعصية، فال مسع وال طاعة((2(، وحني التأمل جند أن كثرياً 
ممن اهتموا ابلغلو واالفرتاق والتحزب والفكر املنحرف هم ممن يفتقد التوافق مع اجملتمع، 
ولكنهم حني افتقدوا هذا التوافق مل يسريوا إىل األساليب الشرعية يف التغيري، ودعوة 
الناس إىل دين هللا – تعاىل – بل احنرفوا وحتزبوا وهذا ما حصل مع فرقة اخلوارج حيث 
السيف والقتل، ومل يسلم منهم حىت أطفال  إهنم جيمعون على أن خمالفهم يستحق 
املسلمني، وهذا ما يصل من بعض الشباب الذين يُنسبون لإلسالم قواًل ال عماًل 
كجماعة التكفري واهلجرة، ومجاعة الكهف، وهذا ما نوه به ماهر بكري فيزعم أن عدم 
التوافق مع اجملتمع يُعد سبباً من أسباب الغلو، إذ نتج عن ذلك القول بوجوب اهلجرة، 
وحرمة الصالة يف املساجد، إال املساجد األربعة احلرام والنبوي واألقصى وقباء، والقول 
حبرمة العمل يف الوظائف احلكومية، لذا جند أن الدين اإلسالمي ُيث على التبشري يف 
موضع اخلوف، وبث األمل يف النفوس يف مواضع اليأس والقنوط، ألنه ما مل جيد املرء 
أماًل يعمل جاهداً لتحقيقه، فإنه ُيصاب ابإلحباط، فعن خباب بن األرت – رضي 
هللا عنه– قال: أتيت النيب  وهو يتوسد بردة، وهو يف ظل الكعبة، وقد لقينا من 
املشركني شدة، فقلت: اي رسول هللا، أال تدعو هللا لنا؟ فقعد وهو حممر وجهه فقال: 
(لقد كان من قبلكم ليمشط مبشاط احلديد، ما دون عظامه من حلم أو عصب ما 
يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع املنشار على مفرق رأسه، فيشق ابثنني ما يصرفه ذلك 
عن دينه، وليتمَّن هللا هذا األمر حىت يسري الراكب من صنعاء إىل حضرموت، ما خياف 

1  البخاري كتاب األحكام – ابب السمع والطاعة لإلمام (9/ 79(.
2  (متفق عليه( البخاري كتاب اجلهاد والسري وابب السمع والطاعة لإلمام ما مل تكن معصية (4/ 7(، ومسلم كتاب 

اإلمارة – ابب وجوب طاعة األمراء يف غري معصية، وحترميها يف املعصية (2/ 1469(.



دور الحسبة في وقاية المجتمع من االنحراف الفكري ومواجهته 124

إال هللا والذئب على غنمة ولكنكم تستعجلون((1(، فإذا امتألت النفوس أماًل وتفاؤاًل، 
انصرفت حنو العمل اجلاد البنَّاء بدعوة الناس إىل اخلري، وإذا امتألت النفوس بتلك 
الثقة برئت من أدواء التوهم واليأس والقنوط املانعة من العمل النافع، الدافعة إىل أفعاٍل 

وأقوال ال تتفق مع املنهج الذي سار عليه النيب  يف دعوته للناس. 
وإن من أهم أسباب الوقوع يف الغلو واالفرتاق والتحزب والفكر املنحرف عدم األخذ 
ابملوعظة احلسنة، حيث إن من حق املسلم على املسلم النصح له، ففي حديث جرير 
بن عبد هللا البجلي – رضي هللا عنه – قال: (ابيعت الرسول  على إقام الصالة، 
وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم((2(، ويقول الرسول  : (الدين النصيحة، قلنا: 
ملن؟ قال: هلل، ولكتابه، ولرسوله، والئمة املسلمني وعامتهم((3(، فمن حق املسلم 
على أخيه: أن ينصحه إن رأى منه احنرافاً، أو معصية، أو غلواً وابتداعاً، وهذا ما فعله 
الرسول  مع بعض أصحابه حني وقع يف لون من ألوان الغلو، فعن أنس بن مالك      
– رضي هللا عنه – يقول: (جاء ثالثة رهط إىل بيوت أزواج النيب  يسألون عن 
عبادته، فلما ُأخربوا كأهنم تقالوها، فقالوا: أين حنن من النيب  فقد ُغفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تخر، فقال أحدهم: أما أان فأصلي الليل أبداً، وقال آخر: أان أصوم 
  الدهر، وال أفطر، وقال آخر: أان اعتزل النساء فال أتزوج أبداً، فجاء رسول هللا
فقال: (إين ألخشاكم هلل وأتقاكم له، لكين أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، 
فمن رغب عن سنيت فليس مين((4(، فلذا فإن من أهم األسباب للقضاء على الغلو 
 واالفرتاق والتحزب والفكر املنحرف قبول املوعظة احلسنة والنصيحة واخلوف من هللا 
دعوهتم  يف  احلسنة  واملوعظة  احلكمة  استعمال  احلسبة  وعلى رجال   ،– تعاىل   –

لآلخرين حىت ينتشر الفكر اآلمن املستنري.

1  البخاري كتاب عالمات النبوة – ابب عالمات النبوة يف اإلسالم (7/ 126(.
2  (متفق عليه( البخاري كتاب اإلميان – ابب قول النيب : الدين النصيحة هلل ولرسوله (1/ 20(، ومسلم كتاب 

اإلميان – ابب بيان أن الدين النصيحة (1/ 75(. 
3  مسلم كتاب اإلميان – ابب بيان أن الدين النصيحة (1/ 74(.

4  سبق خترجيه.
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اخلامتة:

احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، وتُرفع الدرجات، وجترب العثرات، ومتحى 
الزالت، وتضاعف احلسنات وبعد: فقد منَّ هللا – تعاىل – علي ابستكمال هذا 

البحث وقد توصلت من خالله إىل عدد من األمور منها: 

استعمال غري  يصاحبها  إىل جرائم  يؤدي  الذي  الفكر  هو  املنحرف  الفكر  أن 
قانوين لوسائل القسر املادي أو البدين يف اإلضرار بشخص أو شيء، أو ابتغاء حتقيق 
غاايت شخصية، أو اجتماعية، أو سياسية، ومن أمثاهلا جرائم القتل واالغتصاب 
ابإلكراه  والسرقة  التهديد  أو  ابلقوة  العرض  وهتك  الطريق  وقطع  املسلح  والسطو 

والتخريب واالغتيال.

والربكات  الرمحة  نزول  وتسبب  العذاب  من  اإلسالمية  األمة  حتمي  احلسبة  أن 
عليها.

الدين اإلسالمي أسلوب االجتاهات الفكرية كقوة مضادة للعامل  اصطنع أعداء 
اإلسالمي متهيداً للسيطرة الفكرية ومن مث السيطرة على أشكال احلياة املختلفة. 

لقد ركز املستشرقون على عملية تشويه الدين اإلسالمي، وقاموا بدراسات عديدة 
وأاثروا حوهلا قضااي شائكة مثل: هل القرآن كالم هللا حقاً؟ هل نزل وحياً بواسطة 
جربيل؟ وهل جربيل حق؟ والنبوة حق؟ وهل تدخل وعي حممد أو ال وعيه يف تليفه 

لإلسالم؟ وغري ذلك كثري. 

ابلزندقة    حممد  اهتامهم  اإلسالمي  للدين  اإلسالم  أعداء  تشويه  مجلة  من 
هو  السيف  وأن  أغراضه،  لتحقيق  عليه  الوحي  نزول  وادعاء  والضالل،  والنفاق 

األساس الذي تقوم عليه الدولة اإلسالمية.
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أن التنصري يهدف إىل إحكام السيطرة على الشعوب اإلسالمية، وإخراجها من 
الدين اإلسالمي، وليس ابلضرورة إدخاهلم يف النصرانية.

الشعوب  ختضع  مث  ومن  والدونية،  الفوقية  مفهوم  ترسيخ  التنصري  أهداف  من 
اإلسالمية للرجل األبيض ومن مث هتيئة األجواء لقبول ما ُيسمى ابلعوملة أو الكوكبة 

اليت تزيل احلواجز الثقافية وتذيب الفروق بني اجملتمعات اإلنسانية املختلفة.

الفوضى  ونشر  والفكرية  األخالقية  واملبادئ  األداين  لتهدمي  املاسونية  تسعى 
واالحنالل واالحنراف الفكري واإلرهاب مع استعمال الرشوة ابملال واجلنس لتحقيق 

أهدافها الدنيئة. 

العلمانية هي دعوة إىل إقامة احلياة على العلم الوضعي والعقل ومراعاة املصلحة 
بعيداً عن الدين.

تضافرت جهود علماء الالدينية وتعالت أصواهتم يف حماربتهم للدين اإلسالمي 
ووصفه ابجلهل والغباء والنزق والتطرف ومعاداة احلياة السعيدة.

لقد قام أعداء الدين اإلسالمي بتشويه الدين اإلسالمي عن طريق التشكيك يف 
القرآن الكرمي والسنة النبوية، والزعم أبن الفقه اإلسالمي مستمد من الرومان، وأن 

اإلسالم مقتبس من التوراة واإلجنيل.

ومبنهج  السليم  والعقل  ابلوحي  اجلهل  الفكري  لالحنراف  املؤدية  األسباب  من 
وحبقيقة  الرابنية،  وابلسنن  النزول،  وأسباب  النصوص،  وبدالالت  الصاحل  السلف 
اإلميان، ومبراتب األحكام والناس، وابللغة العربية والتاريخ، مع ظن أصحاب الفكر 
املنحرف أهنم على حق فيتمادون فيه، مع اتباع املتشابه من النصوص واالجتهاد من 

غري أهله مع ضعف دور العلماء ورجال احلسبة. 
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أن وقاية اجملتمع من االحنراف الفكري يتم عن طريق االعتصام ابلكتاب والسنة، 
مع نشر مذهب أهل السنة واجلماعة، والعلم حبقيقة اإلميان واجلمع بني األدلة، مع 
االهتمام ابلعلوم النقلية الشرعية، والتلقي عن العلماء ومعرفة مراتب الناس، والعلم 
مبقاصد الشريعة وفهم األلفاظ الشرعية، والثقة ابهلل مع األخذ ابملوعظة احلسنة وكل 

ذلك يتم عن طريق العلماء ورجال احلسبة. 

التوصيات

مع 	  اتساقاً  أكثر  لتكون  احلسبة  مؤسسة  إصالح  على  اجلاد  العمل  جيب 
مطالب العدالة ورعاية حق األمة اإلسالمية.

العمل على متاسك املنظمات اإلسالمية كمنظمة املؤمتر اإلسالمي للوقوف 	 
يف وجه ازدواجية املعايري الغربية، والوقوف ضد فرض الواقع اليت تفرضه بعض 

الدول القوية يف التعامل مع بعض الدول يف العامل اإلسالمي.
الدويل، 	  القانون  العامل وخرباء  والثقافية يف  الفكرية  النخبة  العمل عرب جسر 

وذلك عن طريق بيان األخطار اليت هتدد استقرار األمة اإلسالمية يف حالة 
انتشار الفكر املنحرف.

العصر برؤية شرعية مثل مادة فقه األمن، وفقه 	  املواد اليت يتاجها  تدريس 
الواقع، وفقه اجلماعة.

تكاتف العلماء والفقهاء لتوحيد اجلهود والفتاوى.	 
استغالل املنابر العلمية لتوحيد األهداف واألعمال.	 
األمر 	  ووالة  الشرعية  واهليئات  واألسر  والدعاة  واخلطباء  العلماء  على  إن 

ورجال األمن واملثقفني والُكتَّاب دوراً جلمع الشمل، وتوحيد الصف، وتليف 
القلوب، والنصر على األعداء.
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املصادر واملراجع:

اإلابنة الكربى البن بطة العكربي – حتقيق الدكتور: فوقية حسن – القاهرة. 	 
االبتعاث وخماطره – حممد لطفي الصباغ – توزيع إدارة البحوث العلمية – 	 

السعودية. 
اإلجرام املعاصر – د: حممد فتحي عيد – الرايض – السعودية – 1419ه. 	 
احذروا األساليب احلديثة يف مواجهة اإلسالم – د: سعد الدين صاحل – دار 	 

األرقم – الزقازيق – مصر –  ط2 – 1413ه. 
اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي – تعليق الشيخ: عبد الرزاق عفيف – 	 

1387ه. 
أخطار املنهج الغريب الوافد – أنور اجلندي – ط1 – 1974م. 	 
اإلذاعات التنصريية املوجهة إىل املسلمني العرب – د: كرم شليب – مكتبة 	 

الرتاث اإلسالمي – مصر. 
آراء املستشرقني حول القرآن الكرمي وتفسريه – عمر رضوان – دار طيبة – 	 

الرايض – 1992م. 
اإلرهاب السياسي – عبد الناصر حريز – مكتبة مدبويل – القاهرة – مصر 	 

– ط1 – 1996م. 
مركز 	   – صاحل  حممد  الدين  جالل   – وممارسته  أشكاله  الفكري  اإلرهاب 

الدراسات والبحوث – جامعة انيف العربية – الرايض – 1429ه. 
اإلرهاب سرطان اجملتمعات املعاصرة – اللواء: عبد الرمحن بن أبكر الياسني 	 

– الرايض – السعودية. 
اإلرهاب والعنف السياسي – اللواء: أمحد جالل عز الدين – دار احلرية – 	 

القاهرة – مصر. 
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 	 – احلرية  دار   – الدين  عز  أمحد جالل  د:   – السياسي  والعنف  اإلرهاب 
القاهرة – مصر – 1406ه. 

األزمة الفكرية املعاصرة – طه جابر العلواين – املعهد العاملي للفكر اإلسالمي 	 
– الوالايت املتحدة األمريكية – ط2. 

االستشراق – أ د: عبد العظيم الديب – دار دون للنشر والتوزيع.	 
االستشراق الذرائع (النشأة – احملتوى( – د: السيد أمحد فرج – دار طويق 	 

للنشر والتوزيع.
االستشراق يف التاريخ (اإلشكاليات – الدوافع – التوجيهات – االهتمام( – 	 

د: عبد اجلبار انجي – املركز األكادميي لألحباث.
االستقامة البن تيمية – حتقيق الدكتور: حممد رشاد سامل – مكتبة ابن تيمية. 	 
الواعظ 	  رضا  الدين  نور  ترمجة:   – اتلخان  رفعت  جواد   – املاسونية  أسرار 

وسليمان حممد القابلي – املختار اإلسالمي – القاهرة – مصر – ط 1975م. 
أصالة اإلسالم يف مواجهة التحدي الفكري – العميد: حممد مهنا آل علي 	 

– ط 1418ه. 
حممد 	  تعليق:   – الرازي  الدين  فخر   – واملشركني  املسلمني  فرق  اعتقادات 

املعتصم ابهلل البغدادي – دار الكتاب العريب. 
أفاعي العلمانية وأحاديث اإلفك – سامي جنيب حممد – دار التوزيع والنشر 	 

اإلسالمية – ط1.
االفرتاق مفهومه وأسبابه – الدكتور: انصر عبد الكرمي العقل – دار الوطن – 	 

دار املسلم – الرايض – ط1. 
أفيقوا أيها املسلمون قبل أن تدفعوا اجلزية – د: عبد الودود شليب – الدار 	 

السعودية للنشر – السعودية. 
اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أهل اجلحيم – تقي الدين أمحد بن عبد احلليم 	 
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ابن تيمية – حتقيق الدكتور: انصر بن عبد الكرمي العقل – ط1 – 1404ه.
األمر ابملعروف والنهي عن املنكر – أمحد بن عبد احلليم بن تيمية – الرايض 	 

– السعودية.
األمر ابملعروف والنهي عن املنكر وأثره يف هذه األمة – د: عبد العزيز أمحد 	 

املسعود – 1414ه.
الطليعة – 	  دار  واحلداثة – هشام حفيظ –  الثقافة  واإلسالم صدام  أورواب 

بريوت – 1995م. 
اإلميان البن تيمية – حتقيق: حممد انصر الدين األلباين – املكتب اإلسالمي 	 

– بريوت – 1406ه – 1986م. 
اتريخ الرسل وامللوك أليب حممد بن جرير الطربي – حتقيق: حممد أبو الفضل 	 

إبراهيم – دار سويدان – بريوت – لبنان. 
التبشري واالستعمار يف البالد العربية – د: مصطفى اخلالدي و د: عمر فروخ 	 

– املكتبة العصرية – بريوت – لبنان – 1415ه. 
التبصري يف الدين – أبو املظفر االسفرائيين – حتقيق: كمال يوسف احلوت – 	 

عامل الكتب – بريوت. 
جتديد الفكر اإلسالمي – مجال سلطان – دار الوطن للنشر – الرايض – ط 	 

1412ه. 
جتديد املنهج يف تقومي الرتاث – د: طه عبد الرمحن – املركز الثقايف العريب – 	 

الدار البيضاء – ط2. 
تراجم القرآن األجنبية يف امليزان – د: حممد أمحد أبو فراج – حبث مقدم يف 	 

جملة كلية أصول الدين – جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية – العدد 
(4( 1403ه. 

ترمجات القرآن بني سهام املستشرقني وعنصرية الغرب – د: زينب عبد العزيز 	 
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– عرض مجال عبد الناصر – القاهرة. 
تفسري النكت والعيون – أبو احلسن املاوردي – حتقيق: السيد عبد املقصود 	 

بن عبد الرحيم – دار الكتب العلمية – بريوت. 
تفسري روح املعاين – أبو الثناء حممود األلوسي – دار إحياء الرتاث العريب – 	 

بريوت. 
التنصري مفهومه وأهدافه ووسائله وسبل مواجهته – د: علي إبراهيم النملة – 	 

مكتبة التوبة – السعودية. 
التوقيف على مهمات التعاريف – حممد عبد الرؤوف املناوي - حتقيق: حممد 	 

رضوان الداية – دار الفكر – بريوت. 
الثقافة اإلسالمية بني الغزو واالستغراء – دار املعارف – القاهرة – مصر. 	 
ثقافة املسلم بني األصالة والتحدايت – موسى إبراهيم اإلبراهيم – دار عمار 	 

– عمان – األردن – ط1. 
اجلامع ألحكام القرآن – أبو عبد هللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب – 	 

حتقيق: عبد الرزاق املهدي – دار الكتاب العريب – بريوت. 
خطر اليهودية العاملية على اإلسالم واملسيحية – عبد هللا التل – بريوت – 	 

دمشق – لبنان – سوراي – ط3 – 1399ه. 
درء تعارض العقل والنقل البن تيمية – حتقيق: حممد رشاد سامل – دار الكنوز 	 

األدبية – 1399ه. 
دعوة إىل السنة منهجاً وسلوكاً – عبد هللا ضيف هللا الرحيلي – دار القلم – 	 

دمشق – ط1 – 1995م. 
دور اإلعالم املعاصر يف مواجهة الغزو اإلعالمي – وزارة األوقاف والشئون 	 

اإلسالمية بدولة قطر – 1999م. 
دور اإلعالم يف مواجهة العلمانية املعادية – عبد اجمليد شكري – املنصورة – 	 
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القاهرة – مصر – ط 1415ه. 
ردود على شبهات املستشرقني – يىي مراد – دار الكتب العلمية – بريوت. 	 
املشرق – 	  الفرمسون – األب لويس شيخو – دار  السر املصون يف شيعة 

بريوت – لبنان – ط2 – 1999م. 
سلسلة األحاديث الصحيحة – الشيخ العالمة: انصر الدين األلباين – مكتبة 	 

املعارف – الرايض – ط2. 
بن احلسن 	  القاسم هبة هللا  أبو  السنة واجلماعة –  أهل  اعتقاد  شرح أصول 

الطربي الاللكائي – حتقيق الدكتور: أمحد سعد محدان – دار طيبة – الرايض.
الشريعة – أبو بكر بن حممد احلسني اآلجري – حتقيق: حممد حامد الفقي 	 

– مطبعة السنة احملمدية – ط1 – 1369ه – 1950م. 
الصحاح – إمساعيل بن محاد اجلوهري – حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار – 	 

بريوت – لبنان – دار العلم للماليني. 
الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة البن القيم – حتقيق الدكتور: أمحد بن 	 

عطية الزهراين والدكتور: علي انصر الفقيهي – السعودية. 
العنف يف العمل اإلسالمي املعاصر – سلسلة دورية آلراء العلماء – القاهرة. 	 
الشارقة – 	  بدر –  املنعم  عبد  د:  أ  نفسي –  اجتماعي  منظور  من  العنف 

1416ه. 
الفكر 	  دار  املعاصر – د: حممد سيد حممد –  العريب  الثقايف واجملتمع  الغزو 

العريب – القاهرة – مصر – ط1.
الفرق بني الفرق – عبد القاهر بن طاهر البغدادي – دار الكتب العلمية – 	 

بريوت – لبنان. 
القرآن الكرمي والتوراة واإلجنيل والقرآن – د: موريس بوكاي – مجيعة الدعوة 	 

اإلسالمية – طرابلس – ليبيا. 
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القرآن نزوله - تدوينه – ترمجته وتثريه لبالشري – ترمجة: رضا سعادة، وفريد 	 
جرب - حققه: حممد علي الزغيب – القاهرة. 

قضااي إعالمية معاصرة يف الوطن العريب – د: عواطف عبد الرمحن – دار 	 
الفكر العريب – القاهرة – مصر – 1997م.

قالع املسلمني مهددة من داخلها وخارجها – د: حممد عبد القادر هنادي 	 
– مكتبة الطالب اجلامعي – السعودية.

العريب – بريوت – ط2 – 	  الكتاب  التاريخ البن األثري – دار  الكامل يف 
1967م. 

لسان العرب – أبو الفضل مجال الدين بن منظور – دار صادر – بريوت 	 
– لبنان.

احلسين 	  علي  احلسن  أبو   – املسلمني  اإلسالمي ابحنطاط  العامل  ماذا خسر 
الندوي – دار القلم – قطر. 

املاسونية – أمحد عبد الغفور عطار – املكتبة العصرية – صيدا – بريوت – 	 
لبنان – ط 1394ه. 

املاسونية يف العراء – د: حممد علي الزعيب – مؤسسة الرسالة – بريوت – 	 
ط5 – 1408ه. 

العاصمة – 	  دار  الرحيلي –  أمحد  منها – محود  اإلسالم  املاسونية وموقف 
الرايض – السعودية – ط 1415ه. 

جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية – مجع: عبد الرمحن بن قاسم العاصمي 	 
النجدي احلنبلي – مكتبة ابن العريب.

حميط احمليط – بطرس البستاين – مكتبة لبنان – بريوت – لبنان – 1987م. 	 
الكتاب 	  دار  الفقي –  القيم – حتقيق: حممد حامد  السالكني البن  مدارج 

العريب – بريوت. 
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املذاهب املعاصرة وموقف اإلسالم منها – د: عبد الرمحن عمرية – الرايض – 	 
السعودية – ط5 – 1404هي.

املسار الفكري لالستشراق – آصف حسني – ترمجة: مازن مطبقاين – جملة 	 
بامعة اإلمام بن سعود اإلسالمية– العدد (7( ربيع الثاين 1413ه. 

املستشرقون واجلدل اإلسالمي املسيحي – د: عبد احلكيم بن الشريف فرحات 	 
– دار الفكر.

املستشرقون ونشر الرتاث – د: علي بن إبراهيم احلمد النملة – مكتبة التوبة 	 
– الرايض – 1424ه – 2003م. 

اللويق – 	  معال  الرمحن  عبد   – احلاضر  العصر  يف  الدين  يف  الغلو  مشكلة 
مؤسسة الرسالة – بريوت – لبنان – ط 1419ه. 

معجم الرائد – جربان مسعود – دار العلم للماليني – بريوت – لبنان – 	 
ط6 – 1990م.

املعجم الفلسفي – مجيل صليبيا – دار الكتاب اللبناين – بريوت – لبنان. 	 
املعجم الوسيط – جممع اللغة العربية – دار عمران – القاهرة – مصر – ط5 	 

– 1985م. 
مقاالت اإلسالميني – أبو احلسن علي بن إمساعيل األشعري – حتقيق: حممد 	 

حمي الدين – بريوت – ط1. 
امللل والنحل – حممد بن عبد الكرمي الشهرستاين – دار املعرفة – بريوت. 	 
منهاج السنة البن تيمية – حتقيق: حممد رشاد سامل – جامعة اإلمام حممد بن 	 

سعود اإلسالمية – السعودية – ط1 – 1406ه – 1986م. 
مواجهة الغزو الفكري ضرورة إسالمية – د: أمحد بن عبد الرحيم السايح – ط 	 

1418ه.
املوافقات يف أصول الشريعة – أبو إسحاق الشاطيب – شرح: عبد هللا دارز 	 
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– املكتبة التجارية الكربى. 
املورد – منري البعلبكي – دار العلم للماليني – بريوت – ط 1967م. 	 
موسوعة الطيبات للعلوم واملعرفة (الفضل العظيم( – عبد الرؤوف حسن خليل 	 

– مدينة الطيبات العاملية للعلوم واملعرفة – جدة – السعودية. 
موسوعة الطيبات للعلوم واملعرفة (ملكوت هللا يف آايت هللا( – عبد الرؤوف 	 

حسن خليل – مدينة الطيبات العاملية للعلوم واملعرفة – جدة – السعودية.
املوسوعة املفصلة يف الفرق واألداين وامللل واملذاهب واحلركات القدمية واملعاصرة 	 

– إعداد: مكتب التبيان – إشراف علمي: حسن عبد احلفيظ أبو اخلري – 
دار ابن اجلوزي – القاهرة – ط1 – 2011م. 

املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة – إشراف وختطيط 	 
ومراجعة د: مانع بن محاد اجلهين – دار الندوة العاملية للطباعة والنشر والتوزيع 

– الرايض – ط3 – 1418ه. 
موسوعة علم النفس والتحليل النفسي – عبد املنعم احلفين – مكتبة مدبويل 	 

– القاهرة – مصر. 
موسوعة مقدمات العلوم واملناهج – أنور اجلندي – دار األنصار. 	 
النهاية يف غريب احلديث واألثر – اإلمام جمد الدين املبارك بن حممد اجلزري 	 

(ابن األثري( – دار الفكر – بريوت – لبنان – ط2 – 1399ه – 1979م. 
النفائس – 	  دار  الفرفور –  اللطيف  عبد  بن  اإلسالم – حممد  الوسطية يف 

بريوت – ط1 – 1993م. 





دور احلسبة يف وقاية اجملتمع من االحنراف الفكري

دراسة نظرية

 

إعداد

د.حسن بن حيىي ظافر الشهري

األستاذ املساعد بقسم الدراسات اإلسالمية

بكلية الرتبية ابلدوادمي- جامعة شقراء.
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ملخص حبث بعنوان: دور احلسبة يف وقاية اجملتمع من االحنراف الفكري

املقدمة  اآليت:  النحو  على  وخامتة  مباحث  وثالثة  مقدمة  البحث  يتضمن 
وفيها: بيان أمهية املوضوع وأسباب اختياره وأهدافه وتساؤالته والدراسات السابقة 
مفهوم  بيان  يتضمن  متهيد  على  األول  املبحث  ويشتمل  ومناهجه،  البحث  ونوع 
الفكري وبيان خطره  النبوية ومفهوم االحنراف  الكتاب والسنة  احلسبة وأمهيتها يف 
اجملتمع من  الوقائية حلماية  احلسبة  لتدابري  الثاين عرض  املبحث  اجملتمع، ويف  على 
االحنرافات الفكرية، واملبحث الثالث بعنوان: تدابري احلسبة العالجية حلماية اجملتمع 
من االحنرافات الفكرية، ويف اخلامتة:   توصل البحث إىل نتائج منها: ضرورة تفعيل 
احلسبة الوقائية والعناية هبا لكون الوقاية خري من العالج، وتبني أن االحنراف الفكري 
قدمي يف البشرية- وقد أرسل هللا مجيع الرسل ملعاجلته-وأن مجيع االحنرافات األخرى 

مرتتبة عليه، وخطره يكون على العقيدة مباشرة.

وتوصيات منها:  1-يوصي الباحث إبجراء دراسة علمية تركز على دور احلسبة 
الوقائية يف مواجهة االحنراف الفكري.

للحيلولة  الفكرية  االحنرافات  ملواجهة  واحداً  ابلوقوف صفاً  الباحث  2-يوصي 
دون تفشي االحنرافات األخرى.
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Abstract:

The research includes an introduction،  three sub reteaches 
and conclusion as follows: The introduction contains the 
importance of the research،  reasons of selection،  aims،  questions،  
previous studies،  kind of research and its curriculum.

The first sub research includes an introduction involves 
Hessba concept and its importance in Quran & Prophet Sunna،  
Intellectual deviation and its danger on society،  The second 
sub research includes preventive measures to protect society 
from intellectual distractions. The third research includes 
Therapeutic Healing Measures to Protect Society from 
Intellectual Deviations. 

Finally،  The results of the study are: The necessity of activating 
the preventive calculus and taking care of it because prevention 
is better than cure. It turns out that intellectual deviation is old 
in humanity. God sent all the messengers to heal it and all other 
deviations are due to it.

The recommendations include:

 1 - Recommends the researcher to conduct a scientific 
study focused on the role of preventive calculus in the face of 
intellectual deviation.

2 - Recommends the researcher to stand together to confront 
intellectual deviations to prevent the spread of other deviations.
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املقدمة

»إن احلمد هلل حنمده ونستعينه، من يهده هللا فال مضل له،ومن يضلل فال هادي 
له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله«(1(.

قال تعاىل:اَي أَييَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتيَُّقوا اللََّ َحقَّ تيَُقاتِِه َواَل مَتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنُتم مُّْسِلُموَن )2(.

وقال تعاىل:ُكنُتْم َخييَْر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس َتُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َوتيَنيَْهْوَن َعِن اْلُمنَكِر 
َوتيُْؤِمُنوَن اِبللَِّ ۗ )3(. 

 أما بعد: فإن احلاجة إىل تعريف أفراد اجملتمع بواجباهتم الشرعية حنو دينهم من 
فعل املعروف واالحتساب على انكار املنكر من األمهية مبكان؛ حيث اتصل العامل 
اجملتمع  استهداف  على  يعملون  واملسلمني  اإلسالم  أعداء  وأصبح  ببعض  بعضه 
املسلم؛ لعلمهم أن تصدع اجملتمع واالحنراف عن تعاليم الدين القومي يكون ابلبعد عن 
الدين، وقد وفقت جامعة أم القرى حيث دعت إىل إقامة هذا املؤمتر، ومن منطلق 
الشعور ابملسؤولية جتاه ما سبق ذكره عزم الباحث على املشاركة هبذا البحث، سائاًل 

املوىل- عز وجل- أن ينفع به اإلسالم واملسلمني.

أمهية املوضوع: تكمن أمهية املوضوع يف النقاط التالية:

1-خطورة االحنرافات الفكرية املخرجة عن اإلسالم واحتمالية حتقق خطرها مل يتخذ 
تدابري وقائية ملواجهتها ومعاجلتها.

من  لوقايته  الشرعية  ابلواجبات  اجملتمع  توعية  يف  احلسبة  دور  تفعيل  ضرورة   -2
االحنراف الفكري.

إحياء  الباقي-دار  فؤاد عبد  الصالة واخلطبة-حتقيق حممد  1  أخرجه مسلم يف صحيحه-كتاب اجلمعة-ابب ختفيف 
الرتاث العريب-بريوت-ح(868(593/2-بدون ذكر رقم الطبعة واترخيها.

2  سورة آل عمران آية رقم(102(.
3  سورة آل عمران آية رقم(110(  
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3- أمهية مواجهة االحنرافات الفكرية، وسد منافذ أسباهبا، والقضاء على مصادرها.  

4- احلاجة إىل مواجهة الشبه اليت يثريها املغرضون، واالحتساب على تفنيدها.

أهداف البحث: يهدف هذا البحث إىل حتقيق األهداف التالية:

1- إبراز أمهية احلسبة يف الكتاب والسنة النبوية.

2- بيان مفهوم االحنراف الفكري وحتديد خطره على اجملتمع.

3- عرض تدابري احلسبة الوقائية والعالجية.

تساؤالت البحث.

1- ما أمهية احلسبة يف الكتاب والسنة النبوية؟

2- ما مفهوم االحنراف الفكري؟ وما أهم خماطره على اجملتمع؟

3- ما تدابري احلسبة الالزمة حلماية اجملتمع من االحنراف الفكري؟   

أسباب اختيار املوضوع: 

1-دعوة جامعة أم القرى إلقامة مؤمتر علمي بعنوان:(املؤمتر العلمي احلسبة انتماء 
وطين وأمن فكري( والرغبة يف املشاركة فيه.

2-الشعور بضرورة مواجهة االحنرافات الفكرية، واحلسبة إحدى سبل املواجهة.
لدى  فكرية  لبناء حصانة  وبيان خطره؛  الفكري،  االحنراف  مفهوم  3-أمهية جتلية 

أفراد اجملتمع.
الفعلي مما يتم اختاذ تدابري وقائية  4-فشو االحنراف الفكري وجتاوزه إىل اإلجرام 

وعالجية ملواجهة ذلك.
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الدراسات السابقة:  

الدراسة األوىل: التطبيقات العملية للحسبة (1(: 

الرسالة جهاز احلسبة من عام1351هي حىت 1408هي  الباحث يف هذه  تناول 
حيث تناول الباحث بشكل خمتصر االحتساب وظهور الشيخ حممد بن عبد الوهاب 
إىل وقت توحيد اململكة العربية السعودية ، مث تناول فيه هيئة األمر ابملعروف والنهي 
تلك  يف  واختصاصاهتا  املختلفة  وأطوارها  وتشكيلها  نشأهتا  من حيث  املنكر  عن 
األطوار ونشاطها يف جمال االحتساب العملي، واالحتساب يف جمال اإلشراف على 
الدعاة وجمال املساجد وتعيني األئمة واملؤذنني، مث التطبيق العملي للحسبة يف جمال 
محاية اجملتمع ابالحتساب يف الرقابة على املوظفني ومكافحة الغش التجاري ومراقبة 
العملي  التطبيق  الباحث  تناول  مث  واملكاييل،  واملوازين  املقاييس  ومراقبة  األسواق، 
الطرق،  ومحاية  املرور  تنظيم  جمال  يف  ابالحتساب  اجملتمع  أمن  جمال  يف  للحسبة 
ومكافحة التزييف والتزوير ومكافحة الرشوة ومكافحة املخدرات حيث كان جممل 
الدراسة عن بعض األنظمة املتعلقة بتطبيق احلسبة يف اجلانب العملي يف جمال الرقابة 

على املوظفني وهيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التأديب.

الدراسة الثانية: احلسبة يف املاضي واحلاضر بني ثبات األهداف، وتطور األسلوب(2( : 

وسائلها،  وتطور  العامة،  وأهدافها  احلسبة،  مفهوم  بيان  إىل  الدراسة  هدفت 
وأساليبها على مر العصور، وبيان ما عليه احلسبة يف هذا العصر من جانب الواقع، 
والطموح، وكان الكالم مركزاً على هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر من حيث 
النشأة، والتطور، ومعوقات عملها، وقد توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج، من 

1  رسالة دكتوراه مقدمة لقسم الدعوة واالحتساب بكلية الدعوة واإلعالم يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية من 
الباحث طامي هديف البقمي.  

رسالة دكتوراه، لعلي القرين، مقدمة إىل قسم الدعوة بكلية الدعوة وأصول الدين يف اجلامعة اإلسالمية، 1415هي.  2
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أمهها: حتديد أهداف احلسبة وثباهتا، وتصيل نظام احلسبة، وبيان املراحل اليت مرت 
اجلهات  من  عدد  على  توزعت  احملتسب  مهام  وأن  العصور،  مر  على  احلسبة  هبا 

األخرى.
الدراسة الثالثة: األمر ابملعروف والنهي عن املنكر وأثرمها يف حفظ األمة(1( 

هدفت الدراسة إىل بيان مصطلحات األمر ابملعروف والنهي عن املنكر من حيث 
املفهوم، واحلكم، واألمهية، وبيان درجات تغيري املنكر، وذكر بعض منكرات هذا 
العصر، وخطرها، وكيفية إنكارها، وبني الباحث حكم من هنى عن منكر وهو متلبس 
به، وحكم التجسس، والتسرت على مرتكب املنكرات، وتوضيح أثر األمر ابملعروف 
والنهي عن املنكر على إقامة الشرائع، والشعائر، وكيف حُتفظ األمة من الكوارث 
الكونية إن هي أقامت هذه الشعرية، واحنسار املنكر وذلة أهله، وقد توصلت الدراسة 
إىل عدد من النتائج، من أمهها: ضرورة الكتابة يف مثل هذا املوضوع، وبيان فرضية 
األمر ابملعروف والنهي عن املنكر على كل مسلم حسب استطاعته، وأنه الوسيلة 

الفاعلة للقضاء على املنكر.
الدراسة الرابعة: احلسبة الوقائية يف األنظمة احلسبية ابململكة العربية السعودية)2(

وقد تناول فيها الباحث احلسبة الوقائية يف نظام اإلجراءات اجلزائية وتنظيم الرائسة 
املنظمة  واإلدارية  املالية  والالئحة  املنكر،  عن  والنهي  ابملعروف  األمر  هليئة  العامة 
الوقائية  احلسبة  التعرف على  إىل  الدراسة  التعاونية، وقد هدفت  املكاتب  ألعمال 
واملال،  والعرض  والعقل  والنفس  الدين  على  احلفاظ  احلسبية يف جمال  األنظمة  يف 
اإلجراءات  هي  الوقائية  احلسبة  أن  منها:  النتائج  من  عدد  إىل  الدراسة  وتوصلت 
الدعوة واإلعالم يف جامعة اإلمام،  الدعوة واالحتساب بكلية  العزيز املسعود، مقدمة إىل قسم  لعبد  رسالة دكتوراه،   1

1413هي.
رسالة دكتوراه، حلسن العون ، مقدمة إىل قسم الدعوة واالحتساب بكلية الدعوة واإلعالم يف جامعة اإلمام حممد بن   2

سعود اإلسالمية، 1437هي.
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االحرتازية اليت تشرع خشية ترك واجب أو فعل حمرم وهي: أهم فروع احلسبة العامة 
ألن الدفع أوىل من الرفع، ودرء املفاسد مقدم على جلب املصاحل.

نوع البحث ومناهجه: نظراً إىل أن هذا البحث من البحوث التأصيلية النظرية، 
فإن املناهج اليت يرى الباحث أهنا تناسبه: 

إىل  للوصول  بعضها  أو  اجلزئيات كلها  تتبع   « وهو:  االستقرائي:  1-املنهج 
حكم عام يشملها مجيعًا«(1(.

وهذا املنهج يتناسب مع الدراسات األصولية، وهو أحد املناهج املستخدمة يف 
املنهجية  األصول  أو  القواعد  بعض  إىل  الوصول  يف  يساعد  فهو  الشرعية،  العلوم 
له يكون  الباحث  فاستخدام  األعمال، وعلى ذلك  املهنية إلجناز بعض  الفنية  أو 
ابستقراء وتتبع ما ورد يف مشروعية وأمهية احلسبة يف القرآن الكرمي، والسنة النبوية 
املطهرة، فهو ذو أمهية خاصة يف اكتشاف العوامل اخلفية؛ أي: السنن الكونية اليت 

أوجدها اخلالق وتتحكم يف األشياء الظاهرة(2(.

2- املنهج االستنباطي: ال يقتصر هذا املنهج على الدراسات الشرعية والقانونية، 
فهو يستخدم يف دراسات غري تشريعية »مثل بعض الدراسات املتصلة ابألساليب 

الدعوية اإلقناعية أو األساليب األدبية وأساليب التعبري اللغوية وغريها«(3(.

وهو املنهج الذي: »ينطلق من احلقائق العامة أو القواعد العامة املتفق عليها ذات 
القوة التشريعية للوصول إىل املسائل الواقعية الفرعية اليت تستمد حلوهلا من تلك احلقائق 

العامة«(4(، وسوف يستخدمه الباحث يف استنباط أساليب احلسبة من النصوص.
1  ضوابط املعرفة وأصول االستدالل واملناظرة/د. عبد الرمحن بن حسن امليداين-دار القلم-دمشق-188- ط3-سنة 

1408هي،وانظر:البحث العلمي/د. عبد العزيز الربيعة-مكتبة امللك فهد-الرايض-178/1-ط1-سنة 1418هي .
2  انظر: قواعد أساسية يف البحث العلمي/د. سعيد إمساعيل صيين-مؤسسة الرسالة-بريوت-79-ط1-سنة 1415هي.

3  قواعد أساسية يف البحث العلمي- د. سعيد إمساعيل73.
4   املرجع السابق ص71.
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املبحث األول: متهيد
املطلب األول: مفهوم احلسبة وأمهيتها يف القرآن الكرمي والسنة النبوية

أوالاً: مفهوم احلسبة: 
احلسبة يف اللغة: هلا عدة معان منها: 

طلب األجر: فنقول: فعلته حسبة، واحتسب فيه احتساابً، واالسم احلسبة، وهو . 1
األجر(1(.وقد قال النيب--:(من قام ليلة القدر إمياانً واحتساابً، غفر له ما 
تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إمياانً واحتساابً، غفر له ما تقدم من ذنبه((2(.

اإلنكار: فيقال: احتسب فالن على فالن، أي أنكر عليه قبيح عمله(3(.. 2
االختبار: فيقال: احتسب فالن فالانً، اختربه، وسرب ما عنده، والنساء يتسنب . 3

ما عند الرجال هلن، أي خيتربن(4(.
الظن: من َحِسْبُت َأْحِسُب، َأي ظَنيَْنُت(5(، ومنه قوله-تعاىل-:﴿َوَلْو َأنَّ لِلَِّذيَن . 4

يًعا َوِمثيَْلُه َمَعُه اَلفيَْتَدْوا ِبِه ِمن ُسوِء اْلَعَذاِب ييَْوَم اْلِقَياَمِة ۚ  ظََلُموا َما يف اأْلَْرِض مجَِ
َن اللَِّ َما ملَْ َيُكونُوا َيَْتِسُبوَن ﴾(6(.  َوَبَدا هَلُم مِّ

حسن التدبري، فيقال: وإنه حلسن احلسبة يف األمر، أي حسن التدبري والنظر فيه(7(.. 5
االعتداد، فيقال: »فالن ال يتسب به، أي: ال يعتد به«(8(.. 6

1  انظر: لسان العرب، حملمد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري، دار صادر، بريوت مادة(حسب( ، 314/1، ط1، 
1410هي، والقاموس احمليط، جملد الدين بن حممد بن يعقوب الفريوز آابدي، حتقيق مكتب الرتاث يف مؤسسة الرسالة، 

بريوت، مادة(حسب( ، 74/1، ط5، 1416هي.
2  صحيح اإلمام البخاري، حملمد بن إمساعيل البخاري، حتقيق د.مصطفى ديب البغا، كتاب الصيام، ابب من صام 

رمضان إمياانً واحتساابً ونية، دار الشعب، القاهرة، حديث رقم(1901( ، 33/3، ط1، 1407هي.
3  انظر : لسان العرب البن منظور، 317/1.

4  انظر: املرجع السابق، 317/1.
5  انظر: املرجع السابق، 314/1.

6  سورة الزمر آية رقم(47(.
7  انظر: لسان العرب البن منظور، 317-316/1.

8  أساس البالغة، حملمود بن عمر الزخمشري، حتقيق عبد الرحيم حممود، دار املعرفة، بريوت، مادة(حسب(، 83، بدون 
ذكر رقم الطبعة، 1402هي.
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واحلسبة يف االصطالح: وردت تعريفات عدة للحسبة ومنها: 

قيل هي: »أمر ابملعروف إذا ظهر تركه، وهني عن املنكر إذا ظهر فعله«(1(.. 1

احلسبة: »رقابة إدارية، تقوم هبا الدولة، عن طريق وال خمتص، على أفعال األفراد . 2
وتصرفاهتم؛ لصبغها ابلصبغة اإلسالمية، أمراً ابملعروف، وهنياً عن املنكر، وفقاً 

ألحكام الشرع، وقواعده«(2(.

اثنيااً: أمهية احلسبة يف القرآن الكرمي

أن  بينت  اليت  التالية  اآلايت  من خالل  الكرمي  القرآن  احلسبة يف  أمهية  تتجلى 
الفالح هلذه األمة يكمن يف تطبيقها ملبدأ احلسبة يف مجيع شؤون حياة أفرادها ولكل 
نُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإىَل  من متثل مبدأ احلسبة قواًل وعماًل قال هللا-عز وجل-: ﴿َوْلَتُكن مِّ
اخلَْرْيِ َوأَيُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َوييَنيَْهْوَن َعِن اْلُمنَكِرۚ  َوأُولَِٰئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن ﴾(3(، ويتضح 

من هذه اآلية أمور منها: 

األمر الصريح للقيام ابحلسبة، فالالم يف قوله: ولتكن: الم األمر دخلت على أ. 
الفعل املضارع(4(، وصيغة األمر تفيد الوجوب(5(.

وصف هللا-سبحانه-اآلمرين ابملعروف، والناهني عن املنكر أبهنم »هم املفلحون، 
أي: املختصون ابلفالح«(6(، و»ملا كانت اآلية السابقة أمراً منه تعاىل هلذه األمة، 

1  األحكام السلطانية، لعلي بن حممد املاوردي، دار الكتب العلمية، بريوت، 363، بدون ذكر رقم الطبعة، وسنة الطبع.
2  نظام احلسبة يف اإلسالم، لعبد العزيز بن حممد بن مرشد، رسالة ماجستري من املعهد العايل للقضاء، يف جامعة اإلمام 

حممد بن سعود اإلسالمية ابلرايض، 16، 1393هي.
3  سورة آل عمران اآلية رقم(104(.

4  انظر: لباب التأويل يف معاين التنزيل، لعالء الدين اخلازن، تصحيح : عبد السالم شاهني، دار الكتب العلمية، بريوت، 
514/1، ط1، 1415هي.

الرسالة،  مؤسسة  املباركي،  أمحد  حتقيق:  احلنبلي،  الفراء  احلسني  بن  حملمد  الفقه،  أصول  يف  العدة  انظر:    5
بريوت،244/1،ط1، 1400هي.

6  فتح القدير، حملمد بن علي الشوكاين، دار اخلري للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، 331/1، ط1 ، 1412هي.
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األمة  أن  اآلية  أخرب يف هذه  به،  يقوم  وقد ال  به،  ويقوم  املأمور  ميتثله  قد  واألمر 
قد قامت مبا أمرها هللا ابلقيام به، وامتثلت أمر رهبا واستحقت الفضل على سائر 
األمم«(1(، فقال تعاىل:﴿ُكنُتْم َخييَْر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس َتُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َوتيَنيَْهْوَن 
َعِن اْلُمنَكِر َوتيُْؤِمُنوَن اِبللَِّ ۗ ﴾(2(، » ميدح تعاىل هذه األمة وخيرب أهنا خري األمم اليت 
أخرجها هللا للناس، وذلك بتكميلهم ألنفسهم ابإلميان املستلزم للقيام بكل ما أمر هللا 
به، وبتكميلهم لغريهم ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر املتضمن دعوة اخللق إىل هللا 
وجهادهم على ذلك وبذل املستطاع يف ردهم عن ضالهلم وغيهم وعصياهنم، فبهذا 
كانوا خري أمة أخرجت للناس«(3(،كما بينت النصوص القرآنية أن ترك احلسبة سبب 
للعن والطرد من رمحة هللا، ويف ذلك داللة واضحة على أمهيتها، قال تعاىل:﴿ لُِعَن 
ِلَك مبَا َعَصوا وََّكانُوا  الَِّذيَن َكَفُروا ِمن َبيِن ِإْسرَائِيَل َعَلٰى ِلَساِن َداُووَد َوِعيَسى اْبِن َمْرمَيَۚ  ذَٰ
ييَْعَتُدوَن (78( َكانُوا اَل ييَتيََناَهْوَن َعن مُّنَكٍر فيََعُلوُهۚ  لَِبْئَس َما َكانُوا ييَْفَعُلوَن﴾(4(، حيث 
وقع اللعن عليهم بسبب عصياهنم، واعتدائهم ، و»مل يكن ذلك اللعن الشنيع-الذي 
كان سبب املسخ-إال ألجل املعصية واالعتداء،  ال لشيء آخر، مث فسر املعصية، 
فعلوه«(5(،  منكر  عن  بعضاً  بعضهم  ينهى  ال  يتناهون:  ال  بقوله: كانوا  واالعتداء 
»وهذا غاية التشديد، وهناية التهديد ملن ترك األمر ابملعروف، والنهي عن املنكر، إذ 
بنّي-تعاىل-أن السبب يف لعنهم هو ترك التناهي عن املنكر، وبنّي أن ذلك عصياانً 

منهم واعتداًء، وأن ذلك بئس الفعل فاعتربوا اي أويل األلباب«(6(. 

1  تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، لعبدالرمحن بن سعدي، حتقيق. د.عبد الرمحن اللويق، مؤسسة الرسالة،143، 
ط1، 1420هي.

2  سورة آل عمران آية(110(.
3  تيسري الكرمي الرمحن-للسعدي 143.

4  سورة املائدة، اآليتان( 78، 79(.
5  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، حملمود بن عمر الزخمشري، حتقيق : عادل عبد 

املوجود، وعلي معوض، مكتبة العبيكان، الرايض، 279/2، ط1، 1418هي.
6  تنبيه الغافلني عن أعمال اجلاهلني، ألمحد بن إبراهيم بن النحاس، مطابع الفرزدق، الرايض،71، ط3، 1407هي.
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اثلثااً: أمهية احلسبة يف السنة النبوية

اجملتمع  يف  هبا  القيام  عدم  وخطورة  احلسبة  أمهية  على  النبوية  األحاديث  دلت 
املسلم قال--:(من رأى منكم منكراً فليغريه بيده،  فإن مل يستطع فبلسانه، فإن 

مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإلميان((1(. يتجلى من هذا احلديث أمور: 

احلديث: أ.  شرح  هللا-يف  النووي-يرمحه  يقول  حيث  ابحلسبة،   ابلقيام  األمر 
»فليغريه، فهو أمر إجياب إبمجاع األمة«(2(.

وضعف ب.  اإلميان،   بقوة  االحتساب  فقوة    ، واحلسبة  اإلميان،  بني  التالزم   
احلديث،   رجب-يرمحه هللا-هذا  ابن  ذكر  وقد  اإلميان،   بضعف  االحتساب 
وكذلك  حبة خردل((3(،   اإلميان  من  ذلك  وراء  النيب--:(وليس  وحديث 
ثالثة أحاديث أخرى يف هذا الباب،  مث قال: »فدلت هذه األحاديث كلها على 
أن وجوب إنكار املنكر جيب حبسب القدرة عليه،  وأما إنكاره ابلقلب فال بد 

منه،  فإذامل ينكر قلب املؤمن دل على ذهاب اإلميان من قلبه «(4(عياذاً ابهلل.

لتأمرنَّ . 1 بيده  نفسي  بقوله:(والذي  احلسبة  ترك  خطر   --بني وقد 
ابملعروف ولتنهونَّ عن املنكر، أو ليوشكنَّ هللا أن يبعث عليكم عقاابً مث 

تدعونه فال يستجاب لكم((5( يستفاد من احلديث أمور منها: 
من كبائر 	  احلسبة  وترك  اإلهلية،  العقوبة  نزول  يف  سبب  املعاصي  أن 

الذنوب إذا تركها اجلميع.
1  صحيح مسلم، كتاب اإلميان، ابب بيان كون النهي عن املنكر من اإلميان، حديث رقم(186(، 50/1 .

2  شرح النووي على صحيح مسلم،ليحىي بن شرف النووي، نشر مؤسسة قرطبة ، مصر، 29/2، ط1، 1412هي.
3  صحيح مسلم، كتاب اإلميان، ابب بيان كون النهي عن املنكر من اإلميان، حديث رقم(188(، 50/1.

4  جامع العلوم واحلكم، لعبد الرمحن احلنبلي، حتقيق: حممد الرعود، دار الفرقان، عمان، األردن، 476، ط2، 1420هي.
5  صحيح سنن الرتمذي، حملمد بن عيسى الرتمذي، حتقيق: أمحد شاكر وآخرين، كتاب الفنت، ابب ما جاء يف األمر 
ابملعروف والنهي عن املنكر، حديث رقم(2169(، 460/2، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت،بدون الطبعة وترخيها، 

وقال عنه األلباين : صحيح، انظر: اجلامع املختصر لسنن الرتمذي حديث رقم(2169(490. 
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أن من العقوبة عدم استجابة الدعاء لرفع العذاب يف الدنيا.	 
أن ما تضمنه احلديث من عقوبة واقع ال حمالة-إذا حتقق موجبها-؛ ألن 	 

النيب-- أقسم على ذلك.
النبوية وثبوت جدواها 	  السنة  يف احلديث داللة على أمهية احلسبة يف 

وخطر تركها.
املطلب الثاين: مفهوم االحنراف الفكري، وبيان خطره على اجملتمع 

اللغة : »يقال: احنرف عنه و  الفكري:  االحنراف يف  أوالاً: مفهوم االحنراف 
حترف واحرورف أي مال وعدل، ورجل حماَرف بفتح الراء أي: حمدود حمروم وهو 
ضد املبارك«(1(، وقيل: »االحنراف عن الشيء هو: امليل عنه«(2(، و»االحنراف عن 
الشَّيء. يقال احنَرَف عنه يَنحِرف احنرافاً، وحّرفُته أان عنه، أي عَدلُت به عنه«(3(. 

أنه:  منها  بتعريفات  االحنراف  مصطلح  ُعرف  االصطالح:  يف   االحنراف 
»ارتكاب أي فعل هنت الشريعة اإلسالمية عن ارتكابه، أو ترك أي فعل أوجبت 
الشريعة اإلسالمية القيام به، دون أن يكون للفعل أو للرتك عذر شرعي معترب«(4(.
الفكر يف اللغة هو: »تردد القلب يف الشيء، يقال: تفكر إذا ردد قلبه معترباً، 
ورجل فكري:كثري الفكر«(5(،وقيل الفكر: »إعمال النظر يف الشيء«(6(، ومنه قوله 

َر (7(. تعاىل:ِإنَُّه َفكََّر َوَقدَّ

1   خمتار الصحاح، حملمد بن أيب بكر الرازي حتقيق: حممود خاطر، مكتبة لبنان انشرون، بريوت،167/1، بدون ذكر 
رقم الطبعة، 1415هي.
2   لسان العرب41/9

3   مقاييس اللغة، ألمحد بن فارس الرازي، حتقيق:  عبد السالم حممد هارون، دار الفكر، 42/2، دون ذكر رقم الطبعة، 
1399هي.

14، ط1،  الرايض،  العبيكان،  مكتبة  السدحان،  لعبدهللا  السعودية،  العربية  اململكة  يف  املنحرفني  األحداث  رعاية   4
1417هي.

5   مقاييس اللغة، ألمحد بن فارس الرازي، حتقيق:  عبد السالم حممد هارون، 446/4.
6  القاموس احمليط جملد الدين الفريوز آابدى، حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة، 458، ط8، 1426هي .

7  سورة املدثر آية (18(



دور الحسبة في وقاية المجتمع من االنحراف الفكري 150

الفكر اصطالحااً : هو: » قوة مطرقة للعلم إىل املعلوم ، والتفكر هو: تلك القوة 
حبسب نظر العقل«(1(.

االحنراف الفكري يف االصطالح: قيل هو: »العدول عن احلق يف أصول الدين 
وقضاايه الكربى وثوابته، ومبادئه األساسية، فكل تفكري خاطئ فيه ميل عن احلق 
هو احنراف فكري«(2( وميكن القول: إن االحنراف الفكري هو: متثل العقل والفكر 
معلومات وتصورات جيزم بيقينها على غري بصرية ترتمجها احلواس فيتبني عدم صواهبا.

اثنيااً: خطر االحنراف الفكري على اجملتمع: 

إن املتأمل يف زوال األمم السابقة ونزول العذاب عليها جيد أن االحنراف الفكري 
لدى أفرادها هو سبب ذلك اهلالك، ومن أمثلة ذلك ما جاء يف قوله تعاىل:﴿َواَنَدٰى 
ِذِه اأْلَنيَْهاُر جَتْرِي ِمن حَتْيِت ۖ أَفياََل  ِفْرَعْوُن يف قيَْوِمِه قَاَل اَي قيَْوِم أَلَْيَس يل ُمْلُك ِمْصَر َوهَٰ
َذا الَِّذي ُهَو َمِهنٌي َواَل َيَكاُد يُِبنُي (52( فيََلْواَل أُْلِقَي  ْن هَٰ تيُْبِصُروَن (51( أَْم َأاَن َخييٌْر مِّ
َعَلْيِه َأْسِوَرٌة مِّن َذَهٍب أَْو َجاَء َمَعُه اْلَماَلِئَكُة ُمْقرَتِِننَي (53( فَاْسَتَخفَّ قيَْوَمُه فََأطَاُعوُه 
ۚ ِإنيَُّهْم َكانُوا قيَْوًما فَاِسِقنَي (54( فيََلمَّا آَسُفواَن انتيََقْمَنا ِمنيُْهْم فََأْغَرقيَْناُهْم َأمْجَِعنَي (55( 
َفَجَعْلَناُهْم َسَلًفا َوَمثياًَل لِّآْلِخرِيَن ﴾(3(حيث بني القرآن الكرمي أن فرعون أضل قومه 
العقوبة  عليهم  فحقت  احلق  عن  ليصدهم  هبم  واالستخفاف  عليهم  الشبه  إباثرة 
بسبب احنرافهم الفكري وطاعتهم لفرعون اليت حالت دون تفكريهم السليم، واألمثلة 
على تسبب االحنراف الفكري يف هالك األمم كثرية ال ميكن استيعاهبا يف حبث كهذا، 
الغابرة  أغلب احنراف األمم  العقيدة وقد كان  أنواع االحنراف ما ميس  ومن أخطر 
السالم- كما  إبراهيم -عليهما  وقوم  نوح  بعبادة غري هللا كقوم  العقيدة وذلك  يف 

1  املفردات يف غريب القرآن، للحسني األصفهاين، حتقيق: صفوان داودى، دار العلم، دمشق، بدون رقم الطبعة،1412هي.
2  التدابري الوقائية من االحنراف الفكري، دراسة تصيلية، حبث مقدم الستكمال متطلبات نيل درجة املاجستري، إعداد 

متيم بن عبد هللا السليمان، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، 37.
سورة الزخرف اآلايت 56-51.  3
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كان ذلك االحنراف سبباً يف وقوع االحنرافات األخالقية كما حصل يف قوم لوط-
عليه السالم-، وعلى هذا فخطر االحنراف الفكري على اجملتمع كبري إذا مل يقابله 
ِمَن  تعاىل:﴿فيََلْواَل َكاَن  قال  اجملتمع  لوقاية  الباطل  ويدفعون  احلق  يبينون  مصلحون 
َّْن َأجَنييَْنا ِمنيُْهْم  اْلُقُروِن ِمن قيَْبِلُكْم أُوُلو بَِقيٍَّة ييَنيَْهْوَن َعِن اْلَفَساِد يف اأْلَْرِض ِإالَّ قَِلياًل ممِّ
ۗ َواتيََّبَع الَِّذيَن ظََلُموا َما أُْترُِفوا ِفيِه وََكانُوا جُمْرِِمنَي (116( َوَما َكاَن َربَُّك لِييُْهِلَك اْلُقَرٰى 
ِبظُْلٍم َوَأْهُلَها ُمْصِلُحوَن ﴾(1(،كما أن مجيع االحنرافات مبنية على االحنراف الفكري 
التفكري وال ميارس احنراف أخالقي  قبل  فال ميكن ميارس اإلنسان احنراف سلوكي 
بال تفكري، و»االحنراف الفكري يرتتب عليه ما ال يرتتب على غريه يف حياة الفرد 
وآخرته، فإن من أخطر صوره االحنراف العقدي املتمثل يف الوقوع يف الشرك الذي 
يرتتب عليه حبوط العمل وعدم قبوله«(2(، قال تعاىل: ِإنَّ اللََّ اَل ييَْغِفُر َأن ُيْشَرَك ِبِه 

ِلَك ِلَمن َيَشاُء ۚ َوَمن ُيْشرِْك اِبللَِّ فيََقْد َضلَّ َضاَلاًل بَِعيًدا (3(. َوييَْغِفُر َما ُدوَن ذَٰ

ومن أبرز صور االحنراف الفكري ما يلي: 

1- السعي لزعزعة مصادر املعرفة والعلم الراسخة يف وجدان املسلم، وذلك ابستبعاد 
املصادر كالعقل  من  لغريه  اتبعاً  وجعله  هتميشه  أو  للمعرفة  الوحي كمصدر 
واإلحساس، والسخرية من اإلميان ابلغيب واعتباره أساطري وخرافات، والسعي 

لكسر احلواجز النفسية بني اإلميان والكفر،

والقتل  العنف  أعمال  من  عنه  ينتج  وما  التكفري  األمة يف  بعض شباب  غلو   -2
والتخريب«(4(.

1  سورة هود اآليتان 116 ، 117.
العدد77 ذو  البحوث اإلسالمية  الزايد حبث منشور يف جملة  الفكري د.عبدهللا  املسلم من االحنراف  اجملتمع  2  محاية 

القعدة-صفر1426هي232.
3  سورة النساء آية (116(

العدد77 ذو  البحوث اإلسالمية  الزايد حبث منشور يف جملة  الفكري د.عبدهللا  املسلم من االحنراف  اجملتمع  4  محاية 
القعدة-صفر1426هي233.
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3- قلة التمسك بنصوص الطاعة الواجبة يف القرآن الكرمي والسنة النبوية، حيث 
العلماء،  ظهرت اجملاهرة مبعصية هللا ورسوله، واخلروج على والة األمر ومناكفة 
وُقِصَر يف  الزوج  على  التمرد  وكثر  الوالدين  وحقوق  املعصومني  بدماء  وُأستهني 

حقوق بعض الزوجات.

واخلالصة أن االحنراف الفكري له أخطار جسيمة وعواقب وخيمة ميكن تلخيصها 
فيما يلي:

1-أنه سبب هلالك األمة وموجب للعقوبة يف الدنيا واآلخرة.

األخرى كالعقدي  االحنرافات  أنواع  أويل حلدوث  الفكري سبب  االحنراف  2-أن 
والسلوكي واألخالقي وغريها.

3-أنه داء عضال إذا سرى يف جمتمع جتذر وصعب استئصاله.

يف  واالفساد  والقتل  اجلرائم كالكفر  أبشع  منه  يصدر  قد  فكرايً  املنحرف  4-أن 
األرض.

5-املنحرف فكرايً ضرره متعد وهو معول هدم يف اجملتمع.

املبحث الثاين: تدابري احلسبة الوقائية حلماية اجملتمع من االحنرافات الفكرية

التدبري يف اللغة: »دبر: األمر وفيه ساسه ونظر يف عاقبته، وتدبر: األمر وفيه 
دبره، ويقال: عرف األمر تدبراً أبخرة«(1(.

وقيل: »التَّْدِبرُي يف اأَلمر النََّظُر ِإىَل ما تؤل إليه عاقبُتُه، والتََّدبيُُّر: التيََّفكُُّر فيه«(2(.

1  املعجم الوسيط إلبراهيم مصطفى وآخرين، 1/ 269.
2   خمتار الصحاح للرازي، 101.
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وقيل: » دبَّر األمَر: فعله بعناية وعن فكر ورويّة، نظر فيه وصّرفه على ما يريد«(1(.

التدبري يف االصطالح: هو: »استعمال الرأي بفعٍل شاق، وقيل: التدبري: النظر 
يف العواقب مبعرفة اخلري، وقيل: التدبري: إجراء األمور على علم العواقب، وهي هلل 

تعاىل حقيقًة، وللعبد جمازًاً«(2(.

الوقاية يف اللغة: » وقى يقي، ق قه، وقياً ووقاية، فهو واق، واملفعول موقّي، وقى 
الشخص من املكروه: صانه عنه ومحاه«(3(.

الوقاية يف االصطالح: »حفظ الشيء عما يؤذيه ويضره، والتوقي جعل الشيء 
وقاية مما خياف«(4(.

واالسرتاتيجيات-التشريعية  اإلجراءات  من  »جمموعة  هي:  الوقائية  التدابري    
من جرمية  قد يدث  ما  ملواجهة  الفنية  اخلطط  على  والقضائية-القائمة  والتنفيذية 
عن طريق التنبؤ والتخطيط، وال يتطلب لتطبيقها حدوث جرمية سابقة أو مواجهة 
خطورة إجرامية، أو حىت هتديد إجرامي«(5(. ومن خالل ما تضمنه هذا التعريف 
ميكن الكالم عن تدابري احلسبة الوقائية حلماية اجملتمع من االحنرافات الفكرية ببيان 

أساليبها ووسائلها، وذلك يف مطلبني على النحو اآليت: 

املطلب األول: أساليب احلسبة الوقائية حلماية اجملتمع من االحنرافات الفكرية.
األسلوب يف اللغة: »األسلوب: الطريق، والوجه، واملذهب، والفن، واألسلوب 

1  معجم اللغة العربية املعاصرة، د. أمحد خمتار عبد احلميد عمر وزمالؤه، عامل الكتب، 720/1، ط1، 1429هي.
بريوت، 54، ط2،  العريب،  الكتاب  دار  األبياري،  إبراهيم  اجلرجاين، حتقيق   بن علي  بن حممد  لعلي  التعريفات،    2

1412هي.
3  معجم اللغة العربية املعاصرة، د. أمحد خمتار عبد احلميد عمر وزمالؤه، 2105/6.

دمشق، 761، ط1،  بريوت,  الفكر،  دار  الداية،  املناوي، حتقيق: حممد  التعاريف، حملمد  مهمات  على  التوقيف    4
1410هي0

5  التدابري الوقائية ضد اإلرهاب وتطبيقاهتا يف اململكة العربية السعودية، لسلمان السبيعي، 84، رسالة ماجستري مقدمة 
جلامعة انيف العربية للعلوم األمنية للعام 1427ه.
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وجيمع  منه،  أفانني  أي  القول،  من  أساليب  يف  فالٌن  أخذ  يقال:  الفن،  ابلضم: 
أساليب، وهي: الفنون املختلفة«(1(.

يف  املتكلم  يسلكها  اليت  الكالمية  »الطريقة  قيل:  االصطالح:  يف  األسلوب 
تليف كالمه، واختيار ألفاظه«(2(، وقيل: »عرض ما يراد عرضه من معان، وأفكار، 
املخاطبني، وأحواهلم، وما جيب  لتناسب فكر  وقضااي، يف عبارات، ومجل خمتارة؛ 
اجملتمع  حلماية  الوقائية  احلسبة  فأساليب  هذا  وعلى  املقال«(3(،  من  مقام  لكل 
واالسرتاتيجيات-التشريعية  اإلجراءات  من  جمموعة  تكون  الفكرية  االحنرافات  من 
والتنفيذية والقضائية-القائمة على اخلطط الفنية ملواجهة ما قد يدث من احنرافات 
يف الفكر أو مقدمات تشري إىل ذلك عن طريق التنبؤ والتخطيط،  الستباقها ومنع 

حدوثها.

أهم أساليب احلسبة الوقائية حلماية اجملتمع من االحنرافات الفكرية:

 إذا أمعنا النظر يف النصوص الدالة على أمهية احلسبة واألمر ابملعروف والنهي عن 
املنكر جند أهنا ال ختلو من وجه الوقاية قبل العالج ومن ذلك قول النيب:(والذي 
نفسي بيده لتأمرنَّ ابملعروف ولتنهونَّ عن املنكر، أو ليوشكنَّ هللا أن يبعث عليكم 
عقاابً مث تدعونه فال يستجاب لكم((4( حيث جند فيه داللة واضحة على أمهية الوقاية 
وأخذ احليطة واحلذر مما ال حتمد عقباه واالحنراف الفكري من أنكر املنكرات ألن 
 : مجيع االحنرافات مبنية عليه، كما أن مما يدل على ضرورة احلسبة الوقائية قوله

1  لسان العرب، البن منظور، مادة(سلب( 473/1.
2  مناهل العرفان يف علوم القرآن، حملمد الزرقاين، مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه، 303/2، ط3، بدون ذكر سنة 

الطبع.
3  املرأة املسلمة املعاصرة، ألمحد أاب بطني، دار عامل الكتب للنشر والتوزيع، الرايض، 523، ط2، 1412هي.

عن  والنهي  ابملعروف  األمر  يف  جاء  ما  ابب  الفنت،  الرتمذي، كتاب  عيسى  بن  حملمد  الرتمذي،  سنن  صحيح    4
املنكر، حديث رقم(2169(، 460/2، وقال عنه األلباين : صحيح، انظر: اجلامع املختصر لسنن الرتمذي حديث 

رقم(2169(490.
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(اجتنبوا السبع املوبقات(، قيل اي رسول هللا، وما هن؟ قال: (الشرك ابهلل، والسحر، 
وقتل النفس اليت حرم هللا إال ابحلق، وأكل مال اليتيم، وأكل الراب، والتويل يوم الزحف، 
وقذف احملصنات الغافالت املؤمنات( (1(، فقد حذرeمن الوقوع يف السبع املوبقات 
محاية لفكر املسلم من االحنراف ابرتكاهبا ويف هذا بيان ألمهية الوقاية قبل العالج، 
كما هنىعن اجللوس يف الطرقات حيث قال:»(إايكم واجللوس يف الطرقات(،  
فيها، قال رسول هللا: (فإذا  لنا بد من جمالسنا نتحدث  قالوا: اي رسول هللا ما 
البصر وكف  قالوا: وما حقه؟ قال: (غض  الطريق حقه(،  أبيتم إال اجمللس فأعطوا 
األذى ورد السالم واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر(«(2(،  وهبذا جند أنه نص على 
احلسبة الوقائية حيث إن جلوسهم يف الطرقات ليس مبحذور ولكن ما قد ينتج عن 
ذلك من النظر إىل احلرام أو أذية املارة أو التهاون يف إنكار املنكر هو الذي يتوقا 
منه، فحثهم على التحرز من ذلك؛ ألن العاقبة من جنس مؤثراهتا، والنتيجة من 
جنس مقدماهتا، وعلى هذا فينبغي وقاية اجملتمع من االحنرافات الفكرية والعمل على 
استباقيات حدوثها ووقوع أسباهبا، ومن أهم أساليب احلسبة الوقائية يف ذلك ما يلي:

تعميق اإلميان لدى أفراد اجملتمع وحتصينهم ابلعلم الشرعي والفقه يف الدين.- 1
إن قوة اإلميان حتول دون االحنرافات الفكرية وحتصن أفراد اجملتمع ضد االحنرافات 
األخرى كما أهنا ضمان وسالمة من وقوع العذاب وسبب يف فتح أبواب الربكة 
السََّماِء  َن  مِّ بيَرََكاٍت  َعَلْيِهم  َلَفَتْحَنا  َواتيََّقْوا  آَمُنوا  اْلُقَرٰى  َأْهَل  َأنَّ  تعاىل:َوَلْو  قال 
بُوا فََأَخْذاَنُهم مبَا َكانُوا َيْكِسُبوَن (3( كما بنّي النيب إن قوة  َواأْلَْرِض َولَِٰكن َكذَّ
اإلميان تقي صاحبها من الوقوع يف االحنرافات بقوله :(ال يزين الزاين حني يزين 
وهو مؤمن، وال يشرب اخلمر حني يشرب وهو مؤمن، وال يسرق حني يسرق وهو 

1  أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الطب، ابب السحر، حديث رقم(272(، 64/1. 
2  صحيح مسلم، كتاب األدب، ابب النهي عن اجللوس يف الطرقات وإعطاء الطريق حقه، حديث رقم(1419(، (2/ 

374( حتقيق: األلباين. 
3  سورة األعراف آية (96( 
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مؤمن، وال ينتهب هنبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حني ينتهبها وهو مؤمن((1(، 
وعلى هذا فالعمل على ترسيخ اإلميان يف نفوس أفراد اجملتمع من أهم أساليب 

احلسبة الوقائية حلمايته من االحنرافات الفكرية وغريها.

إعمال قاعدة سد الذرائع.- 2
هذه القاعدة أصل عظيم يف حتقيق احلسبة الوقائية، وإعماهلا من أهم األساليب 
الوقائية؛ ألهنا متنع ترك املعروف الواجب فعله قبل أن يرتك، أو متنع من حدوث 
املنكر الواجب تركه قبل أن يفعل، قال ابن القيم-يرمحه هللا-: »وابب سد الذرائع 
لنفسه،  فإنه أمر وهني، واألمر نوعان: أحدمها: مقصود  التكليف؛  أحد أرابع 
والثاين: وسيلة إىل املقصود، والنهي نوعان: أحدمها: ما يكون املنهي عنه مفسدة 
يف نفسه، والثاين: ما يكون وسيلة إىل املفسدة، فصار سد الذرائع املفضية إىل 
عليه  بنيت  الذي  األساس  هي  القاعدة  »وهذه  الدين«(2(،  أرابع  أحد  احلرام 
املؤدية لرتك مأمور أو فعل  الوسائل  ييُْنَصُب عملها على  الوقائية حيث  احلسبة 

حمظور«(3(.  

تلك - 3 ومن  فيها  الوقوع  من  والتحذير  الفكرية  االحنرافات  أسباب  بيان 
األسباب على سبيل املثال:

تتبع الُشبه واملتشابه من القرآن الكرمي قال تعاىل:﴿ُهَو الَِّذي أَنَزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب 
ۖ فََأمَّا الَِّذيَن يف قيُُلوهِبِْم َزْيٌغ  ِمْنُه آاَيٌت حمَُّْكَماٌت ُهنَّ أُمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاهِبَاٌت 
ُۗ  َوالرَّاِسُخوَن  فيَييَتَِّبُعوَن َما َتَشابََه ِمْنُه ابِْتَغاَء اْلِفتيَْنِة َوابِْتَغاَء َتِْويِلِهۗ  َوَما ييَْعَلُم َتِْويَلُه ِإالَّ اللَّ
 ْن ِعنِد َربَِّناۗ  َوَما َيذَّكَُّر ِإالَّ أُوُلو اأْلَْلَباِب  ﴾(4(، قال يف اْلِعْلِم ييَُقوُلوَن آَمنَّا ِبِه ُكلٌّ مِّ

1  أخرجه البخاري يف الصحيح، كتاب املظامل، ابب النهىب بغري إذن صاحبه، حديث رقم(2475(، 178/3.
2  إعالم املوقعني عن رب العاملني، حملمد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد هللا ابن قيم اجلوزية، حتقيق  طه عبد الروؤف، 

دار اجليل، بريوت، 66/5، بدون ذكر رقم الطبعة، 1973م
3  احلسبة الوقائية د. حسن صاحل العون، رسالة دكتوراه عام1437هي من جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 40.

4   سورة آل عمران آية (7(   
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بعد تالوته هذه اآلية:(فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين مسى هللا 
فاحذروهم((1(، وإتباع املتشابه سبب احنراف بعض اجلماعات اإلسالمية.

إعمال قاعدة اعتبار ماألت األمور- 4
إن النظر يف مأالت األمور وتقدير القضااي واحتماالت حدوث املفاسد من أهم 
أساليب احلسبة الوقائية، وما قتل اخلضر للغالم وخرقه للسفينة إال من ابهبا، وإن 
كان فعله ذلك بوحي، إال أن هللا يُعِلُم العباد، فهو قادر سبحانه على إماتة الغالم 
ومنع أصحاب السفينة من الغصب ولكن هللا عليم حكيم، ولنا يف ذلك عظة وعربة.

تعزيز االنضباط األخالقي لدى أفراد اجملتمع بتفعيل أسلوب التوجيه،- 5
 وتعزيز دوافع االحتساب على مواجهة االحنرافات الفكرية لدى أفراده: حيث 
يكون الدافع إيل احلسبة رجاء ثواب هللا أو اخلوف من عقابه  أو الغضب هلل على 
انتهاك حمارمه أو خشية حدوث منكر يصعب استئصاله يف املستقبل لتجذره و 

توليده منكرات أخرى، كاالحنرافات الفكرية وغريها.

سن اللوائح املنظمة للحسبة املتضمنة عقوابت املنحرفني فكراياً وإفشاءها - 6
ليعلمها اجلميع.

إن وضع اللوائح واألنظمة اليت حتدد العقوابت الواجب تنفيذها على املنحرفني 
وإفشاءها بني أفراد اجملتمع ليعلم اجلميع أن هذا املنكر من األمهية مبكان؛ فيتعزز 
موقف احملتسب ويضعف دور املنحرف وما ذكر العقوابت الشرعية إال لذلك، 
ومثال ذلك: قول النيب: (إمنا أهلك من كان قبلكم أهنم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد، وإين والذي نفسي 

بيده لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يدها((2(. 
1  أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب تفسري القرآن، ابب (منه آايت حمكمات(34/6.  

2  أخرجه البخاري يف كتاب احلدود، ابب كراهية الشفاعة يف احلد إذا رفع إىل السلطان، حديث رقم (1688( 87/12.
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إبراز جهود السلف والعلماء يف االحتساب على مواجهة االحنرافات الفكرية - 7
على مر العصور وبيان مثرة ذلك. 

املرتدين،  احنراف  عنه-من  هللا  الصديق-رضي  بكر  أيب  موقف  األمثلة:  ومن 
ابن  اإلمام  اخلوارج، وموقف  عنه- من  أيب طالب-رضي هللا  بن  وموقف علي 
تيمية-رمحه هللا- من املنحرفني فكرايً يف عصره، وموقف اإلمام أمحد بن حنبل-

رمحه هللا- ممن قال: خبلق القرآن الكرمي، وصواًل إىل موقف اإلمام حممد بن عبد 
الوهاب واإلمام حممد بن سعود- رمحهما هللا- ممن احنرف فكرايً يف جمال العقيدة 

وغريها يف عصرمها.

عرض اتريخ االحنرافات الفكرية وبيان ما جرته على اجملتمعات اإلسالمية - 8
من ويالت.

واألمثلة على ذلك كثرية حيث عرض لنا القرآن الكرمي مناذج متعددة منها، كما 
بني لنا النيب حال كثري من األقوام الذين تسبب االحنراف الفكري يف هالكهم 
ووقوعهم يف العواقب الوخيمة نظري احنرافاهتم الفكرية، كما أمنا نعيشه اليوم من 
اجملتمعات  بعض  تزال  ال  اليت  القدمية  الفكرية  االحنرافات  األول  سببه  حروب 

اإلسالمية تناقلها ويعمل هبا البعض بل وينشرها. 

إبراز دور الوالة واحلكام يف االحتساب على مواجهة االحنرافات الفكرية- 9

ليعرف اجملتمع قدر محايتهم هلذا الدين وكوهنم ُجّنة ييُتيَْقَى هبم وبذلك تقوى اللحمة 
بني الراعي والرعية وتفعل احلسبة الوقائية، فقد قال النيب:»من أطاعين فقد 
أطاع هللا ومن عصاين فقد عصى هللا ومن يطع األمري فقد أطاعين ومن يعص 
األمري فقد عصاين وإمنا اإلمام ُجّنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى هللا 
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وعدل فإن له بذلك أجراً، وإن قال: بغريه فإن عليه منه«(1(وهبذا تتضافر جهود 
اإلمامني  تعاضد  ذلك  يف  أسوة  وخري  الفكرية،  االحنرافات  مواجهة  يف  اجلميع 
القضاء على  بن سعود-رمحهما هللا- يف  واإلمام حممد  الوهاب  عبد  بن  حممد 
الفكرية  الوجهة  وتوحيد  العربية  اجلزيرة  شبه  يف  واألخالقية  الفكرية  االحنرافات 

وتصحيح العقيدة لدى أفراد اجملتمع مما جعلنا ننعم بثمرة ذلك يف عصران هذا.

املطلب الثاين: وسائل احلسبة الوقائية حلماية اجملتمع من االحنرافات الفكرية 

الوسيلة يف اللغة:

والتيََّوسُّل  والتيَّْوِسيل،  والَوَساِئل،  الَوِسيُل،  واجلمع  الغري،  إىل  به  يتقرب  ما  »الَوِسيلة 
واحد، يقال: َوسَّل فالن إىل ربه، وسيلة ابلتشديد، وتيََوسَّل إليه بوسيلة إذا تقرب إليه 
بعمل«(2(، وقيل: »توسل إليه بوسيلة إذا تقرب إليه بعمل، وتوسل إليه بكذا تقرب 

إليه حبرمة آصرة تعطفه عليه، والوسيلة الوصلة، والقرىب، ومجعها الوسائل«(3(.

الوسيلة يف االصطالح:

»الوسيلة، هي: ما يتقرب به إىل الغري«(4(، وسائل احلسبة متعددة وكثرية ومنها ما 
ميكن أن يكون خاص ابحلسبة الوقائية ومنها املشرتك بني احلسبة الوقائية والعالجية 
وقد  االحنراف،  من  الفكر  حلماية  الوقائية  احلسبة  وسائل  ألهم  مناذج  يلي  وفيما 

يناسب بعضها أن يكون مشرتكاً بني الوقاية والعالج:  

املؤمترات والندوات وكراسي البحث العلمية اليت تعىن ابالحنرافات الفكرية 
واحلسبة الوقائية

1  أخرجه البخاري يف كتاب اجلهاد والسري-ابب يقاتل من وراء اإلمام ويتقى به، حديث رقم(2797( ،1080/3
2  خمتار الصحاح، للرازي، مادة(وسل( 740/1.

3  لسان العرب، البن منظور، مادة(وسل( 724/11.
4  التعريفات، لعلي بن حممد اجلرجاين، حتقيق إبراهيم األبياري، 326.
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تعد املؤمترات، والندوات، والكراسي العلمية من الوسائل النافعة يف جمال احلسبة، 
حيث يشارك فيها رموز، وابحثون ُتسمع كلمتهم، وهلم أثر على دعم  ثقافة اجملتمع 
فاعلية  العلمية،  والكراسي  والندوات،  املؤمترات،  أمهية  يزيد  ومما  احلسبة،  جمال  يف 
املواقع  نطاق واسع، عرب  نقلها، ونشرها، وإشهارها على  وتوافر وسائل  وظيفتها، 
املؤمترات،  عقد  امليسور  من  أصبح  وغريها، كما  الفضائية،  والقنوات  اإللكرتونية، 
والندوات التفاعلية؛ ليشارك فيها خرباء، وخمتصون من أقطار العامل؛ مما يدعم تالقح 

األفكار، وتبادل اخلربات(1(مما يقق وقاية اجملتمع من االحنرافات الفكرية.

خطبة اجلمعة املتضمنة أساليب وقائية يف التصدي لالحنرافات الفكرية 

تعد اخلُطبة من أهم وسائل احلسبة الوقائية حلماية اجملتمع من االحنرافات الفكرية؛ 
لوقاية  يوظفها   ،النيب وقد كان  العقل،  وختاطب  الفكر  بسمات ختص  لتميزها 
اجملتمع من االحنرافات عامة والفكرية خاصة، ومن أمثلة ذلك: ما رواه مسلم-يرمحه 
هللا-أن النيب قال: »(إن دماءكم، وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، 
يف شهركم هذا يف بلدكم هذا، أال كل شيء من أمر اجلاهلية حتت قدمي موضوع، 
ودماء اجلاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن احلارث، 
كان مسرتضعاً يف بين سعد فقتلته هذيل، وراب اجلاهلية موضوع، وأول راب أضع، راب 
عباس بن عبد املطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا هللا يف النساء، فإنكم أخذمتوهن 
أبمان هللا، واستحللتم فروجهن بكلمة هللا، ولكم عليهن أن ال يوطئن فرشكم أحداً 
تكرهونه، فإن فعلن ذلك، فاضربوهن ضرابً غري مربح، وهلن عليكم رزقهن، وكسوهتن 
ابملعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب هللا، وأنتم 
تسألون عين، فما أنتم قائلون؟( قالوا: نشهد إنك قد بلغت، وأديت، ونصحت، 

1  انظر: وظيفة االحتساب يف حتقيق األمن االجتماعي، د.حسن الشهري، دار جامعة انيف للنشر- الرايض،135، 
ط1،   ،81 الكتب،  عامل  احلميد،  عبد  حملمد  اإلنرتنت،  شبكة  على  واإلعالم  االتصال  وانظر:  1436هي،  ط1، 

1428هي.
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فقال: إبصبعه السبابة، يرفعها إىل السماء وينكتها إىل الناس، (اللهم اشهد، اللهم 
اشهد(، ثالث مرات«(1(.

وخطبة اجلمعة من الوسائل املشرتكة بني احلسبة الوقائية واحلسبة العالجية حيث 
ميكن طرح أي موضوع وقائي أو عالجي فيها.

احملاضرات التوجيهية والدروس العلمية 

وللمحاضرة وظيفة كبرية يف تقومي فكر اجملتمع ومحايته من االحنرافات، وتثقيفه، 
فرتكيز احلسبة على استعمال هذه الوسيلة يثمر قلة حدوث االحنرافات، وغرابتها يف 

أواسط اجملتمع املسلم، مما ينري بصريته ويقوم فكر أفراده.

ومما ينبغي أن تتسم به احملاضرة يف جمال احلسبة الوقائية ما يلي: 

1-أن تكون واضحة العبارة جلية املعىن.
2-أن يكون العرض شائقاً يستميل السامع.

3-أن تستخدم فيها وسائل التقنية احلديثة ما أمكن.
4-أن تركز احملاضرة على نشر ثقافة احلسبة الوقائية، وتشيد أبمهيته استباق حدوث 

االحنراف.
5-أن تركز احملاضرة على عرض أسباب حدوث االحنراف الفكري وبيان خطره على 

اجملتمع.
من  األصلح  استنباط  يف  وجهودهم  األمر،  ووالة  والعلماء،  العلم،  فضل  6-بيان 
األمور اليت تعرض ألمن فكر األمة وقيمها، وضرورة التعاون على الرب والتقوى 
يف وقاية اجملتمع من االحنرافات الفكرية، وميكن أن يقال: يف الدرس ما يقال: يف 
احملاضرة، بيد أن الدرس قد يتميز بكونه شرحاً آلية من القرآن الكرمي، أو حلديث 

1  صحيح مسلم، كتاب احلج، ابب حجة النيب-e-حديث رقم(3009( ، 39/4.
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رسول هللا، أو بياانً ملسألة، أو مسائل من الفقه، كما أن الغالب يف الدرس أن 
يضره عدد قليل من الناس جاؤوا قاصدين مساعه، قد يواظبون على استكمال ما 
يتعلق مبوضوعه واستيعاب مسائله ومناقشة ما قد خيطر ببال السامع من أفكار 
أو شبه تثار فيستقيم فكر الدارس ويمى من االحنراف وهبذا فالدرس من أمجل 
وسائل وقاية العقل من االحنرافات الفكرية، كما أنه ميكن فيه مناقشة املسائل 

بصورة تفاعلية حمققة لإلقناع.

إقامة املعارض والفعاليات اجملتمعية الدائمة واملتنقلة

تكمن أمهية معارض احلسبة الوقائية يف أن الزائر للمعرض، يستطيع أن يستوعب 
أكثر من فكرة يف وقت يسري، وتصل رسالتها بوضوح وسرعة، وأثرها يبقى يف النفس 
عندما يشاهد صوراً، أو عرضاً الحنراف معني، وقد تنوعت وسائل املعارض، وأبدع 
العلمية اليت تعين ابحلسبة  املبتكرون هلا يف اإلخراج، و تكون املشاركة فيها ابملواد 
الوقائية حلماية اجملتمع من االحنرافات الفكرية؛ اليت تقدم من خالهلا، أو بدعمها 
املادي، وأقل ما ميكن أن يتسب به املسلم فيها تكثري سواد مراتديها، لينفع، أو 

ينتفع(1(.

البحوث العلمية والدراسات التطبيقية اليت تتناول دور احلسبة يف وقاية اجملتمع 
من االحنرافات الفكرية

فيه فحسب  الذي تؤلف  العلمية أمهية عظمى ألهنا ال حتمي اجملتمع  للبحوث 
بل تتعدى ذلك إىل محاية األجيال القادمة فهي حبق وسيلة جمدية للحسبة الوقائية 
قال:(إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث: صدقة جارية، أو علم ينتفع 
به، أو ولد صاحل يدعو له((2(، ويعد الكتاب وسيلة مهمة حلفظ العلم ومحاية الفكر 

1  انظر: وظيفة االحتساب يف حتقيق األمن االجتماعي، حسن الشهري، 136، دار جامعة انيف للنشر.
2  صحيح مسلم، كتاب الوصية، ابب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته، حديث رقم(14(، 1255/3.
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ومصدر لألجر.

القنوات الفضائية ووسائل التواصل االجتماعي واملواقع االلكرتونية. 

أصبح اجلميع اليوم يعرتفون أبمهية القنوات الفضائية ووسائل التواصل االجتماعي 
يف التأثري على الفكر اإلنساين وتشكيل الرأي العام، فالذي ال يستخدمها يلمس 
أثرها على أهله والناس من حوله، وعلى هذا فتسخري هذه الوسيلة يف وقاية اجملتمع 
من االحنرافات الفكرية أمر من األمهية مبكان، وميكن تفعيلها يف جمال احلسبة الوقائية 
بتبين أصحاب األموال إنشاء قنوات فضائية ملواجهة االحنراف الفكري، والرد من 
الشباب،  فكر  إلفساد  شبه  من  يطرحونه  ما  ونقض  املغرضني  ُشبه  على  خالهلا 
»ومشاركة احملتسبني يف برامج القنوات الفضائية، وتسخريها يف محاية القيم، وبث 
األخالق الفاضلة، واحملافظة عليها«(1(، وحلماية اجملتمع مما يسبب سراين االحنراف 

الفكري بني أفراده.

الطباعة والرتمجة

فيها  يدون  حيث  الوقائية  احلسبة  وسائل  أهم  من  والرتمجة  الطباعة  حركة  إن 
املسلم  ليكون  الفكري وطرق عالجه  الوقاية ووسائلها وأسباب االحنراف  أساليب 
على علم وبصرية قبل أن يقع يف تلك املسببات، وقد أصبحت القراءة يف متناول 
الكثري من اجملتمعات، ولكن عائق اللغة يتل مكانة كبرية لدى الكثريين؛ مما يتم 
العناية ابلطباعة، والرتمجة للكتب؛ اليت تعىن أبمور احلسبة الوقائية وأسباب االحنرافات 
العلمية،  والدراسات  البحوث،  وطباعة  اإللكرتونية،  املواقع  يف  ونشرها  الفكرية، 

وترمجتها، وترمجة املقاالت العلمية، ونشرها واستمرارها على مر العصور.

1  وظيفة االحتساب يف حتقيق األمن االجتماعي، د.حسن الشهري، دار جامعة انيف للنشر- الرايض،137، ط1، 
1436هي.
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املبحث الثالث: تدابري احلسبة العالجية حلماية اجملتمع من االحنرافات الفكرية

سبق يف املبحث الثاين عرض تدابري احلسبة الوقائية وهي: أساليب ووسائل احلسبة 
اليت ميكن استعماهلا حلماية اجملتمع من االحنرافات الفكرية قبل وقوعها، أما يف هذا 
االحنرافات  معاجلة  حيال  اختاذها  ميكن  اليت  التدابري  عن  الكالم  فسيكون  املبحث 
الفكرية بعد وقوعها سواًء أبساليب عالجية أو إجراءات عملية، ويف املطلبني التاليني 

مناذج منها، وبياهنا على النحو اآليت: 

املطلب األول: أساليب احلسبة العالجية حلماية اجملتمع من االحنرافات الفكرية
أساليب احلسبة الوقائية للحماية من االحنراف الفكري كثرية ويصعب استيعاهبا 

يف حبث كهذا ومن أمهها ما يلي:

أسلوب رد احلكم إىل هللا ورسوله عند االختالف وسؤال أهل العلم: 
إن توظيف هذا األسلوب يف جمال احلسبة العالجية يمي احملتسب واحملتسب 
عليه حبيث ال يقع املسلم يف احنراف خيرجه من امللة وهو يسب أنه يسن صنعاً 
أو يقول على هللا بغري علم، فقد ينهى احملتسب عن أمر جيب فعله، أو أيمر بفعل 
جيب تركه، فيفسد أكثر مما يصلح، وهبذا األسلوب ميكن إقناع املنحرف فكرايً ليعود 
إىل صوابه، وقد حث القرآن الكرمي على استعمال هذا األسلوب ملعاجلة االحنراف 
َن اأْلَْمِن أَِو اخْلَْوِف أََذاُعوا ِبِه ۖ َوَلْو  واالختالف والفرقة بقوله: ﴿َوِإَذا َجاَءُهْم أَْمٌر مِّ
َردُّوُه ِإىَل الرَُّسوِل َوِإىَلٰ أُويل اأْلَْمِر ِمنيُْهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيْسَتنِبطُونَُه ِمنيُْهْمۗ  َوَلْواَل َفْضُل اللَِّ 

َعَلْيُكْم َوَرمْحَُتُه اَلتيَّبيَْعُتُم الشَّْيطَاَن ِإالَّ قَِلياًل ﴾(1(

قال السعدي-يرمحه هللا-:»أي: يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم 
الرشيدة«(2(.

1  سورة النساء آية(83(
تيسري الكرمي الرمحن، للسعدي 190.  2
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أسلوب احلوار مع املنحرف وجمادلته ابليت هي أحسن:  املراد ابحلوار يف الّلغة: 
»مصدر حاوره إذا راجعه يف الكالم، وجاوبه«(1(، قال تعاىل:﴿قَاَل َلُه َصاِحُبُه َوُهَو 

ُيَاِورُُه َأَكَفْرَت اِبلَِّذي َخَلَقَك ِمن تيُرَاٍب مُثَّ ِمن نُّْطَفٍة مُثَّ َسوَّاَك َرُجاًل ﴾(2(.

َجَدْلَت  غالَبة، وأصله: ِمن 
ُ
ناَزعة وامل

ُ
امل َسبيِل  اجِلداُل واجملادلة: »اليُمفاَوَضُة على 

احلَبَل: إذا أحَكْمَت فيَتيَْله«(3(.

يراد ابحلوار، واجلدال يف االصطالح: »مناقشة بني طرفني، أو أطراف، يُقصد هبا 
تصحيح كالٍم، وإظهار ُحجٍَّة، وإثبات حٍق، ودفع ُشبهٍة، وردُّ الفاسد من القول، 
والشهوة،  واجلهل،  اخلطأ،  الفكري:  االحنراف  أسباب  أن  علم  وإذا  والرأي«(4(، 
والشبهة، وإتباع اهلوى، والكرب، والعناد، وغريها، فإن أسلوب احلوار، واجملادلة ابليت 
هي أحسن من أهم أساليب اإلقناع وتغيري الفكر واملوقف، فبهذا األسلوب يصوب 
إشباع  قبل  عقله  تغليب  بضرورة  الشهوة  ويقنع صاحب  اجلاهل،  ويعلم  املخطئ، 
شهوته، وجتلية احلق لصاحب الُشبهة، وإقامة احلجة على املعاند، فاحلوار من أجنح 
أساليب احلسبة العالجية، وقد أمر هللا تعاىل مبجادلة الكفار وهم أكرب من احنرف 
فكرايً فقال تعاىل:﴿ دُْع ِإىَلٰ َسِبيِل َربَِّك اِبحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة احلََْسَنِة ۖ َوَجاِدهْلُم اِبلَّيِت 

ِهَي َأْحَسُن ۚ ِإنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم مبَن َضلَّ َعن َسِبيِلِه ۖ َوُهَو َأْعَلُم اِبْلُمْهَتِديَن﴾ (5(.

َثل: 
َ
وامل أمثال،  ومجعه  والنظري،  الشبه،  ابملثل:  املراد  األمثال:  ضرب  أسلوب 

احُلجة، واحلديث، والصفة، ومنه قوله تعاىل: ﴿مََّثُل اجْلَنَِّة الَّيِت ُوِعَد اْلُمتيَُّقوَنۖ  جَتْرِي ِمن 

1  لسان العرب، البن منظور، مادة(حور(، 217/4.
2  سورة الكهف اآلية رقم(37(.

3  اتج العروس من جواهر القاموس، حملّمد الزبيدي، حتقيق  جمموعة من احملققني، دار اهلداية،  194/28، بدون ذكر 
الطبعة واترخيها.

4  التعريفات للجرجاين، مادة(جدل( 100، وانظر: أصول احلوار وآدابه يف اإلسالم، للشيخ صاحل بن محيد، دار املنارة، 
جدة، 6، ط1، 1415هي.
5   سورة النحل آية 125.
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حَتِْتَها اأْلَنيَْهاُرۖ  ُأُكُلَها َدائٌِم َوِظلَُّهاۚ  تِْلَك ُعْقىَب الَِّذيَن اتيََّقواۖ  وَُّعْقىَب اْلَكاِفرِيَن النَّاُر﴾(1(، 
ِمن  فَاختَََّذْت  قوله-تعاىل-:  ومنه  له،  الشيء  متثل  ويقال:  املتشاهبان،  واملتماثالن: 
ُدوهِنِْم ِحَجااًب فََأْرَسْلَنا ِإلَييَْها ُروَحَنا فيََتَمثََّل هَلَا َبَشرًا َسِواياًّ (2(ومثل له الشيء، صوره حىت 
كأنه ينظر إليه(3(، وضرب املثل له مكانة مهمة يف الكالم، ووظيفة ال تنكر فائدهتا؛ 
ألن له تثري قوي يف تقريب املعاين إىل األذهان، »وقد ضرب هللا، ورسوله األمثال 
للناس؛ لتقريب املراد، وتفهيم املعىن، وإيصاله إىل ذهن السامع، وإحضاره يف نفسه، 
بصورة املثال الذي مثل به ليكون أقرب إىل تعقله، وفهمه، وضبطه واستحضاره، له 
ابستحضار نظريه، فإن النفس تنس ابلنظائر، واألشباه، األنس التام«(4(، »ولألمثال 
من الكالم موقع يف األمساع، وتثري يف القلوب ال يكاد الكالم املرسل يبلغ مبلغها، 
وال يؤثر تثريها، ألن املعاين هبا الئحة، والشواهد هبا واضحة، والنفوس هبا واقعة، 
والقلوب هبا واثقة، والعقول هلا موافقة، فلذلك ضرب هللا األمثال يف كتابه العزيز، 
وجعلها من دالئل رُسله، وأوضح هبا احلجة على خلقه؛ ألهنا يف العقول معقولة، 

ويف القلوب مقبولة«(5(.
أسلوب هجر املنحرفني فكراياً: املراد ابهلجر: »اهلَْجُر ضد الوصل، واببه نصر، 
للثانية،  األوىل  ترك  أرض  إىل  أرض  من  واليُمَهاَجَرُة  اهِلْجرُة  واالسم  أيضاً،  وِهْجرَاانً 
والتيََّهاُجُر التقاطع«(6(، وقد رسم هللا املنهج الذي ينبغي أن يكون به، فقال تعاىل: 
ياًل (7(، وقد أمر هللا رسوله-e-هبجر الذين  َواْصربْ َعَلٰى َما ييَُقوُلوَن َواْهُجْرُهْم َهْجرًا مجَِ
ختلفوا عن غزوة تبوك مث اتب هللا على من صدق منهم بعد أن شعروا أبمل اهلجر، وندموا 

1  سورة الرعد اآلية رقم(35(.
2  سورة مرمي اآلية رقم(17(.

3  انظر: لسان العرب، البن منظور، مادة(مثل( 610/11.
1  إعالم املوقعني، البن القيم239/1.

ط3،   ،357 بريوت،  اهلالل،  مكتبة  دار  السقا،  مصطفى  حتقيق  املاوردي،  حممد  بن  لعلي  والدين،  الدنيا  أدب    5
1985م.

6  خمتار الصحاح، للرازي، 705.
7  سورة املزمل اآلية رقم(10(.



167 دور الحسبة في وقاية المجتمع من االنحراف الفكري

على ما فعلوا، قال-تعاىل-:َوَعَلى الثيَّاَلثَِة الَِّذيَن ُخلُِّفوا َحىتَّٰ ِإَذا َضاَقْت َعَلْيِهُم اأْلَْرُض 
مبَا َرُحَبْت َوَضاَقْت َعَلْيِهْم أَنُفُسُهْم َوظَنُّوا َأن الَّ َمْلَجَأ ِمَن اللَِّ ِإالَّ ِإلَْيِه مُثَّ اَتَب َعَلْيِهْم 
لِييَُتوبُوا ۚ ِإنَّ اللََّ ُهَو التيَّوَّاُب الرَِّحيُم (1(، ويكون أسلوب اهلجر مناسباً إذا خاض الناس 
يف املنكرات، واستهزأوا آبايت هللا تعاىل، لقوله سبحانه: َوَقْد نيَزََّل َعَلْيُكْم يف اْلِكَتاِب 
ْعُتْم آاَيِت اللَِّ ُيْكَفُر هِبَا َوُيْستيَْهَزأُ هِبَا فياََل تيَْقُعُدوا َمَعُهْم َحىتَّٰ خَيُوُضوا يف َحِديٍث  َأْن ِإَذا مسَِ

يًعا (2(. ثيُْلُهْم ۗ ِإنَّ اللََّ َجاِمُع اْلُمَناِفِقنَي َواْلَكاِفرِيَن يف َجَهنََّم مجَِ َغرْيِِه ۚ ِإنَُّكْم ِإًذا مِّ

اليت  ومنه هجر الصحف، واجملالت، والقنوات، والربامج، واملواقع، والشركات؛ 
تسوق للمنكرات.

واهلجر يكون منه احملمود، واملذموم وقد بني شيخ اإلسالم ابن تيمية- يرمحه هللا 
تعاىل- ذلك بقوله: »اهلجر خيتلف ابختالف اهلاجرين يف قوهتم، وضعفهم، وقلتهم، 
وكثرهتم فإن املقصود به زجر املهجور وتديبه ورجوع العامة عن مثل حاله، فإن كانت 
املصلحة يف ذلك راجحة حبيث يفضى هجره إىل ضعف الشر، وخفيته كان-اهلجر-
مشروعاً، وإن كان ال املهجور، وال غريه يرتدع بذلك، بل يزيد الشر، واهلاجر ضعيف 
حبيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته مل يشرع اهلجر، بل يكون التأليف 
التأليف، وهلذا كان  أنفع من  الناس  لبعض  اهلجر، واهلجر  أنفع من  الناس  لبعض 
النيب يتألف قوماً، ويهجر آخرين«(3(، وعلى هذا فأسلوب اهلجر للمنحرف فكرايً 
عالج انجع حيث يثمر أحد أمرين إما عودة املنحرف إىل الصواب، وإما السالمة 

للهاجر من خطر أفكاره املسمومة كما بينت اآلية السابقة. 

1  سورة التوبة اآلية رقم(118(.
2  سورة النساء اآلية رقم(140(.

3  فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، ألمحد بن تيمية، حتقيق  عبد الرمحن بن قاسم، مكتبة ابن تيمية، 206/28، بدون 
ذكر رقم الطبعة واترخيها.
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أسلوب االستشارة لعالج االحنراف الفكري: 

من األمهية مبكان يف حال تبني احنراف فكري لدى أحد أفراد اجملتمع أن تدرس 
األخصائي  على  ويعرض  النفس  وعلم  الشريعة  علوم  يف  خمتصني  قبل  من  حالته 
االجتماعي للتعرف على أسباب احنرافه ليتم معاجلته ابألسلوب والوسيلة اليت تناسب 

حاله.

أسلوب تقدمي املصلحة العامة على املصلحة اخلاصة:  

يف حال تعارضت مصلحة املنحرف فكرايً مع مصلحة اجملتمع فإهنا تقدم املصلحة 
العامة والذي يقرر ذلك ويل األمر أو من ينيبه، حيث ويل األمر يف الدولة اإلسالمية 
ييَُقوِّم اعوجاج أفراد اجملتمع، وأيطرهم على  يستطيع-مبا منحه هللا من سلطان-أن 
احلق أطراً حىت يتمكن من »حفظ الدين على أصوله املستقرة، وما أمجع عليه سلف 
األمة، فإن جنم مبتدع، أو زاغ ذو شبهة عنه أوضح له احلجة، وبني له الصواب، 
وأخذه مبا يلزمه من احلقوق، واحلدود، ليكون الدين حمروساً من خلل، واألمة ممنوعة 

من زلل«(1(. 

ليتم وضع  الفكرية  العالجية  لالحنرافات  وهذا األسلوب مهم يف جمال احلسبة 
األمور يف نصاهبا ويعاجل الداء مبا يناسبه من دواء.

 أسلوب األخذ أبسباب الوقاية من االحنراف الفكري قبل الوقوع فيه:

إن مما ينبغي فعله دراسة أسباب االحنراف الفكري(2( بعمق من قبل الباحثني وتناول 
ذلك بدراسات علمية تطبيقية مستفيضة كما يلزم دراسة أساليب ووسائل الوقاية منه 

بتمعن فإذا ُعِلْمْت ُأخَذ هبا وطُبقت وُحصن هبا اجملتمع من االحنرافات الفكرية.
1  األحكام السلطانية، للماوردي، 26.

2  ذكر كثري من الباحثني أن أسباب االحنراف الفكري تعود لعدة أمور منها: اجلهل ابلعقيدة والتشريع اإلهلي، ومنها 
النفسية واالجتماعية واالقتصادية =والسياسية والرتبوية.
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أسلوب الوعظ واإلرشاد: 

إن أسلوب الوعظ واإلرشاد وبيان الصواب للمنحرف قد جيعله يعود إىل رشده 
واألمثلة على ذلك كثري منها ما فعله النيب مع األعرايب الذي ابل يف املسجد 
حيث »جاء أعرايب فقام يبول يف املسجد، فقال أصحاب رسول هللا: مه مه، 
قال رسول هللا:(ال تزرموه دعوه، فرتكوه حىت ابل، مث إن رسول هللا دعاه فقال 
له: إن هذه املساجد ال تصلح لشيء من هذا البول والقذر، إمنا هي لذكر هللا-عز 
وجل-والصالة،وقراءة القرآن(«(1(، فالنيب استعمل أسلوب الوعظ، والتعريف مع 

الصحابة،ومع األعرايب؛ ليعاجل اخلطأ هبذا األسلوب اجلميل.

أسلوب املتابعة واملراقبة: 

املتابعة واملراقبة من أهم أساليب احلسبة العالجية ألهنا حتدد جدوى أي إجراء 
يتخذ مع املنحر فكرايً وتُبنُي نتائجه أول أبول؛ ألن املنحرف فكرايً يتصرف بعقلية 
خطرية، قد يقدم على ارتكاب منكر يصعب ردعه عنه أو يغرس فكراً مسموماً يف 
ذهن غريه فينتج بذلك منحرفاً آخر، كما أن املتابعة حتدد إمكانية استخدام أسلوب 

أو وسيلة احتسابية.

املطلب الثاين: إجراءات احلسبة العملية لعالج االحنرافات الفكرية

اإلجراء األول: البحث عن أصل االحنراف والتأكد من وجوده:  

إمنا مما يلزم العلماء والباحثني حتديد معايري ميكن من خالهلا التأكد من وجود 
االحنراف لدى الفرد حىت يستطيع اجملتمع احلذر منه وكشفه؛ لكونه من األمور املعنوية 
اليت ال ميكن للناس االستدالل عليه إال مبمارسة صاحبه سلوكاً انشئاً عن االحنراف 

املسجد، حديث  إذا حصلت يف  النجاسات  البول وغريه من  الطهارة، ابب وجوب غسل  1  صحيح مسلم، كتاب 
رقم(687(، 163/1.
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الفكري وإذا تُرك االحنراف حىت يتحول إىل سلوك حينها يكون بلغ املنحرف درجة 
اخلطر على اجملتمع وقد يكون احنرافه انتقل إىل غريه مما جيعل اخلطر أكرب، فإذا وجد 
االحنراف الفكري لدى فرد أو عدة أفراد فيبحث سببه ومصدره ليعاجل ابألساليب 

والوسائل املناسبة.

اإلجراء الثاين: النهي عن التنازع املسبب لالحنراف حال الوقوع فيه. 

لقد غضب النيب حني تنازع الصحابة يف القدر، وبني هلم الواجب يف ذلك، 
فعن أىب هريرة قال: »خرج علينا رسول هللا وحنن نتنازع يف القدر، فغضب 
حىت أمحر وجهه-حىت كأمنا فقئ يف وجنتيه الرمان- فقال:(أهبذا أمرمت؟، أم هبذا 
أرسلت إليكم؟، إمنا هلك من كان قبلكم حني تنازعوا يف هذا األمر، عزمت عليكم 
االحنراف  من  اجملتمع  حلماية   النيب اختذه  اإلجراء  وهذا   ،)1)» فيه(  تتنازعوا  أالَّ 

الفكري واالختالف املسبب للفرقة يف الدين.

اإلجراء الثالث: تطبيق حكم هللا فيمن وقع يف االحنراف الفكري وذلك إبقامة 
احلد عليه وتعزيره.

عن عائشة- رضي هللا عنها-، أن قريشاً أمههم شأن املرأة املخزومية اليت سرقت، 
فقالوا: ومن يكلم فيها رسول هللا ؟ فقالوا: ومن جيرتئ عليه إال أسامة بن زيد، 
حب رسول هللا فكلمه أسامة، فقال: رسول هللا: (أتشفع يف حد من حدود 
هللا؟، مث قام فاختطب، مث قال: إمنا أهلك الذين قبلكم، أهنم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد، وامي هللا لو أن فاطمة بنت 

حممد سرقت لقطعت يدها( (2(.  

القدر، حديث  التشديد يف اخلوض يف  القدر، ابب ما جاء يف  الرتمذي، كتاب  الرتمذى، حملمد بن عيسى  1  سنن 
رقم(2280(، 264/8، وقال عنه األلباين: حديث حسن، انظر: صحيح سنن الرتمذي حديث رقم(2280(439/2.

2  أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب أحاديث األنبياء، ابب حديث الغار، حديث رقم 3475(4/ 175(.



171 دور الحسبة في وقاية المجتمع من االنحراف الفكري

اإلجراء الرابع: تسكني الشر واثئرة الفتنة بني الناس
بعض  لدى  احنراف  احلسبة حال حدث  يفعل يف جمال  أن  ينبغي  إجراء  وهذا 
أبو بكر-رضي هللا عنه-  الفكري  كما فعل  أفرادها حلماية اجملتمع من االحنراف 
عنها-:  عائشة-رضي هللا  في»عن  الناس يف ذلك،  واختلف   النيب مات  عندما 
يقول: وهللا ما مات   فقام عمر أن رسول هللا مات وأبو بكر ابلسنح، 
رسول، قالت: وقال: عمر وهللا ما كان يقع يف نفسي إال ذاك، وليبعثنه هللا 
 فكشف عن رسول فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم، فجاء أبو بكر الصديق
يذيقك هللا  بيده ال  نفسي  وميتاً، والذي  أنت وأمي طبت حياً  قال: أبيب  فقبله، 
املوتتني أبداً، مث خرج، فقال: أيها احلالف على رسلك، فلما تكلم أبو بكر جلس 
عمر، فحمد هللا أبو بكر وأثىن عليه، وقال: أال من كان يعبد حممدًا فإن 
حممداً قد مات، ومن كان يعبد هللا، فإن هللا حي ال ميوت، مث تال قوله-تعاىل-: َوَما 
حُمَمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن قيَْبِلِه الرُُّسُلۚ  أَفَِإن مَّاَت أَْو قُِتَل انَقَلبيُْتْم َعَلٰى َأْعَقاِبُكْمۚ  
ُ الشَّاِكرِيَن(1( فنشج الناس  َوَمن يَنَقِلْب َعَلٰى َعِقبيَْيِه فيََلن َيُضرَّ اللََّ َشييًْئاۗ  َوَسَيْجزِي اللَّ
يبكون«(2(، وهبذا اإلجراء استطاع أبو بكر أن مينع الفرقة، ويمي اجملتمع من 

بلوى االحنراف و االختالف والتناحر.

اإلجراء اخلامس: التهديد والتخويف للمنحرف 
وهذا اإلجراء هو آخر احملاوالت؛ اليت متارس لنهي املنحرف ابللسان ويليها بعد 
أو ألوذيّنك،  تنته ألضربّنك،  مل  إن  له:  فيقال  الفعل،  ذلك احلسبة ابليد، وإيقاع 
أو ألخربّن بك السلطات لتسحبك، وتعاقبك على فعلك، وينبغي أن يكون هذا 

التهديد والتخويف يف حدود املعقول عقاًل، وشرعاً، ونظامًا(3(.
1  سورة آل عمران اآلية رقم(144(.

2  صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة-y-، ابب قول النيب-e-:(لو كنت متخذاً خلياًل( حديث رقم(3467(، 
.1341/3

3  انظر: أثر األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف حفظ األمة، لعبد العزيز املسعود، 526-525/1.
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اإلجراء السادس: حبس أصحاب االحنراف الفكري وقتاهلم إذا كانوا مجاعة 
ذات شوكه ومتنعوا واالستنصار عليهم ابلغري

هذا اإلجراء الذي يقرره ويقوم على تفعليه ويل األمر إذا كان االحنراف الفكري 
متفشياً يف مجاعة ومتنعوا وهلم شوكة وال ميكن تقومي ذلك االحنراف إال ابلقتال فهو 
إجراء مشروع ملعاجلة االحنراف الفكري يف اجملتمع املسلم قال تعاىل:﴿َوِإن طَائَِفَتاِن 
ِمَن اْلُمْؤِمِننَي اقيْتيَتيَُلوا فََأْصِلُحوا بيَييْنيَُهَما ۖ فَِإن بيََغْت ِإْحَدامُهَا َعَلى اأْلُْخَرٰى فيََقاتُِلوا الَّيِت 
تيَْبِغي َحىتَّٰ َتِفيَء ِإىَلٰ أَْمِر اللَِّ ۚ فَِإن فَاَءْت فََأْصِلُحوا بيَييْنيَُهَما اِبْلَعْدِل َوأَْقِسطُوا ۖ ِإنَّ اللََّ 
يُِبُّ اْلُمْقِسِطنَي ﴾(1(، وإذا كان سبب البغي احنراف يف الفكر وجب معاجلته بكل 
َا َجزَاُء الَِّذيَن ُيَارِبُوَن  وسيلة ممكنة يراها ويل األمر وإن كانت قتاهلم لقوله تعاىل:﴿ِإمنَّ
اللََّ َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن يف اأْلَْرِض َفَساًدا َأن ييَُقتيَُّلوا أَْو ُيَصلَُّبوا أَْو تيَُقطََّع أَْيِديِهْم َوأَْرُجُلُهم 
نيَْيا ۖ َوهَلُْم يف اآْلِخَرِة َعَذاٌب  ِلَك هَلُْم ِخْزٌي يف الدُّ ْن ِخاَلٍف أَْو يُنَفْوا ِمَن اأْلَْرِض ۚ ذَٰ مِّ
َعِظيٌم﴾(2( » احملاربون هلل ولرسوله، هم الذين ابرزوه ابلعداوة، وأفسدوا يف األرض 

ابلكفر والقتل، وأخذ األموال، وإخافة السبل«(3(.

1  سورة احلجرات اآلية رقم(9(.
2  سورة املائدة اآلية رقم(33(.

3   تيسري الكرمي الرمحن للسعدي229.
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اخلامتة:

نيب  على  والسالم  والصالة  سلطانه  وعظيم  ينبغي جلالل وجهه  احلمد هلل كما 
اهلدى وعلى آله وإخوانه.             أما بعد:

 فقد خلص هذا البحث إىل نتائج وتوصيات منها:

هذا  من  وأكمل  أمشل  بصورة  املوضوع  هلذا  علمية  دراسة  إجراء  إىل  احلاجة   -1
البحث املختصر ألمهية املوضوع.

2- تبني أن االحنراف الفكري قدمي يف البشرية -وقد أرسل هللا مجيع الرسل ملعاجلته- 
وأنه أساس جلميع االحنرافات األخرى.

من  الوقاية خري  لكون  هبا  والعناية  الوقائية  احلسبة  تفعيل  البحث ضرورة  بني   -3
العالج.

4- ابن تفنن أصحاب الدعوات إىل االحنرافات أبنواعها مما يتم التفنن يف مواجهتها. 
التوصيات: 

1- يوصي الباحث بتقوى هللا تعاىل والبعد عن كل ما ميكن أن يفسد الفكر.
2- يوصي الباحث ابلوقوف صفاً واحداً ملواجهة االحنرافات الفكرية املسببة جلميع 

االحنرافات.
3- يوصي ابلتأمل الدقيق والتفكر العميق يف عواقب االحنرافات الفكرية وما جتره 

على اجملتمع من ويالت.
وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم على سيد املرسلني وعلى 

آله وصحابته أمجعني.
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فهرس املصادر واملراجع

االتصال واإلعالم على شبكة اإلنرتنت، حملمد عبد احلميد، عامل الكتب، ط1، . 1
1428هي. 

بريوت، . 2 العلمية،  الكتب  دار  املاوردي،  بن حممد  لعلي  السلطانية،  األحكام 
بدون رقم الطبعة، وسنة الطبع. 

إحياء علوم الدين، حملمد الغزايل، حتقيق سيد إبراهيم ، دار احلديث، القاهرة، . 3
بدون رقم الطبعة،1419هي. 

أدب الدنيا والدين، لعلي بن حممد املاوردي، حتقيق مصطفى السقا، دار مكتبة . 4
اهلالل، بريوت، ط3، 1985م.

بريوت، . 5 املعرفة،  دار  حممود،  الرحيم  عبد  حتقيق:  للزخمشري،  البالغة،  أساس 
مادة(حسب(،بدون رقم الطبعة، 1402هي. 

 أصول احلوار وآدابه يف اإلسالم، للشيخ صاحل بن محيد، دار املنارة، جدة، . 6
ط1، 1415هي. 

إعالم املوقعني عن رب العاملني، حملمد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد هللا . 7
ابن القيم اجلوزية، حتقيق  طه عبد الروؤف، دار اجليل، بريوت، بدون ذكر رقم 

الطبعة، 1973م.

البحث العلمي، د. عبد العزيز الربيعة، مكتبة امللك فهد، الرايض، ط1-سنة . 8
1418هي .

اتج العروس من جواهر القاموس، حملّمد الزبيدي، حتقيق  جمموعة من احملققني، . 9
دار اهلداية، بدون ذكر الطبعة واترخيها.
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التدابري الوقائية ضد اإلرهاب، لسلمان السبيعي، رسالة ماجستري مقدمة جلامعة . 10
انيف العربية للعلوم األمنية للعام 1427ه.

دار . 11 األبياري،  إبراهيم  اجلرجاين، حتقيق   بن علي  بن حممد  لعلي  التعريفات، 
الكتاب العريب، بريوت، ط2، 1412هي.

مطابع . 12 النحاس،  بن  إبراهيم  بن  ألمحد  اجلاهلني،  أعمال  عن  الغافلني  تنبيه 
الفرزدق، الرايض، ط3، 1407هي.

التوقيف على مهمات التعاريف، حملمد املناوي، حتقيق:حممد الداية، دار الفكر، . 13
بريوت،  دمشق،ط1، 1410هي0

تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، لعبدالرمحن بن سعدي، حتقيق د.عبد . 14
الرمحن بن معال اللويق ، مؤسسة الرسالة، ط1، 1420هي.

اجلامع الصحيح لسنن الرتمذي، حملمد الرتمذي، حتقيق: أمحد شاكر وآخرين، . 15
دار إحياء الرتاث العريب، بريوت،د ط ت.

جامع العلوم واحلكم، لعبد الرمحن احلنبلي، حتقيق: حممد الرعود، دار الفرقان، . 16
عمان، األردن، ط2، 1420هي.

احلسبة الوقائية د.حسن صاحل العون، رسالة دكتوراه عام1437هي من جامعة . 17
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

السدحان، . 18 لعبدهللا  السعودية،  العربية  اململكة  يف  املنحرفني  األحداث  رعاية 
مكتبة العبيكان، الرايض، ط1، 1417هي. 

شرح النووي على صحيح مسلم،ليحىي بن شرف النووي، نشر مؤسسة قرطبة . 19
، مصر، ط1، 1412هي.
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شروط احملتسب وآدابه حافظ عابد إهلي، رسالة ماجستري مقدمة لقسم الدعوة . 20
واالحتساب بكلية الدعوة واإلعالم، يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 

ابلرايض، 1406هي. 

صحيح اإلمام البخاري، حملمد بن إمساعيل البخاري، حتقيق د.مصطفى ديب . 21
البغا، دار الشعب، القاهرة، ط1، 1407هي.

صحيح مسلم، ملسلم بن احلجاج النيسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبدالباقي، . 22
دار إحياء الرتاث العريب،بدون الطبعة واترخيها.

ضوابط املعرفة وأصول االستدالل واملناظرة، د. عبد الرمحن بن حسن امليداين، . 23
دار القلم، دمشق، ط3، سنة 1408هي،

العدة يف أصول الفقه، حملمد بن احلسني الفراء احلنبلي، حتقيق: أمحد املباركي، . 24
مؤسسة الرسالة،بريوت، ط1، 1400هي

فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، ألمحد بن تيمية، حتقيق: عبد الرمحن بن قاسم، . 25
مكتبة ابن تيمية، بدون الطبعة واترخيها.

فتح القدير، حملمد الشوكاين، دار اخلري للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، ط1، . 26
1412هي. 

يف . 27 الرتاث  حتقيق  مكتب  حتقيق:  آابدى،  الفريوز  الدين  جملد  احمليط  القاموس 
للطباعة  الرسالة  مؤسسة  العرقُسوسي،  نعيم  حممد  إشراف:  الرسالة،  مؤسسة 

والنشر والتوزيع، بريوت- لبنان، ط8، 1426هي . 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، حملمود . 28
بن عمر الزخمشري، حتقيق : عادل عبد املوجود، وعلي معوض، مكتبة العبيكان، 
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الرايض، ط1، 1418هي.

لباب التأويل يف معاين التنزيل،لعالء الدين اخلازن،ت:عبد السالم شاهني، دار . 29
الكتب العلمية،بريوت،ط1، 1415هي.

لسان العرب، حملمد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري، دار صادر، بريوت، . 30
ط1، 1410هي.

العامة . 31 الرائسة  القعدة-صفر1426هيي  ذو  العدد77  اإلسالمية  البحوث  جملة 
للبحوث العلمية واإلفتاء اململكة العربية السعودية.

خمتار الصحاح، حملمد بن أيب بكر الرازي حتقيق: حممود خاطر، مكتبة لبنان . 32
انشرون، بريوت، بدون ذكر رقم الطبعة، 1415هي.
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ملخص البحث

احلسبة والية دينية مهمة، راعتها الشريعة، وأكدت عليها، فهي أمر ابملعروف 
إذا ظهر تركه، وهني عن املنكر إذا ظهر فعله، فهي معىن خاص من معاين األمر 

ابملعروف والنهي عن املنكر.

هللا،  إىل  املصطلحات، كالدعوة  من  مجلة  هبا  يتعلق  التعريف  هبذا  واحلسبة 
والنصيحة، ووالية القضاء ووالية املظامل، واالمر ابملعروف والنهي عن املنكر، وختتلف 
اهنا والية رمسية  به احلسبة،  تتميز  أمور أخرى، وما  أمور وتتفق معها يف  عنها يف 

يكلف هبا ويل األمر من يراه مناسبا للقيام هبا.

من  الشرعية  النصوص  عليها  أكدت  فقد  اإلسالم،  أمهية عظيمة يف  وللحسبة 
القرآن، والسنة، وأقوال أهل السنة عنها، وهلا أمهية يف فعلها، فهي شعرية من شعائر 

هللا هلا قدسيتها وعظمتها.

وللحسبة دور مهم يف تثبيت األمن يف اجملتمع، إذ أن من أهم قواعدها: الوقاية 
من األمراض والشرور واآلاثم قبل وقوعها، وأثناء وقوعها، وبعد وقوعها، مما يثبت 

األمن النفسي واالجتماعي بني الناس.

األمن الذي حتققه احلسبة خيتلف ويتنوع، حىت يشمل أقساما متعددة، دنيوية، 
واالقتصادي،  والسياسي،  واالجتماعي،  والنفسي،  واالعتقادي،  الديين  كاألمن 

والصحي، وكذلك أمن أخروي ابلدخول إىل اجلنة والنجاة من النار.

وللحسبة دور ابلغ يف تثبيت األمن النفسي واالجتماعي، فعلى انحية األنفس 
واملكتبات  واملساجد  العامة  األماكن  يف  املقاصد  تراعي  احلسبة  جند  واستقرارها، 
الناس ومتنع وقوع  اليت حتفظ حقوق  الشرعية  للمقاصد  واحلدائق واألسواق مراعاة 

الشر فيما بينهم.
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وللقيام ابحلسبة آاثر إجيابية كثرية يستقر هبا األمن النفسي واالجتماعي، وذلك 
بتقرير اإلميان والعبادة الصحيحة، وترسيخ األخالق احلسنة، ويف تركها آاثر سلبية، 
فتنتشر العقائد املنحرفة وتنتشر البدع واملخالفات الشرعية يف العبادات، وختتل القيم 

واألخالق.

واحلسبة تراقب أيضا الفكر واالعتقاد وحتارب أشكال العنف والتطرف والغلو، 
الذي قد يقود اجملتمع إىل التكفري والتفجري ونشر الذعر بني الناس.

احلسبة هلا مناذج يف السنة النبوية والتاريخ والواقع تدل داللة واضحة على حفظ 
واحلب  السعادة  ينشر  مما  شأهنم  الناس  على  وحتفظ  واالجتماعي،  النفسي  األمن 

والطمأنينة بني الناس.

هذا ملخص هلذا البحث الذي أسأل هللا جل وعال أن جيعله مباركا وأن يكون 
أثره واضحا انفعا، وصلى هللا وسلم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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Abstract

Al-Hasba is an important religious state، and it is respected by the 
Shari›a and its role is emphasized. Since it is a matter of reminding 
of what is good if it is abandoned، and forbidding what is wrong if it 
appears. So it is a special meaning from enjoining what is good and 
forbidding evil. .

This definition is synonymous with a number of terms، such as the 
call to God، giving advice، the judiciary mission and the jurisdiction 
of the Ombudsman، and the enjoinment of what is good and 
forbidding what is  evil. However، it differs from them in matters 
and agrees with them in other matters، yet it is distinguished by the 
official mandate that is assigned by the guardian who determines the 
appropriate ones to carry out. 

Hasiba is of great importance in Islam. It has been confirmed by 
the shar›i texts of the Qur›aan and Sunnah، and the sayings of the 
Sunnis about it، and it is important in its action. It is a rite of worship 
of God that has its holiness and greatness.

Hasiba has an important role in establishing security in society، 
since it is applying rules of prevention of diseases ،evils and sins befoe 
they occur، and during and after، which gurantees psychological and 
social security among people.

The security achieved by al-Hesba varies،it is including multiple 
sections، worldly، such as religious، belief، psychological، social، 
political، economic and health، as well as the security of the hereafter 
by gaining paradise and escaping from the hell fire. .

Al-Hesbah has a significant role in installing psychological and 
social security، it takes into account the purposes of public places، 
mosques، libraries، parks and markets، in accordance with the 
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legitimate purposes that safeguard the rights of people and prevent 
the occurence of evil among them.

To do so has many positive effects in which psychological and 
social security is stabilized، through the determination of true faith 
and worship، and the consolidation of good morals، in addition to 
leaving negative effects، spreading perverse beliefs and spread of 
heresies and legal contraventions in worship، values   and ethics.

Hesba also monitors thought and belief and fights forms of 
violence، extremism and stupidity، which may lead society to 
atonement، bombing and spreading panic among people.

Al-Hasba has models in the Prophetic Sunnah، history and 
reality، which clearly indicate the preservation of psychological and 
social security، and the preservation of people›s affairs، which spread 
happiness، love and tranquility among people.

This is a summary of this research، which I ask God Almighty 
to make it blessed and its effect is clear and useful، and blessings 
and peace be upon our prophet Muhammad and his family and 
companions.
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مقّدمة

بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل والصالة والسالم على أشرف خلق هللا حممد بن عبد هللا صلى هللا عليه 
وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد، 

فإن من اعظم نعم هللا على عباده نعمة اإلميان والتوحيد ، الذي هو اول واجب 
على العباد وهو الغاية اليت من أجلها خلق هللا اخللق أمجعني ، قال تعاىل:« وما 

خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون«(1( .

وملا كان اإلسالم دين السماحة والوسطية يف كافة اجملاالت واملوضوعات، جاءت 
الشريعة الغراء للحفاظ على ما يهم املسلم بل واالنسان عموماً، وكان هذا احلفظ 
للعديد من املقاصد الشرعية اليت ال ميكن ان يتعايش الناس فيما بينهم إال حبفظها 
ومنع كل  العباد،  بني  األمن  حفظ  مقصد  املقاصد  تلك  من  وكان  هبا.  والعناية 
أسباب اإلتالف به مهما تنوعت الصور واألشكال، وهذا االمر رعته الشريعة رعاية 
خاصة يف العديد من اجلوانب اليت تدعو لالستقرار النفسي واجملتمعي بني األفراد 
واألمم والشعوب، واختذت لذلك األمر وسائل وأساليب يافظ هبا على هذا االمن 
اجملتمع ضمن  احلسبة يف  دور  تفعيل  االمن،  هبا  يستتب  اليت  األمور  تلك  ومن   ،
الوالية الشرعية اليت يكلف هبا ويل االمر من يراه مناسبا هلذه املهمة العظيمة، فيعلو 
شأن اجملتمع ويكتسب وصف اخلريية والفالح، يف حال تطبيق احلسبة على الناس، 
قال تعاىل:﴿ُكنيُْتْم َخييَْر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس َتُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َوتيَنيَْهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر 
 ، بينهم  األمن  نسبة  تزداد  الناس  بني  احلسبة  دور  بتطبيق  بل   .)2)﴾ اِبللَِّ َوتيُْؤِمُنوَن 

1  سورة الذارايت آية 26.
2  سورة آل عمران : 110
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فيأمن املرء على دينه وعقله وعرضه وماله ونفسه ، ومُتنع أشكال اجلرمية قبل وقوعها 
، وابلتايل يتحقق االمن النفسي واالمن االجتماعي بني الناس.

إن دور احلسبة يف تقرير هذا األمر له أثر إجيايب واضح على اجملتمعات واالفراد، 
ويف ترك احلسبة أثر سليب واضح يزول به األمن بكافة صوره وأشكاله.

إن احلسبة ليست فقط على األمور الظاهرة مما يفعله الناس من منكرات وآاثم بل 
يتعدى دورها حملاربة التطرف الفكري قبل وقوعه وهذا ضمن اجملال الوقائي حلصول 

التطرف أو اجلرمية ، ويكون ذلك إبنكار املنكر والتفتيش عن أماكنه .

مشكلة البحث:

إن األمر ابملعروف والنهي عن املنكر عاقبته جليلة القدر ومنزلته عالية الشأن ، 
ولذلك فإن مشكلة هذا البحث يف حتديد أثر احلسبة على اجملتمع من حيث حتقق 
األمن فيه ، وهل للحسبة أثر يف حتقيق األمن واألمان بني األفراد واجملتمعات على 
النفسية واإلجتماعية على وجه اخلصوص ؟ ، ولذلك  الناحية  العموم، ومن  وجه 

يسعى هذا البحث لإلجابة على سؤال عام وهو:

ما هو دور احلسبة يف حتقيق األمن النفسي واإلجتماعي؟	 

ويتفرع عن هذا االستفسار عدد من األسئلة ، منها:	 

ما تعريف احلسبة وماهي األلفاظ املرادفة هلا؟	 

هل للحسبة أمهية يف اإلسالم، وما هي األدلة عليها؟	 

ما تعريف األمن وما أقسامه؟	 

األمن يف اجملتمع هل هو ضروري وله أمهية ؟	 
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ما الدور احلقيقي للحسبة يف حفظ األمن النفسي واالجتماعي؟	 

للقيام ابحلسبة ولرتكها آاثر ، فما هي ؟	 

أهداف البحث 

التأكيد على مقصد حفظ األمن بني العباد.	 

من األمور اليت تساعد على حفظ األمن، تفعيل دور احلسبة يف اجملتمع ، 	 
ضمن الوالية الشرعية اليت يكلف هبا ويل األمر من يراه مناسبا هلذه املهمة 

العظيمة.

النفسية 	  الناحية  أثر احلسبة على اجملتمع من حيث حتقق األمن من  حتديد 
واإلجتماعية على وجه اخلصوص .

بيان حاجة الناس لألمن الفكري والنفسي واالجتماعي .	 

بيان أن احلسبة صمام األمان يف اجملتمعات.	 

احلسبة تراقب الفكر واالعتقاد ، وحتارب أشكال العنف والتطرف والغلو ، 	 
الذي قد يقود اجملتمع إىل التكفري والتفجري ونشر الذعر بني الناس .

حدود البحث

أوال: احلد املوضوعي

يكون موضوع هذه الدراسة حول: احلسبة ودورها يف احملافظة على األمن النفسي 
واالجتماعي.

اثنيا: احلد الزماين
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يتحدد زمن إجراء هذا البحث يف العصر احلاضر، مع االستشهاد بزمن النيب صلى 
هللا عليه وسلم يف حال ذكر األمثلة على االحتساب.

اثلثا: احلد املكاين:

يتحدد مكان هذه الدراسة يف اململكة العربية السعودية، يف الغالب، نظرا لوجود 
هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر فيها.

أمهية البحث ومربرات اختياره :

يف  وتطبيقها  احلسبة  مثرات  يف  والنظر   ، اجملتمعات  يف  األمان  صمام  احلسبة 
اجملتمع يسمح للمختصني واملهتمني هبذا اجلانب املهم وهذه الوالية الشرعية العظيمة 
ابلوقوف على األاثر املباشرة يف اجملتمع ابلذات فيما يتعلق ابالفراد واجملتمعات من 
النواحي النفسية واالجتماعية ، اليت تؤثر بدورها على استقرار اجملتمع وطمأنينته ، 

واحملافظة على أمن وسالمته من األكدار وموجبات العذاب والفنت بني الناس .

وتظهر أمهية الكتابة يف هذا املوضوع من خالل ما أييت :

التعرف على معىن احلسبة وما يدل عليها من ألفاظ.	 

أمهية احلسبة يف وقاية اجملتمع من الشر.	 

دور احلسبة يف احلفاظ على األمن يف اجملتمع.	 

حاجة الناس إىل سالمة األحوال النفسية واالجتماعية للعيش بسالم.	 

حتصيل األاثر اإلجيابية للحسبة والبعد عن اآلاثر السلبية لرتك احلسبة.	 
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الدراسات السابقة

يوجد العديد من الدراسات املتعلقة ابحلسبة ودورها يف احملافظة على األمن، ومن 
أهم تلك الدراسات:

األبعاد األمنية ملبدأ االحتساب – دراسة تصيلية مقارنة – للباحث : أمحد بن 
علي الشهري 

رسالة مقدمة استكمااًل ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف العدالة اجلنائية 
1431هي -2010 م – جامعة انيف العربية للعلوم االمنية - ، اشراف الدكتور : 

جالل الدين حممد صاحل .

وصف الدراسة : تناولت الدراسة مباحث ختص املوضوع منها : ( ضرورة التقيد 
االسالمي  التشريع  علماء  هلا  قّعد  اليت  ابلضوابط  االحتسايب  ابلنشاط  القيام  عند 

متوخني الناحية األمنية .. (

األمن الفكري وهيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ، للباحث : د. عبد هللا 
بن دجني السهلي ، حبث مقدم يف ندوة ( احلسبة وعناية اململكة العربية السعودية 

هبا ، املنعقد خالل الفرتة من 11-1431/4/12 هي (

وصف الدراسة : تناول الباحث أمهية األمن الفكري ، وجهود الرائسة العامة 
هليئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر الكبرية يف حتقيق األمن الفكري ، وتكامل 

ومشولية هذه اجلهود يف عرض قضااي وموضوعات األمن الفكري ... (

وظيفة االحتساب يف حتقيق األمن االجتماعي ، للباحث : د. حسن بن يىي 
الشهري 

الباحث عدة قضااي متعلقة مبوضوع البحث منها  :  وصف الدراسة : تناول 
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العالقة بني االحتساب واألمن االجتماعي ، ووظيفة االحتساب يف حتقيق األمن 
طبع   ) األمنية  للعلوم  العربية  ( جامعة انيف  منشورات  من  الكتاب  االجتماعي، 

1436 هي ، 2014 م

للباحث :  التحرش ابلنساء – دراسة تطبيقية – ،  دور احملتسب يف مكافحة 
خلف بن غرمييل بن عايد الشراري

حبث مقدم استكمااًل ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري 1426 – 1427 
هي – جامعة انيف العربية للعلوم االمنية - ، اشراف الدكتور : حممد فضل عبد 

العزيز املراد .

املنهج املستخدم يف البحث

سأعتمد يف كتابة هذا البحث إبذن هللا على مناهج البحث التالية:

أوال: املنهج الوصفي: وهذا املنهج يساعد على وصف وبيان جوانب احلسبة 
وذلك من خالل معرفة دورها يف احملافظة على األمن النفسي واالجتماعي.

اثنيااً: املنهج التحليلي: يساعد هذا املنهج على دراسة جوانب أداء اإلحتساب 
وحتليل هذا الدور، وإظهار أثرها يف احملافظة على األمن النفسي واالجتماعي.

ابإلضافة إىل ما سبق سوف أقوم إبذن هللا تعاىل ابتباع اخلطوات البحثية التالية: 

1- عزو اآلايت القرآنية إىل مواقعها بذكر اسم السورة، ورقم اآلية.

2- عزو األحاديث النبوية إىل مصادرها، حبيث إنه إذا كان احلديث يف الصحيحني 
أو يف أحدمها أكتفي ابلعزو إليهما بذكر الكتاب والباب ورقم احلديث، وإن كان 
يف غري الصحيحني فيقوم الباحث ابلعز وإىل املرجع واحلكم على احلديث من 

حيث الصحة والضعف.
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3- يف ذكر املراجع يف احلاشية أقوم بذكر اسم الكتاب واملؤلف، ويف حال ورود 
الكتاب مرة أخرى ال أذكر اسم املؤلف لتقدم ذكره.

4- ذكر معاين الكلمات الغربية.

5- االلتزام بعالمات الرتقيم وضبط ما يتاج إىل ضبط.

6- عمل فهرس خاص ابملراجع.

خطة البحث

التمهيد :

املطلب األول :تعريف احلسبة لغة واصطالحاً.

املطلب الثاين : أمهية احلسبة يف اإلسالم .

املبحث األول :األمن مفهومه وأمهيته وأقسامه .

املطلب األول : مفهوم األمن لغة واصطالحاً.

املطلب الثاين : أمهية األمن على النفس واجملتمع .

املطلب الثالث :أقسام األمن وتعريف كل قسم .

املبحث الثاين : دور احلسبة يف حفظ األمن .

املطلب أول : دور احلسبة يف حفظ األمن النفسي .

مطلب اثين: دور احلسبة يف حفظ األمن االجتماعي .
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املبحث الثالث : أثر احلسبة يف حتقيق األمن .

املطلب األول : األاثر اإلجيابية للحسبة يف حتقيق األمن النفسي واالجتماعي 

املطلب الثاين: األاثر السلبية إلمهال احلسبة على األمن النفسي واالجتماعي .

املطلب الثالث: مناذج من دور احلسنة يف احملافظة على األمن النفسي واالجتماعي.

اخلامتة 

النتائج 

التوصيات 



الحسبة ودورها في تحقيق األمن النفسي واالجتماعي  192

التمهيد

املطلب األول : تعريف احلسبة لغة واصطالحا

أوال: تعريف احلسبة لغة :

احِلسَبة بكسر احلاء هي مصدر للفعل احتسب ، يتسب ، احتسااب وحسبة ، 
واحلسبة مصدر احتسابك األجر على هللا تعاىل ، ويقال : احتسبُت فالان ، أي 

اختربُت ما عنده ، واحتسب فالان عليه، أي أنكر عليه قبيح عمله (1(.

واحَلْسب مصدر حسبت الشيء أحسبه حسباانً وحساابً قال تعاىل:﴿الشَّْمُس 
َواْلَقَمُر حِبُْسَباٍن﴾(2(، واحلسبان الظن ، واحَلَسُب ما يُعدُّ من املآثر ، وأحسبته أعطيته 
ما يرضيه ، وأحسبين الشيء كفاين، ويقال فالن حسن احلسبة إذا كان حسن التدبري 

له، واحتسبت عليه أنكرته(3(، ويقال وفالن ال ُيتسب به أي ال يُعتد به(4(.

ومما سبق يتبني أن من معاين احلسبة يف اللغة : طلب األجر ، اإلنكار، الظن، 
االعتداد، االكتفاء.  

واإلنكار والظن وطلب األجر من املعاين اليت يوجد بينها وبني معىن احلسبة يف 
االصطالح مناسبة وهذا ما سوف يتبني من خالل بيان املعىن االصطالحي .

اثنيا : تعريف احلسبة اصطالحا :

 أهم تعريفات العلماء يف بيان معىن احلسبة يف االصطالح هي على النحو اآليت :

أوال : احلسبة هي أمر ابملعروف إذا ظهر تركه وهني عن املنكر إذا ظهر فعله(5(.
1  لسان العرب 314/1 مادة حسب، القاموس احمليط 1/ 95 مادة حسب ، اتج العروس 2/ 275 مادة حسب .

2  سورة الرمحن اآلية 5 .
3  معجم مقاييس اللغة 1/ 232 .

4  أساس البالغة ص 125 مادة حسب .
5  األحكام السلطانية ص 270 .
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اثنيا: املنع عن منكر حلق هللا صيانة للممنوع عن مقارفة املنكر ، ومنع اجملنون عن 
الزان وإتيان البهيمة حلق هللا وكذا منع الصيب عن شرب اخلمر(1(.

اثلثا: وظيفة دينية من ابب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر الذي هو فرض على 
القائم أبمور املسلمني يعني لذلك من يراه أهال له(2(.

رابعااً: هي األمر ابملعروف إذا ظهر تركه وهني عن املنكر إذا ظهر فعله، وإصالح 
بني الناس(3(.

خامسا: احلسبة اسم منصب يف الدولة اإلسالمية كان صاحبه مبنزلة مراقب التجارة 
وأرابب احلرف (4(.

هذه بعض املعاين للحسبة مما قد ذكره العلماء ، ولعل أنسب هذه التعريفات 
للحسبة هو تعريف املاوردي السابق ذكره ، من أهنا أمر ابملعروف إذا ظهر تركه ، 

وهني عن املنكر إذا ظهر فعله .
والسبب يف ترجيح هذا املعىن هو أن هذا التعريف قد مشل نوعي احملتسب ، املوىل 
واملتطوع(5( ، ألن كليهما يسمى فعله حسبة ، وكذلك ظهر جوهير عمل احملتسب 

وماهيية احلسبة ، وهو االمر ابملعروف والنهي عن املنكر .
املطلب الثاين: أمهية احلسبة يف اإلسالم

احلديث أمهية احلسبة يتاجه كل الناس احملتسب منهم واحملتسب عليه، وكذلك 
ابقي أفراد اجملتمع، إذ أن هذه الوالية املهمة سبب كبري من أسباب احملافظة على 
األمن يف اجملتمع، وتثبيت دعائم السالمة فيه، ومىت حصل األمن يف اجملتمع انعكس 
فحصل  بينهم  والسالم  اهلدوء  وساد  أنفسهم،  فاطمأنت  األفراد  حياة  على  ذلك 

1  إحياء علوم الدين 327/2.
2  مقدمة ابن خلدون ص225.

3  معامل القربة يف أحكام احلسبة ص 51 . 
4  الرتاتيب اإلدارية ص 335.

5  انظر األصول العلمية لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر د. عبد الرحيم املغذوي ص71.
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األمن االجتماعي يف كافة نواحي احلياة، ولذلك فإن الكالم عن أمهيتها يف اإلسالم 
يوضح القيمة احلقيقة للحسبة واالحتساب يف الشريعة، وما ترتكه من أثر إجيايب بني 

الناس، ومما تتضح به أمهية احلسبة يف اإلسالم:

أوال: أهنا تقرير لقاعدة الوقاية من الشر قبل حصوله:
احلسبة ابملعاين السابقة فيها مشوليه يف املعىن واملضمون، حيث أهنا تتناول األمر 
بكل معروف تُرك، وهني عن كل منكر ظهر فعله ، وهذا االمر أو النهي مرتبط بعمل 
منظم ينبثق من تكليف أيمر به ويل األمر املسلم يف واليته، فينتظم حال الناس ويؤخذ 
على يد املفسد واملعتد، ومينع الشر قبل حصوله، والفتنة قبل وقوعها، واملعصية قبل 
من  الوقاية  رابين يف  منهج  هو  املنهج  وهذا  به،  التلبس  قبل  واالحنراف  انتشارها، 
اجلرمية قبل حدوثها، منهج يقضي مبنع الشر قبل حدوثه وهو ما يعرب عنه بقاعدة« 
سد الذرائع(1( واتقاء الشر قبل وقوعه، وهي أصل عظيم يف شرعنا، يدل عليه قول 
هللا تعاىل:﴿َواَل َتُسبُّوا الَِّذْيَن َيْدُعْوَن ِمْن ُدْوِن هللِا فيََيُسبُّوا هللَا َعْدًوا ِبَغرْيِ ِعْلٍم َكَذِلَك 
َزييَّنَّا ِلُكلِّ أُمٍَّة َعَمَلُهْم مُثَّ ِإىَل َرهبِِّْم َمْرِجُعُهْم فيَييُنيَبِّئيُُهْم مبَا َكانُواْ ييَْعَمُلوَن﴾(2(، وقال تعاىل 
اَنرًا  َوَأْهِليُكْم  أَنُفَسُكْم  ُقوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  أَييَُّها  النفس واألسرة :﴿اَي  أمهية وقاية  مبينا 
َوُقوُدَها النَّاُس َواحلَِْجاَرُة َعَلييَْها َماَلِئَكٌة ِغاَلٌظ ِشَداٌد الَّ ييَْعُصوَن اللََّ َما أََمَرُهْم َوييَْفَعُلوَن 
َما ييُْؤَمُروَن﴾(3(، أي علموهم وأدبوهم(4(، واألدب يكون ابجتماع خصال اخلري يف 

العبد، وصيانته عن اخلطأ واخللل(5(.
1  الذرائع يف اللغة: الوسيلة، انظر: لسان العرب، 96/8، القاموس احمليط، ص 926، أما سد الذرائع يف االصطالح: 
»املسألة اليت ظاهرها اإلابحة، ويتوصل هبا إىل فعل حمظور«، ومن معانيها: »منع الوسائل اليت ظاهرها اإلابحة، واليت 
يتوصل هبا إىل حمرم، حسماً ملادة الفساد، ودفعاً هلا«، انظر: إرشاد الفحول إيل حتقيق احلق من علم األصول، للشوكاين، 

193/2، الفروق للقرايف، 94/3.
2  سورة األنعام اآلية رقم 108.

3  سورة التحرمي اآلية رقم 6.
4  اهلداية إىل بلوغ النهاية يف علم معاين القرآن وتفسريه، وأحكامه، ومجل من فنون علومه، حممد مكي األندلسي القرطيب، 

.7576 /12
5  مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني، 356/2.
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واجب على ويل األسرة أو من يقوم مقامه ممن ويل أمرا من أمور املسلمني فيه 
صيانة هلم كاحملتسب أن يسعى يف وقاية الناس من عذاب هللا ، وذلك أبمرهم بطاعة 
هللا، وهنيهم عن معصيته، وأن يقوم عليهم أبمر هللا أيمرهم به ويساعدهم عليه، فإذا 

رأى هلل معصية ردعهم عنها، وزجرهم عنها(1(.
ومن أدلة العمل ابلوقاية قبل وقوعها، قول النيب : »ال خيلون رجل ابمرأة إال 
ما  ، ودفع  مادته، وسد ذريعته  ينبغي حسم  فالشر واملعصية  ومعها ذو حمرم«(2(، 
يفضي إليه إذا مل يكن فيه مصلحة راجحة، فنهى  عن اخللوة ابألجنبية والسفر 

هبا ؛ ألنه ذريعة إىل الشر(3(.
الوقاية من السيئات من أعظم ما يصل عليه العبد فمن وقاه هللا السيئات حصل 
السَّيَِّئاِت  َتِق  َوَمن   ۚ السَّيَِّئاِت  تعاىل:﴿َوِقِهُم  قال  العظيم  رمحة هللا وجزاه هللا ابلفوز 

ِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم﴾(4(. ييَْوَمِئٍذ فيََقْد َرمِحَْتُه ۚ َوذَٰ
وقاية الناس ابالحتساب عليهم فيما يتعرضون له من فنت الشهوات والشبهات 
يسهم يف زايدة إمياهنم، ويبعدهم عن سبل الشيطان، ويقيهم إبذن هللا الشرور والفنت 
املنحرفة واملذاهب  والشبهات، اليت متوج هبم يف عصران احلاضر فانتشرت األفكار 
وسائل  فيه  تنوعت  الذي  الزمان  هذا  يف  ميسرا  سهال  هلا  الرتويج  وصار  الباطلة 
التواصل االجتماعي، فكثريا ما نسمع عن احنراف أخالقي بسبب نقص الوقاية من 
الذنوب، وكثريا ما تُنشر األفكار الضالة املخالفة ملنهج أهل السنة واجلماعة، بسبب 
أو ألهنم ال  الطريق،  بداية هذا  منذ  عليهم  االحتساب  منها وعدم  وقايتهم  نقص 

يعرفون أن يتعاملوا مع مثل تلك القضااي.
1  انظر: موسوعة الصحيح املسبور من التفسري ابملأثور، أ.د حكمت بشري، 511/4.

2  متفق عليه، كتاب النكاح، ابب ال خيلون رجل ابمرأة إال ذو حمرم، والدخول على املغيبة، حديث رقم 5233، ومسلم، 
كتاب احلج، ابب سفِر اْلمرأَة مع حمرم إىل حج وغريه، حديث رقم 1341.

3  جمموع الفتاوى، 370/28.
4  سورة غافر اآلية رقم 9.
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اثنيا: احلسبة والية دينية فيها صيانة للمجتمع من اآلفات واملفسدات، وحفظا 
للضرورايت اخلمس املتعلقة ابإلنسان، اليت جاءت الشريعة الغراء حبفظها وصيانتها، 
وهذه الضرورايت اخلمس أو ما يعرب عنها بي« مقاصد الشريعة« من أهم اجلوانب اليت 
راعتها الشريعة صيانة لألنفس البشرية من التلف، وحفظا لإلعراض من أن يعتدي 
عليها أحد، وسد لوساوس الشيطان اليت تفضي إىل الوقوع يف احلرام، » فإن الشريعة 
مبناها وأساسها على احِلَكم ومصاحل العباد يف املعاش واملعاد، وهي عدٌل كلها، ورمحٌة 
كلها، ومصاحل كلها، وحكمٌة كلها، فكل مسألٍة خرجْت عن العدل إىل اجلور، وعن 
الرمحة إىل ضدها، وعن املصلحة إىل املفسدة، وعن احلْكمة إىل العَبث، فليست من 
الشريعة وإن أُدخلت فيها ابلتأويل، فالشريعُة عدُل هللا بني عباده، ورمحُته بني خلقه، 

وظُله يف أرضه، وحكمُته الدالُة عليه وعلى صدق رسوله« (1(.

وهذا األمر مما يقف عليه الوايل احملتسب فيكتشف هذه األمور يف بدايتها، أو 
مينع مادة العدوان يف مقدماهتا وقبل انتشارها وفشوها يف اجملتمع، وابلتايل حتفظ القيم 

يف اجملتمعات ويسود اخلري واحلب بني الناس .

اثلثا: أن هللا جل وعال جعل خريية هذه األمة لقيامها ابحلسبة .

َعِن  َوتيَنيَْهْوَن  اِبْلَمْعُروِف  َتُْمُروَن  لِلنَّاِس  ُأْخرَِجْت  أُمٍَّة  َخييَْر  :﴿ُكنُتْم  تعاىل  قال 
نيُْهُم اْلُمْؤِمُنوَن َوَأْكثيَُرُهُم  ُم مِّ اْلُمنَكِر َوتيُْؤِمُنوَن اِبللِّ َوَلْو آَمَن َأْهُل اْلِكَتاِب َلَكاَن َخييْرًا هلَّ

اْلَفاِسُقوَن﴾(2(.

 هذه اآلية فيها بيان حال هذه األمة يف الفضل على غريها من األمم وكان قيل 
هي التامة أي وجدمت وخلقتم خري أمة(3(.

1  إعالم املوقعني عن رب العاملني البن القيم، 3/3.
2  سورة آل عمران اآلية 110 .

3  فتح القدير 371/1.
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فقيام األمة احملمدية ابحلسبة، واالحتساب على املفسدين، هو السبب الرئيس خلرييتها 
وفضلها على سائر األمم، ومىت متسكت األمة ابحلسبة فإن اخلريية ابقية ال تزول.

رابعا : أهنا عالمة على الوالية بني املؤمنني .

اِبْلَمْعُروِف  أَيُْمُروَن  بيَْعٍض  أَْولَِياء  بيَْعُضُهْم  َواْلُمْؤِمَناُت  ﴿َواْلُمْؤِمُنوَن   : تعاىل  قال 
أُْولَِئَك  َوَرُسوَلُه  الّلَ  َويُِطيُعوَن  الزََّكاَة  َوييُْؤتُوَن  الصَّاَلَة  َويُِقيُموَن  اْلُمنَكِر  َعِن  َوييَنيَْهْوَن 
املنكر عالمة  َعزِيٌز َحِكيٌم﴾(1(، فاألمر ابملعروف والنهي عن  الّلَ  ِإنَّ  الّلُ  َسييَْرمَحُُهُم 
واضحة على الوالية بني املؤمنني ؛ ألهنم أيمرون ابملعروف وينهون عن املنكر فيما 
بينهم ، وبذا تكون هذه الوالية من أعظم الوالايت، وأمهها إذ أهنا هتتم بتوثيق أواصر 

العالقة بني األفراد إذ اهنا من التواصي على اخلري 

واملعىن يف اآلية أن بعضهم أولياء بعض يف احملبة واملواالة واالنتماء والنصرة مالزمني 
لطاعة هللا ورسوله على الدوام أولئك سريمحهم هللا أي يدخلهم يف رمحته ويشملهم 

إبحسانه(2(.

خامسا: أن احلسبة من عمل النيب صلى هللا عليه وسلم.

وهذا مما يعطي احلسبة أمهية ابلغة وجيعل احملتسب يشعر بشعور عظيم المتثاله 
.  فعل النيب

ُدونَُه َمْكُتواًب ِعنَدُهْم يف  ييَتَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَّيبَّ األُمِّيَّ الَِّذي جيَِ قال تعاىل:﴿الَِّذيَن 
َوُيَّرُِم  الطَّيَِّباِت  هَلُُم  َويُِلُّ  اْلُمنَكِر  َعِن  َوييَنيَْهاُهْم  اِبْلَمْعُروِف  أَيُْمُرُهم  يِل  َواإِلجنِْ التيَّْورَاِة 
ِبِه  آَمُنواْ  فَالَِّذيَن  َعَلْيِهْم  الَّيِت َكاَنْت  َواأَلْغاَلَل  ِإْصَرُهْم  َعنيُْهْم  َوَيَضُع  اخْلََبآِئَث  َعَلْيِهُم 
َوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه َواتيَّبيَُعواْ النُّوَر الَِّذَي أُنزَِل َمَعُه أُْولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن﴾(3(، فهذا بيان من 

1  سورة التوبة اآلية 71 .
2  تفسري السعدي ص344.
3  سورة األعراف اآلية 157.
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هللا جل وعال أبن الذين وعد موسى عليه السالم أن يكتب هلم الرمحة اليت وصفها 
جل ثناؤه، هم أمة حممد صلى هللا عليه وسلم؛ ألنه ال يعلم هلل رسول وصف هبذه 
الصفة غري النيب صلى هللا عليه وسلم، وهذا النيب أيمر أتباعه ابملعروف وهو اإلميان 

ابهلل ولزوم طاعته فيما أمر وهنى، وينهاهم عن املنكر وهو الشرك ابهلل (1(.

ومما يدل على ممارسته صلى هللا عليه وسلم للحسبة ، ما رواه أبو هريرة أن رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم مر على صربة طعام(2( فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بلال فقال: 
((ما هذا اي صاحب الطعام ؟ قال: أصابته السماء اي رسول هللا، قال: ((أفال جعلته 
فوق الطعام كي يراه الناس ؟ من غش فليس مين(3(، وهذا االمر من النيب صلى هللا 
عليه وسلم يظهر اجلانب املهم يف احلسبة، اذ ان منع الغش بني الناس يزرع الثقة فيما 
بينهم وهذا يعطي األمن بينهم صورة جلية فتستقر انفسهم وتصلح حياهتم االجتماعية.

سادسا: ترك احلسبة فيه تعرض لغضب هللا جل وعال ولعنته .

قال تعاىل : ﴿لُِعَن الَِّذيَن َكَفُرواْ ِمن َبيِن ِإْسرَائِيَل َعَلى ِلَساِن َداُووَد َوِعيَسى اْبِن 
َمْرمَيَ َذِلَك مبَا َعَصوا وََّكانُواْ ييَْعَتُدوَن*َكانُواْ اَل ييَتيََناَهْوَن َعن مُّنيَكٍر فيََعُلوُه لَِبْئَس َما َكانُواْ 

ييَْفيَعُلوَن﴾(4(.

فاهلل جل وعال مل يسلب منهم وصف اخلريية ، بل إنه جل وعال لعنهم واعد هلم 
عقااب من عنده سبحانه وتعاىل، ذلك ألهنم ال ينتهون عن منكر أتوه لبئس ما كانوا 
يفعلون وهذا قسم من هللا تعاىل ذكره يقول أقسم لبئس الفعل كانوا يفعلون يف تركهم 

االنتهاء عن معاصي هللا تعاىل وركوب حمارمه وقتل أنبياء هللا ورسله(5(.

1  جامع البيان عن تويل آي القرآن للقرطيب 9/ 82 .
2  الصربة الكومة اجملموعة من الطعام، صحيح مسلم 99/1.

3  رواه مسلم، كتاب اإلميان، ابب قول النيب صلى هللا تعاىل عليه وسلم من غشنا فليس منا ،حديث رقم 102 .
4  سورة املائدة اآليتني 79-78 .

5  جامع البيان عن تويل آي القرآن 6/ 320 .
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سابعا: تطبيق احلسبة سبيل لالتفاق واالعتصام.

إن تطبيق األمر ابملعروف والنهي عن املنكر سبيل إىل االعتصام حببل هللا واالجتماع 
على دين هللا تبارك وتعاىل، ونبذ الفرقة وزايدة احملبة واأللفة بني املؤمنني، قال تعاىل: 
يًعا َواَل تيََفرَُّقواْ َواذُْكُرواْ نِْعَمَة اللِّ َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم َأْعَداء فَأَلََّف  ﴿َواْعَتِصُمواْ حِبَْبِل اللِّ مجَِ
نيَْها  َن النَّاِر فَأَنَقذَُكم مِّ بينَْيَ قيُُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتم بِِنْعَمِتِه ِإْخَوااًن وَُكنُتْم َعَلَى َشَفا ُحْفَرٍة مِّ
ُ الّلُ َلُكْم آاَيتِِه َلَعلَُّكْم تيَْهَتُدوَن ﴾(1(، هذه اآلية فيها األمر ابالعتصام  َكَذِلَك ييُبينيِّ
واحلث على اجتماع الكلمة، وذلك جنبا إىل جنب مع األمر ابملعروف والنهي عن 
نُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإىَل اخلَْرْيِ  املنكر، وذلك يف اآلية اليت تليها، قال تعاىل: ﴿َوْلَتُكن مِّ

َوأَيُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َوييَنيَْهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوأُْولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن﴾(2(.
أسباب  العظيم حققت  املنهج  هذا  وطبقت   ، احلسبة  أمر  األمة  طبقت  فمىت 
االجتماع واالعتصام ، فإن تطبق احلسبة سبيل اىل االعتصام حببل هللا جل وعال 
، وقد بني هللا تبارك وتعاىل عاقبة ترك احلسبة واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر 
َواْختيََلُفواْ ِمن بيَْعِد  يف اآلية الثالثة، فقال تبارك وتعاىل: ﴿َواَل َتُكونُواْ َكالَِّذيَن تيََفرَُّقواْ 
َما َجاءُهُم اْلبيَيَِّناُت َوأُْولَِئَك هَلُْم َعَذاٌب َعِظيٌم﴾(3(. وهذه العصمة اذا حتققت صار 
اجملتمع متماسكا صلباً ال تضره الفنت، وساد بينهم االمن الذي تنشده اجملتمعات 

حيث يرتقي اجملتمع حنو العلو والطهارة.

اثمنا: يف ترك احلسبة فتح لباب الشرور واخلََبْث.
يف ترك احلسبة فتح لباب الشرور اليت هلا مفاسد وخيمة على عباد هللا عزوجل ، إذ 
أن ترك الناس دون متابعة سيكون له أثره يف ختبط الناس وحصول اخللل يف اجملتمع ، 
وابلتايل فُِقَد األمن بكافة صوره السيما األمن النفسي واالجتماعي ، وترك هذا الباب 

1  سورة آل عمران اآلية 103.

2  سورة آل عمران اآلية 104.

3  سورة آل عمران اآلية 105.
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جيعل املنكرات ظاهرة ، واملعروف غري ظاهر، وابلتايل انتشار الشر وفشوه ، واخلبث 
والشرور بيئة مناسبة للخوف والقلق النفسي واالجتماعي ، إذ أن هذه الظواهر السلبية 
ال تظهر إال يف مثل هذه األجواء اخلالية من اخلري املتمثل يف احلسبة واألمر ابملعروف 
والنهي عن املنكر ، ولألسف » أن هذا الباب أعين ابب األمر ابملعروف ، والنهى عن 
املنكر قد ضيع أكثره من أزمان متطاولة ومل يبق منه يف هذه األزمان إال رسوم قيليلة جيدا 
، وهيو ابب عيظيم به قوام األمر ومالكه ، وإذا كثر اخلبث عم العقاب الصاحل والطاحل ، 
وإذا مل أيخذوا على يد الظامل أوشك أن يعمهم هللا تعاىل بعقابه ، قال تعاىل:﴿فليحذر 
الذين خيالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم﴾(1(، فينبغي لطالب 
اآلخرة والساعي يف حتصيل رضا هللا عز وجل أن يعتىن هبذا الباب فان نفعه عظيم ال 

سيما وقد ذهب معظمه وخيلص نيته وال يهابن من ينكر عليه الرتفاع مرتبته«(2(.

اتسعا: احلسبة واجب من واجبات الدولة اليت أقرهتا الشريعة .
دينياً  واجباً  تعاىل  فقد جعله هللا   ، األفراد  على  واجباً  احلسبة  إىل كون  إضافة 
ومهمة أساسية للدولة املسلمة ، تتوقف صالحيتها لالستمرار يف قيادة األمة على 
القيام هبذا الواجب ، قال هللا تعاىل: ﴿ الَِّذيَن ِإْن َمكَّنَّاُهْم يف اأْلَْرِض أَقَاُموا الصَّاَلَة 
َوآتيَُوا الزََّكاَة َوأََمُروا اِبْلَمْعُروِف َونيََهْوا َعِن اْلُمْنَكِر َوللَِِّ َعاِقَبُة اأْلُُموِر ﴾ (3(، ولكي تتحد 
له نظاما حمدداً  املنكر فقد وضع  الدولة عن األمر ابملعروف والنهي عن  مسؤولية 
ووالية خاصة هي والية احلسبة، يقوم عليها أشخاص خيتارون هلا اختياراً دقيقاً وفق 

شروط واضحة، حىت يتم اإلشراف عليهم من قبل الدولة.

1  سورة النور : اآلية 63
2  املنهاج شرح صحيح مسلم للنووي 24/2.

3  سورة احلج اآلية رقم 41.
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املبحث األول :األمن مفهومه وأمهيته وأقسامه .

وفيه عدة مطالب

املطلب األول

مفهوم األمن لغة واصطالحااً

للتأكيد عليه، ومثرة من مثرات  اليت تسعى احلسبة  الغاايت  األمن هو غاية من 
أكثر وضوحا يف  األمر  املنشود جيعل  األمن  معرفة حقيقة  فإن  ولذلك  هبا،  القيام 
البحث والنظر، وكذلك يف التطبيق العملي للمختصني يف احلسبة واهليئات الراعية 

هلذه الوالية املهمة.

أوال: مفهوم األمن لغة:

األمن من آَمن أيمُن أمناً ؛ فهو آِمٌن ، وآمن أمناً وأماانً، اطمأن ومل خيف ، فهو 
آمن وأمن وأمني، واألمن يعين االستقرار واالطمئنان ، نقول: أمن منه أي سلم منه ، 
وأمن على ماله عند فالن أي جعله يف ضمانه ، واألمان واألمانة مبعىن واحد، فاألمن 
أَمن املوضع اآلِمن(1(، يقول هللا تعاىل:﴿َوَعَد 

َ
ضد اخلوف، واألمانة ضد اخليانة، وامل

ُ الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت لََيْسَتْخِلَفنيَُّهْم يف اأْلَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن  اللَّ
 ۚ أَْمًنا  َخْوِفِهْم  بيَْعِد  َولَييَُبدِّلَنيَُّهم مِّن  هَلُْم  اْرَتَضٰى  الَِّذي  ِدينيَُهُم  هَلُْم  َولَُيَمكَِّننَّ  قيَْبِلِهْم  ِمن 
ِلَك فَُأولَِٰئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن﴾(2( ،ومن  ييَْعُبُدوَنيِن اَل ُيْشرُِكوَن يب َشييًْئا ۚ َوَمن َكَفَر بيَْعَد ذَٰ
آايت القرآن الكرمي يظهر معىن األمن الذي ينايف اخلوف ،كما يف قوله تعاىل:﴿ َوِإْذ 

َجَعْلَنا اْلبيَْيَت َمثَابًَة لِلنَّاِس َوأَْمناً ﴾(3(.

1  لسان العرب البن منظور،1 ص163. 
2  سورة النور آية 55. 

3  سورة البقرة آية 125. 
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فاألمن هنا معناه حصول الطمأنينة والسكينة اليت تستقر هبا األحوال ، اذ بعض 
علماء اللغة أن األمن يطلق على امن املرء على كل شيء«(1(.

فاألمن لغة يطلق على ما يقابل اخلوف، وما يكون مضادا للخيانة، وهذا يتناسب 
مع املعىن الواقعي لألمن إذ أن األمن يصل به زوال للخوف وحتقق األمانة يف اجملتمع 

بني الناس.

اثنيا: األمن اصطالحا: 

املشارب  نظرا لالختالف يف   ، متنوع خمتلف  لألمن  املفهوم االصطالحي   
السياسية والتنوع يف الكتاابت العلمية واملشتغلون بقضااي األمن، لكن هي يف النهاية 
تسعى لتقرير احلياة الطيبة للناس، أيمنون فيه على أنفسهم وجمتمعاهتم، وفيما يلي 

أهم تعريفات األمن يف االصطالح: 
هو تمني سالمة الدولة ضد أخطار خارجية ، وداخلية قد تؤدي هبا إىل الوقوع 

حتت سيطرة أجنبية نتيجة ضغوط خارجية أو اهنيار داخلي (2(.

تمني الدولة من الداخل ودفع التهديد اخلارجي عنها، مبا يكفل لشعبها حياة 
مستقرة توفر له استغالل أقصى طاقاته للنهوض والتقدم واالزدهار(3(.

نتيجة اجلهد  اليت تسود اجملتمع  الطمأنينة  هو عكس اخلوف مطلقاً، أي حالة 
املبذول من أويل األمر، يف شىت املمارسات احلياتية؛ لتحقيق األهداف اإلسرتاتيجية 
والتكتيكية، ومنع األعداء من حماوالت االخرتاق لتلك األهداف، أو وسائل تنفيذها 
وأدواهتا ، والسيطرة التامة على السياسات املوضوعة، وابلتايل تكريس النجاح تلو 

النجاح ، وإحباط مؤامرات املاكرين (4(.
1  القاموس احمليط، 197/4.

2  موسوعة السياسة ، د. عبد الوهاب الكيايل وآخرون 331/1.
3  انظر: األمن القومي العريب واسرتاتيجية حتقيقه ، اللواء عديل حسن سعيد، ص: 11 .

4  انظر: مفاهيم استخبارية قرآنية ، حملمد نور الدين شحادة، مكتبة الرائد العلمية عمان ي األردن 1999م ص: 30.
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وقيل » هو جمموعة القواعد والوسائل الشرعية اليت تطبقها احلركة لتكتسب القوة، 
وحتقق لنفسها احلماية الداخلية واخلارجية من األخطار الواقعة واحملتملة ».

يف  األمن  لتعريف  خبالصة  اخلروج  ميكن  تعريفات  من  تقدم  ما  خالل  ومن 
التنظيمات  أو  الدولة  تتخذها  اليت  والتدابري  اإلجراءات  جمموع  أبنه  االصطالح: 
حلماية أفرادها من أي خطر يتهددها سواء كان داخلياً أو خارجياً مبا يكفل لشعبها 

حياة حرة كرمية هانئة ومستقرة(1(.

املطلب الثاين

أمهية األمن على النفس واجملتمع

األمن لألفراد واجملتمعات ضرورة ملحة وحاجة مهمة، وهو مقصد عظيم راعته 
الشريعة مراعاة بلغت مبلغا عظيما قال تعاىل:﴿أََوملَْ ييََرْوا َأانَّ َجَعْلَنا َحَرًما آِمًنا َوييَُتَخطَُّف 
النَّاُس ِمْن َحْوهلِِْم﴾(2(، إذ ان الشريعة جاءت وكان أول ما دعت إليه هو االميان 

والتوحيد الذي يعترب من اهم أسباب حصول االمن .

لقد جاء اإلسالم رمحة للناس كافة، وقد وعد هللا عباده ابألمن واألمان يف الدنيا 
واآلخرة ، إن هم استجابوا لنداء هللا جل وعال ، قال تعاىل: ﴿الَِّذيَن آَمُنواْ َوملَْ ييَْلِبُسواْ 
ِإميَانيَُهم ِبظُْلٍم أُْولَِئَك هَلُُم اأَلْمُن َوُهم مُّْهَتُدوَن﴾(3(، »فاألمن نعمٌة جليلٌة، وزوالُه نقمٌة 
كبريٌة. وابألمن يطمئنُّ الناُس على أنُفِسهم وأهِليهم وأعراِضهم وأمواهِلم، وهلذا فهو 

رتَكز لكل بناٍء ، واألساُس للبقاء. واألمُن فيه راحُة البال، واسِتقراُر احلال« (4(.
ُ
امل

1  لالستزادة حول مفهوم االمن، انظر: االمن العسكري يف السنة النبوية- رسالة ماجستري- اجلامعة اإلسالمية – غزة، 
لي:هناد يوسف، ص 5، 6.
2  سورة العنكبوت اآلية 67.

3  سورة األنعام اآلية 82.
.html.34405/https://www.assakina.com/khotob :4  انظر: موقع السكينة
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ولذلك فإن األمن له أمهية كبرية على النفس واجملتمع، ووتتجلى هذه األمهية من 
خالل ما يلي:

أوال: األمن واألمان من أهم أساب استقرار النفس واجملتمع:

إن حصول االستقرار للنفس واجملتمع له أساب خمتلفة جتلبه وتؤكد عليه، من أهم 
تلك االسباب :  حتقق األمن على النفس واجملتمع، ، قال تعاىل:﴿ َوِإْذ قَاَل ِإبيْرَاِهيُم 
َربِّ اْجَعْل َهَذا بيََلًدا آِمًنا َواْرُزْق َأْهَلُه ِمَن الثََّمرَاِت َمْن آَمَن ِمنيُْهم اِبللَِّ َواْلييَْوِم اآلِخِر، 
قَاَل َوَمن َكَفَر فَأَُمتُِّعُه قَِلياًل مُثَّ َأْضَطرُُّه ِإىَل َعَذاِب النَّاِر َوبِْئَس اْلَمِصرُي﴾(1(، وال يتحقق 
األمن واألمان إال بتحقيق االميان كما بينته اآلية الكرمية ، فيتبارك ما يف ايدي الناس 
؛ ولذلك دعى إبراهيم عليه السالم ربه جل وعال ان جيعل هذا البلد آمنا ، مث أعقبه 
بطلب الرزق، فاألمن سبب جللب الرزق الذي يؤكد على استقرار النفس ، ويسود 

االستقرار يف اجملتمع ، فالرزق دون أمن تزول هبجته ويذهب طعمه.

اثنيا: األمن يورث النفس واجملتمع اهلداية والرشاد.

إن أمن اجملتمعات واألفراد ال يكون إال إذا علم الناس اخلري وتبعوه ، وابتعدوا عن 
الشر وطرقه، وهذا األمر متعلق ابإلميان ابهلل تبارك وتعاىل، الذي يورث اهلداية للخلق 
، ويؤكد على احلق، ويثبت ركائز االمن على النفس البشرية ويف اجملتمع بني الناس ، 
قال تعاىل﴿ الذين آمنوا ومل يلبسوا إمياهنم بظلم أولئك هلم االمن وهم مهتدون﴾(2(، 
فاالميان الذي يمل معىن االمن الذي يورث النفس القدرة على االختيار والتمييز 
بني األمور جيعل االنسان مهتداي ساملا من االحنراف ، والوقوع يف الشرك من اعظم 

ما يظلم املرء به نفسه ويكون حاجبا له عن اخلري والطمأنينة واألمن.

1  سورة البقرة اآلية 126.
2  سورة االنعام اآلية 82.
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اثلثا: حيافظ األمن على النفس البشرية من أن هتدر سدى؛

فاحلروب تزهق األرواح اإلنسانية ، سواء كانت من األطراف املتحاربة ، أم من 
األبرايء الذين ال انقة هلم وال مجل ، خاصة الذكور ، مما يؤدي إىل زايدة نسبة اإلانث 

يف اجملتمع ، األمر الذي يؤدي إىل خلق العديد من املشاكل.

رابعا: تساعد البيئة اآلمنة على تسهيل تداول األفكار؛

 فالفكرة ال ميكن أن تنتقل وأن تتحول إىل فكرة مقنعة إال من خالل احلوار ، 
والوسائل العقلية ، أما أولئك الذي يقتلون ويذحبون لنشر أفكارهم ومبادئهم فلن 

يعود ذلك عليهم إال ابخلسران املبني (1(.

خامسا: األمن ميكن الناس من ممارسة حقوقهم يف التنقل والعمل، وممارسة 
من   ً يعيق كالَّ فاخلوف   ، عالية  وبكفاءة  ويسر،  سهولة  بكل  اإلنسانية  األنشطة 
النشاط واإلبداع والعمل ، وهو ما أكده النيب صلى هللا عليه وسلم لعدي بن حامت 
املشرق  ابملستقبل  وطمأنه   ، اإلسالم  عليه  وعرض  عليه  وفد  عنه حني  رضي هللا 
للدعوة فقال صلى هللا عليه وسلم :اَي َعِديُّ َهْل رَأَْيَت احلِْريََة؟« قيُْلُت: ملَْ أََرَها َوَقْد 
َحىتَّ  احلِْريَِة  ِمْن  تيَْرحتَُِل  الظَِّعيَنة  لَتيََرَينَّ  َحَياٌة  ِبَك  طَاَلْت  » فَِإْن  قَاَل:  َعنيَْها.  أُنِْبْئُت 

َتطُوَف اِبْلَكْعَبِة ال خَتَاُف َأَحًدا ِإال اللََّ« (2(.

سادسا: األمن جيعل يف النفس واجملتمع سعادة وهدوءاً .

النفس  البشرية وكذلك اجملتمع، فمىت استقر أمن  إن األمن حالة مهمة للنفس 
البشرية واجملتمع حتققت السعادة ، وصار وجودها يف احلياة حقيقيا ، فاملعافاة من 
االخطار املتنوعة كاخلوف والقلق واالضطراب واخليانة ينشر السعادة واهلدوء ، وهذه 

./http://mawdoo3.com :»1  انظر مقال أمهية االمن على موقع »موضوع
2  أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب املناقب، ابب:عالمات النبوة يف اإلسالم 1316/3حديث رقم 3400.
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الطمأنينة ال تتحق اإل ابالمن الذي يورثه اإلميان ابهلل جل وعال، ومن صور هذا 
االميان مثال : ذكر هللا جل وعال، قال تعاىل: ﴿ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ قيُُلوبيُُهْم ِبذِْكِر 
اْلُقُلوُب﴾(1(، » ذلك ألنه يف القلب شعث ال ييَُلمُّه إال  اللَِّ َأاَل ِبذِْكِر اللَِّ َتْطَمِئنُّ 
اإلقبال على هللا تعاىل، وفيه وحشة ال يزيلها إال األُنس به يف خلوته ، وفيه حزن 
ال يُذهبه إال السرور مبعرفته وصدق معاملته، وفيه قلق ال ُيسكنه إال االجتماع عليه 
والفرار منه إليه، وفيه نريان حسرات ال يُطفئها إال الرضا أبمره وهنيه وقضائه ومعانقة 
الصرب على ذلك إىل وقت لقائه، وفيه طلب شديد ال يقف دون أن يكون وحده 
مطلوبه، وفيه فاقة ال يسدها إال حمبته واإلانبة إليه ودوام ذكره وصدق اإلخالص له، 

ولو أعطي الدنيا وما فيهامل ُتسد تلك الفاقة منه أبًدا«(2(.

سابعا: استقرار األمن أيمن به اجملتمع واألفراد على عباداهتم ودايانهتم.

إن أداء العبادة يتاج إىل أجواء صافية ال تشويش فيها وال قلق، قال تعاىل:﴿
َوِإْذ َجَعْلَنا اْلبيَْيَت َمثَابًَة لِّلنَّاِس َوأَْمنًا﴾(3(، فالعبادة بكافة صورها ال تؤدى إال يف حال 

الطمانينة واالمن.

فالصالة مثال، قال هللا عنها:﴿َحاِفظُواْ َعَلى الصََّلَواِت والصَّاَلِة اْلُوْسَطى َوُقوُمواْ للِّ 
قَانِِتنَي * فَإْن ِخْفُتْم َفرَِجااًل أَْو رُْكَبااًن فَِإَذا أَِمنُتْم فَاذُْكُرواْ الّلَ َكَما َعلََّمُكم مَّا ملَْ َتُكونُواْ 
فيَْلتيَُقْم طَآئَِفٌة  الصَّاَلَة  هَلُُم  فَأََقْمَت  ِفيِهْم  تيَْعَلُموَن﴾(4(، وقال جل وعييال:﴿َوِإَذا ُكنَت 
نيُْهم مََّعَك َوْلَيْأُخُذواْ َأْسِلَحتيَُهْم فَِإَذا َسَجُدواْ فيَْلَيُكونُواْ ِمن َوَرآِئُكْم َوْلَتْأِت طَآئَِفٌة ُأْخَرى  مِّ
ملَْ ُيَصلُّواْ فيَْلُيَصلُّواْ َمَعَك َوْلَيْأُخُذواْ ِحْذَرُهْم َوَأْسِلَحتيَُهْم َودَّ الَِّذيَن َكَفُرواْ َلْو تيَْغُفُلوَن َعْن 
َأْسِلَحِتُكْم َوأَْمِتَعِتُكْم فيََيِميُلوَن َعَلْيُكم مَّييَْلًة َواِحَدًة َواَل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإن َكاَن ِبُكْم أًَذى 

1  سورة الرعد اآلية 29.
2  مدارج السالكني البن القيم، ص 743.

3  سورة البقرة اآلية 125.
4  البقرة: 239-238.
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َأْسِلَحَتُكْم َوُخييُذواْ ِحْذرَُكْم ِإنَّ الّلَ َأَعدَّ لِْلَكاِفرِيَن  مِّن مََّطٍر أَْو ُكنُتم مَّْرَضى َأن َتَضُعواْ 
فَييِإَذا  َوقيُييُعييوًدا َوَعَلى ُجُنوِبُكْم  ِقَياًما  الّلَ  فَيياذُْكييُرواْ  الييصَّيياَلَة  َقَضييُْتُم  فَييِإَذا  َعييَذااًب مُِّهيًنا * 

اْطَمْأنَنُتْم فَأَِقيُمواْ الصَّاَلَة ِإنَّ الصَّاَلَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِننَي ِكَتااًب مَّْوُقواًت﴾(1(.

أن  الثورات والفنت ، جيد  أو  فيها احلروب،  اليت جرت  الدول  ومن تمل حال 
الناس يف تلك البالد املنكوبة احملرومة من األمن ال يستطيعون ممارسة عبادهتم بصورة 
صحيحة سليمة ، وأفضل شاهد على هذا واقعنا املعاصر الذي يكي هذه احلالة.

اثمنا: األمن منة من هللا على عباده. 

من النعم اليت بينها هللا جل وعال وامنت هبا على عباده نعمة األمن ،ففي تمني 
ُْم َحَرًما آِمًنا جُيْىَب ِإلَْيِه  املكان اآلمن الذي تيت إليه الثمرات قال تعاىل: ﴿أََوملَْ مُنَكِّن هلَّ
مَثَرَاُت ُكلِّ َشْيٍء﴾(2(، وقال سبحانه مبياان أن الناس يتخطفون من حول البلد احلرام 
اآلمن فهو نعمة عظيمة جيب ان تتذكرها اجملتمعات واالنفس فقال جل وعال: ﴿
أََوملَْ ييََرْوا َأانَّ َجَعْلَنا َحَرًما آِمًنا َوييَُتَخطَُّف النَّاُس ِمْن َحْوهلِِْم أَفَِباْلَباِطِل ييُْؤِمُنوَن َوبِِنْعَمِة 
اللَِّ َيْكُفُروَن﴾(3(، وامنت هللا هبذه النعمة على أصحاب نبيه صلى هللا عليه وسلم، 
النَّاُس  ييََتَخطََّفُكُم  َأن  خَتَاُفوَن  اأَلْرِض  مُّْسَتْضَعُفوَن يف  قَِليٌل  أَنُتْم  ِإْذ  فقال:﴿َواذُْكُرواْ 

َن الطَّيَِّباِت َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن﴾(4(. َفآَواُكْم َوأَيَّدَُكم بَِنْصرِِه َوَرَزَقُكم مِّ

اتسعا: األمن سبب من أسباب انتشار الفضائل يف اجملتمع.

الناس يف اجملتمع يعيشون فيه كوحدة واحدة ، ويف حال اختل األمن ضاعت القيم 
ومل يرع الناس حقوقهم واآلداب اليت ينبغي أن يتعايشوا فيها فيما بينهم ، فقد حرمت 

1  سورة النساء: النساء: 103-102.
2  سورة القصص اآلية 57.

3  سورة العنكبوت اآلية رقم 67.
4  سورة االنفال اآلية 26.
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الشريعة اإلسالمية قتل النفس املعصومة ، وسرقة املال وأكله ابلباطل ، وهني النيب 
صلى هللا عليه وسلم عن ترويع املسلم ، وغريها من األمور اليت خيتل بسببها االمن ، 
وخري شاهد على هذا قول النيب صلى هللا عليه وسلم:«َواللَِّ اَل ييُْؤِمُن ، َواللَِّ اَل ييُْؤِمُن، 
؟ قَاَل: »الَِّذي اَل أَيَْمُن َجارُُه بيََوائَقه» (1(،  َواللَِّ اَل ييُْؤِمُن«. ِقيَل : َوَمْن اَي َرُسوَل اللَِّ

وغري ذلك من النصوص اليت تدل على أمهية التعايش السلمي يف اجملتمع.

املطلب الثالث

أقسام األمن وتعريف كل قسم

مجيعاً، كاألمن  الناس  يتاجها  األقسام  وهذه  متعددة  متنوعة  أقسام  له  األمن 
النفسي واالجتماعي، والفكري، واالقتصادي، وغريها ، وما أان بصدد بيانه هاهنا 
هو تعريف األمن النفسي ، واألمن االجتماعي ؛ ولكن قبل ذلك جيدر بنا التعرف 

على أقسام األمن اليت يتاجها األفراد واجملتمعات .

أوال : أقسام األمن:

األمن الفكري والعقائدي.	 
األمن الشرعي والديين.	 
األمن السياسي والعسكري.	 
األمن الصحي والغذائي.	 
األمن االقتصادي.	 
األمن النفسي.	 
األمن االجتماعي.	 

1  متفق عليه.
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اثنيا تعريف األقسام املطلوبة يف هذه الورقة اصطالحا :
األمن النفسي: 

من  خطراً  ثناايها  يف  حتمل  الزمة  تعرضها  عند  وطمأنينتها  النفس  هو سكون 
االخطار ، كذلك شعور الفرد ابحلماية من التعرض لألخطار االقتصادية واالجتماعية 

والعسكرية احمليطة به (1(. 
فاألمن النفسي أن يكون اإلنسان مطمئن النفس مستقر الضمري ، ينظر إىل أموره 
كلها نظرة إجيابة أمره فيها كله خري شاكراً يف السراء صابراً يف الضراء وهذا ال يتحقق 
إال ابإلميان والعمل الصاحل ،قال تعاىل :﴿َمْن َعِمَل َصاحِلاً مِّن ذََكٍر أَْو أُنَثى َوُهَو 
ُمْؤِمٌن فيََلُنْحِيييَنَُّه َحَياًة طَيَِّبًة َولََنْجزِييَنيَُّهْم َأْجَرُهم أبَِْحَسِن َما َكانُواْ ييَْعَمُلوَن﴾(2(، والقلق 
النفسي هو عكس األمن النفسي الذي ينتج عن بعد االنسان عما تستقر به النفس 
وتطمئن ؛ فمثال اإلعراض عن طاعة هللا سبب القلق والضيق ، قال تعاىل:﴿َوَمْن 

َأْعَرَض َعن ِذْكرِي فَِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضنكاً َوحَنُْشرُُه ييَْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمى﴾(3(.
واألمن النفسي هو الطمأنينة النفسية أو االنفعالية ،وهو األمن الشخصي ، أو 
أمن كل فرد على حدة ، وهو حالة يكون فيها اإلشباع للحاجات مضموانً ، وغري 
معرض للخطر ، وهو حمرك للفرد لتحقيق أمنه لدرء اخلطر الذي يهدد أمنه ، ويرتبط 

االمن النفسي بغريزة احملافظة على البقاء(4(.
األمن االجتماعي:

هناك من ينطلق يف تعريفه لألمن االجتماعي من جانب نفسي ، فريى أبن األمن 
االجتماعي هو عبارة عن شعور أو حالة طبيعية تسود أفراد اجملتمع . فهو:«إحساس 
قيم  مع  تتعارض  اليت  االجتماعية  الظواهر  النعدام  واالستقرار؛  ابلطمأنينة  الدولة 
اجملتمع األصيلة ومبادئه العليا«(5(، ومن ذلك أيضاً أن األمن االجتماعي هو عبارة 

1  دراسات يف التأصيل اإلسالمي لعلم النفس، صاحل الصنيع، ص70.
2  سورة النحل اآلية رقم 67.
3  سورة طه، اآلية رقم124.

4  األمن النفسي دعامة أساسية لألمن القومي العريب، حامد زهران، ص 296.
5  األمن الوطين تصور شامل، فهد بن حممد الشقحاء، ص62
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عن: » حالة تنطلق من الشعور ابالنتماء ، وتستند إىل االستقرار ، وتستمد مقوماهتا 
من النظام مبعىن أن تلك احلالة تفرتض وجود بناء تنظيمي ، أو تنظيم مجاعي اتفاقي 
يشعر األفراد ابالنتماء إليه ، ويتسم ابلثبات واالستقرار والدوام ، ويدد مواقع أعضاء 
التنظيم ، وحقوقهم ، وواجباهتم مبا يساعد على توقيع سلوكيات أعضاء التنظيم يف 

احلاالت التفاعلية«(1(.
ومنهم  االجتماعي  لألمن  تعريفه  يف  التكاملية  النظرة  انتهج  من  الباحثني  ومن 
العام يشمل كل  االجتماعي مبفهومه  يرى أبن »األمن  الذي   ، العوجي  مصطفى 
االكتفاء  يشمل  ما  أول  يشمل  فهو  املعاصر،  اإلنسان  هتم  اليت  احلياتية  النواحي 
املعيشي واالقتصادي ، واالستقرار احليايت للمواطن ، كما يتناول األمن االجتماعي 
ابإلضافة إىل ما سبق تمني اخلدمات األساسية لإلنسان فال يشعر ابلعوز واحلاجة ، 
ويشمل اخلدمات املدرسية والثقافية والرعاية اإلنسانية والتأمينات االجتماعية واملادية 
يف حال البطالة والتوقف عن العمل ، كما يهدف إىل تمني الرفاهية الشخصية ، 

وابلتايل إىل تمني الوقاية من اإلجرام واإلحنراف«(2(.
كما يرى آخرون أبن األمن االجتماعي هو« حاجة أساسية تطمح إليها األفئدة، 
تضع  مبا  وترصدها   ، ومؤسساهتا  الدولة أبجهزهتا  تنشدها  حيوية  وطنية  ومصلحة 
منظمات  لتحقيقها  تعمل  سامية  غاية  وهو   ، الشاملة  للتنمية  وبرامج  من خطط 
اجملتمع املدين ؛ كاجلمعيات اخلريية التعليمية واالجتماعية ، كما أنه ميدان خصب 
للدراسات االجتماعة املتخصصة ، فالكل يتطلع إىل اجملتمع اآلمن من اآلفات اليت 
هتدد بنيانه ابلتصدع وكيانه ابألخطار ؛ كاجلهل ، والفقر ، واملرض ، واملخدرات ، 

واجلرائم ، واالحنراف السلوكي«(3((4(.

1  العنف: أسبابه وخلفياته النفسية واالجتماعية أمحد املرااييت، ص11. 
2  األمن االجتماعي مصطفى العوجي، ص71.

3  جريدة اجلزيرة، عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، العدد 12944، 2008/3/7م، 29، صفر،1429هي،   
http://search.al-jazirah.com.sa/2008jaz/mar/7/is1.htm
4  ملزيد من املعلومات انظر: األمن االجتماعي ،مفهومه ، تصيله الشرعي، وصلته ابملقاصد الشرعية د.رشاد الكيالين، 

املؤمتر الدويل األمن االجتماعي يف التصور اإلسالمي 13-14/ شعبان/ 1433هي املوافق 2012/7/4-3.



211 الحسبة ودورها في تحقيق األمن النفسي واالجتماعي 

املبحث الثاين: دور احلسبة يف حفظ األمن .

املطلب األول

دور احلسبة يف حفظ األمن النفسي

إن لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر دور مهم يف حفظ النفس البشرية ، وذلك 
قبل حصوله،  الشر  مينع  فاحملتسب   ، النفس  اليت تطمئن هبا هذه  اجلوانب  مبراعاة 
ويقي النفس البشرية من أن يقع عليها أي ضرر ، فاحلسبة واألمر ابملعروف والنهي 
تيمية  بن  اإلسالم  قال شيخ  عنها،  ُيستغىن  اليت ال  اإلسالم  املنكر من ركائز  عن 
رمحه هللا:« وكل بين آدم ال تتم مصلحتهم ال يف الدنيا وال يف اآلخرة إال ابالجتماع 
والتعاون والتناصر ، فالتعاون على جلب منافعهم ، والتناصر لدفع مضارهم ؛ وهلذا 
يُقال: اإلنسان مدين ابلطبع، فإذا اجتمعوا فالبد هلم من أمور يفعلوهنا جيتلبون هبا 
املصلحة ، وأمور جيتنبوهنا ملا فيها من املفسدة ويكونون مطيعني لآلمر بتلك املقاصد 

، والناهي عن تلك املفاسد«(1(.

لذا فإن من أهم ما يراعيه احملتسب يف عمله الشريف هو مقاصد الشريعة اليت 
بتحققها يتحقق للنفس الطمأنينة ، وحتصل على األمن النفسي املنشود ، وهذا هو 
اجلانب العملي اذ أنه يمي الضرورايت اليت حتتاجها األنفس للحفاظ على أمنها ، 
» ومقصود الشرع من اخللق مخسة ، وهو أن يفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم 
ونسلهم وماهلم ، فكل ما يتضمن حفظ هذه األصول مصلحة ، وكل ما يفوت هذه 
األصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة »(2( . ويظهر دور احلسبة يف احملافظة على 

األمن النفسي من خالل ما يلي:

1  احلسبة، لشيخ اإلسالم بن تيمية، ص 9 .
2  املستصفى، لإلمام الغزايل، 417/1 .
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أوال: دور احلسبة يف احملافظة على دين واعتقادات النفس البشرية :

احملافظة على الدين ، يقصد به احملافظة على دين اإلسالم الصحيح ، والعقيدة 
اإلسالمية الصافية من الشر، واحملافظة على العبادات من البدع ، ومحاية العقول من 
الشهوات والشبهات واألفكار املضلة ، وهذا املقصد إذا حتقق للنفس البشرية حصل 
معه اطمئنان وأمن نفسي قال تعاىل: ﴿الَِّذيَن آَمُنواْ َوملَْ ييَْلِبُسواْ ِإميَانيَُهم ِبظُْلٍم أُْولَِئَك 
النفسي والطمأنينة  َوُهم مُّْهَتُدوَن﴾(1( ، واألمن هاهنا يدخل فيه األمن  اأَلْمُن  هَلُُم 
العامة للنفس ؛ وذلك بطرد ما يشوش على عقيدة املسلم ، ويكون ذلك ابلدعوة 
إليه ، وتعليم الناس ما ينفعهم، وكذلك اجلهاد من أجله ، يف كل اجلوانب ( العقدية 
، والتعبدية ، واألخالقية( ، وقد بني الشاطيب املقصود حبفظ الدين فقال :«حفظ 
الدين حاصله يف ثالثة معاٍن هي : اإلسالم، واإلميان، واإلحسان ، ومكمله ثالثة 
إفساده ،  إليه ابلرتغيب والرتهيب ، وجهاد من عانده ورام  الدعاء  أشياء وهي : 

وتاليف النقصان الطارئ يف أصله« (2(.

اثنيا: دور احلسبة يف حتقيق العيش بسالم وبكرامة للنفس البشرية.

وهذا الدور يكون واضحا جلياً يف حرص احملتسب على صيانة النفس البشرية 
البشرية إذا أمنت من وقوع  التلف واحملافظة على وجودها وكرامتها ، فالنفس  من 
الشر عليها يف ذاهتا اطمأنت وسكنت وأمنت ؛ ولذلك احملتسب ينظر يف عدد من 
القضااي اليت هتم النفس البشرية ، وتؤكد بقاء اجلنس البشري ، واحلال كذلك يستطيع 
اإلنسان العيش بسالم وهدوء ، وجاءت احملافظة على النفس ابلعديد من الصور من 

أمهها على سبيل املثال ال احلصر : 

متابعة أحكام الزواج ، ومراقبة اخللوات.
1  سورة األنعام اآلية 82.

2  املوافقات، لإلمام الشاطيب،409/4 .
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وجوب أكل احملرمات عند الضرورة ، بقدر ما يدفع الضرر واهلالك عن النفس.

الرتغيب إبحياء النفس ، مبنع اجلرمية قبل وقوعها ، وتشريع القصاص واألخذ على 
يد املعتدين على األنفس.

احملافظة على الصحة العامة، ووقاية النفس من األمراض.(1(.

اثلثا: دور احلسبة يف صيانة العقل البشري من التلف.

وهذا اجلانب أيضا مما يبعث الطمانينة يف النفس البشرية فيورثها األمن يف الدين 
من حيث صيانته وتقويته يف النفوس والدعوة إليه ، وحماربة ما خيل به ، والذي جيعل 

النفس أكثر أماانً واستقراراً ، يكون ذلك مبنع صور تتعلق هبذا اجلانب ، ومنها:

به  متيز  ما  فالعقل هو   ، املستقيم  النري  الفكر  وتعزيز  العقل  أمهية  على  التأكيد 
اإلنسان الذي يعطيه حسن التصرف ، والتعامل مع األمور املختلفة ، فالعقل مناط 
التكليف ، والعقل والشرع ال خيتلفان بل يتفقان ، فالعقل وسيلة لفهم النصوص 
الشرعية وليس أداة للحكم عليها ،« والصحيح أن التفضيل إمنا كان ابلعقل الذي 
هو عمدة التكاليف ، وبه يُعرف هللا ، ويُفهم كالمه، ويُوصل إىل نعيمه ، وتصديق 
رسله ؛ إال أنه ملا مل ينهض بكل املراد من العبد بُعث الرسل ، وأنزلت الكتب فمثال 
الشرع : الشمس ، ومثال العقل : العني ؛ فإذا فتحت وكانت سليمة رأت الشمس 

وأدركت تفاصيل األشياء«(2(.

املسكرات واملخدرات اليت تتلف العقل مث النفس، فيكون متعاطي هذه األمور 
اكثر اضطراابً وقلقاً، ويف حال االحتساب واملنع تقل هذه الظواهر بني الناس ويسود 

العقل واحلكمة.

1  انظر:جمموع الفتاوى 270/25 .
2  انظراجلامع ألحكام القرآن 294/10.
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الفكر  على  يؤثر  مما  بينهم  فيما  الناس  يتناقلها  اليت  واملنشورات  الكتب  مراقبة 
واالعتقاد، كمحاربة الشبهات املتعلقة ابلتكفري والغلو واالحلاد.

رابعا: دور احلسبة يف احملافظة على أعراض الناس.

من  األعراض  ، محاية  واطمئناهنا  أمنها  البشرية  لألنفس  اليت حتفظ  األمور  من 
التلف والضياع ، وذلك مبنع أسباب الوقوع فيها ومراقبة تصرفات الناس واعتداءاهتم 
على األعراض حبيث تسود العفة والطهارة ، وهذا جيعل النفس تطمئن وتستقر ؛ 
ولذا« فإن عادة العقالء بذل نفوسهم وأمواهلم دون أعراضهم ، وما ُفِدي ابلضرورة 
فهو ابلضرورة أوىل ، وقد شرع ابجلناية عليه ابلقذف احلد ، وهو أحق ابحلفظ من 
غريه ، فإن اإلنسان قد يتجاوز عن من جىن على نفسه ، أو ماله ، وال يكاد أحد 

يتجاوز عمن جىن على عرضه ، وهلذا يقول قائلهم :

يهون علينا أن تصاب جسومنا   وتسلم أعراض لنا وعقول«(1(.

جاءت الشريعة حبفظ ضرورة العرض من عدة جوانب، منها:

شرع ما يكفل استمرار النسل، كالنكاح، والتعدد ، وحرم السفاح والزان وما يقرب 
منه من مقدمات وأسباب.

عند  الزواج  وجوب  على  العلماء  اتفق  قد   : فيه  والرتغيب  الزواج  على  احلث 
اخلوف من الوقوع يف احلرام،« فالنكاح صلة بني الزوجني يتضمن عشرة ومودة ورمحة 

وسكنيًا«(2(.

وقد جاءت أنظمة هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر لتنظيم جوانب احملافظة 
املتهمني  اهليئة يف مرحلة استجواب  العرض، ومن ذلك ما أضيف إىل مهام  على 

1  إرشاد الفحول، للشوكاين، ص 366 .
2  جمموع الفتاوى 428/15.
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خارج اهليئة حيث ُشرط حضور مندوب من اهليئة مع احملقق يف اجلرائم اليت ليست 
من اختيصاص اهليئة ، ويكون اليمتهم فيها امرأة ليس هلا حمرم وليست سجينة ، أو 

موقوفة ؛ وذلك ملنع اخللوة احملرمة ودفع الريبة والشبهة (1( .

واستمرارًا للمحافظة على العرض أوصت الالئحة التنفيذية إبصدار أحكام خاصة 
ابلنساء والفتيات ومن هو حباجة إىل رعاية ؛ كاألحداث حبيث يتم التعامل معهم 
عند االهتام مبا يفظ هلم كرامتهم وعفتهم وحياءهم دون التأثري يف جمرى العدالة يف 

إدانة املتهم أو براءته(2( .

ومن ذلك ما أييت :

1- يف مادة رقم ( 49 ( ال جيوز التحقيق مع النساء إال حبضور حمرم ، أو من يقوم 
مقامه .

2- يف مادة ( 50 ( ال جيوز احتجاز النساء يف مراكز اهليئة إال وقت إجراء التحقيق 
أما ما عدا ذلك فيتم ترحيلهن يومييًا إىل دور التوقيف املخصصة هلن .

3- يف مادة (50( يف القضااي األخالقية ، وقضااي التهم املعاقب عليها ابحلبس مدة 
أقصاها ثالثة أايم ال جيوز تنفيذ العقوبة إال يف السجون املخصصة للنساء(3(.

خامسا: دور احلسبة يف احملافظة على املال.

 ، عند هللا  من  رزق  وهو  وراحة،  بسعادة  العيش  استمرار  مهم يف  املال سبب 
العباد الستكمال أمور حياهتم ومعاشهم ، ولذلك فإن حفظه سبب  يصل عليه 
مهم لالستقرار والطمأنينة ،« فإذا استقرينا أدلة الشريعة من القرآن الكرمي والسنة 

1  انظر: االختصاصات اجلنائية هليئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف ظل األنظمة السعودية ص 43 .
2  االختصاصات اجلنائية هليئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف ظل األنظمة السعودية ص 48 .

3  لالستزادة ينظر: جهود هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف حفظ الضرورات اخلمس د.عبدالعزيز بن عبدهللا بن 
علي النملة، ضمن أحباث ندوة احلسبة وعناية اململكة العربية السعودية هبا، ص 38.
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الدالة على العناية مبال األمة وثروهتا واملشرية إىل أن به قوام أعماهلا وقضاء نوائبها جند 
من ذلك أدلة كثرية تفيدان كثرهتا يقينيًا أبن للمال يف نظر الشريعة حظيًا ال ُيستهان 

به«(1(.

امنها ،  النفس وبقاء  الضياع والتلف جانب مهم يف استقرار  املال من  فحفظ 
التلف بل يلحق به حفظه  أو  السرقة  ولذلك ليس االمر مقتصرا على محايته من 
بتنميته وزايدة بركته ابملعامالت الصحيحة املباحة ، ودور احلسبة يف احملافظة على 

املال متنوعة ومنها:

بيان طرق الكسب الشرعية .	 
بيان وجوه اإلنفاق الشرعية .	 
بيان أحكام الزكاة .	 
حترمي وجوه الكسب اليت فيها ضرر .	 
شرع العقوبة على اجلناية على املال 	 
حترمي إتالف املال 	 
حترمي اإلسراف والتبذير يف إنفاق املال .	 
 حترمي االعتداء على األموال العامة(2(.	 

مبينة  املنكر  عن  والنهي  ابملعروف  األمر  هليئة  التنفيذية  الالئحة  »وقد صدرت 
كيفية التعامل مع املضبوطات املالية حفظيًا على املال من خالل الضوابط التالية :

1  مقاصد الشريعة اإلسالمية، البن عاشور ص 167 .
2  يُنظر : احلسبة والنيابة العامة ص 84، وانظر أيضا: جهود هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف حفظ الضرورات 
اخلمس د.عبدالعزيز بن عبدهللا بن علي النملة، ضمن أحباث ندوة احلسبة وعناية اململكة العربية السعودية هبا، ص 

.44-43
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اليت يتضح أن ال عالقة هلا ابملنكر موضوع  املضبوطات  1- يف مادة رقم (30( 
القضية ُتسلم فورًا ملن وجدت لديه ، أو ملن له احلق يف حيازهتا ما مل تكن ممنوعة .

2- مادة رقم (31( إذا كانت املضبوطات من النقود أو اجلواهر ، أو األشياء الثمينة 
فيجب إيداعها على ذمة الفصل يف القضية .

مادة رقم (32( توضع املضبوطات من غري النقود يف أحراز تتناسب مع حجمها 
وطبيعتها ويُثبت على احلرز من اخلارج البياانت احملددة ملا بداخله .

مادة رقم (34( إذا تبني أن املضبوطات معرضة للتلف أو أن نفقات صيانتها ابهظة 
، وال تتناسب مع قيمتها تُباع بعد موافقة مالكها ، ويُودع مثنها لدى اجلهة اليت 

تولت التحقيق على ذمة الفصل يف القضية(1(.

ملحق ابلتطوير والتحديث لنظام اهليئة 1437هيييي

التحديث املستمر لنظام هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر مبا يعود ابملصلحة 
العامة على نظامها، وتطويره، والعناية بتطبيق اللوائح النظامية والتعليمات اإلدارية 
االطالع على نسخة  بعد  الوزراء  قرر جملس  فقد  أكمل وجه،  الذكر على  اآلنفة 
 /  3  / واتريخ 10   )  3  /  9) رقم  الشورى  جملس  قرار  على  املشتملة  املعاملة 
1437 هي، والتقرير السنوي للرائسة العامة هليئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر 

للعام املايل (1435 / 1436 هي(

وبعد االطالع على تنظيم الرائسة العامة هليئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر 
1434 هي .وبعد   /  3  / الوزراء رقم ( 73 ( واتريخ 16  بقرار جملس  الصادر   ،
االطالع على الفقرة ( 2 ( من املادة ( 24 ( من نظام جملس الوزراء ، الصادر ابألمر 

امللكي رقم ( أ / 13 ( واتريخ 3 / 3 / 1414 هي .
1  املرجع السابق ص 44.
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وبعد االطالع على نظام اإلجراءات اجلزائية ، الصادر ابملرسوم امللكي رقم ( م 
/2 ( واتريخ 22 / 1 / 1435 هي ، والئحته التنفيذية .

وبعد االطالع على مشروع تنظيم الرائسة العامة هليئة األمر ابملعروف والنهي عن 
املنكر املعد يف هيئة اخلرباء.

وبعد االطالع على توصية اللجنة العامة جمللس الوزراء رقم ( 1833 ( واتريخ 
4 / 7 / 1437 هي.

يقرر ما يلي :

املنكر .  العامة هليئة األمر ابملعروف والنهي عن  الرائسة  املوافقة على تنظيم  أوالاً: 
ابلصيغة املرفقة.

اثنيااً: على وزارة املالية دعم الرائسة العامة هليئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر 
ابالعتمادات الالزمة للقيام ابملهمات اليت تقوم هبا على أكمل وجه .

اثلثا:تنظيم الرائسة العامة هليئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر حسب املواد اآلتية:

املادة األوىل: الرائسة العامة هليئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر جهاز مستقل 
، ترتبط تنظيمياً برئيس جملس الوزراء، ويشار إليها يف هذا التنظيم ب ي ( اهليئة ( ، 

وتتبعها مجيع اهليئات الفرعية لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر.

املادة الثانية :يكون الرئيس العام للهيئة مبرتبة وزير يعني أبمر ملكي ، ويلحق 
ابهليئة العدد الكايف من املوظفني واألعضاء.

املادة الثالثة :تكون يف كل منطقة هيئة فرعية لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر ، 
يصدر بتشكيلها قرار من الرئيس العام للهيئة ، ويلحق هبا العدد الكايف من املوظفني 
واألعضاء وتنشأ مراكز للهيئات الفرعية حبسب احلاجة يف املدن واحملافظات واملراكز.
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شئوهنا  وتصريف  إدارهتا  عن  املسؤول  هو  للهيئة  العام  :الرئيس  الرابعة  املادة 
من  للوزير  ما  وله   ، التنظيم  هذا  ألحكام  وفقاً  وذلك   ، الفرعية  للهيئات  واملرجع 

صالحيات يف وزارته.

املادة اخلامسة :مع عدم اإلخالل مبا يقضي به نظام اخلدمة املدنية ، جيب أن 
يتوافر فيمن يباشر املهمات املنصوص عليها يف هذا التنظيم من أعضاء اهليئة ما أييت:

1- أن يكون من ذوي املؤهالت العلمية، اليت حتددها الالئحة التنفيذية هلذا التنظيم.

2- أن يكون مؤهاًل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر.

3- أن يكون حسن السرية والسلوك املشهود هلم حبسن السمعة.

4- أال يكون قد سبق أن صدر يف حقه حكم حبد شرعي أو ابلسجن ملدة تزيد 
على سنة أو أدين يف جرمية خملة ابلشرف أو األمانة.

املادة السادسة :ختتص اهليئة وفقاً هلذا التنظيم ابلقيام بواجب األمر ابملعروف 
والنهي عن املنكر والدعوة إليه ابلرفق واللني ، مقتدية يف ذلك بسرية الرسول صلى هللا 
عليه وسلم وخلفائه الراشدين من بعده مع استهداف املقاصد الشرعية ، واإلسهام 

مع اجلهات املختصة يف مكافحة املخدرات وبيان أضرارها على األسرة واجملتمع.

املادة السابعة :تباشر اهليئة ومنسوبوها االختصاص املنصوص عليه يف املادة ( 
السادسة ( من هذا التنظيم وفقاً للضوابط اآلتية :

أثناء مزاولتها  البالغات يف شأن ما يظهر هلا من خمالفات  1- تتوىل اهليئة تقدمي 
الختصاصها املنصوص عليه يف املادة (السادسة ( من هذا التنظيم مبذكرات إبالغ 
رمسية إىل الشرطة أو اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات / حبسب االختصاص / ومها 
وحدمها اجلهتان املختصتان / مبوجب األحكام املقررة نظاماً / بميع اإلجراءات 
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الالحقة لتلك البالغات مبا يف ذلك إجراءات الضبط اجلنائي واإلداري والتحفظ 
واملتابعة واملطاردة وااليقاف واالستجواب والتثبت من اهلوية والتحقيق والقبض يف 

أي بالغ ذي صلة ابختصاص اهليئة.

2- يباشر أعضاء اهليئة االختصاص املنصوص عليه يف املادة ( السادسة ( من هذا 
التنظيم يف األسواق والشوارع واألماكن العامة ، وذلك خالل ساعات عملهم 
الرمسي املرتبة واجملدولة بشكل رمسي من قبل إدارة كل مركز. وليس لرؤساء املراكز 
طلب  أو  مطاردهتم  أو  عليهم  التحفظ  أو  األشخاص  إيقاف  اهليئة  أعضاء  أو 
الشرطة  اختصاص  من  تعد  واليت  متابعتهم  أو  هوايهتم  من  التثبت  أو  واثئقهم 

واإلدارة العامة ملكافحة املخدرات وفقاً للفقرة ( واحد ( من هذه املادة.

3- تباشر اهليئة االختصاص املنصوص عليه يف املادة ( السادسة ( من هذا التنظيم 
من خالل أعضائها الرمسيني شاغلي وظائفها املعتمدة يف ميزانيتها.

4- على عضو اهليئة إبراز بطاقة التعريف الرمسية اخلاصة به بشكل ظاهر تتضمن 
امسه ووظيفته واملركز الذي يتبعه وساعات عمله الرمسي.

املادة الثامنة :يكون للهيئة جلنة استشارية ي مكونة من مخسة أعضاء ي تتوىل تقدمي 
االستشارات والتوصيات للرئيس العام للهيئة فيما يتعلق مبباشرة اهليئة الختصاصها 
، وما قد يطرأ من خمالفات وجتاوزات هبذا الشأن واقرتاح حماسبة املخالفني ، وذلك 
وفق ما حتدده الالئحة التنفيذية هلذا التنظيم ، ويسمي رئيس جملس الوزراء أعضاء 

هذه اللجنة.

املادة التاسعة:على اجلهات العامة واخلاصة أن تتعاون مع اهليئة مبا يقق ما ورد 
يف هذا التنظيم.

املادة العاشرة:يصدر رئيس جملس الوزراء الالئحة التنفيذية هلذا التنظيم .
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األمر  هليئة  العامة  الرائسة  تنظيم  حمل  التنظيم  هذا  عشرة:يل  احلادية  املادة 
ابملعروف والنهي عن املنكر، الصادر بقرار جملس الوزراء رقم ( 73 ( واتريخ 16 / 

3 / 1434هي ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام. (1(.

ملحق بنظام اإلجراءات اجلزائية 1437هيييي

أحكام عامة
اجلزء األول

الشريعة  أحكام  أمامها  املعروضة  القضااي  على  احملاكم  :تطبق  األوىل  املادة 
اإلسالمية، وفقاً ملا دلَّ عليه الكتاب والسّنة، وما يصدره ويل األمر من أنظمة ال 

تتعارض مع الكتاب والسّنة، وتتقيد يف إجراءات نظرها مبا ورد يف هذا النظام·
وتسري أحكام هذا النظام على القضااي اجلزائية اليت مل يتم الفصل فيها واإلجراءات 

اليت مل تتم قبل نفاذه·
املادة الثانية:ال جيوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه 
إال يف األحوال املنصوص عليها نظاماً، وال يكون التوقيف أو السجن إال يف األماكن 
املقبوض  إيذاء  املختصة·ويظر  السلطة  املخصصة لكل منهما وللمدة احملددة من 

عليه جسدايً، أو معنوايً، كما يظر تعريضه للتعذيب، أو املعاملة املهينة للكرامة·
ال جيوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إال على أمر حمظور ومعاقب عليه شرعاً 
أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناًء على حكم هنائي بعد حماكمة جُترى وفقاً للوجه الشرعي·

املادة الرابعة: يق لكل متهم أن يستعني بوكيل أو حمام للدفاع عنه يف مرحليت 
التحقيق واحملاكمة·

1  انظر: موقع هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر
 https://www.pv.gov.sa/Regulations/Reg/Pages/pvpv-rules.aspx
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املادة اخلامسة: إذا رُفعت قضية بصفة رمسية إىل حمكمة فال جتوز رحالتها إىل 
فيها  ابلنظر  اختصاصها  بعدم  قرار  إصدار  أو  فيها،  احلكم  بعد  إال  أخرى  جهة 

وإحالتها إىل اجلهة املختصة·

إليهم من هتم وفقاً  فيما يسند  املتهمني  تتوىل احملاكم حماكمة  السادسة:  املادة 
النظام· وللمحكمة أن  لإلجراءات املنصوص عليها يف هذا  للوجه الشرعي وطبقاً 

تنظر يف وقائع غري مدعى هبا من املدعي العام مما ال يتاج إىل حتقيق·

املادة السابعة: جيب أن يضر جلسات النظر يف القضية وجلسة إصدار احلكم 
العدد الالزم نظاماً من القضاة، وإذا مل يتوافر العدد الالزم فيندب من يكمل نصاب 

النظر·

ويناقشوا احلكم قبل  املادة الثامنة: على أعضاء احملكمة أن يتداولوا الرأي سراً 
إصداره، وأن يبدي كل منهم رأيه يف ذلك· وتصدر األحكام ابإلمجاع أو األغلبية· 
أن  األكثرية  وعلى  القضية،  ضبط  يف  وأسباهبا  خمالفته  يوضح  أن  املخالف  وعلى 
توضح وجهة نظرها يف الرد على خمالفة املخالف يف سجل الضبط وال جيوز أن يشرتك 

يف املداولة غري القضاة الذين استمعوا إىل املرافعة·

املادة التاسعة: تكون األحكام اجلزائية قابلة لالعرتاض عليها من احملكوم عليه 
أو من املدعي العام·

املادة العاشرة: تنعقد الدوائر اجلزائية يف حمكمة التمييز من مخسة قضاة؛ لنظر 
األحكام الصادرة ابلقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص فيما دون النفس ويكون 

انعقادها من ثالثة قضاة فيما عدا ذلك·

املادة احلادية عشرة: األحكام املصادق عليها من حمكمة التمييز الصادرة ابلقتل، 
أو الرجم، أو القطع، أو القصاص فيما دون النفس ال تكون هنائية إال بعد تصديقها 
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من جملس القضاء األعلى منعقداً هبيئته الدائمة·

املادة الثانية عشرة : إذا مل يصادق جملس القضاء األعلى على احلكم املعروض 
عليه - تطبيقاً للمادة احلادية عشرة - فينقض احلكم ، وتعاد القضية للنظر فيها من 

جديد من قبل قضاة آخرين·

وفقاً  وحماكمتهم  والفتيات  األحداث،  مع  التحقيق  يتم  عشرة:  الثالثة  املادة 
لألنظمة واللوائح املنظمة لذلك·

املادة الرابعة عشرة: تتوىل هيئة التحقيق واالدعاء العام التحقيق واالدعاء العام 
طبقاً لنظامها والئحته·

املادة اخلامسة عشرة: على مجيع رجال السلطة العامة أن ينفذوا أوامر اجلهات 
القضائية الصادرة طبقاً هلذا النظام، وهلم أن يستعملوا الوسيلة املناسبة لتنفيذها·(1(.

اجلزء الثاين لنظام اإلجراءات اجلزائية 1437هيييي

أوال: رفع الدعوى اجلزائية 

املادة السادسة عشرة: ختتص هيئة التحقيق واالدعاء العام وفقاً لنظامها إبقامة 
الدعوى اجلزائية ومباشرته أمام احملاكم املختصة·

املادة السابعة عشرة: للمجين عليه أو من ينوب عنه، ولوارثه من بعده، حق رفع 
الدعوى اجلزائية يف مجيع القضااي اليت يتعلق هبا حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى 
أمام احملكمة املختصة · وعلى احملكمة يف هذه احلالة تبليغ املدعي العام ابحلضور ·

1  انظر:
https://www.pv.gov.sa/Regulations/Reg/
Pages/%D986%%D8%B8%D8%A7%D9851%.aspx

موقع هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر
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التحقيق يف  إجراءات  أو  اجلزائية  الدعوى  إقامة  الثامنة عشرة: ال جيوز  املادة 
اجلرائم الواجب فيها حق خاص لألفراد إال بناًء على شكوى من اجملين عليه ، أو من 
ينوب عنه، أو وارثه من بعده إىل اجلهة املختصة؛ إال إذا رأت هيئة التحقيق واالدعاء 

العام مصلحة عامة يف رفع الدعوى والتحقيق يف هذه اجلرائم·

املادة التاسعة عشرة: إذا ظهر للمحكمة تعارض بني مصلحة اجملين عليه، أو 
املرافعة ويقام  النائب من االستمرار يف  فيَُيْمَنع  بعده، وبني مصلحة انئبه  وارثه من 

انئب آخر·

املادة العشرون: إذا تبنيَّ للمحكمة يف دعوى مقامة أمامها أن هناك متهمني 
غري من أقيمت الدعوى عليهم، أو وقائع أخرى مرتبطة ابلتهمة املعروضة فعليها أن 
حتيط من رفع الدعوى علماً بذلك؛ الستكمال ما يلزم لنظرها واحلكم فيها ابلوجه 

الشرعي، ويسري هذا اإلجراء على حمكمة التمييز إذا ظهر هلا ذلك·

املادة احلادية والعشرون: للمحكمة إذا وقعت أفعال من شأهنا اإلخالل أبوامرها 
أو ابالحرتام الواجب هلا، أو التأثري يف أحد أعضائها أو يف أحد أطراف الدعوى أو 
الشهود، وكان ذلك بشأن دعوى منظورة أمامها؛ أن تنظر يف تلك األفعال وحتكم 

فيها ابلوجه الشرعي·

اثنيا:انقضاء الدعوى اجلزائية

املادة الثانية والعشرون: تنقضي الدعوى اجلزائية العامة يف احلاالت اآلتية:

1-  صدور حكم هنائي·
2-  عفو ويل األمر فيما يدخله العفو·

3-   ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة·
4-  وفاة املتهم·
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وال مينع ذلك من االستمرار يف دعوى احلق اخلاص·
املادة الثالثة والعشرون: تنقضي الدعوى اجلزائية اخلاصة يف احلالتني اآلتيتني:

1- صدور حكم هنائي·
2- عفو اجملين عليه أو وارثه·

وال مينع عفو اجملين عليه، أو وارثه من االستمرار يف دعوى احلق العام (1( 
إضافة إىل ما سبق وتعزيزا لدور اهليئة وتفعيلها، دشنت اهليئة خدمات الكرتونية 
عرب موقع اهليئة، ووضع أرقام للتواصل مع الناس لعالج مشكالهتم ، والوقوف على 

القضااي ومتابعتها ضمن برانمج الكرتوين شامل للعديد من األمور، منها : 
مكافحة السحر والشعوذة.	 
مكافحة االبتزاز.	 
مكافحة اجلرائم املعلوماتية.	 
مكافحة املنكرات العامة.	 
خدمة الشكاوى.	 
أقرب هيئة.	 
التواصل مع الرئيس العام.	 
تطبيقات األجهزة الذكية (2(.	 

1  انظر:
https://www.pv.gov.sa/Regulations/Reg/
Pages/%D986%%D8%B8%D8%A7%D9852%.aspx

موقع هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر االلكرتوين.
2  للمزيد من التفاصيل، انظر: املرجع السابق.
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املطلب الثاين
دور احلسبة يف احملافظة على األمن االجتماعي

األمن االجتماعي يف اإلسالم فريضة شرعية، وضرورة حياتية، ال يستغىن عنها 
إنسان، بل تشمل كل خملوق خلقه هللا، فلقد كفل هللا سبحانه وتعاىل لإلنسان األمن 
الكامل يف حياته مبا وضع له من منهج قومي ينظم حركته فيها، حيث سبق اإلسالم 
العقائد كلها يف احلديث عن أمهية األمن االجتماعي(1(، وهو أمر أصلته الشريعة يف 
نصوصها، ففي القرآن الكرمي تكيد على ضرورة األمن االجتماعي، وسالمته من 
كافة األخطار احمليطة به، مما جيعله متوازان قوايً ، فهذه سورة احلجرات اليت يطلق 
عليها العلماء بسورة اآلداب، تقرر مجلة من القواعد اليت حتفظ للمجتمع استقراره 
وأمنه، وحتارب الظواهر السلبية اليت تنزع األمن منه، وهللا جل وعال أكد على ماجاء 
مثِْ  يف هذه السورة، فقال جل وعال:﴿َوتيََعاَونُوا َعَلى اْلربِّ َوالتيَّْقَوى َواَل تيََعاَونُوا َعَلى اإْلِ
َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة﴾(3(، وهذه األخوة اليت جعلها هللا  َواْلُعْدَوا﴾(2(، ويقول تعاىل:﴿ِإمنَّ
َواْلُمْؤِمَناُت  تعاىل:﴿َواْلُمْؤِمُنوَن  قال   ،)4) بينهم  املتبادلة  الوالية  قرينة  املؤمنني،  بني 

بيَْعُضُهْم أَْولَِياُء بيَْعٍض أَيُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َوييَنيَْهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر﴾ (5( 
ألهنم  املؤمنني،  بني  الوالية  على  واضحة  عالمة  املنكر  عن  والنهي  ابملعروف  فاألمر 
أيمرون ابملعروف وينهون عن املنكر فيما بينهم، وبذا تكون هذه الوالية من أعظم الوالايت.

واملعىن يف اآلية أن بعضهم أولياء بعض يف احملبة واملواالة واالنتماء والنصرة مالزمني 
ويشملهم  رمحته  يف  يدخلهم  أي  هللا  سريمحهم  أولئك  الدوام  على  ورسوله  هللا  لطاعة 

إبحسانه(6(.

1  علم أصول الفقه وخالصة اتريخ التشريع، عبد الوهاب خالف 226/1.
2  سورة املائدة اآلية 2

3  سورة احلجرات اآلية: 10
4  معامل التنزيل يف تفسري القرآن = تفسري البغوي للحسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي369/2.

5  سورة التوبة اآلية 71
6  تفسري السعدي ص344.
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 احلسبة هلا دور واضح يف وقاية اجملتمع من املخاطر، ومن أهم ما يوضح ذلك دور هيئة 
األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف اململكة العربية السعودية- حرسها هللا-، فقد جاء يف 
نظام اهليئة »ما نصه:«إرشاد الناس ونصحهم التباع الواجبات الدينية املقررة يف الشريعة 
اإلسالمية ، ومحل الناس على أدائها، وكذلك النهي عن املنكر مبا يول دون ارتكاب 
احملرمات واملمنوعات شرعيًا، أو اتباع العادات والتقاليد املسيئة أو البدع املنكرة، وهلا يف 

سبيل ذلك كله اختاذ اإلجراءات وتوقيع العقوابت املنصوص عليها يف هذا النظام (1( .
وقد أسندت املادة التاسعة عشر من هذا النظام إىل الرئيس العام هليئة األمر ابملعروف 
والنهي عن اليمنكر إصدار اللوائح التينفيذية للنظام ابلتنسيق مع وزير الداخلية، وبناء 
عليه صدر قرار الرئيس العام للهيئة رقم 2740 بتاريخ  1407/12/24هي إبقرار 
الالئحة  نصت  وقد  مادة(2(،  على ست ومخسني  اشتملت  اليت  التنفيذية  الالئحة 
التنفيذية يف مادهتا األوىل يف فقرة ( اثلثيًا( على أن من واجبات اهليئة مراقبة األسواق 
العامة، والطرقات، واحلدائق، وغري ذلك من األماكن العامة، واحليلولة دون وقوع 

املنكرات الشرعية التالية :
1- االختالط والتربج احملرمني شرعيًا .

2- تشبه أحد اجلنسني ابآلخر .
3- تعرض الرجال للنساء ابلقول أو ابلفعل .

4- اجلهر ابأللفاظ املخلة ابحلياء أو املنافية لآلداب .
5- تشغيل املذايع أو التلفزيون أو املسجالت، وما ماثل ذلك ابلقرب من املساجد، 

أو على أي حنو يشوش على املصلني .
االحرتام  عدم  إظهار  أو  مللهم،  شعائر  أو  ملعتقداهتم،  املسلمني  غري  إظهار   -6

لشعائر اإلسالم وأحكامه .
7- عرض أو بيع الصور والكتب والتسجيالت املرئية، أو الصوتية املنافية لآلداب 

1  نشر النظام بصحيفة أم القرى عدد رقم  ( 2853 ( واتريخ 1401/3/17هي .
2  نشرت الالئحة التنفيذية بصحيفة أم القرى عدد رقم ( 3203 ( واتريخ 1408/7/30هي ، وللتوسع يُنظر : التطبيقات 

العلمية للحسبة يف اململكة العربية السعودية ص 143 .
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الشرعية، أو املخالفة للعقيدة اإلسالمية اشرتاكيًا مع اجلهات املعنية .
8- عرض الصور اجملسمة أو اخلليعة، أو شعارات امللل غري اإلسالمية كالصليب، 

أو جنمة داود، أو صور بوذا، أو ما ماثل ذلك .
9- صنع  املسكرات أو تروجيها، أو تعاطيها اشرتاكيًا مع اجلهات املعنية .

10- منع دواعي ارتكاب الفواحش مثل: الزان واللواط والقمار، أو إدارة البيوت، أو 
األماكن الرتكاب املنكرات والفواحش .

املنصوص عليها  األماكن غري  أو  األوقات،  الظاهرة ، كتعظيم بعض  البدع   -11
شرعيًا، أو االحتفال ابألعياد واملناسبات البدعية غري اإلسالمية .
12- أعمال السحر والشعوذة والدجل، وأكل أموال الناس ابلباطل .

13- تطفيف املكاييل واملوازين .
14- مراقبة املساخل للتحقق من الصفة الشرعية للذبح .
15- مراقبة املعارض وحمال حياكة مالبس النساء(1( .

ويف عام 1422هي صدر املرسوم امللكي رقم م/39 ابملوافقة على نظام اإلجراءات 
اجلزائية ، وقد قلَّص هذا النظام بعض صالحيات هيئة األمر ابملعروف والنهي عن 
املنكر اليت كانت تباشرها مبوجب نظامها والئحتها فيما يتعلق إبجراءات التحقيق 

واملعاقبة الفورية (2( .
كما أكَّد النظام يف مادة رقم ( 26 ( فقرة ( 6 ( على الفئة الوظيفية يف اهليئة 
اليت هلا حق القيام ببعض اإلجراءات اجلنائية، وهم رؤساء مراكز اهليئة حيث نص 

النظام على أهنم من رجال الضبط اجلنائي يف حدود اختصاصهم(3(.
وهذا الدور الواضح للحسبة يف مراقبة هذه اجلوانب املهمة يف اجملتمع إذا متت 

العناية به حتقق األمن االجتماعي واستقر لدى الناس.

1  صحيفة أم القرى عدد رقم ( 3203 ( واتريخ 1408/7/30هي .
2  االختصاصات اجلنائية هليئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف ظل األنظمة السعودية ص 62 .

اخلمس  الضرورات  املنكر يف حفظ  عن  والنهي  ابملعروف  األمر  هيئة  من حبث« جهود  املعلومات  هذه  استفدت    3
د.عبدالعزيز بن عبدهللا بن علي النملة، ضمن أحباث ندوة احلسبة وعناية اململكة العربية السعودية ص 16،17.
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املبحث الثالث : أثر احلسبة يف حتقيق األمن النفسي واالجتماعي .

املطلب األول
اآلاثر اإلجيابية للحسبة يف حتقيق األمن النفسي واالجتماعي

النفسي  االمن  تعزيز  يف  تساهم  اليت  اإلجيابية  اآلاثر  من  العديد  احلسبة  حتقق 
واالجتماعي، ومن أهم تلك اآلاثر:

أوال: نشر العقيدة الصحيحة بني الناس.
ومن مظاهر انتشار العقيدة الصحيحة:

1- حتقيق التوحيد واقعا عمليا يعيشه اجملتمع يف كافة شؤون حياهتم.
2- العقيدة الصحيحة سبيل الطالب اجلامعي للنجاة واخلالص من اهلالك.

فهو  بدون »اإلميان ابهلل ورسوله ال ميكنه أن ينال معرفة هللا وال اهلداية إليه وبدون 
اهتدائه إىل ربه ال يكون إال شقيا معذاب«(1(.

بعقيدته  فاملسلم  العلو،  حنو  اجملتمعات  تسمو  حيث  ورفعته.  اجملتمع  هنضة   -3
الصحيحة يرتقي إبميانه فيبتعد عن مظاهر الشرك والعبادة لغري هللا، وهبذا يصل 

األمن التام يف الدنيا ويف اآلخرة.
النفسي  االمن  معاين  يرسخ  مما  وهذا  املنحرفة،  للعقائد  اجملتمع  تصدي   -4
واالجتماعي،«خصوًصا وأننا يف زمان كثرت فيه التيارات املنحرفة والبدع املخالفة 
للهدي النبوي، وكلها تيارات خطرية، ما مل يكن املسلم مسلًحا بسالح العقيدة 
الصحيحة املرتكزة على الكتاب والسنة ، وما عليه سلف األمة ، فإنه حري 
أن جترفه تلك التيارات املضلة ، وهذا مما يستدعي العناية التامة بتعليم العقيدة 

الصحيحة ألبناء املسلمني من مصادرها األصيلة« (2(. 
1  انظر جمموع الفتاوى 67/2.

عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك األكرب واألصغر والتعطيل والبدع وغري ذلك، صاحل الفوزان، ص 3.  2
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5- سعادة وجناح الناس يف اجملتمع ، واذا حتققت السعادة حتقق االمن واالطمئنان ، 
ملا تضمتنه العقيدة الصحيحة من معرَفة هللا وحمبته ، وعبادته َوحده اَل شريك َلُه 
يع اْلكتب  ، َوِهي َحِقيَقة َقول العبد : اَل اله ِإالَّ هللا، َوهبَا بعث الرُُّسل َونزلت مجَِ

َواَل تصلح النَّفس َواَل تزكو َواَل تكمل ِإالَّ هبذه العقيدة الصحيحة (1(.

6- اقتفاء اثر أصحاب النيب  يف تعلم العقيدة واحلرص عليها، مما يعطي متسكهم 
دينه،  يف  ينفعه  عما    النيب  يسأل  جاء   هريرة أبو  فهذا  واستقامة،  قوة 
الناس حبسن شفاعتك  ودنياه، حلرصه على جناته وسعادته، فقال: من أسعد 
اي رسول هللا؟ فيقول :«لقد علمت أنك ستسألين عن ذلك؛ ملا رأيت من 
حرصك على احلديث ، أسعد الناس حبسن شفاعيت من قال: ال إله إال هللا، 
يبلغ   ، والعلم  اخلري  على  احلريص  أن  فيه  احلديث  وهذا  قلبه«(2(،  من  خملصاً 
حبرصه إىل أن يسأل عن غامض املسائل ، اليت ال يسأل عنها إال راسخ حَبَّاث 
، يبَعثُه على ذلك احلرص ، فيكون ذلك سبًبا إىل إاثرة فائدة يكون له أجرها، 

وأجر من عمل هبا إىل يوم القيامة(3(.

العبادة الصحيحة: إن االستقامة على عبادة هللا  اثنيا: استقامة اجملتمع على 
وإخالص العبودية هلل وحده من أكرب النعم اليت يظهر أثرها يف اجملتمع فيكون االمن 
َعَلْيِهُم  تيَتيَنيَزَُّل  اْسَتقاُموا  مُثَّ   ُ َربيَُّنا اللَّ قاُلوا  الَِّذيَن  فيه واضحا جليا ، قال تعاىل:﴿ِإنَّ 
َوأَْبِشُروا اِبجْلَنَِّة الَّيِت ُكنيُْتْم تُوَعُدوَن﴾(4(، أي استقاموا  اْلَمالِئَكُة َأالَّ خَتاُفوا َوال حَتَْزنُوا 

على عبادة هللا وعلى طاعته(5(. 

1  انظر: مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة، البن القيم، 120/2.
2  رواه البخاري، كتاب اإلميان، ابب احلرص على احلديث، حديث رقم 99.

3  شرح صحيح البخاري، البن بطال، 175/1، وانظر: اإلرشاد إىل صحيح االعتقاد والرد على أهل الشرك واإلحلاد، 
صاحل الفوزان، ص 6.

4  سورة فصلت اآلية رقم 30. 
5  غرائب التفسري وعجائب التأويل، للكرماين، 2/ 1042.
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ومن أهم مظاهر العبادة الصحيحة يف اجملتمع: 

1- قبول العبادة من الناس اذا أدوها وقاموا هبا، فاحملتسب يقوم أفعال الناس ويدهلم 
على قواعد قبول العبادة منهم، فمىت خالفوا منهج الصواب يف العبادة ، كانت 
، فعن  العبادة  العبادة مرفوضة مردودة عليهم، فال بدع وال خرافات يف  تلك 
عائشة رضي هللا عنها، قالت: قال رسول هللا : »من أحدث يف أمران هذا 

ما ليس منه فهو رد«(1(.

2- استقامة عبادة الناس يف اجملتمع جيعل لديهم حسنا يف أداء العبادة: وهذه العبادة 
على ضربني:

واإلانبة،  والرهبة  والرغبة،  والتوكل  والرجاء،  قليب كاخلوف  منها  ما كان  األول: 
واالستعانة واالستغاثة، والذبح والنذر، وغري ذلك من أنواع العبادة القلبية، اليت هي 

عالقة بني الناس ورهبم جل وعال.

الثاين: ما كان منها ظاهراً على اجلوارح واألركان ، وهي أركان اإلسالم : وهي اليت 
اشتمل عليها حديث جربيل املشهور ، حيث سأل الَنيبَّ  عن اإلسالم فقال: »أن 
تشهَد أن ال إله إال هللا، وأنَّ حممداً رسول هللا، وتقيم الصالة، وتؤيت الزكاة، وتصوم 

رمضان، وحتج البيت إن استطعت إليه سبياًل«(2(.

سبب  فهي  واملوبقات:  املكدرات  من  وخلوه  حاله  وصالح  اجملتمع  استقامة   -2
السعادة يف هذه احلياة :﴿َمْن َعِمَل َصاحِلًا ِمْن ذََكٍر أَْو أُنيَْثٰى َوُهَو ُمْؤِمٌن فيََلُنْحِيييَنَُّه 

َحَياًة طَيَِّبًة ۖ َولََنْجزِييَنيَُّهْم َأْجَرُهْم أبَِْحَسِن َما َكانُواييَْعَمُلوَن﴾(3(. 
1  متفق عليه عن عائشة رضي هللا عنها ، أخرجه البخاري، كتاب الصلح، ابب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح 
مردود، حديث رقم 2550، ومسلم، كتاب األقضية، ابب نقض األحكام الباطلة ورد حمداثت األمور، حديث رقم 

.1718
ْساَلِم، والَقَدِر َوَعاَلَمِة السَّاَعِة، حديث رقم1. ميَاِن، َواإْلِ 2  أخرجه مسلم، كتاب اإلميان، ابب معرفة اإْلِ

3  سورة النحل اآلية رقم 97.



الحسبة ودورها في تحقيق األمن النفسي واالجتماعي  232

3- جناح الناس يف حياهتم والتوفيق يف أعماهلم بسبب نشر العبادة فيما بينهم: فيفتح 
له يف حياته العلمية والعملية ، وتتبارك حياهتم ، قال تعاىل:﴿ َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرٰى 
بُوا فََأَخْذاَنُهْم  آَمُنوا َواتيََّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم بيَرََكاٍت ِمَن السََّماِء َواأْلَْرِض َولَِٰكْن َكذَّ

مبَاَكانُوا َيْكِسُبوَن﴾ (1( .

4- التمكني يف اجملتمع والثبات فيه، وهذا التمكني مرتبط ابإلميان الذي يزيل اخلوف 
ُ الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت  ويُبدل ابألمن التام، قال تعاىل:﴿َوَعَد اللَّ
ِدينيَُهُم  هَلُْم  َولَُيَمكَِّننَّ  قيَْبِلِهْم  ِمْن  الَِّذيَن  اْسَتْخَلَف  اأْلَْرِض َكَما  لََيْسَتْخِلَفنيَُّهْم يف 
الَِّذي اْرَتَضٰى هَلُْم َولَييَُبدِّلَنيَُّهْم ِمْن بيَْعِد َخْوِفِهْم أَْمًنا ۚ ييَْعُبُدوَنيِن اَل ُيْشرُِكوَن يب َشييًْئا 

ِلَك فَُأولَِٰئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن﴾(2(. ۚ َوَمْن َكَفَر بيَْعَد ذَٰ

5-  حتقيق الوسطية يف العبادة يف اجملتمع: حبيث تصري الوسطية معلما واضحا يف 
عبادة الناس ، فال ينبغي للعبد أن يتكلف فوق ما يطيق، فالتكلف يف العبادة 
رغبة عن سنة النيب ، ومن رغب عن سنة النيب  فقد خسر خسراان، قال 

النيب  هلم: »من رغب عن سنيت فليس مين«(3(.

إن  الفاضلة:  واألخالق  املستقيم  السلوك  على  اجملتمع  يف  األنفس  تربية  اثلثا: 
احلسبة على االخالق ترتك أثرا عمليا واضحاً بني الناس، ومن أهم مظاهر السلوك 

املستقيم بينهم:

 ، يف حسن اخللق: فعلو اخللق مل يوصف به إال النيب  1- متابعة الناس للنيب 
. بل هو من أكثر خصائصه

2 - أن يظهر حسن اخللق على أعمال الناس،فتوصف أبوصاف الطيب واحلسن.
1  سورة األعراف 96.

2  سورة النور اآلية رقم 55.
3  متفق عليه، البخاري، كتاب النكاح، ابب الرتغيب يف النكاح، حديث رقم 4776، ومسلم،كتاب النكاح، ابب 

استحباب النكاح ملن اتقت نفسه إليه ووجد مؤنة واشتغال من عجز عن املؤن ابلصوم، حديث رقم 1401.
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3- استقامة سلوك الناس يف اجملتمع، فتنتشر األخالق الفاضلة بني الناس(1(.
4- انتشار األمن األخالقي يف اجملتمع، ومىت ما استقام سلوكهم استقامت حياهتم 
يستفيد  الناس،  وانتشارها بني  الفاضلة  الطيبة  الناس، فظهور األخالق  وحياة 

منها مجيع أطياف اجملتمع.
5- التصدي ملخاطر االحنالل الفكري والثقايف الذي يصيب اجملتمع: فالرجوع إىل 
أساسا    للنيب  العظيمة  األخالق  من  نتخذ  أن  يقتضي  املستقيم،  الصراط 

للرتبية اإلسالمية فتكون احلصانة املطلوبة (2(.
رابعا: وجود العديد من املظاهر املفيدة للمجتمع ومنها

حتصيل العلوم النافعة.
العمل ابلعلم.

يقصد ابلعمل ابلعلم:
تطبيق ما تعلمه املرء على نفسه .

دعوة غريه من الناس.
يقول الفضيل رمحه هللا : »على الناس أن يتعلموا، فإذا علموا فعليهم العمل«(3(، 
ويقول سفيان بن عيينة: »العلم إن مل ينفعك ضرَّك« (4(.وهذا أثره متعٍد يف نشر اخلري 

والسالم بني الناس.
ج- مراعاة الطالب اجلامعي لألولوايت يف الدعوة إىل هللا تعاىل.

ح- صرب الطالب اجلامعي على األذى. 
خامسا: حتصني اجملتمع من املناهج واملذاهب املنحرفة.

احلسبة وفق منهج أهل السنة واجلماعة يف اجملتمع، خيرج أجياال متمسكة ابلدين 

1  القدوة مبادئ ومناذج، صاحل بن محيد، ص 5.
2  انظر: نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي -املقدمة-ص 29.

اتريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من األماثل، علي بن احلسن الشافعي، 428/48.  3
حلية األولياء وطبقات األصفياء، لألصبهاين، 277/7.  4
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احلنيف، وحمصنة ضد أي خطر يهددهم ، فينتقلون من مرحلة التحصني إىل مرحلة 
التحذير من املناهج واملذاهب املنحرفة، فيكون ذلك عاماًل مهما يف متاسك األمة 
وقوهتا ، فال أفكار ومذاهب فكرية هّدامة، وال أحزاب تفرق الدين وتنشر الفرقة 
بني أبناء امللة والدين ،« فاهلل تعاىل أمر خلقه بلزوم اجلماعة ، وهناهم عن الفرقة ، 
وندهبم إىل اإلتباع ، وحثهم عليه ، وذم االبتداع ، وأوعدهم عليه ، وذلك بني يف 

 .)1)» كتابه، وسنة رسوله
يكون التحصني الذي ُيسعى إىل حتقيقه من االحتساب يف اجملتمع، مستند على 

قاعدتني: 

القاعدة األوىل: التحصني املنهجي ضد املناهج الدعوية املنحرفة: وهو ما كان 
 : وفهم السلف الصاحل، قال ، قائما على كتاب هللا جل، وعال وسنة النيب
»قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب هللا وسنيت«(2(، فاهلل جل 

وعال أيمر ابأللفة وينهى عن الفرقة فإن الفرقة هلكة واجلماعة جناة (3(.

ويلزم إلمتام االجتماع من فهم نصوص الوحيني بفهم السلف الصاحل من الصحابة، 
والتابعني، ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين ؛ ألن من خالف طريق السلف من 
الناس، يف فهمه، وتلقيه، كان لقمة سائغة لألفكار واملناهج املنحرفة ، وصار ضعيف 

الشخصية، جيامل على حساب دينه وعقيدته، ومنهج أهل السنة يف الدعوة(4(.

القاعدة الثانية: التحصني الفكري ضد املذاهب الفكرية املنحرفة: حتصني اجملتمع 
فكراي، من األمور املهمة لتحقيق الوقاية من الشرور واالحنراف الفكري، حيث يكون 
املسلم متعمقا مبا علم من التوحيد والعقيدة الصحيحة، متحصنا ابألفكار السليمة، 

1  االنتصار ألصحاب احلديث، السمعاين، ص4.
2  أخرجه مسلم، كتاب احلج، ابب حجة النيب ، حديث رقم 1218.

3  اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب 159/4.
4  انظر: إيضاح الدليل يف قطع حجج أهل التعطيل لبدر الدين ابن مجاعة ص 40.
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البعيدة عن الغلو، وذلك إمنا يكون ابلنباهة والذكاء ملا يدور حوله من شرور وأخطار.

 ابإلضافة إىل أن يكثر املسلمون من السؤال عما يتعرضون له من أفكار وخماطر، 
فهذا الطريق هو خمتار احلكماء ، وكثري من الفضالء ، فرعاية االحتماء أوىل يف دفع 

الداء من استعمال الدواء ، وإن التخلية مقدمة على التحلية«(1(.

كل ما سبق من الظواهر اإلجيابية السابقة اليت تقررها احلسبة تقود اجملتمع ليتحقق 
فيه األمن النفسي لألفراد الذي ينعكس على األمن االجتماعي بصورة إجيابية انفعة 

إبذن هللا.

املطلب الثاين

اآلاثر السلبية لرتك احلسبة على األمن النفسي واإلجتماعي

إن املتأمل احلسبة يف اجملتمع جيدها تعزز القيم الفاضلة للمجتمع وابلتايل متثل خط 
الدفاع األول عن األمة ، وهي اليت تسهم يف بناء اجملتمع بتعزيز اخلري فيه ، ودفع الشر 
عنه ، ويف حال ترك الناس االمر ابملعروف والنهي ترتب على ذلك خماطر وآاثرا سلبية 

سيئة تعود على الفرد واجملتمع ، ومن اخطر تلك اآلاثر السلبية:

أوال: انتشار الشرك والعقائد املنحرفة يف اجملتمع: الشرك ابهلل جل وعال من أكرب 
الكبائر، ويف حال ترك احلسبة يكون اجملال مفتوحا أمام دعاة الشرك والضاللة لتمرير 
معتقداهتم الفاسدة، ونشر أعظم أنواع الضاللة، وأبعدها عن الصواب واالستقامة (2(.

ومن مظاهر انتشار الشرك بني الناس:
اإلصابة أبخطر األمراض، وهو مرض الشرك ابهلل..

انتشار العقائد املنحرفة يف اجملتمع.
1  مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، للقاري، 9/10.

2  تفسري أيب السعود 187/2.
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واليت جيب على الدعاة التصدي هلا ، وبيان عورها وكشف زيفها ؛ فإن العقائد 
الفاسدة واملقاصد الفاسدة يف حق هللا تعاىل جتب إزالتها وإزالة فروعها وأصوهلا اليت 

توجبها (1( .
اثنيا: انتشار البدع يف اجملتمع: إن ترك احلسبة له أثر خطري جدا على الدين.

ومن أهم مظاهر انتشار البدع:

1- فتح اجملال ملن أراد أن يقول يف دين هللا ما ليس منه ، فُيفىت بغري الرجوع إىل 
الشرع ، بل من اآلراء واألهواء.

2- يتعلم الناس عباداهتم على غري اهلدي النبوي.

فتكون العبادات خمالفة للتشريع وملا جاء به النيب ، وابلتايل تنتشر البدع والعبادات 
اليت ال أصل هلا يف دين هللا بني طالب اجلامعات ؛ فال جمال لالجتهاد مع وجود 
النصوص ، فدين هللا كامل ال يتاج إىل إكمال أو تعديل ، عن عبد هللا بن 

عباس قال: »عليكم ابالستقامة واإلتباع، وإايكم والتبدع »(2( .

3- انتشار اخلالف واالفرتاق يف اجملتمع: فبالبدع تنساق األمة إىل سبيل منحرف 
ينتهي إىل الفرقة والتناحر، فاملسلم املتلبس ابلبدعة، قلبه ميت مظلم ذو وجه 
مسود ﴿ يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى هللا بقلب سليم ﴾، والطالب 
اجلامعي صاحب السنة قلبه حي مستنري . قال عبد هللا بن عباس: »فأما 
الذين ابيضت وجوههم فأهل السنة واجلماعة وأولو العلم، وأما الذين اسودت 

وجوههم فأهل البدع والضاللة«(3(.

الناس من دعاة  انتشار دعاة الضاللة يف اجملتمع وبني األفراد: ابحلسبة يذر   -4

1  انظر: بيان تلبيس اجلهمية يف تسيس بدعهم الكالمية، البن تيمية، 604/4.
2  السنة، أبو نصر املروزي، 29/1.

3  شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة، لاللكائي، 1/ 74.
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البدع والضالل، وهم أصحاب اآلراء الذين يقدمون العقل على النقل، ويضربون 
ابلنصوص عرض احلائط ، قال عمر بن اخلطاب: »إايكم وأصحاب الرأي، 
فإن أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم األحاديث أن يفظوها، فقالوا ابلرأي، 

فضلوا وأضلوا« (1( .

رابعا: احنراف األخالق والسلوك بني األفراد ويف اجملتمعات.

مظاهر  أهم  ومن  االفراد،  على  سيء  أثر  له  والسلوك  األخالق  يف  االحنراف 
االحنراف يف األخالق والسلوك 

انتشار األخالق السيئة: ومن أخطر األخالق اليت غالباً ما تتنتشر يف اجملتمع:
أ- ضعف احلياء بني الناس.

ب- انتشار الكذب.
ت- انتشار احلسد ، وهو من أخطر األمراض وأشدها على مستقبل اجملتمع وضعف 
األمن فيه ، قال النيب : »ال تباغضوا وال تقاطعوا وال حتاسدوا وال تدابروا 
وكونوا عباد هللا إخواان«(2(، وقال : »ال يزال الناس خبري ما مل يتحاسدوا«(3(.

من أهم خماطر احلسد على اجملتمع:
- يذهب احلسد اخلري عن القلوب.

- يُْذهب روابط حب اخلري.
- يضر يف الدين و الدنيا.

1  املرجع السابق، 1/ 138، جامع بيان العلم وفضله، البن عبد الرب، 2/ 1042.
2  متفق عليه، رواه البخاري يف كتاب األدب، ابب ما ينهى عن التحاسد والتدابر، حديث رقم 5718، ومسلم يف كتاب 

الرب والصلة واآلداب، ابب حترمي التحاسد والتباغض والتدابر، حديث رقم 2558.
3  رواه الطرباين يف املعجم الكبري حديث رقم 8157، والبيهقي يف السنن الكربى ابب فضل اإلمام العادل، حديث رقم 

16430، واحلديث صحيح ، قال عنه اهليثمي رجاله ثقات، انظر جممع الزوائد 149/8.
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- يشارك املسلم هبذه الصفة الشيطان(1(.
ث- انتشار الكرب، والكرب صفة مذمومة مطلقا، ومما يبني خطورة الكرب على اجملتمع:

- صرف العباد عن اهلداية.
- التكرب يف النفس، يورث التكرب عن قبول احلق(2(.

2- من خماطر انتشار األخالق السيئة، انعدام األمن يف اجملتمع.
التكافل والتعاون، واجلسد  الناس يف اجملتمع، مثل   3- غياب مفاهيم مهمة بني 

الواحد.
4- ضعف الثقة يف اجملتمع بني الناس وهذا من أخطر ما يؤثر على االمن..

5- فتح اجملال أمام أعداء اإلسالم لرتويج ابطلهم وأخالقهم، ومعتقداهتم.
6- انتشار األمراض البدنية، نتيجة للضعف يف السلوك ومراقبة هللا جل وعال، نتيجة 

لالختالط احملرم واخللوات املمنوعة شرعا(3(.

خامسا: حصول العذاب والغضب من هللا تبارك وتعاىل : إن ترك احلسبة، واألمر 
ابملعروف والنهي عن املنكر يف اجملتمع، موجب لغضب هللا ولعنته، قال تعاىل﴿لُِعَن 
الَِّذيَن َكَفُرواْ ِمن َبيِن ِإْسرَائِيَل َعَلى ِلَساِن َداُووَد َوِعيَسى اْبِن َمْرمَيَ َذِلَك مبَا َعَصوا وََّكانُواْ 

ييَْعَتُدوَن*َكانُواْ اَل ييَتيََناَهْوَن َعن مُّنَكٍر فيََعُلوُه لَِبْئَس َما َكانُواْ ييَْفَعُلوَن﴾(4(

1  انظر يف خطورة احلسد: جمموع الفتاوى 125/10.
2  انظر: جامع البيان عن تويل آي القرآن للطربي 24/21.

3  انتشار األمراض يف اجملتمع، وخاصة مرض اإليدز، حيث ارتفعت نسبة الوقوع يف جرمية الزان، حىت بلغت النسبة يف 
بعض البالد إىل نسب كبرية.

انظر: جريدة الرايض، العدد، 11794، بتاريخ1421/7/11ه.
وانظر: دراسة لألمم املتحدة عن انتشار اإليدز يف الدول العربية:

 .http://www.alnaspaper.com/inp/view.asp
4  سورة املائدة اآليتني 78 ، 79 .
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سادسا: انتشار املذاهب الفكرية املنحرفة: ففي ترك احلسبة، فتح لباب املذاهب 
الفكرية للدخول إىل عقول أفراد اجملتمع، ومن مظاهر هذه االحنرافات الفكرية :

1-التشبه ابلكفار يف العقائد.

2-ظهور املبادئ اإلحلادية والتشكيك يف الدين.

3- ظهور العديد من عالمات ضعف التدين، يف األلفاظ والسلوك واملظهر.

سابعا: ظهور مناهج الدعوة املنحرفة: فتنشر األفكار التكفريية والغلو اجلائر بني 
أفراد اجملتمع، فيقع التكفري بينهم، ويلحقه التفجري، واإلضرار ابألنفس واملمتلكات 
واملؤسسات، ويذهب معه أمن الناس على أنفسهم، فيقع الشك والريبة بني أفراده 

ويف حال االحنراف الفكري يصل اخللل االجتماعي، ويزول االمن داخل األسر 
والبيوت، فالتطرف الفكري قد ظهر يف أبشع صوره يف زماننا، حبيث يقتل اإلبن 
والده او والدته، أو إبن عم له، وغري ذلك من النماذج املؤملة بسبب ضعف الرقابة 

على الشباب.

املطلب الثالث

مناذج من دور احلسبة يف احملافظة على األمن النفسي واالجتماعي

إن الكالم عن أثر احلسبة اإلجيايب يف اجملتمع حديث ماتع الميل املرء من الكتابة 
فيه، أو احلديث عنه، فاحلسبة جانب عظيم يف شريعتنا العظيمة، حتفظ هبا الضرورايت 
للبشر، وتصان هبا األداين واألرواح واألبدان، وتتحقق يف اجملتمع مبادئ  اخلمس 
األمن واألمان واالطمئنان، ويسود احلب والوائم واالستقرار، ويف ذكر بعض النماذج 
للحسبة وبيان دورها يف حفظ األمن النفسي واالجتماعي يتأكد األمر ويتضح أثره 

إبذن هللا.
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النيب صلى هللا عليه وسلم: ومما يدل على ممارسته  النموذج األول: احتساب 
صلى هللا عليه وسلم للحسبة ما رواه أبو هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مر 
على صربة طعام(1( فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بلال فقال: ((ما هذا اي صاحب 
الطعام ؟ قال: أصابته السماء اي رسول هللا، قال: ((أفال جعلته فوق الطعام كي يراه 

الناس ؟ من غش فليس مين(2(.
الغش ظاهرة تزرع يف اجملتمع القلق وعدم الثقة بني الناس ؛ ولذلك احتسب النيب 
صلى هللا عليه وسلم على هذا الرجل يف غشه للطعام، فالغش خيانة، واخليانة ظاهرة 

تقلل االمن النفسي والذي ينعكس على امن اجملتمع كله.
» الغش ليس ِمن أخالق املؤمنني الذين وصفهم هللا تعاىل ابلرمحة بينهم، والتعاون 
على الرب والتقوى، وجَعلهم كالبنيان يشد بعضه بعًضا، وكاجلسد الواحد، واملؤمن 

يب ألخيه ما يب«(3(.
النموذج الثاين: احتساب عثمان رضي هللا عنه : كتب عبدهللا بن مسعود إىل 
عثمان بن عفان رضي هللا عنه خيربه عن رجال ابلكوفة ينعشون حديث مسيلمة 
الكذاب ويدعون إليهم، فما كان من عثمان رضي هللا عنه إال أن َكَتَب إليه قائال له: 
ُ َوَأنَّ حُمَمًَّدا َرُسوُل اللَِّ َفَمْن قَِبَلَها  اْعِرْض َعَلْيِهْم ِديَن احلَْقِّ َوَشَهاَدَة َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَّ
َوبَرَِئ ِمْن ُمَسْيِلَمَة َفاَل تيَْقتيُْلُه َوَمْن َلزَِم ِديَن ُمَسْيِلَمَة فَاقيْتيُْلُه فيََقِبَلَها رَِجاٌل ِمنيُْهْم فيرَُتَِكوا 

َوَلزَِم ِديَن ُمَسْيِلَمَة رَِجاٌل فيَُقِتُلوا.
يدل هذا على حرصه رضي هللا عنه على االحتساب يف بيان حرمة دم من شهد 
أن ال إله اإل هللا وأن حممداً رسول هللا ، حيث كتب إىل عبدهللا بن مسعود خيربه مبا 
جيب عليه فعله جتاه هؤالء الرجال، وهذا داخل يف احملافظة على العقيدة الصحيحة 

من الشبهة وابلتايل استقرار الداينة ، وعدم وقوع اخللل فيها.
1  الصربة الكومة اجملموعة من الطعام، صحيح مسلم 99/1.

2  رواه مسلم، كتاب اإلميان، ابب قول النيب صلى هللا عليه وسلم من غشنا فليس منا ،حديث رقم 102 .
3  املنهاج شرح صحيح مسلم، للنووي،16/148
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   املثاالن السابقان دليل على تصيل احلسبة وورودها ، واالمثلة والنماذج كثرية 
يف السنة النبوية وسرية الصحابة رضي هللا عنه.

والنهي عن  االمر ابملعروف  هيئة  االحصائيات عن  بعض  فأذكر  زماننا  أما يف 
املنكر يف االحتساب:

جهود اهليئة اليت نفذهتا خالل عام 27-1428هي إقامة املراكز التوجيهية وبلغ 
عددها (33( مركزًا ، وإقامة احملاضرات والندوات ، وبلغت الندوات (100( ندوة ، 
واحملاضرات (3577( حماضرة ، كما بلغت الكلمات التوجيهية (29957( كلمة، 

كما قامت بطباعة وتوزيع ما أييت :
عدد (125241( كتاب .

عدد (4116796( كتيب .
 عدد (3747071( مطوية .

عدد ( 809504( مادة(1(
هذا فيما يتعلق ابحملافظة على نشر الدين والعقيدة الصحيحة.

وصلت الوقيوعات اليت مت ضبطها من قبل مراكز اهليئة يف عام 27-1428هي إىل 
( 300879( واقعة تتوزع كما أييت :
عدد (585( قضية يف العقيدة .

عدد (230710( يف العبادات .
عدد ( 34826( يف األخالق(2( .

والدين،  العقيدة  إىل  الدعوة  يف  احلسبة  لدور  املهمة  االحصائيات  بعض  هذه 
وكذلك مكافحة اخللل يف اجملتمع، وهي غيض من فيض واال فاخلري كثري وهلل احلمد 

واملنة.

1  يُنظر التقرير السنوي لعام 27-1428هي ص42-41 .
2  يُنظر التقرير السنوي لعام 27-1428هي ص 69-67 .
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اخلامتة

يف خامتة هذا البحث أسال هللا ان جيعلنا ممن يستعمله هللا يف خدمة دينه، وأن 
جيعلنا ممن ايمر ابملعروف وينهى عن املنكر، الذي يساهم يف سعادة الناس وتثبيت 
االمن النفسي واالجتماعي يف حياهتم الذي ال يستغين عنه أحد من العاملني، وصلى 

هللا وسلم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه امجعني.

أهم نتائج البحث:

احلسبة والية من أهم الوالايت الدينية النافعة.

احلسبة سبب رئيس إلثبات األمن يف اجملتمع.

هلا أمهية يف اإلسالم تدجل على عناية الشريعة هبا.

دور احلسبة يف احملافظة على االمن النفسي واالجتماعي واضح وله شواهد كثرية

أهم التوصيات:

تفعيل دور احلسبة  يف اجملتمع.

عقد الدورات التدريبية للمحتسبني.

ربط عمل احملتسب ابملقاصد الشرعية.

االهتمام ابلقضااي الفكرية وماحربة األفكار الضالة املنحرفة.

تفعيل دور األقسام العلمية املتخصصة يف الدعوة واحلسبة .
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إرشاد الفحول إىل حتقيق علم األصول، حممد بن علي بن حممد الشوكاين، 	 
الطبعة األوىل، حتقيق: حممد  الفكر - بريوت - 1412 - 1992،  دار 

سعيد البدري أبو مصعب.

اإلرشاد إىل صحيح االعتقاد والرد على أهل الشرك واإلحلاد: صاحل بن فوزان 	 
بن عبد هللا الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: الرابعة 1420هي - 1999م.

اخلوارزمي 	  عمر  بن  حممد  بن  عمر  بن  حممود  القاسم  أبو  البالغة،  أساس 
الزخمشري، دار الفكر - 1399هي 1979م.

األصول العلمية لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر،ي أ.د. عبد الرحيم املغذوي، 	 
األمانة العامة جلائزة املدينة املنورة، 1422ه.
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إعالم املوقعني عن رب العاملني حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس 	 
الدين ابن قيم اجلوزية، حتقيق حممد عبد السالم إبراهيم، دار الكتب العلمية 

– يريوت، الطبعة األوىل، 1411هي - 1991م.

الشرعية 	  ابملقاصد  وصلته  الشرعي،  تصيله  ،مفهومه،  االجتماعي  األمن 
اإلسالمي  التصور  يف  االجتماعي  األمن  الدويل  املؤمتر  الكيالين،  د.رشاد 

13-14/ شعبان/ 1433هي املوافق 2012/7/4-3.

األمن االجتماعي مصطفى العوجي، مؤسسة نوفل، بريوت، 1983م.األمن 	 
الوطين تصور شامل، فهد بن حممد الشقحاء، جامعة انيف العربية للعلوم 

األمنية، الرايض، ط1،  1425هي- 2004م.

اإلسالمية 	  اجلامعة  ماجستري-  رسالة  النبوية-  السنة  يف  العسكري  االمن 
رضوان،  إمساعيل  أ.د.  اشراف:  يوسف،  لي:هناد  غزة،   - احلديث  – كلية 

1428ه- 2007م.

الدار 	  سعيد  عديل حسن  للواء  حتقيقه:  واسرتاتيجية  العريب،  القومي  األمن 
القومية، القاهرة، 1977م.

األمن النفسي دعامة أساسية لألمن القومي العريب والعاملي حامد عبد السالم 	 
زهران (1988(. ندوة األمن القومي العريب، احتاد الرتبويني العرب، بغداد، 

نوفمرب 1988 .

االنتصار ألصحاب احلديث: أبو املظفر، منصور بن حممد بن عبد اجلبار ابن 	 
أمحد املروزى السمعاين، احملقق: حممد بن حسني بن حسن اجليزاين، مكتبة 

أضواء املنار – السعودية، الطبعة األوىل، 1417هي - 1996م.
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إيضاح الدليل يف قطع حجج أهل التعطيل، حممد بن إبراهيم بن سعد هللا 	 
بن مجاعة، دار السالم للطباعة والنشر - مصر - 1410هي - 1990م، 

الطبعة: األوىل، حتقيق: وهيب سليمان غاوجي األلباين.

عبد 	  اإلسالم أمحد  الكالمية،شيخ  بدعهم  اجلهمية يف تسيس  تلبيس  بيان 
 - املكرمة  مكة   - احلكومة  مطبعة  العباس،  أبو  احلراين  تيمية  بن  احلليم 

1392، الطبعة: األوىل، حتقيق: حممد بن عبد الرمحن بن قاسم.

دار 	  الزبيدي،  احلسيين  مرتضى  حممد  القاموس،  جواهر  من  العروس  اتج 
اهلداية، حتقيق: جمموعة من احملققني.

اتريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من األماثل، أبو القاسم 	 
علي بن احلسن بن هبة هللا املعروف اببن عساكر، حتقيق:عمرو بن غرامة 

العمروي،:دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،:1415 هي - 1995 م.

تذكرة الدعاة ، للبهي اخلويل ص 35.	 

اليت 	  العلمية  واحلالة  واملتاجر  والصناعات  والعماالت  اإلدارية   الرتاتيب 
كانت على عهد تسيس املدنية اإلسالمية يف املدينة املنورة العلمية، حممد 
َعْبد احَلّي بن عبد الكبري ابن حممد احلسين اإلدريسي، املعروف بعبد احلي 
بريوت   – األرقم  اخلالداي: دار  حتقيق عبد هللا  (املتوىف: 1382هي،  الكتاين 

الطبعة: الثانية 

التطبيقات العلمية للحسبة يف اململكة العربية السعودية، طامي البقمي، رسالة 	 
دكتوراه، جامعة االمام حممد بن سعود، كلية الدعوة، 1413ه.

تفسري القرآن العظيم، إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي أبو الفداء، دار 	 
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الفكر - بريوت – 1401.

تفسري القرآن، عبد الرمحن بن حممد بن إدريس الرازي ابن أيب حامت،: املكتبة 	 
العصرية - صيدا، حتقيق: أسعد حممد الطيب.

تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، عبد الرمحن بن انصر السعدي، 	 
مؤسسة الرسالة - بريوت - 1421هي- 2000م، حتقيق: ابن عثيمني.

جامع البيان عن تويل آي القرآن، حممد بن جرير بن يزيد بن خالد الطربي 	 
أبو جعفر، دار النشر: دار الفكر - بريوت – 1405.

اجلامع الصحيح املختصر، حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي، 	 
دار النشر: دار ابن كثري ، اليمامة - بريوت - 1407 - 1987، الطبعة: 

الثالثة، حتقيق: د. مصطفى ديب البغا.

جامع بيان العلم وفضله، ليوسف بن عبد الرب النمري، دار الكتب العلمية 	 
- بريوت – 1398.

اجلامع ألحكام القرآن، أبو عبد هللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب، دار 	 
الشعب – القاهرة.

جهود هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف حفظ الضرورات اخلمس 	 
النملة، ضمن أحباث ندوة احلسبة وعناية  د.عبدالعزيز بن عبدهللا بن علي 

اململكة العربية السعودية هبا، ص 44-43.

احلسبة يف اإلسالم، شيخ االسالم، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم 	 
بن عبد السالم بن عبد هللا بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي 

الدمشقي (املتوىف: 728هي( الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: األوىل.
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احلسبة يف املاضي واحلاضر بني ثبات األهداف وتطور األسلوب علي ين عبد 	 
اخلالق القرين،: مكتبة الرشد، الرايض ط1، 1415هي.

احلسبة والنيابة العامة، سعد عبد هللا العريفي، رسالة ماجستري، جامعة االمام 	 
حممد بن سعود، 1404هي.

بن 	  أمحد  بن  عبد هللا  بن  أمحد  نعيم  أبو  األصفياء  وطبقات  األولياء  حلية 
إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاين، دارالسعادة - بوار حمافظة مصر، 

1394هي - 1974م.

الدر املنثور: عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي، دار الفكر – 	 
بريوت.

دراسات يف علم النفس من منظور إسالمي، صاحل الصنيع، الرايض، دار عامل 	 
الكتب، الطبعة األوىل 1423هي.

ْرَوزِي، احملقق: سامل أمحد السلفي، مؤسسة 	 
َ
السنة: حممد بن نصر بن احلجاج امل

الكتب الثقافية – بريوت، الطبعة: األوىل، 1408ه.

السنن الكربى أمحد بن احلسني بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي مكتبة 	 
دار الباز - مكة املكرمة، 1414 - ،1994حتقيق: حممد عبد القادر عطا.

شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة من الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة، 	 
هبة هللا بن احلسن بن منصور الاللكائي أبو القاسم، دار طيبة - الرايض - 

1402، حتقيق: د. أمحد سعد محدان.

شرح صحيح البخارى البن بطال: ابن بطال أبو احلسن علي بن خلف بن 	 
عبد امللك، حتقيق: أبو متيم ايسر بن إبراهيم، دار النشر: مكتبة الرشد - 



الحسبة ودورها في تحقيق األمن النفسي واالجتماعي  248

السعودية، الرايض، الطبعة: الثانية، 1423هي - 2003م.

دار 	  النيسابوري،  القشريي  احلسني  أبو  احلجاج  بن  مسلم  مسلم،  صحيح 
إحياء الرتاث العريب - بريوت، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي.

صيانة صحيح مسلم من اإلخالل والغلط ومحايته من اإلسقاط والسقط، 	 
عثمان بن عبد الرمحن بن عثمان الكردي الشهرزوري أبو عمرو، دار الغرب 
عبدهللا  موفق  حتقيق:  الثانية،  الطبعة:   ،1408  - بريوت   - اإلسالمي 

عبدالقادر.

عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك األكرب واألصغر والتعطيل والبدع 	 
وغري ذلك، صاحل الفوزان.

علم أصول الفقه وخالصة اتريخ التشريع، عبد الوهاب خالف، دار الفكر 	 
العريب، القاهرة، 1996.ط7.

يف:جملة 	  املرااييت، حبث  أمحد  واالجتماعية  النفسية  وخلفياته  أسبابه  العنف 
اليرائيد - العدد 253 – ربيع االول 1426 ه - نيسان / أبريل  2005م

غذاء األلباب شرح منظومة اآلداب العاّلمة حممد بن أمحد بن حممد السفاريين 	 
 ، ، ط1  العلمية  الكتب  دار  بريوت،  اخلالدي،  ، ضبطه وصححه حممد 

1417هي.

غرائب التفسري وعجائب التأويل: حممود بن محزة بن نصر، أبو القاسم برهان 	 
الدين الكرماين، ويعرف بتاج القراء، دار النشر: دار القبلة للثقافة اإلسالمية 

- جدة، مؤسسة علوم القرآن – بريوت.

فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري، حممد بن علي بن 	 
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حممد الشوكاين، دار الفكر – بريوت.

الفروق = أنوار الربوق يف أنواء الفروق: أبو العباس شهاب الدين أمحد بن 	 
إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري ابلقرايف، عامل الكتب، الطبعة: بدون 

طبعة وبدون اتريخ 

القاموس احمليط، حممد بن يعقوب الفريوزآابدي، مؤسسة الرسالة – بريوت.	 

القدوة مبادئ ومناذج: د. صاحل بن عبد هللا بن محيد، الكتاب منشور على 	 
موقع وزارة األوقاف السعودية.

دار صادر - 	  املصري،  األفريقي  منظور  بن  بن مكرم  العرب، حممد  لسان 
بريوت، الطبعة: األوىل.

لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية حممد بن أمحد بن حممد الّسّفاريين 	 
،املكتب اإلسالمي بريوت لبنان، ط3 ، 1411هي.

جممع الزوائد ومنبع الفوائد نور الدين علي بن أيب بكر اهليثمي دار الفكر، 	 
بريوت - 1412 هي.

جمموع الفتاوى: تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين، 	 
لطباعة املصحف  امللك فهد  الرمحن بن حممد بن قاسم،جممع  احملقق: عبد 

الشريف، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية 1416هي- 1995م.

احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز: عبد احلق بن غالب بن عطية األندلسي، 	 
احملقق: عبد السالم عبد الشايف حممد، دار الكتب العلمية – بريوت، الطبعة: 

األوىل - 1422 ه.

بكر 	  أيب  بن  نستعني: حممد  وإايك  نعبد  إايك  منازل  بني  السالكني  مدارج 



الحسبة ودورها في تحقيق األمن النفسي واالجتماعي  250

بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية، احملقق: حممد املعتصم ابهلل 
الثالثة، 1416  بريوت،الطبعة:   – العريب  الكتاب  دار  الناشر:  البغدادي، 

هي - 1996م.

املدخل إىل علم الدعوة، حممد أيب الفتوح البيانوين. مؤسسة الرسالة - بريوت 	 
- 1420 هي، الطبعة الثالثة.

القاري، دار 	  املصابيح، علي بن سلطان حممد  املفاتيح شرح مشكاة  مرقاة 
الكتب العلمية - لبنان/ بريوت - 1422هي - 2001م، الطبعة: األوىل، 

حتقيق: مجال عيتاين.

معامل التنزيل يف تفسري القرآن: احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي 	 
الشافعي، احملقق : عبد الرزاق املهدي، دار إحياء الرتاث العريب –بريوت، 

الطبعة : األوىل ، 1420 هي.

معامل القربة يف أحكام احلسبة للشيخ حممد بن حممد بن أمحد القرشي املعروف 	 
القاهرة 1976م،  للكتب –  العامة  اهليئة املصرية  النشر  اببن اإلخوة، دار 

حتقيق حممد حممود شعبان وصديق أمحد عيسى املطيعي.

املعجم الكبري سليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاسم الطرباين، حتقيق محدي 	 
بن عبداجمليد السلفي ، مكتبة الزهراء – املوصل، الطبعة الثانية - 1404 

– 1983م.

معجم مقاييس اللغة، أيب احلسني أمحد بن فارس ين زكراي. دار الفكر للطباعة 	 
والنشر والتوزيع  - بريوت- حتقيق: عبد السالم حممد هارون.

العلمية 	  الرائد  مكتبة  شحادة،  الدين  نور  حملمد   ، قرآنية  استخبارية  مفاهم 
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عمان ي األردن 1999م.

أيوب 	  بكر  أيب  بن  واإلرادةحممد  العلم  والية  ومنشور  السعادة  دار  مفتاح 
الزرعي أبو عبد هللا، دار الكتب العلمية – بريوت.

بن 	  الطاهر  حممد  بن  حممد  بن  الطاهر  اإلسالمية، حممد  الشريعة  مقاصد 
األوقاف  نشر: وزارة  اخلوجة،  ابن  احلبيب  حتقيق:حممد  التونسي،  عاشور 

والشؤون اإلسالمية، قطر: 1425 هي - 2004 م

مقدمة ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد بن خلدون احلضرمي، دار القلم - 	 
بريوت - 1984، الطبعة: اخلامسة.

املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج: حميي الدين يىي بن شرف النووي، 	 
دار إحياء الرتاث العريب – بريوت، الطبعة: الثانية، 1392ه.

منهج الدعوة إىل هللا على ضوء وصية النيب صلى هللا عليه وسلم ملبعوثه إلىب 	 
اليمن معاذ بن جبل رضي هللا عنه د. عبد الرحيم املغذوي دار اشبيليا الرايض 

1420هي.

املوافقات إلبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرانطي الشهري ابلشاطيب، 	 
حتقيق، أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، نشر دار ابن عفان، الطبعة 

األوىل 1417هي/ 1997.

موسوعة السياسة، د. عبد الوهاب الكيايل وآخرون، الناشر: املؤسسة العربية 	 
للدراسات والنشر - دار اهلدى للنشر والتوزيع.

 موسوعة الصحيح املسبور من التفسري ابملأثور، تليف:أ. د. حكمت بن بشري 	 
بن ايسني، دار املآثر للنشر والتوزيع والطباعة- املدينة النبوية،الطبعة: األوىل، 



الحسبة ودورها في تحقيق األمن النفسي واالجتماعي  252

1420 هي - 1999 م 

موسوعة نظرة النعيم يف مكارم اخالق الرسول الكرمي صلى هللا عليه وسلم، 	 
إعداد جمموعة من املختصني إشراف د صاحل بن محيد، دار الوسيلة جدة 

ط1 1418هي.

املبارك بن حممد اجلزري، 	  السعادات  أبو  النهاية يف غريب احلديث واألثر، 
املكتبة العلمية - بريوت - 1399هي - 1979م، حتقيق: طاهر أمحد الزاوى 

- حممود حممد الطناحي.

اهلداية إىل بلوغ النهاية يف علم معاين القرآن وتفسريه، وأحكامه، ومجل من 	 
فنون علومه: أبو حممد مكي بن أيب طالب مَحّوش بن حممد بن خمتار القيسي 
القريواين مث األندلسي القرطيب املالكي، احملقق: جمموعة رسائل جامعية بكلية 
الدراسات العليا والبحث العلمي - جامعة الشارقة، إبشراف أ. د: الشاهد 
والدراسات  الشريعة  - كلية  والسنة  الكتاب  حبوث  جمموعة  البوشيخي، 

اإلسالمية - جامعة الشارقة، الطبعة: األوىل، 1429 هي - 2008 م.

الصحف	 

جريدة اجلزيرة، عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، العدد 12944، 2008/3/7م، 	 
29، صفر،1429ه.

جريدة الرايض، العدد، 11794، بتاريخ1421/7/11ه.	 

صحيفة أم القرى عدد رقم  ( 2853 ( واتريخ 1401/3/17هي .	 

صحيفة أم القرى عدد رقم ( 3203 ( واتريخ 1408/7/30هي 	 

صحيفة أم القرى عدد رقم ( 3203 ( واتريخ 1408/7/30هي.	 
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املواقع االلكرتونية	 
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مستخلص الدراسة:

أجريت الدراسة الراهنة هبدف الكشف عن طبيعة العالقة بني األمن الفكري وكلٍّ 
من الذكاء االنفعايل واختاذ القرار لدى طلبة جامعة القاهرة، وكذلك التعرف على 
والتخصص(،  (النوع،  ملتغريَِي  الدراسة وفقاً  متغريات  اجلامعة يف  الفروق بني طلبة 
واشتملت عينة الدراسة على (633( طالباً وطالبًة من الدارسني يف الكليات العملية 
والنظرية بامعة القاهرة، واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي، ومت تطبيق مقياس 
األمن الفكري من إعداد الباحث، ومقياس الذكاء االنفعايل من إعداد (عثمان ورزق، 
2002(، ومقياس اختاذ القرار من إعداد (عبدون، 1999(، وقد توصلت الدراسة 
إىل العديد من النتائج، وهي: وجود عالقة ارتباطية موجبة داّلة بني األمن الفكري 
وكلٍّ من الذكاء االنفعايل واختاذ القرار لدى طلبة اجلامعة، كما أظهرت النتائج وجود 
فروق دالة إحصائياً بني الطالب الذكور واإلانث يف متغريات الدراسة احلالية، حيث 
اجتهت هذه الفروق لصاحل اإلانث يف األمن الفكري والذكاء االنفعايل، بينما كانت 
الفروق لصاحل الذكور يف متغري اختاذ القرار، يف حني ُوجدت فروٌق دالة إحصائياً 
بني طلبة اجلامعة وفقاً للتخصص العلمي (الكليات النظرية، والعملية( يف متغريات 
الدراسة (األمن الفكري، الذكاء االنفعايل، اختاذ القرار( لصاحل طالب التخصصات 
العملية، كما كشفت الدراسة إمكانية التنبؤ ابألمن الفكري يف ضوء متغريَِي الذكاء 

االنفعايل واختاذ القرار.

القرار-طلبة  اختاذ  االنفعايل –  الذكاء   – الفكري  األمن  املفتاحية:  الكلمات 
جامعة القاهرة.
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Abstract:
The present study was conducted in purpose of detecting 

the nature of the relationship between the intellectual security 
and both of the emotional  intelligence and decision taking of  
Cairo university students as well as recognizing the differences  
between university students in study variables according to the 
two variables ) gender and specialization ) . The study sample 
included  ) 633 ) male and female students from learners in 
practical and theoretical faculties  in Cairo university. The  
study relied on the descriptive method . The scale of intellectual 
security ) prepared by the researcher ) , the scale of emotional 
intelligence ) prepared by Othman &Rezek 2002) , the scale 
of decision  taking  ) prepared by  Abdon  1999) were applied 
. The study found  several results that are : there is a significant 
positive  correlation between intellectual security and both of  
emotional  intelligence and decision taking  of university students 
. The results showed also that there are statistically  significant 
differences between  male and female students in the variables 
of the present study where these differences were on behalf  of 
females in intellectual security and emotional intelligence , where 
the differences were on behalf  of males in the variable of decision 
taking . There were  statistically significant  differences between 
university students according to the scientific specialization ) 
theoretical  and  practical  faculties ) in the study variables ) 
intellectual security , emotional intelligence , decision taking 
)  on behalf of the scientific specialization. The  study  revealed 
the potential of predicting  the intellectual security in the light 
of emotional intelligence  and decision taking variables .

Key words : intellectual security  - emotional  intelligence – 
decision taking – university students .
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مقدمة

أصبح األمن الفكري من املوضوعات احليوية واملهمة واملؤثرة يف حياة الشعوب 
ومستقبل األمم؛ لكونه مسألًة أساسيًة ومعاصرًة، وال مناص من االهتمام به يف ظل 
معطيات األوضاع اليت تعيشها األمة العربية واإلسالمية وما أفرزته من توترات أدت 

إىل بروز ظاهرة االحنراف الفكري (احلوشان، 2015، 233(.

ويف هذا السياق أكد الزهراين (2016، 278( على أننا نواجه اليوم العديد من 
التحدايت جتاه طالب اجلامعات ويف مقدمتها األمن الفكري، وال سبيل ملواجهة 
ذلك التحدي إال من خالل املؤسسات الرتبوية اليت تواكب هذه التحدايت املعاصرة 
وتستطيع مواجهتها، بل وجتعل من األجيال القادمة أجيااًل آمنًة حُمّصنًة ضد األفكار 
اهلّدامة والتيارات الفاسدة مع التمسك الشديد بثوابتنا ومعتقداتنا؛ ملا هلم من أثر 

واضح على أمن اجملتمع واستقراره. 

وقد بنيَّ بوتشر ومانينج (Bucher & Manning, 2005, 57( أن 
األمن يف حميط البيئة األكادميية يتخطى حاجز التأمني املادي ليشمل األمن الفكري 
التفكري والشك والتساؤل  مُيّكنه من  للطالب  الفكري  والعاطفي للطالب؛ فاألمن 
حبرية حول ما يتعلمه، أو حىت أن خيطئ ولكن يف ظل بيئة أكادميية آمنة، كما ميكن 
للرتبويني أن يُطّبقوا جمموعًة من االسرتاتيجيات اليت حتتوي كافة الطالب، وأن يضعوا 
قواعَد وإجراءاٍت تضمن وجود شبكة من األمن الفكري مُيِكن للطالب يف ظلها 

التعبري عن اهتماماهتم وأفكارهم حُبريّة.

وجتدر اإلشارة هنا إىل أن مفاهيم األمن الفكري مفاهيم تراكمية جيب غرسها 
منذ الصغر وتعزيزها ابستمرار وتنميتها؛ ملواجهة التغريات الفكرية املتصارعة اليت ال 
خيلو العامل منها؛ ولذلك فإن تنمية وتعزيز األمن الفكري تُعّد عمليًة مستمرًة تشارك 
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فيها املؤسسات الرتبوية على خمتلف مستوايهتا من احلضانة إىل اجلامعة (الوشاحي، 
.)480 ،2015

ويرى مريو (Merrow, 2004, 28( أن األمن الفكري يُعّد غايًة يف األمهية 
ابلنسبة للطالب اجلامعي، وكذلك ابلنسبة للمؤسسة اليت يدرس هبا واجملتمع؛ فاألمن 
الفكري يتيح للطالب احلرية للتفكري والتساؤل والتشكيك يف بعض األمور، كما أنه 
يعطي احلرية للطالب أن يتخذ مواقَف مضادًة للسياق العام للمجتمع دون أن يتم 
جترميه أو حتجيمه، بل يتم مناقشة تلك املواقف واألفكار الغريبة؛ حيث إن األمن 
الفكري يُظهر تلك األفكار لدى الطالب، مما يُعطي للُمربِّني الفرصة للسعي لتغيري 
الفكري  تلك األفكار وتصحيحها بشكل عقالين ومنطقي؛ فضاًل عن أن األمن 
يشجع على تقييم األفكار، واالستكشاف، وبناء املعارف، والسعي الدؤوب وراء 

املعرفة واحلقيقة.

ويف هذا الصدد أكد يىي (2015، 285( على أن املرحلة اجلامعية تعترب من 
أهم املراحل اليت يعيشها الفرد يف حياته، ففي داخل احلرم اجلامعي يكتسب الطالب 
فيها  تتباين  العالقات  هذه  ومجاعية،  فردية  عالقات  يف  ويدخل  جديدًة  مهاراٍت 
الدوافع واألساليب واألفكار، وهي مرحلة انتقالية للطالب؛ فبعدما كان يف املرحلة 
الثانوية ارتقى إىل بيئة أخرى أكثر احتكاًكا وأكثر تفاعاًل، فطلبة اجلامعة ليسوا يف 
منأى عن الظروف الصعبة واملواقف احلياتية والصراعات املختلفة؛ فهم يتعرضون إىل 
ات منائية ونفسية واجتماعية ينتج عنها مطالب وحاجات تستدعي إشباعها،  تغريُّ
تنمية  إىل  اجلامعي  الطالب  يتاج  كما  حتقيقها،  تستدعي  وأهداف  وطموحات 
كثري من املهارات احلياتية اليت تساعده على التكيف مع متطلبات املرحلة الراهنة 
يف حياته؛ واليت حتدد مستقبله املهين بشكل كبري، ومنها مهارات الذكاء االنفعايل 

واختاذ القرار.
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وحني نتحدث عن األمن الفكري يظهر دور الذكاء االنفعايل يف تنظيم انفعاالت 
يتضمنها  اليت  احلامسة  األساسية  املهارات  فمن  للفكر؛  داعمًة  ليجعلها  اإلنسان 
الذكاء االنفعايل القدرة على إدراك املشاعر بدقة، والقدرة على تنظيم املشاعر بشكل 
مناسب؛ وتلك املهارات ميكن ترتيبها يف تسلُسٍل هرميٍّ مكوٍن من أربع درجات، 
وهي: أ( إدراك انفعاالت الذات واآلخرين بدقة. ب( استخدام االنفعاالت لتيسري 
الفكر. ت( فهم االنفعاالت واللغة االنفعالية واإلشارات اليت تنقلها االنفعاالت. 
 Mayer et al., 2008,) ث( إدارة االنفعاالت؛ وذلك لتحقيق أهداف حمددة

.)506

وتتمثل أمهية الذكاء االنفعايل يف أنه يلعب دوراً حيوايً يف بناء العالقات واحملافظة 
االجتماعي  للتطور  ابلنسبة  األمهية  غاية  يف  أمٌر  هي  االنفعالية  فاملهارات  عليها؛ 
للفرد، وتساهم يف جودة عالقات الفرد مع اآلخرين؛ إىل جانب أن الذكاء االنفعايل 
يشمل تفهُّم الشخص النفعاالته وانفعاالت اآلخرين، كما يتضمن الذكاء االنفعايل 
التعاطف، والقدرة على مراقبة الذات يف السياقات االجتماعية، واملهارات االجتماعية 
وتسخري  وتنظيم  فهم  من  األشخاص  االنفعايل  الذكاء  ومُيّكن  والتعاون،  اجليدة، 
 Schutte et al., 2001,) االنفعاالت يف الذات ويف اآلخرين بشكل تكيُّفي

 .)524

دوراً  وتلعب  الطالب،  لدى  النفسية  اجلوانب  أهم  من  االنفعاالت  تُعّد  كما 
ذايت وجانب  وتتألف من جانب شعوري  يف تشكيل شخصيته وسلوكياته،  مهماً 
خارجي ظاهر يتمثل يف التعبريات واحلركات اليت تبدو على الفرد املنفعل، وكذلك يف 
االختالالت الوظيفية اليت تطرأ على أجهزة اجلسم (أبو جحجوح، 2015، 226(.

وقد أشار املومين (2010، 294( إىل أن القاعدة األساسية يف الذكاء االنفعايل 
تتضمن املعرفة ابالنفعاالت واستخدامها لصنع قراراتنا من خالل تعلُّم طرق التفكري 
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الشخصي؛  والذكاء  القرارات،  واختاذ  والتخطيط،  املشكالت،  حل  تتضمن:  اليت 
وذلك ملساعدة األشخاص يف نقل املهارات االجتماعية، والشخصية، وحتويلها إىل 
االنفعالية  الكفاءة  تعلُّم  يتم  وبذلك  املدى،  طويِل  لتعلٍُّم  احلياتية كأدواٍت  املواقف 

بطريقة مباشرة. 

انفعاالت اإلنسان قد  أن  العديد من األحباث والدراسات على  حيث أكدت 
يكون هلا تثري ابلغ على قراراته؛ إذ تؤثر االنفعاالت على عملية اختاذ القرار، فاإلنسان 
يف حالة اختاذ القرار يستدعي من الذاكرة املعلومات اليت تتماشى مع انفعاالته احلالية 
يف حلظة اختاذ القرار ويستبعد املعلومات اليت ال تتطابق مع انفعاالته، وحني تنتابه 
انفعاالت السعادة يتعامل إبجيابية مع القرار الذي سيتخذه، وتكون لديه اعتقادات 
إجيابية حول عواقب ونتائج هذا القرار وما يرتتب عليه، أمَّا حينما تنتاب اإلنسان 
انفعاالت يشوهبا احلزن فإنه يتعامل بسلبية مع القرارات اليت يتخذها، وتكون لديه 
 Schwarz,) نتائج وعواقب القرار من  أفكار سلبية حول ما يرتتب على هذا 

.)2000, 433-434

ويرى صفوري (2014، 1( أن عملية اختاذ القرار تُعّد عمليًة مهمًة يف حياة الفرد 
يعيشها يف كل حلظة من حلظات حياته، وابلنسبة لطلبة اجلامعة فهناك دائماً احلاجة 
إىل اختاذ قرار أو أكثر؛ كون الطالب يتاجون إىل اختاذ القرارات املتعلقة ابملهنة اليت 
يرغبوهنا، واليت تتوقف على العديد من العوامل كتحصيل الطالب الدراسي ومعتقداته 

عن قدراته.

وقد أشارت دراسة هوليان (Holian, 2006, 1129( إىل أن الطالب يف 
مرحلة اجلامعة والرشد يتعلم كيفية االختيار، ومن خالل تعلُّمه الختاذ القرار يكتسب 
الطالب يف تلك املرحلة القيم العقلية، مثل: (الثقة ابلنفس، واملبادرة، واملرونة(، والقيم 
اختاذ  وعملية  والرتاحم(؛  والكرم،  والصدق،  واألمانة،  (اإلخالص،  مثل:  الدينية، 
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العملية، وهي: (إصدار  تلك  تتضمنها  أساسية  أربع مهارات  اإلنسان  تُعلِّم  القرار 
احُلكم، والنزاهة، والشجاعة، واإلنسانية(.

وإمياانً من الباحث أبمهية موضوع األمن الفكري الذي ابت يف العصر احلاضر 
أمراً ضرورايً ملستقبل الفرد واستقرار اجملتمع، وخاصًة يف تلك املرحلة اجلامعية املهمة 
اجلامعة  طلبة  أن  إىل  إضافًة  ومعارفه،  الطالب  ِفكر  من  كبرياً  جزءاً  تشكل  اليت 
املغامسي  املنحرفة، كما وضَّح ذلك  وتثُّراً ابألفكار  الفئات األكثر استهدافاً  من 
(37،2004(؛ وذلك نتيجة بعض املمارسات اخلاطئة والسلوكيات غري السوية اليت 
القيم  الفئات يف جمتمعنا، واليت نتج عنها غلوٌّ وتطرٌف واحنالٌل يف  أصابت بعض 
للفكر وصانعًة للُقوى الشبابية يف  واالجتاهات، كما أن اجلامعة أصبحت مصدراً 
ثقافة احلوار، وتقبُّل  التنوير، ونشر  كل اجملاالت، وهلا دوٌر رايديٌّ يف إشاعة روح 

االختالفات الفكرية بني طالهبا.

لذا تسعى الدراسة الراهنة إىل إلقاء الضوء على موضوع األمن الفكري وطبيعة 
العالقة بينه وبني كلٍّ من الذكاء االنفعايل واختاذ القرار لدى طلبة جامعة القاهرة، 
وكذلك التعرف على الفروق بني طلبة اجلامعة يف متغريات الدراسة (األمن الفكري، 
الذكاء االنفعايل، اختاذ القرار(، وفَق متغريَِي النوع (الذكور، واإلانث( والتخصص 

(الكليات العملية، والنظرية(. 

مشكلة الدراسة:

يُعّد األمن يف حد ذاته من أهم متطلبات اجملتمع وأحد أهم الضرورايت البشرية، 
وملا لألمن الفكري من ارتباط وثيق ابلعقل والفكر فإن عدم االهتمام به خاصًة لدى 
الطالب يسبب املزيد من الغلو واالحنراف الفكري املتمثل يف مجود الفكر وعدم تقبُّل 
الثقافات األخرى. ويف هذا الصدد أكد الدوسري (2012، 3( على أن مؤسسات 
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النشء  إعداد  هبا  املرتبط  التعليمية  الرتبوية  املؤسسات  أهم  من  هي  العايل  التعليم 
والشباب وتكوين شخصيتهم، كما أن هلا دوراً إضافياً يف احلفاظ على اهلُويّة، وأن 

أوىل اجلهات املطلوب منها معاجلة األمن الفكري هي اجلامعات احلكومية. 

وقد أشارت العديد من األدبيات السابقة إىل وجود قصور يف مستوايت األمن 
 Butnor,) ابتنور  دراسة  نتائج  منها  اجلامعية،  املرحلة  طالب  لدى  الفكري 
2012( اليت توصلت إىل أن األمن الفكري يتم فهمه خطًأ على أنه الشعور ابلراحة، 
ولكنه ال جيب أن يُفهم كذلك، وإمنا جيب أن يُفهم على أنه الشعور ابلثقة يف النفس 
ويف اجملتمع؛ حىت يشارك الطالب يف التفكري أبمانة وصدق وابتكارية مع اآلخرين، 
وجيب أن يكون األمن الفكري قائماً على احلوار الذي يعمل على حتدي األفكار 
والتصورات واختبارها، وجيعل الطالب يسعون مبنتهى األريية إىل معرفة احلقائق عرب 

احلوار؛ مما خيلق لدى الطالب ُهويًّة نقديًة وُهويًّة ساعيًة إىل معرفة احلقيقة.

ودراسة   ،)2011) الزهراين  دراسة  -منها  الدراسات  من  العديد  أكدت  كما 
الدوسري (2012(- على ضرورة حتقيق األمن الفكري للطالب من أجل تعديل 
مسارهم الفكري، حيث إن اجملتمع يواجه يف هذه األايم ظاهرة االحنراف الفكري 

لدى الشباب بشكل كبري.

 Petrides) يف حني أكدت جمموعة من الدراسات -منها دراسة بيرتايدز وآخرين
et al., 2004( ودراسة جودة (2013(- على أن مسة الذكاء االنفعايل تتوسط 
إن  املنحرف؛ حيث  السلوك  أيضاً  تتوسط  الطالب، كما  لدى  األكادميي  األداء 
الطالب خصوصاً يف مرحلة اجلامعة ينمو لديهم الفكر واملعارف خالل تلك املرحلة 
احلرجة يف حياهتم، وابملقابل فإن اخنفاض مستوى الذكاء االنفعايل لدى الطالب 

يزيد من املخاطر النفسية: كالقلق، واالكتئاب، والوحدة النفسية، واالغرتاب.
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ويرى الباحث أن عملية اختاذ القرار من أهم ما جيب االهتمام به لدى طالب 
من  ابلعديد  بالدان  هبا  متر  اليت  احلرجة  املرحلة  تلك  يف  خاصًة  اجلامعية،  املرحلة 
إىل  اجلامعي  الطالب  فيها  يتاج  واليت  والنفسية،  واالجتماعية  الفكرية  التحدايت 
ابلقضااي  املتعلقة  وخاصًة  احلياتية،  القرارات  اختاذ  عند  واملهارة  القدرة  اكتساب 

املطروحة حديثاً يف جمتمعنا.

 )Hess & Bacigalupo, 2011) وتشري نتائج دراسة هيس وابكيجالبو 
تلك  وتقرتح  القرار؛  اختاذ  جودة  سبيل  يف  تعاين  املؤسسات  أنواع  خمتلف  أن  إىل 
الدراسة أنه حلل مشكلة تطوير عملية اختاذ القرار، على املؤسسات مبختلف أنواعها 
الذكاء االنفعايل يف  اليت يوجهها  السلوكيات  -ومنها اجلامعات-استخدام وتفعيل 
مهارة اختاذ القرار؛ فالتطبيق العملي ملهارات الذكاء االنفعايل يف سياق عملية اختاذ 

ن من نتائجها. القرار مُيِكن أن يُعّزِز جودة قرارات األفراد واجملموعات وُيسِّ

ومن هنا جاء االهتمام يف الدراسة احلالية ابلكشف عن طبيعة العالقة بني األمن 
الفكري وكلٍّ من الذكاء االنفعايل واختاذ القرار لدى طلبة اجلامعة، وكذلك إيضاح 
الفروق بني هؤالء الطلبة يف متغريات الدراسة؛ حيث تساهم طبيعة هذه الفروق يف 

إثراء اإلطار النظري ووضع اخلطط والربامج املناسبة هلم.

ومن خالل العرض السابق ميكن أن تتبلور مشكلة الدراسة يف التساؤالت اآلتية:

هل توجد عالقة جوهرية بني األمن الفكري وكلٍّ من الذكاء االنفعايل واختاذ - 1
القرار لدى طلبة جامعة القاهرة؟ 

 هل توجد فروق بني متوسطات درجات الطالب الذكور واإلانث يف متغريات - 2
الدراسة (األمن الفكري، الذكاء االنفعايل، اختاذ القرار(؟

هل توجد فروق بني متوسطات درجات طالب الكليات العملية والنظرية يف - 3
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متغريات الدراسة (األمن الفكري، الذكاء االنفعايل، اختاذ القرار(؟

هل ميكن التنبؤ ابألمن الفكري يف ضوء متغريَِي الذكاء االنفعايل واختاذ القرار - 4
لدى طلبة جامعة القاهرة؟

أهداف الدراسة:

هتدف الدراسة احلالية إىل حتقيق ما يلي:

الكشف عن طبيعة العالقة بني األمن الفكري وكلٍّ من الذكاء االنفعايل واختاذ . 1
القرار لدى طلبة جامعة القاهرة.

الذكور . 2 الطالب  درجات  متوسطات  بني  فروق  وجود  إمكانية  من  التحقق 
واإلانث يف متغريات الدراسة (األمن الفكري، الذكاء االنفعايل، اختاذ القرار(.

التحقق من إمكانية وجود فروق بني متوسطات درجات طالب الكليات العملية . 3
والنظرية يف متغريات الدراسة (األمن الفكري، الذكاء االنفعايل، اختاذ القرار(.

االنفعايل . 4 الذكاء  متغريَِي  الفكري يف ضوء  التنبؤ ابألمن  إمكانية  من  التحقق 
واختاذ القرار لدى طلبة جامعة القاهرة.

أمهية الدراسة:

تستمد الدراسة احلالية أمهيتها من املوضوع الذي تتناوله، وهو األمن الفكري، 
وهو من املوضوعات املطروحة، بصورة كبرية، يف اآلونة األخرية على مستوى الكثري 
من النقاشات الدولية واإلقليمية واحمللية على حدٍّ سواء، ابعتباره أهمَّ الغاايت اليت 
تسعى املؤسسات التعليمية -وخاصًة اجلامعة- إىل حتقيقه وتعزيزه يف نفوس طالهبا، 
وميكن حتديد أمهية الدراسة احلالية يف جمموعة من االعتبارات النظرية والتطبيقية يتمثل 

بعضها فيما يلي:
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أوال: األمهية النظرية: 

تتناول الدراسة احلالية مرحلًة مهمًة من مراحل عمر الفرد وهي املرحلة اجلامعية؛ . 1
فهي مرحلة حيوية هلا دورها البارز يف احلفاظ على هوية اجملتمع واستقراره. 

قد ُتربز الدراسة احلالية نتائَج واقعيًة عن الدور الذي ميكن أن يسهم به حتلي . 2
طالب اجلامعة ابألمن الفكري يف تعزيز مهارات الذكاء االنفعايل ومهارات 
اختاذ القرار، سواء أكان ذلك عن طريق حتسني عالقات الطالب الفكرية أو 

االجتماعية.

االنفعايل . 3 الذكاء  من  وكلٍّ  الفكري  األمن  بني  العالقة  طبيعة  عن  الكشف 
واختاذ القرار، ودورمها يف حتقيق االتزان الفكري والنفسي لدى طلبة اجلامعة.

ومعلوماٍت . 4 بياانٍت  من  توفره  مبا  والباحثني  املهتمني  الدراسة  تفيد هذه  رمبا 
ونتائَج قد تسهم يف إثراء الساحة البحثية وفتح اجملال أمام الباحثني يف إجراء 
املزيد من الدراسات يف ذلك اجلانب من ميدان األمن الفكري لدى طلبة 

اجلامعة.

مل حتَظ الدراسات اليت تناولت األمن الفكري -خاصًة يف احلياة اجلامعية- . 5
ابهتمام الباحثني؛ مما جيعل احلاجة ماسًة إىل الوقوف على طبيعة هذا املوضوع، 
يف  وابلتايل  للطالب،  والرتبوي  واالجتماعي  النفسي  التوافق  يف  تؤثر  واليت 

اجملتمع ككل.

اثنيااً: األمهية التطبيقية: 

هتدف الدراسة احلالية إىل تشخيص الواقع الفعلي ملوضوع األمن الفكري لدى 1. 
طالب اجلامعة؛ لتوجيه اهتمام املسؤولني يف اجلامعة لوضع الربامج املناسبة 
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لتعزيز األمن الفكري واحلد من االحنراف الفكري لدى الشباب اجلامعي.

قد تسهم نتائج الدراسة احلالية يف إفادة املسؤولني الرتبويني مبصر يف كيفية 2. 
الفكري  االحنراف  مشكلة  من  يعانون  الذين  الطالب  بعض  مع  التعامل 

وتوجيههم ابلشكل السليم.

الذكاء 3.  مهارات  لتنمية  املناسبة  الربامج  وضع  يف  احلالية  الدراسة  تفيد  قد 
االنفعايل واختاذ القرار لدى طلبة اجلامعة؛ لدورمها يف حتسني املناخ الفكري 

داخل البيئة اجلامعية وخارجها.

قد تسهم نتائج الدراسة احلالية يف العمل على احلّد من االحنراف الفكري 4. 
الذي يتعرض له الطالب اجلامعيون يف الوقت احلايل؛ وذلك من خالل وضع 
مقرتحات عملية قد حُتّقق قدراً معقواًل من التكيف مع حميطهم االجتماعي 

فكرايً ونفسياً.

حمددات الدراسة: 

وعالقته  الفكري  األمن  تناول  على  احلالية  الدراسة  اقتصرت  املوضوعية:  احلدود 
ابلذكاء االنفعايل واختاذ القرار لدى طلبة جامعة القاهرة، والتعرف على الفروق بني 
هذه املتغريات وفقاً للنوع (الذكور واإلانث( والتخصص العلمي (الكليات العملية، 
والنظرية(، وإمكانية التنبؤ ابألمن الفكري من خالل الذكاء االنفعايل واختاذ القرار.

احلدود الزمنية: أجريت الدراسة يف الفصل الدراسي األول للعام 2017م.

احلدود املكانية والبشرية: سوف تقتصر الدراسة على عينة من طالب وطالبات 
جامعة القاهرة ابلكليات العملية والنظرية. 
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مصطلحات الدراسة:

يتعرَّض الباحث يف هذا اجلزء ملصطلحات الدراسة كما مت تناُوهلا يف إطار الدراسة 
احلالية، وذلك على النحو اآليت:

Intellectual security :األمن الفكري

األمن الفكري مصطلح مكون من كلميت »األمن« و«الفكر«، وهذا املصطلح 
املركب قد مت تعريفه من ِقبل بعض الباحثني، ومنهم الكشكي والعتييب (2017، 
ثوابَت عقديٍة وفكريٍة  ِمن  ويعتقد  به  يؤمن  مبا  الفرد ومتسُّكه  7(، أبنه: »طمأنينة 
وأخالقيٍة، وترمجة ذلك كلِّه سلوكياً يف تعامالته املختلفة مع معطيات احلياة«. يف 
حني عرَّفه العنزي (2015، 141( أبنه: »محاية عقول أفراد اجملتمع من كل فكر 
شائب ومعتقد خاطئ يتعارض مع العقيدة اليت يدين هبا اجملتمع، وبذل اجلهود من 

كلِّ مؤسسات اجملتمع لتحقيق هذه احلماية«.

أفراد  األفكار وعقول  الفكري هو: »تمني  األمن  أن  احليدر (2010(  ويذكر 
الفرد  حياة  على  خطراً  ُيشّكل  قد  خاطئ  ومعتقد  شائب  فكر  من كل  اجملتمع 
واجلماعة؛ مما يهدف إىل حتقيق األمن واالستقرار يف احلياة االجتماعية، وذلك من 
خالل برامج وخطط الدولة اليت تقوم على االرتقاء ابلوعي العام ألبناء اجملتمع من 
مجيع النواحي السياسية واالجتماعية واالقتصادية وغريها، واليت تعمل الدولة على 

حتقيقها عرب مؤسسات ذات اهتمام«.

تليب  بيئٍة  يف  موجوٌد  تنمويٌّ  »تناُسب  أبنه:  الفكري  األمن  تعريف  ميكن  كما 
التصورات الفكرية للفرد، ولكنها أيضاً تتحدى تلك التصورات، خالقًة بذلك متدداً 

.)Schrader, 2004, 100) »معرفياً يف سياق مناخ أخالقي

ويتبىن الباحث يف تعريفه اإلجرائي لألمن الفكري تعريف احليدر (2010( أن 
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األمن الفكري هو: »تمني األفكار وعقول أفراد اجملتمع من كل فكر شائب ومعتقد 
األمن  إىل حتقيق  يهدف  مما  واجلماعة؛  الفرد  على حياة  ُيشّكل خطراً  قد  خاطئ 
واالستقرار يف احلياة االجتماعية، وذلك من خالل برامج وخطط الدولة اليت تقوم 
على االرتقاء ابلوعي العام ألبناء اجملتمع من مجيع النواحي السياسية واالجتماعية 
واالقتصادية وغريها، واليت تعمل الدولة على حتقيقها عرب مؤسسات ذات اهتمام«، 
ويقاس من خالل تقدير أفراد عينة الدراسة على مقياس األمن الفكري املستخدم يف 

الدراسة احلالية.

Emotional intelligence :الذكاء االنفعايل

عرَّف يىي (2015، 285( الذكاء االنفعايل أبنه: “جمموعة من املهارات يُوظّفها 
الفرد يف حياته حىت ُيسّهل على نفسه عملية التواصل مع ذاته ومع اآلخرين، وإقامة 
العقلية  اجلوانب  االرتقاء يف خمتلف  على  يساعده  وهذا  عالقات جيدة وانجحة، 

واالجتماعية واملهنية”.

ويُعّرف رافيشاندران (Ravichandran et al., 2011, 157( الذكاء 
االنفعايل أبنه: “قدرة ميتلكها اإلنسان مُتّكنه من إدراك االنفعاالت والسيطرة عليها 

وتقييمها”.

ويتبىن الباحث يف تعريفه اإلجرائي للذكاء االنفعايل ما ذكره عثمان ورزق(2002،ص 
36(، وهو” القدرة على االنتباه واإلدراك اجليد لالنفعاالت واملشاعر الذاتية وفهمها 
وصياغتها بوضوح، وتنظيمها وفًقا ملراقبة وإدراك دقيق النفعالت اآلخرين، ومشاعرهم 
للدخول معهم يف عالقات انفعالية واجتماعية إجيابية تساعد الفرد على الرقي العقلي 
واملهين وتعلم املزيد من املهارات اإلجيابية للحياة”، ويقاس من خالل تقدير أفراد 

عينة الدراسة على مقياس الذكاء االنفعايل املستخدم يف الدراسة احلالية.
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Decision making :اختاذ القرار

عرَّف الكوشة (2014، 10( عملية اختاذ القرار أبهنا: »عملية عقلية لالختيار 
بني اثنني أو أكثر من البدائل، إذ تعتمد على املهارات اخلاصة مبتخذ القرار؛ ألن 

البدائل هي مواقف متناقضة ييطها الغموض وعدم اليقني«.

التفضيالت، واختيار  القرار أبهنا: »عملية تشكيل  وتُعرَّف كذلك عملية اختاذ 
  .)Ernst & Paulus, 2005, 1) »وتنفيذ اختاذ اإلجراءات، وتقييم النتائج

ويتبىن الباحث يف تعريف اإلجرائي لعملية اختاذ القرار ما ذكره عبدون(1999،ص9(، 
أبنه” القدرة اليت تصل ابلفرد إىل حل مشكلة اعرتاضية أو موقف حمري، وذلك ابختيار 
حل من بني البدائل املوجودة أو املبتكرة، وهذا االختيار يعتمد على املعلومات اليت 
مجعها الفرد حول املشكلة، وعلى القيم والعادات واخلربة والتعليم واملهارات الفردية، 
ويقاس من خالل تقدير أفراد عينة الدراسة على مقياس اختاذ القرار املستخدم يف 

الدراسة احلالية.

اإلطار النظري والدراسات السابقة: 

أوالاً: األمن الفكري:

يُعّد األمن الفكري من املصطلحات احلديثة نسبياً، وهو مركب من كلمتني: 	   
(أمن، وفكر(، إال أن هناك من قام بتعريف األمن الفكري اصطالحاً على 

النحو التايل: 

يُعرَّف أبنه: “القدرة أو احملافظة على سالمة األفكار واملعتقدات الصحيحة لدى 	 
الصحيح،  التفكري  طرق  وبيان  واملعرفة،  البحث  أبدوات  تزويدهم  مع  األفراد، 
ويكمل هذا مسلك األدب والرتبية وحسن االتصال (الصقعيب، 2010م، ص7(. 
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ويُعرَّف أيضاً أبنه: “سالمة فكر اإلنسان وعقله وفهمه من االحنراف واخلروج عن 	 
الوسطية واالعتدال يف فهمه لألمور الدينية والسياسية وتصوُّره للكون (الوادعي، 

1998م، ص 50(. 

كما يُعرَّف األمن الفكري أبنه: “أن يعيش الناس يف بلدهم ووطنهم وجمتمعهم آمنني 	 
ُمطمئنِّني على أصالة ثقافتهم ومنظومتهم الفكرية (الرتكي، 2003م، ص 66(. 

أمهية األمن الفكري: 

تظهر أمهية األمن الفكري فيما يلي:   

تنبع أمهية األمن الفكري من أمهية العقل الذي أعطاه هللا لإلنسان ليستطيع أن - 1
مييز به، ولقد فضَّله على املخلوقات األخرى، ومن خالله يبدع اإلنسان وينتج، 
وهو حمل التفكري والتحليل والنقد، وهو الذي يدرك به اإلنسان ما هو صائب 
وما هو خطأ حول القضااي اليت يعيشها يف جمتمعه، وما ميكن أن يتخذه من 

مواقَف يف حياته (املالكي، 2007م، ص65(. 

 لقد منح هللا اإلنسان العقل ليفكر يف األمور ويدرك ويستنبط ومييز بني البدائل - 2
بينها، وليصل عن معرفة ويقني إىل اإلميان ابخلالق، ولكن عندما  ليختار من 
يعمل العقل ويطلق له العنان يف أن يفكر دون عقيدة حتمي هذا العقل والفكر، 
ودون منهج يدد له أسلوب التفكر؛ فإنه ال شك ييد عن الطريق الصحيح يف 

االختيار (احليدر، 2001م، ص338(.

فقده؛ - 3 عند  تكون كبريًة  املعاانة  وجوده، حيث  من  الفكري  األمن  أمهية  تنبع 
للدولة ووجودها  مما يهدد األمن القومي بكل مكوانته، ويكون بذلك هتديداً 

(الطالع، 2000م، ص22(.
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واالحنرافات - 4 املفاهيم  على  القضاء  ليسهل  الفكري  األمن  يتحقق  أن  بد  ال 
الفكرية اليت تؤدي إىل زعزعة األفكار واملعتقدات الصحيحة واملنضبطة، وضرب 
الفكر  أصحاب  إال  بذلك  يقوم  االجتماعية، وال  والعالقات  والقيم  األخالق 

املنحرف (طامش، 2000، ص 8(. 

كما تنبع أمهية األمن الفكري من القدرة على ضمان استقرار اجملتمع، حيث - 5
تبعث فيه األمن والطمأنينة والتقدم والنماء (فارس، 2012م، ص 44(. 

أساليب حتقيق األمن الفكري:

بنائه  على  تساعد  وسائل  عدة  من خالل  إال  يتحقق  لن  الفكري  األمن   
بطريقة صحيحة وحتافظ على استمراره وتطوُّره وتعديل ما يطرأ من أمور قد تؤثر يف 
هذا البناء؛ فإن وسائل حتقيق األمن الفكري منها ما هو وقائي وهو األنفع، ومنها 
ما هو عالجي وهو ضروري لتحصني أفراد اجملتمع من تيارات الفساد واالحنرافات؛ 
فال بد من تنشئتهم منذ نعومة أظافرهم على حب اخلري والرتغيب فيه، وبغض الشر 

والتحذير منه.

إن حتقيق األمن الفكري يقتضي العمل على مستويني: األول: يتمثل يف إعداد 
الفرد إعداداً فكرايً صحيحاً، من خالل مؤسسات التنشئة االجتماعية اليت جيب أن 
تتخذ العقيدة اإلسالمية مصدراً لذلك اإلعداد. واملستوى الثاين: يقوم على حتصني 
ذلك البناء الفكري من خالل إجياد السياج الفكري الواقي، الذي مُيّكن الفرد من 
النقد والتمييز، والفرز والتمحيص، واالختيار املدرك من كل ما يعرتضه من تيارات 

فكرية (املالكي، 2007م، ص 51(. 

ولكي يصبح األمن الفكري واقعاً ملموساً يتفيَّأ اجلميع ظالله ويشعرون به؛   
فال بد لتحقيقه من أساليب، ومنها: 
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1- تنمية املعتقدات الصحيحة: 

الفكر، وينبثق عن ذلك  املعتقد، وسالمة  الفكري هو صحة  إن أساس األمن 
السليم  الفكر  لبناء  املعتدلة،  الوسطية  التعاليم  العقل إعداداً سليماً يف ضوء  إعداد 

لإلنسان (ابن محيد، 2010م، ص 28(. 

لذا ال بد من توضيح بعض املصطلحات واملفاهيم الشرعية والعناية هبا، واليت قد 
جيد فيها البعض مدخاًل وسبباً يف األخذ هبا حنو االحنراف والغلو، وهذه املسؤولية 
ليعيش  للشباب؛  الصحيحة  املفاهيم  تقدمي  عليهم  العلماء؛ حيث جيب  تقع على 
اجملتمع بسالم وأمن فكري صحيح، وتلك مسؤولية عظيمة حُتقِّق أمن الناس على 

حياهتم الفكرية ومورواثهتم الثقافية (السديس، 2005، ص21(. 

ومن هنا يتبنّي دور اجلامعة يف غرس املعتقدات الصحيحة، وتعزيز مفاهيم األمن 
من  واليت  الفكرية،  والدورات  واللقاءات  واحملاضرات  الندوات  خالل  من  الفكري 
خالهلا يتبنيَّ للطلبة عواقب الفكر املنحرف، والوقوف على أسباب االحنراف وخماطره.

2- احلوار الرتبوي: 

يُعّد احلوار الرتبوي من أهم أساليب حتقيق األمن الفكري يف املؤسسات الرتبوية 
شِهَده  ملا  احلوار  إىل  ُملّحًة  احلاجة  وتربز  اخلصوص،  على وجه  واجلامعات  عامًة، 
هذا العصر من تغريات يف الفكر والعقيدة، وما صاحب ذلك من احنرافات فكرية 
وعدم  اخلالف  تقبُّل  لتعزيز  طلبتها  بني  احلوار  ثقافة  نشر  فلذلك جيب  وسلوكية؛ 

التعصب للرأي. 

إن عدم االهتمام ابلتفكري الناقد واحلوار اهلادف يُعّد من أهم األسباب الفكرية 
اليت أدت إىل ظاهرة التطرف والغلّو، وال بد للمؤسسات الرتبوية من بناء جيل قادر 
على تعلُّم احلوار وتقبُّل اآلخر، والقدرة على التفكري والتحليل واإلبداع الذي من 
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خالله يستطيع الطالب النظر إىل األفكار األخرى بعنٍي فاحصٍة ومتأملة وقادرٍة على 
التمييز بينها؛ حىت ال يصبح فريسًة هلذه األفكار، وال بد من غرس القيم اخلُلقية يف 
نفوس الطلبة؛ ليسود األمن واألمان واالستقرار يف اجملتمع (محدان وعبدهللا، 2010 

م، ص 13(. 

وليكون احلوار مفيداً ومثمراً ال بد للجامعات أن ترتك مساحًة مناسبًة من حرية 
الرأي وتقبُّل الرأي اآلخر ومناقشته، وهو آلية يتم من خالهلا الوقاية من االحنرافات 
الفكرية بصورها املختلفة من خالل مساع اآلراء األخرى والرد عليها وتفنيدها ابحلجة 
املناسبات  من خالل  واألنشطة  الفعاليات  يف  للمشاركة  الفرصة  وإاتحة  والربهان، 
الوطنية والدينية والندوات واملؤمترات والنوادي الطالبية، واليت من خالهلا يتعلم الطالب 
كيفية احلوار مع اآلخرين، وإدارة القضااي اخلالفية، وحل املشكالت بطرٍق وأساليَب 

صحيحٍة بتوجيهه إىل توسيع أفق نظرته جملاالت احلياة.

3-  املناهج اجلامعية: 

مُتثِّل املناهج اجلامعية إحدى األدوات املهمة يف نشر ثقافة األمن الفكري، فتحقيق 
مفهوم األمن الفكري يقتضي حتقيق سالمة أفكار وصحة اعتقاد أفراد اجملتمع من 
االحنرافات الفكرية، وال يكون ذلك إال من خالل تضمني املناهج اجلامعية مبا يقق 
األمن الفكري لدى طلبتها وحتصينهم من األفكار املنحرفة واهلّدامة، والوصول هبم 
إىل بر األمان يف ظل الصراعات اليت يعيشها العامل اليوم (الزبيدي، 2002م، ص 

 .)108

لذا فقد أشار احلوشان (2015، 233( إىل أن من أهم مظاهر االهتمام ابألمن 
يف  الفكري  األمن  نشر  أبمهية  الرأي  وقادة  املفكرين  اهتمام  هو  وتطوُّره  الفكري 
املؤسسات التعليمية، ويف مراحل التعليم املختلفة، وذلك إبعداد املناهج اليت تدعو 
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إىل الوسطية املنبثقة من كتاب هللا -عز وجل- وسنة رسوله -صلى هللا عليه وسلم-، 
وما اتفقت عليه األداين السماوية واألعراف االجتماعية من املبادئ السمحة اليت 
تدعو إىل نشر السالم واألمن يف أوساط اجملتمعات، وكذلك إعداد املعلمني املؤهلني 

تربوايً وفكرايً للتصدي ألي أفكار منحرفة أو شاذة على ُهويّة جمتمعاتنا. 

4- القدوة احلسنة:  

القدوة احلسنة هلا أمهية كربى يف تربية الفرد وتنشئته على أساس سليم يف مرحلة 
النضج والبلوغ، والقدوة ذات أثر كبري يف سلوك الناشئني والشباب، وقد يكون أثرها 
هذا إجيابياً أو سلبياً؛ وكثرياً ما تشكو معظم اجملتمعات اليوم من مظاهر االحنراف 
والتطرف والغلو وتلوم الشباب وتلح عليهم ابلزجر والوعيد، ولكن هذه األساليب ال 
ربِّني 

ُ
توّصل إىل غايتها إذا افتقد هؤالء الشباب القدوة احلسنة يف اآلابء واملعلمني وامل

(النحالوي، 2010 م، ص 49(. 

لطلبته ومثااًل  وقدوًة حسنًة  أن يكون مؤثراً  اجلامعي  لذلك جيب على األستاذ 
يتذى به يف الصدق، وحسن التعامل، والتسامح.. وغريها من األخالق احلميدة 
ملا يدعو إليه،  اليت جاء هبا اإلسالم، ولن يكون قدوًة له أثره إال إذا كان متشرابً 

متمسكاً به، عاماًل مبنهجه (الشهراين، 2010م، ص 140(

5- املراقبة والتوجيه: 

تُعّد املراقبة وسيلًة من وسائل السيطرة على سلوك األفراد، وهي أسلوب من أساليب 
الضبط االجتماعي؛ حىت ال ينحرف فكرايً أو سلوكياً، ومن خالل املالحظة يستطيع 
ريبِّ اكتشاف أي أخطاء قد يقع هبا الفرد، وابلتايل أييت التوجيه والرتبية مبكَرْين قبل 

ُ
امل

أن يقع الفرد يف االحنراف والبعد عن الطريق الصحيح (الغامدي، ص 197(. 

والطالب اجلامعي يف هذه املرحلة حباجة إىل من يُبّصره مبتغريات العصر والفنت 
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واملؤثرات الفكرية اليت قد ال يدركها إال ابلتوجيه، وعلى اجلامعة مهمة توجيه طلبتها 
وحتصينهم فكرايً من تلك املؤثرات السلبية، ومن خالل هذا التوجيه يُعطى الطالب 
أمهيًة ابلغًة إلكسابه قيماً ومبادَئ وعاداٍت، وإرشاده حنو األخالق الفاضلة؛ ليستقيم 
وتتزن شخصيته وتُنمَّى روح احملبة والتعاون والتسامح لديه، وال بد من إرشاده ليكون 
امللقاة عليه، ومن خالل هذا  اجملتمع ولديه اإلحساس ابملسؤولية  فاعاًل يف  عضواً 
التوجيه واإلرشاد فإنه سيكون حوله سياج قوي أمام الغزو الفكري والثقايف وال يتأثر 

هبما (أبو عباة، 2001م، ص 42(. 

وَيربز دور اجلامعة يف مراقبة ومتابعة مثل هذه األفكار املنحرفة، حيث ال ُيسمح 
ابنتشارها بل يُعمل على وأِدها من خالل مواجهتها ابحلجة والربهان وإظهار خطرها 
على األفراد واجملتمعات، من خالل الدورات والندوات، والنشرات اليت يتم توزيعها 

بني الطلبة، واليت ُتظهر خطر هذه األفكار.

اليت هُتدد األمن يف أي جمتمع؛  املخاطر  الفكري هو أحد أكرب  يُعّد االحنراف 
فضاًل عن أن االحنراف الفكري يُعترب بدايَة االنزالق والسقوط يف اهلاوية واالبتعاد 
عن الطريق املستقيم القومي، ويكون االحنراف الفكري أشدَّ خطراً وفتكاً ابجملتمعات 
.)Alrehaili, 2014, 1) واألفراد حني يكون من منطلق داينة الفرد وعقيدته

كما تبنيَّ أن أول ضحااي االحنراف الفكري هم الشباب، على الرغم من أهنم 
دراسة  كاٍف  بشكٍل  يتم  مل  ولكن  الرتبوية،  املؤسسات  يف  أوقاهتم  أغلب  يقضون 
تصورات الشباب عن السالمة يف اجلامعات كعامل وقائي حمتمل ضد تعرُّض الشباب 
للعنف اجملتمعي؛ فاجلامعات قد تكون مبثابة صمام األمان وبيئة للسالمة ابلنسبة 
للشباب، وقد تكون بيئًة يتعرض فيها الشباب ألن يصبحوا ضحيًة للمتنّمرين أو 
 Ozer, Ozer & Weinstein,) أن ينخرطوا يف أعمال العنف والتطرف

.)2004, 646
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ويف هذا الصدد يشري املطريي (2017، 65( إىل أن املؤسسات الرتبوية اجلامعية 
هلا دور حيوي يف إرساء وحتقيق األمن الفكري من خالل إعداد طالهبا وإكساهبم 
املفاهيم واألفكار الصحيحة والسليمة اليت تنطلق من املبادئ الرتبوية، ابعتبار األمن 
واإلعالمية  الرتبوية  اجملتمع  يسهم يف حتقيقه مجيع مؤسسات  وطنياً  واجباً  الفكري 

والدينية وغريها.

املؤسسات  اجلامعات كإحدى  دور  أمهية  مدى  على  الباحث  يؤكد  هنا  ومن 
الفكري والعنف اجملتمعي الذي يتعّرض له  الرتبوية اجملتمعية يف احلد من االحنراف 

طالهبا ابستمرار نتيجَة الظروف املعيشية اليت متر هبا املنطقة.

اثنيااً: الذكاء االنفعايل:

يُعّد الذكاء االنفعايل من املفاهيم اليت مل مير عليها الكثري من الوقت؛ فهو من 
املفاهيم احلديثة نسبياً؛ حيث ترجع بداية االهتمام به إىل أوائل القرن املاضي من 
خالل الدراسات اليت قام هبا العلماء أمثال ثورندايك (Thorndike(، حيث 
مظاهره  من  مظهراً  االنفعايل  الذكاء  كون  االجتماعي؛  الذكاء  على  اهتمامه  ركز 

(املسيعديني، 2007(. 

وقد أخذ مفهوم الذكاء االنفعايل ابالنتشار يف هناية القرن العشرين، ويُطَلق على 
هذا املفهوم أكثر من تسمية؛ فتارًة يطلق عليه الذكاء الوجداين، واترًة أخرى الذكاء 

العاطفي، وذكاء املشاعر أيضاً، والذكاء االنفعايل (البداعي، 2014(. 

ونرى أن أغلب الدراسات تشري إىل أن الذكاء العام وحَده ال يكفي لتحقيق النجاح 
يف اجملاالت العملية، بل إن هذا الذكاء حباجة إىل مزج وخلط بني التعقُّل واإلحساس 
والتفكري واملشاعر؛ حىت يعطينا يف النهاية مزجياً، وهو ما يطلق عليه الذكاء االنفعايل، 

والذي يؤدي إىل حتقيق النجاح يف خمتلف جماالت احلياة (املغازي، 2003(.  
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وقدَّم ماير وسالويف (1997( تعريفاً للذكاء االنفعايل يتمثل يف قدرة الفرد على 
إدراك انفعاالته للوصول إىل تعميم تلك االنفعاالت للمساعدة على التفكري وفهم 
انفعاالت اآلخرين ومعرفتها، حبيث يؤدي ذلك إىل تنظيم وتطوير النمو الذهين املتعلق 
القدرة على فهم  أما ثورندايك فعرَّفه أبنه:  بتلك االنفعاالت (املغازي، 2003(. 
 )Cheriness & وإدارة اآلخرين ليعملوا حبكمٍة من خالل العالقات اإلنسانية
(Goleman,2001. بينما عرَّفه ابر-أون (Bar-on,2000( أبنه: جمموعة 
من القدرات واملعارف االجتماعية والعاطفية اليت تؤثر يف قدرة األفراد اإلمجالية على 

التأقلم بنجاح مع املتطلبات البيئية.

أما جوملان فقد عرَّفه أبنه: جمموعة من املهارات االنفعالية واالجتماعية اليت تشمل 
الذاتية،  والدافعية  واحلماس،  واملثابرة،  االندفاعات،  يف  والتحكم  ابلذات،  الوعي 
والتقمص العاطفي، واللياقة االجتماعية (Goleman,1995(. يف حني جند أن 
جاردينر تناوَل الذكاء االنفعايل من خالل نظرية الذكاءات املتعددة؛ إذ أشار إىل أن 
فهم اإلنسان لنفسه ولآلخرين وقدرته على استخدام وتوظيف هذا الفهم يُعّد أحد 
الذكاء الشخصي (روبنس وسكوت، 2000(. كما عرَّفه  الذكاء، ويُدعى  مناذج 
أورم (Orme,2001( أبنه: قدرة الفرد على فهم االنفعاالت واختاذ ردود الفعل 
أو اإلجراءات املناسبة. أما مؤسسة (Work mind( األمريكية فعرَّفت الذكاء 
االنفعايل أبنه: القدرة على التعرف السريع على االستجاابت وردود األفعال بشكل 

سريع جتاه املواقف والناس، واستخدام العالقة بطرق فعالة (حسني، 2005(.

ُيالَحظ من خالل التعريفات السابقة للذكاء االنفعايل أن بعض الباحثني اجته 
إىل اعتبار الذكاء االنفعايل جمموعًة من القدرات العقلية املتمثلة يف حتديد وإدراك 
ومالحظة وفهم وتنظيم االنفعاالت الذاتية وغري الذاتية، يف حني يرى اآلخرون أن 
الذكاء االنفعايل جمموعة من املهارات االنفعالية واالجتماعية اليت يتمتع هبا الفرد، 
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واليت تشمل: الوعي ابلذات، والتحكم يف االندفاعات، واملثابرة، واحلماس، والدافعية 
السابقة  التعريفات  العاطفي، واللياقة االجتماعية، كما أمجعت  الذاتية، والتقمص 

على أمهية الذكاء االنفعايل يف املواقف احلياتية والعملية.

ولقد ُحدِّد مفهوم الذكاء االنفعايل من خالل هذه الدراسة أبنه: قدرة الفرد على 
فهم وإدارة مشاعره وانفعاالته الذاتية، وقدرته على فهم مشاعر وانفعاالت اآلخرين؛ 
لتحقيق عالقات انفعالية اجتماعية إجيابية تساعده على التكيف السليم يف اجملتمع 

الذي ينتمي إليه.

 مكوانت الذكاء االنفعايل:

ما زالت الدراسات يف ميدان الذكاء االنفعايل حتاول حتديد املكوانت األساسية 
هلذا النوع اجلديد من الذكاء؛ فبعض الدراسات ترى أن الذكاء االنفعايل يتكون من 

(عثمان ورزق، 2001(:

املعرفة االنفعالية (Emotional Cognitive(: وتتمثل يف القدرة على - 1
االنتباه واإلدراك اجليد لالنفعاالت واملشاعر الذاتية.

القدرة - 2 إىل  وتشري   :)Emotions Management) االنفعاالت  إدارة 
على التحكم يف االنفعاالت السلبية، وكسب الوقت للتحكم فيها وحتويلها إىل 

انفعاالت إجيابية، وهزمية القلق واالكتئاب، وممارسة احلياة بفاعلية.

القدرة على تنظيم - 3  :)Emotions –Regulation) تنظيم االنفعاالت
االنفعاالت واملشاعر وتوجيهها لتحقيق التوازن العاطفي. واملقصود: قدرة الفرد 
حنٍو  على  إجياابً  أو  سلباً  االنفعال  يف  اإلفراط  وكبح مجاح  النفس  هتدئة  على 
مناسب، والوعي ابلذات هو أساس جناح قدرة الفرد على ضبط عواطفه (النبهان 

وكمايل، 2003(.
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إىل - 4 ويشري  الوجداين،  ابلتقمص  أحياانً  ويُعرف   :)Empathy) التعاطف 
القدرة على إدراك انفعاالت اآلخرين، والتوحُّد معهم انفعالياً، وفهم مشاعرهم 
وانفعاالهتم، والتناغم معهم واالتصال هبم (عثمان ورزق,2001(. مبعىن: التعرف 
على عواطف اآلخرين، واالهتمام ابجتاهاهتم، والشعور ابحتياجاهتم وحتسينها 

.)Goleman,1995)

يف - 5 والقوي  اإلجيايب  التأثري  إىل  ويشري   :)Communication) التواصل 
اآلخرين،  يف  أثرها  ومعرفة  ومشاعرهم،  انفعاالهتم  إدراك  طريق  عن  اآلخرين 

والتصرف معهم بطريقة الئقة (عثمان ورزق، 2001(.

 وتبدأ تنمية الذكاء االنفعايل وتربيته من خالل األسرة، حيث يتعلم األبناء مهارات 
التعامل مع مشكالت احلياة من خالل تفاعلهم مع الوالدين؛ فهما يساعدانه على 
والتفاعل  االتصال  يف  والبدء  مشاعره،  وتقدير  واحرتام  انفعاالته،  وهتذيب  نضج 

االجتمياعي، وهيذه تُعّد املعرفَة األساسيَة للفرد (املللي، 2010، 142(.

وبناء  اجملتمع،  أبناء  وتعليم  تربية  يف  فاعل  بدور  املناسبة  الرتبوية  البيئة  وتقوم 
شخصياهتم وسلوكياهتم وصقلها، وحتديد اجتاهاهتم املستقبلية، ومحايتهم من األفكار 
اهلّدامة، وذلك ابعتبار “اجلامعات إحدى املؤسسات اجملتمعية؛ فهي متثل اجملتمع 
املثايل لتشكيل وصقل شخصية طالهبا وهتذيب سلوكهم العام (السلمي، 2014، 

 .)188

ومميا ال شيك فييه أن جناح الطالب اجلامعي وتفّوقه األكادميي يتوقف على عدة 
عوامَل ثقافيٍة واجتماعيٍة وصيحيٍة ونفسييٍة، إال أن االنفعياالت تعتيرب عاماًل رئيساً يف 
مُتيز  اليت  االنفعالية واالجتماعية  املهيارات  مين  النجاح، وهناك جمموعية  حتقيق هذا 
مرتفعي الذكاء االنفعايل عن غريهم من األقران، وتشمل: (الوعيي ابلذات، التحكم 
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اللياقة  العاطفي،  التقمص  الذاتية،  الدافعية  احلماسة،  املثابرة،  االندفاعات،  يف 
املهارات  تلك  اخنفاض  أن  إىل  الدراسات  من  العديد  أشارت  كما  االجتماعية(، 
املهنية  تفاعالته  يف  جناحه  أو  الفرد  تفكري  صاحل  يف  ليس  واالجتماعية  االنفعالية 

(املصدر، 2008، 590(.

يف  الطالب  لدى  االنفعايل  الذكاء  مهارات  تنمية  على ضرورة  الباحث  ويؤكد 
املرحلة اجلامعية، كوهنا املرحلَة اليت تتطلب التحكم يف االنفعاالت والتوجهات؛ ملا 
لذلك من أمهية يف منوهم وَتوجُّههم بشكل سليم حنَو االرتقاء أبنفسهم ومبجتمعهم.

اثلثااً: اختاذ القرار: 

إن عملية اختاذ القرار تُعّد مهارًة حياتيًة يتاجها الفرد ابستمرار، سواء يف املدرسة، 
أو الشارع، أو املنزل، أو أي مكان آخر، فال مير يوم أو أسبوع أو شهر على الفرد 
دون أن تواجهه مشكالت وقضااي، وعليه أن خيتار أفضل البدائل واحللول املقرتحة 
حلسم تلك القضااي والتغلب على تلك املشكالت؛ فاحلياة مليئة ابلقرارات احلامسة 

اليت حتدد مسار الفرد (إبراهيم، 2010، ص266(. 

ويوضح كلٌّ من (Wang & Ruhe, 2007, p. 73( اختاذ القرار أبنه: 
اختيار  يتم  واليت من خالهلا  البشري،  للسلوك  األساسية  املعرفية  العمليات  “أحد 

البديل األفضل بني جمموعة من البدائل على أساس معايرَي ُمعيَّنٍة”. 

وتوصَّل حبث عبدالرازق (2010، ص 40-41( إىل أن عملية اختاذ القرار تتيح 
للطالب الفرص الستخدام العديد من مهارات التفكري، مثل: التحليل، واالستنتاج، 
واخليارات  األفكار  على  واحلكم  النتائج،  وتوقُّع  والبدائل،  املعلومات  وتقييم  ونقد 

املطروحة، وحتديد األسباب. 

واجلامعة ابعتبارها إحدى املؤسسات اليت تسهم يف إعداد وتنمية تفكري الطالب 
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يقع على عاتقها الدور األكرب يف إكسابه مهارات اختاذ القرار؛ فينبغي أال ينحصر 
عقلية  بتكوين  هتتم  أن  وإمنا جيب  واملعلوماِت،  املعارَف  الطالِب  تلقني  يف  دورها 
القرار  اختاذ  إىل  الوصول  على  ملساعدته  وذلك  ويبدع؛  يفكر  وهتيئته كي  الطالب 
السبيل إىل إعداد طالٍب  يتميز ابجلدية والتنوع، وهذا هو  الذي جيب أن  األمثل 
قادرين على حل مشكالهتم واختاذ قراراهتم لتحقيق التقدم املنشود (جاد، 2015، 

.)421

ومما ال شك فيه أن الطالب مير يف حياته العامة ابلكثري من املواقف واملشكالت 
القرار ال بد  إذا مل يتخذ فيها قراراً حامساً، والختاذ هذا  وقلقاً  اليت ُتسبب له توتراً 
للطالب من حتديد وحصر املعلومات والبياانت املتعلقة بتلك املواقف واملشكالت؛ 
حىت يتسىنَّ له أن يضع فروضاً وخيتربها يف سبيل الوصول إىل عدة حلول هلذه املواقف 
واملشكالت، مث يفاضل بني احللول املتاحة، وِمن مَثَّ ميكنه أن يتخذ قراراً (احلنفي، 

2010، ص108(. 

وحىت يتيسَّر للطلبة اختاذ قرار؛ فإنه جيب أن يشعروا ابحلاجة إىل اختاذ قرار، وأن 
يكونوا واعني بذلك، ويتم هذا بتوجيههم وإرشادهم إىل ما جيب فعُله، وأن يفهم 
البدائل وتقييمها، وأن  القرار؛ مما مُيّكنهم من وزن  الطالب السياق املرتبط مبوقف 
م،  متنوعة (معوض، 2007  اجتماعية  توفري مناذج  معينة من خالل  قيماً  يكونوا 

ص360(. 

ومن هنا تيت أمهية عملية اختاذ القرار لدى طالب اجلامعة حىت يسلكوا طريقهم 
يف احلياة بشكل آمن وصحيح؛ فامتالكهم ملهارات اختاذ القرار يُنمِّي لديهم الثقة 
ابلنفس، واالستقاللية، واالعتماد على أنفسهم، وحتمُّل املسؤولية، وفاعلية الذات، 
ويساعد على احلوار والنقاش مع اآلخرين، وفهم املشكلة اليت تقابلهم فهماً جيداً، 
إليها من جوانَب وزوااي خمتلفٍة، وابلتايل يصبحون  والنظر  وإدراكها بصورة جيدة، 
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ويف  حوهلم  فيمن  تثرياً  وأكثَر  إجيابيًة  وأكثَر  ومسؤولني  ومؤثّرين  اجتماعيني  أفراداً 
اجملتمع، ويكون هلم رأي يؤخذ به وينال االحرتام والتقدير من غريهم.

مراحل عملية اختاذ القرار: 

تتمثل عملية اختاذ القرار خبمس مراحل أساسية، هي:   

حتديد املشكلة: الختاذ القرار جيب أواًل التعرف على املشكلة املوجودة، واليت - 1
تتمثل يف الفرق بني واقع املنظمة واألهداف املرجّوة منها، كما أن املشكلة متثل 
التعرف على املشكلة وحتديدها  مستوى إجناز املنظمة ألهدافها؛ لذلك جيب 

قبل البدء يف عملية اختاذ القرار. 
تطوير البدائل: بعد التعرف على املشكلة جيب على صانع القرار البحث عن - 2

حلوٍل هلذه املشكلة، حبيث يعمل على اختيار أكثر من حل (أكثر من بديل(. 
تقييم البدائل: تتم هذه العملية من خالل وضع مزااي ومساوئ كل بديل قبل - 3

القرار. 
اختيار البديل: تتم عملية اختيار البديل املناسب بناًء على إجيابيات وسلبيات - 4

البديل، ابإلضافة إىل االعتبارات االقتصادية واالجتماعية والبيئية.
تَّخذ من خالل - 5

ُ
الرقابة واملتابعة: تتم هذه العملية من خالل متابعة تنفيذ القرار امل

معلومات التغذية الراجعة؛ وذلك للتأكد من سالمة إجراءات التنفيذ ومعاجلة 
أي معوقات قد تواجه تنفيذ القرار املتخذ (العزاوي، 2008(. 
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العوامل املؤثرة يف اختاذ القرار: 

لقد ذكر قطيط (2011م: 82( جمموعًة من العوامل اليت تؤثر يف عملية   
اختاذ القرار، منها: 

االجتاهات وامليول: تؤثر اجتاهات وميول الفرد يف اختاذ القرار؛ فالشخص يتخذ - 1
القرار بناًء على اجتاهاته وميوله حنو الشيء، دون النظر إىل النتائج املادية املرتتبة 

على ذلك.

القيم واملعتقدات: للقيم واملعتقدات تثري كبري على اختاذ القرار؛ مما جيعل القرار - 2
انبعاً من قيم ومعتقدات الفرد. 

النفسي - 3 التوتر  فإزالة  القرار؛  اختاذ  يف  النفسية  العوامل  تؤثر  النفسية:  العوامل 
واحلرية واالضطراب والرتدد هلا تثري كبري يف القدرة على اختاذ القرار. 

املؤثرات الشخصية: لكل فرد مسات وأفكار وتوجُّهات شخصية؛ وابلتايل القرار - 4
الذي سيتخذه الفرد سيكون متطابقاً مع هذه األفكار والتوجُّهات. 

القرار من أهم ما جيب إكسابه لشباب املرحلة  الباحث أن عملية اختاذ  ويرى 
اجلامعية، خاصًة يف تلك املرحلة احلرجة اليت متُّر فيها بالدان ابلعديد من التحدايت 
الفكرية واالجتماعية والنفسية؛ وذلك من أجل حتديد اجتاهاته، واختاذ قرارات تصّب 

ابملقام األول يف مصلحة جمتمعه ووطنه.
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الدراسات السابقة:

يستعرض الباحث يف هذا اجلزء عدداً من الدراسات ذات الصلة ابلدراسة احلالية؛ 
النظري،  إطارها  وتصيل  احلالية،  الدراسة  بناء  يف  منها  االستفادة  هبدف  وذلك 
لثالثة  وفقاً  السابقة  الدراسات  عرض  وسيتم  نتائجها.  وتفسري  أدواهتا،  وتصميم 

حماور، كما يلي: 

احملور األول: الدراسات اليت تناولت األمن الفكري لدى طلبة اجلامعة.

احملور الثاين: الدراسات اليت تناولت الذكاء االنفعايل وعالقته ببعض املتغريات.

احملور الثالث: الدراسات اليت تناولت اختاذ القرار وعالقته ببعض املتغريات.

أوالاً: الدراسات اليت تناولت األمن الفكري.

قام اهلجهوج )2011( بدراسة هدفت إىل التعرف على دور اجلامعات السعودية 
يف حتقيق األمن الفكري لدى الطالب اجلامعيني؛ واستخدم الباحث املنهج الواثئقي 
التحليلي كمنهجني للدراسة الستعراض دور اجلامعات السعودية  واملنهج الوصفي 
يف حتقيق األمن الفكري لدى الطالب اجلامعيني؛ وتوصلت الدراسة إىل العديد من 
الضرورايت  وأعظم  املكتسبات  فيه محاية ألهم  الفكري  األمن  أن  أمهها:  النتائج، 
كاحلفاظ على الدين وثوابت العقيدة، وأن اإلخالل ابألمن الفكري يُلحق أضراراً 
بكافة فئات اجملتمع دون استثناء، كما توصلت الدراسة إىل العديد من اآلاثر السلبية 
لالحنراف الفكري واليت تضر الفرد واجملتمع بصورة مباشرة وغري مباشرة، كما تبنيَّ 
املنحرف وتوعيتهم آباثره  الفكر  السعودية يف حتصني طالهبا من  جهود اجلامعات 

املدمرة على الفرد واألسرة واجملتمع.

يف حني هدفت دراسة ابتنور )Butnor, 2012( إىل التعرف على إمكانية 
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خلق جمتمعات نقدية تشمل األمن الفكري والقدرة على املعارضة؛ واعتمد الباحث 
على املنهج الواثئقي القائم على استعراض عدد من األدبيات السابقة اليت توضح 
منوذج املفكر اجليد، واخللط ما بني األمن الفكري والشعور ابلراحة، والنمو الفكري، 
النتائج،  الدراسة جمموعًة من  الفكري؛ وأظهرت  األمن  وبيئة  التحقيق،  وجمتمعات 
يُعّد من أبرزها: أن األمن الفكري هو شعور املرء ابلثقة يف الذات واآلخرين واجملتمع 
واالخنراط يف  املشاركة  على  يشجعهم  الفكري  الطالب ابألمن  وأن شعور  احمليط، 

التفكري بشكل أمني وصادق وابتكاري.

واستقصت دراسة الوشاحي )2015( التعرف على دور كلية الرتبية يف حتقيق 
األمن الفكري لدى طالهبا من خالل وظائفها (التعليم، والبحث العلمي، وخدمة 
اجملتمع(، ووضع تصوُّر مقرتح لتفعيل هذا الدور لتحقيق األمن الفكري لدى طالهبا؛ 
واشتملت عينة الدراسة على (111( من طلبة وطالبات الفرقة األوىل والرابعة من 
كلية الرتبية بامعة أسيوط مبصر؛ واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي 
الدراسة إىل  للدراسة؛ وقد توصلت  للدراسة، واستعانت ابالستبانة كأداة  كمنهج 
دور  أمهية  إجيابية كبرية  بدرجة  يدركون  العينة  أفراد  أن  أمهها:  النتائج،  من  العديد 
كلية الرتبية يف حتقيق األمن الفكري لديهم، كما توصلت الدراسة إىل أن اإلخالل 
ابألمن الفكري يتعدى كل شرائح اجملتمع على اختالف مستوايهتا وهو مسؤولية كل 
فرد، كما تبنيَّ أن أكثر أسباب العنف يف اجملتمع هو ضعف دور املؤسسات الدينية 

واألسرة وغياب القدوة الصاحلة يف اجلامعة وخارجها.

وقامت زكي )2016( بدراسة هدفت إىل التعرف على أمهية دور كليات الرتبية 
الرايضية يف دعم األمن الفكري لطالهبا؛ واشتملت عينة الدراسة على (378( طالباً 
واستخدمت  العربية،  مصر  الرايضية يف مجهورية  الرتبية  من طالب كليات  وطالبًة 
للدراسة، واعتمدت على مقياس األمن  التحليلي كمنهج  الوصفي  املنهج  الدراسة 
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الفكري كأداة للدراسة؛ وقد توصلت الدراسة إىل العديد من النتائج، أمهها: ضعف 
توافر اإلمكاانت الالزمة ألعضاء هيئة التدريس لتوجيه الطالب حنو األمن الفكري 
وجتديد املناهج الدراسية مبا يواكب تطورات العصر احلديث، كما تبنيَّ وجود فروق 
لصاحل  العب(  غري  (العب-  املهاري  املستوى  ملتغري  وفقاً  إحصائية  داللة  ذات 

الالعبني حول مقياس األمن الفكري.

اثنيااً: الدراسات اليت تناولت الذكاء االنفعايل.

 Koohbanani,S( سعت دراسة كوهباانين ووداسرتيدي وفالدي وفار
 .E.,  Dastjerdi, R., Vahidi. T., Far, M .H. 2013(
إىل معرفة العالقة بني الذكاء الروحي والذكاء االنفعايل، وبني الرضا عن احلياة لدى 
الطالبات املوهوابت مبدرسة بريجند الثانوية يف إيران؛ واشتملت عينة الدراسة على 
(123( طالبًة، واعتمد الباحثون على املنهج العالئقي القائم على استبانة الرضا عن 
أمهها:  النتائج،  من  العديد  الدراسة  وأظهرت  االنفعايل؛  للذكاء  واستبانتني  احلياة، 
أن مكوانت الذكاء االنفعايل املتمثلة يف (تقدير االنفعاالت والتعبري عنها، وتنظيم 
لدى  احلياة  عن  الرضا  على  قوي  تثري  هلا  االنفعاالت(  واستخدام  االنفعاالت، 
الطالبات؛ وكانت أقوى املكوانت يف الذكاء االنفعايل يف التنبؤ ابلرضا عن احلياة 
لدى الطالبات هي (تقدير االنفعاالت والتعبري عنها، وتنظيم االنفعاالت(؛ بينما ال 
( والرضا عن  توجد عالقة إجيابية ذات معىن يُذكر بني الذكاء الروحي (بشكٍل عامٍّ

احلياة لدى الطالبات.

وسعى الغامدي )Alghamdi, 2014( من خالل دراسته إىل: البحث 
االختالف  ومدى  األكادميي،  واإلجناز  العاطفي  الذكاء  بني  االرتباطية  العالقة  يف 
يف الذكاء العاطفي بني الطلبة الذكور والطلبة اإلانث؛ وتكونت عينة الدراسة من 
(191( طالباً (120 ذكراً، 71 أنثى(، من خمتلف التخصصات العلمية واإلنسانية، 
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 The وكذلك خمتلف املستوايت التحصيلية األكادميية؛ واستخدم الباحث مقياس
 schutte Self- Report Emotional Intelligence؛ وأظهرت 
نتائج الدراسة: عدم وجود فروق دالة إحصائياً بني الذكور واإلانث، مع أن اإلانث 

حصلن على نتائج أفضل على مقياس الذكاء العاطفي بشكل عام. 

الضغوط  أكثر  على  التعرف  إىل:  هدفت  بدراسة   )2014 )الزهري،  وقام 
احلياتية تثرياً وأكثر أبعاد الذكاء الوجداين انتشاراً، والتعرف أيضاً على العالقة بني 
الضغوط احلياتية والذكاء الوجداين والفروق يف كل منها، واليت تعزى إىل (اجلنس، 
والعمر، واملعدل الرتاكمي، ونوع التخصص( لدى الطلبة يف اجلامعة؛ وكانت عينة 
الدراسة (426( طالباً وطالبًة، يف جامعة امللك سعود يف اململكة العربية السعودية؛ 
وأظهرت النتائج: وجود ارتباط ذي داللة إحصائية بني الذكاء الوجداين والضغوط 
احلياتية، ووجود فروق يف الذكاء الوجداين لصاحل اإلانث، وال توجد فروق بناًء على 

التخصص والعمر. 

وأجرى )جنمة، 2014( دراسًة هدفت إىل: التعرف على العالقة بني الذكاء 
الوجداين والثقة ابلنفس لدى الطلبة اجلامعيني، ومعرفة ما إذا كانت هناك فروق بني 
أفراد العينة يف متغريي الذكاء الوجداين والثقة ابلنفس ميكن أن تعزى إىل متغري النوع 
االجتماعي أو نوع التخصص؛ ومشلت العينة (450( طالباً وطالبًة من جامعة تيزي 
وزو، واستخدم الباحث املنهج الوصفي ملناسبته لطبيعة الدراسة؛ وأظهرت النتائج: 
وجود عالقة ارتباط بني الذكاء الوجداين والثقة ابلنفس لدى الطلبة، ومتيزت اإلانث 

ابلذكاء الوجداين والذكور ابلثقة ابلنفس. 

كما هدفت دراسة حيىي )2015( إىل الكشف عن مستوى الذكاء االنفعايل 
لدى طلبة جامعة الريموك، تبعاً ملتغريات (اجلنس، والتخصيص، واملستوى الدراسي، 
واملشاركة يف األنشطة الالمنهجية(. واشتملت عينة الدراسة على (536( طالباً وطالبًة 
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مت اختييارهم ابلطريقية العشوائية الطبقية. واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي كمنهج 
للدراسة، واستعانت مبقياس الذكاء االنفعايل املطوَّر من ِقبل العلوان (2011( كأداة 
النتائج، أمهها: أن مستوى الذكاء  للدراسة. وقد توصلت الدراسة إىل العديد من 
االنفعايل لدى الطلبة كان مرتفعاً، وأن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية يف مستوى 
الذكاء االنفعايل تعزى إىل متغري اجلنس يف جمايلَِ املعرفة االنفعالية والتعياطف، وكانيت 
الفيروق لصاحل اإلانث، بينما تبنيَّ عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مسيتوى 

اليذكاء االنفعايل تعزى إىل متغريَِي التخصص واملستوى الدراسي.

هدفت  دراسًة   )Ozer, Hamarta &Deniz, 2016( وأجرى
إىل: معرفة العالقة بني الذكاء العاطفي والتقييم الذايت اجلوهري والرضا عن احلياة عند 
طالب جامعة (Duzce University – Turkey(، كما هدفت هذه 
الدراسة إىل حتديد ما إذا كان لدى الذكاء العاطفي والتقييم الذايت اجلوهري القدرة 
على التنبؤ ابلرضا عن احلياة عند الطلبة أم ال؛ وتضمنت عينة هذه الدراسة جمموعًة 
 -17 بني  أعمارهم  تراوحت  العشوائية،  ابلطريقة  اختيارهم  مت  اجلامعة  طلبة  من 
21 سنة (101 من الذكور و218 أنثى( من كليات خمتلفة (كلية الرتبية، كلية 
الصحة، كلية اهلندسة، كلية اإلدارة(؛ ومت يف هذه الدراسة استخدام مقياس الرضا 
العاطفي  الذكاء  عن احلياة (The Life Satisfaction Scale(، ومقياس 
 ،)Trait Emotional Intelligence Questionnaire – SF)
ومقياس التقييم الذايت اجلوهري (The core- self Evaluation Scale(؛ 
وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك عالقًة ذات داللة إحصائية بني الذكاء العاطفي 
والتقييم الذايت اجلوهري والرضا عن احلياة، كما أن للذكاء العاطفي والتقييم الذايت 

اجلوهري قدرًة على التنبؤ مبا يساوي 34% من التباين يف الرضا عن احلياة. 
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اثلثااً: الدراسات اليت تناولت اختاذ القرار.

العالقة بني أساليب اختاذ  هدفت دراسة شراب )2011( إىل الكشف عن 
طالب  من   )101) على  الدراسة  عينة  واشتملت  األكادميية؛  والصالبة  القرار 
واستخدمت  مصر؛  ابلعريش-  الرتبية  بكلية  العام  والدبلوم  األوىل  السنة  وطالبات 
الدراسة املنهج الوصفي التحليلي كمنهج للدراسة، واعتمدت على مقياس الصالبة 
للدراسة؛  الباحثة كأدوات  إعداد  من  القرار  اختاذ  أساليب  ومقياس  األكادميية، 
وتوصلت الدراسة إىل العديد من النتائج، أمهها: توجد عالقة ارتباطية موجبة بني 
األسلوب العقالين والصالبة األكادميية، كما توجد عالقة ارتباطية سالبة بني الصالبة 
األكادميية واألسلوب التلقائي وأسلوب التجنب، يف حني مل توجد عالقة دالة مع 

ابقي األساليب.

 Di Fabio, A.,( بينما سعت دراسة دي فابيو ووابلسيشي وابر وأون
.)Palazzeschi, L., & Bar‐On, R. )2012( إىل معرفة دور 
مسات الشخصية والذكاء االنفعايل يف عملية اختاذ القرار لدى طالب جامعة فلورانس 
الدراسة على (232( طالباً،  املستقبلية؛ واشتملت عينة  املتعلقة مبهنتهم  اإليطالية 
واعتمد الباحثون على املنهج الوصفي التحليلي القائم على أربع استباانت كأدوات 
القرار،  التقييم الذايت، وصعوابت اختاذ  للدراسة (استبانة اخلمسة الكبار، واستبانة 
واستبانة احلاصل االنفعايل(؛ وأظهرت الدراسة عدة نتائج، يُعّد من أمهها: أن الذكاء 
املتعلقة  القرار  اختاذ  الطالب من ختطي صعوابت عملية  مُيَكِّن  أن  االنفعايل ميكن 
بنقص االستعداد، واملعلومات غري املتناسقة، ونقص املعلومات، وهذا عرب مهارات 
الذكاء االنفعايل املتمثلة يف جودة العالقات بني األشخاص، والقدرة على التكيف.

لدى  القرار  اختاذ  مهارات  تنمية  واستقصت دراسة رمضان )2012( كيفية 
طالب كلية الرتبية شعبة الفلسفة واالجتماع، وإعداد برانمج تدرييب قائم على الفكر 
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الفلسفي لتنمية مهارات اختاذ القرار لدى طالب كلية الرتبية؛ واشتملت عينة الدراسة 
على (20( طالباً من طالب الفرقة الرابعة بكلية الرتبية شعبة الفلسفة واالجتماع 
(جتريبية، وضابطة(  إىل جمموعتني  تصنيفهم  الدراسي (2012/2011(، مت  للعام 
ابلتساوي، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي كمنهج للدراسة، واعتمدت 
على قائمة مهارات اختاذ القرار الالزمة لطالب كلية الرتبية، ومقياس مهارات اختاذ 
العديد من  الباحث كأدواٍت للدراسة؛ وقد توصلت الدراسة إىل  القرار من إعداد 
النتائج، أمهها: فاعلية وأمهية تدريس النماذج الفلسفية وتكيد أثرها يف تنمية مهارات 
إحصائية بني طالب  فروق ذات داللة  اجلامعة، ووجود  لدى طالب  القرار  اختاذ 
اجملموعتني (التجريبية، والضابطة( على مقياس اختاذ القرار لصاحل اجملموعة التجريبية 

يف التطبيق البعدي.

عن  الكشف  إىل   Ejaz et al., 2016 وآخرين  إجاز  دراسة  وسعت 
الدور الذي يلعبه الذكاء االنفعايل يف التنبؤ أبساليب صنع القرار العقالين والبديهي 
االنفعايل  الذكاء  يتنبأ  اجلامعة، وسوف  لدى طالب  والتلقائي  والتجنيب  واالتكايل 
بطريقة سلبية أبسلوب صنع القرار االتكايل والتجنُّيب والتلقائي بني طالب جامعة 
ومت  آابد؛  إسالم  يف  القومية  واجلامعة  اإلسالمية  الدولية  واجلامعة  األعظم  القائد 
استخدام مقياس الذكاء االنفعايل (Wong & Law 2002(، واستبانة صنع 
القرار العام (Scott & Bruce 1995( جلمع املعلومات؛ وكانت عينة الدراسة 
احلالية (300( من طالب اجلامعة، ومت استخدام تكنيك املعاينة املالئم العمدي يف 
مجع البياانت، ومت تطبيق حتليل االحندار اخلطي الختبار الفروض؛ وأشارت النتائج إىل 
أن الذكاء االنفعايل كان له تثري إجيايب ذو داللة على األسلوب العقالين والبديهي، 
يف حني كان له تثري سليب دالٌّ على أسلوب جتنُّب صنع القرار، ومل يكن للذكاء 
االنفعايل أي تثري دال على أسلوب صنع القرار االتكايل والتلقائي، وكان للدراسة 
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الذكاء االنفعايل يف  يلعبه  الذي  الدور  احلالية دالالت ضمنية عملية عديدة لفهم 
صنع القرار للطالب الذين يقومون ابلدراسة يف مؤسسات التعليم األعلى.  

التعليق على الدراسات السابقة:

من خالل العرض السابق للدراسات السابقة واستقراء نتائجها، يتضح اآليت:

أكدت الدراسات على أمهية موضوع األمن الفكري، وأن شعور الطالب ابألمن - 1
وصادق  أمني  بشكل  التفكري  يف  واالخنراط  املشاركة  على  يشجعهم  الفكري 
وابتكاري، وأن اإلخالل ابألمن الفكري يُلحق أضراراً بكافة فئات اجملتمع دون 
وأبرزها  التعليمية  املؤسسات  دور  أمهية  على  الدراسات  أكدت  استثناء، كما 

اجلامعات يف تعزيز األمن الفكري لدى طالهبا.

تباينت الدراسات من حيث تناوهلا ملوضوع األمن الفكري، فبعض الدراسات - 2
حاولت التعرف على دور اجلامعات يف حتقيق األمن الفكري لدى طالهبا، كما 
يف دراسة اهلجهوج (2011(، ودراسة زكي (2016(؛ وبعضها مل يكتِف بذلك 
لتفعيل دور اجلامعات يف حتقيق األمن الفكري لدى  بل وضع تصوراً مقرتحاً 
طالهبا كما يف دراسة الوشاحي (2015(، وأخرى حاولت التوصُّل إىل وضع 
منوذج بيئي ملناخ جمتمعي يدعم األمن الفكري مبختلف آرائه وتبايُن ثقافاته كما 

  .)Butnor, 2012) يف دراسة ابتنور

وفيما يتعلق ابلذكاء االنفعايل فقد أكدت الدراسات على أمهية هذا املتغري يف - 3
قدرة الشخص على التعبري عن انفعاالته وتقديرها وتنظيمها ومدى أمهيتها يف 
 Koohbanani) إدارة احلياة بشكل عام، كما يف دراسة كوهباانين وآخرين

.)et al., 2013

كما توصلت بعض الدراسات إىل وجود فروق بني الذكور واإلانث يف مستوى - 4
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 Alghamdi, دراسة  منها  اإلانث،  لصاحل  عامٍّ  بشكٍل  االنفعايل  الذكاء 
لصاحل  الفروق  هذه  اجتهت  بينما  جنمة 2014(،  الزهري2014؛  (2014؛ 
الطالب كما يف دراسة (يىي 2015(، ومل تتضح الفروق يف الذكاء االنفعايل 

حسب التخصص العلمي كما يف دراسة (يىي، 2015(.

أما عن دراسات اختاذ القرار فبعضها حاول فحص العالقة بني اختاذ القرار وبعض - 5
والصالبة  الشخصية،  والسمات  االنفعايل،  الذكاء  مثل:  األخرى،  املتغريات 
 Di) األكادميية؛ منها: دراسة شراب )2011(، ودراسة دي فابيو وآخرين
تنمية  إىل  برامج هدفت  اهتم إبعداد  Fabio et al., 2012(؛ وبعضها 

مهارات اختاذ القرار لدى طالب اجلامعة كما يف دراسة رمضان (2012(.

الذكاء - 6 من  وكلٍّ  الفكري  األمن  بني  العالقة  طبيعة  تناُول  يَظ  مل  أنه  يالحظ 
االنفعايل واختاذ القرار ابهتمام الباحثني، مع أن الباحث يرى أن العالقات بني 

تلك املتغريات لدى طلبة اجلامعة يف غاية األمهية.

الدراسة، - 7 عينة  طبيعة  السابقة يف  الدراسات  عن  احلالية  الدراسة  ختتلف  كما 
والكشف عن الفروق داخل هذه العينة يف متغريات الدراسة وفقاً للنوع (الذكور، 

واإلانث( والتخصص (الكليات العملية، والنظرية(. 

وأدواته، - 8 البحث،  مشكلة  بناء  يف:  السابقة  الدراسات  من  الباحث  استفاد 
وتفسري نتائج البحث احلايل، وتقدمي التوصيات واملقرتحات.

فروض البحث:

تتمثل الفروض اليت هتدف الدراسة احلالية إىل التحقق من ِصدقها فيما يلي:

 توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني األمن الفكري وكلٍّ من الذكاء - 1
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االنفعايل واختاذ القرار لدى طلبة جامعة القاهرة.

الذكور - 2 الطالب  درجات  متوسطات  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق   توجد 
واإلانث يف متغريات الدراسة (األمن الفكري، الذكاء االنفعايل، اختاذ القرار(.

الكليات - 3 طالب  درجات  متوسطات  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 
العملية والنظرية يف متغريات الدراسة (األمن الفكري، الذكاء االنفعايل، اختاذ 

القرار(.

ميكن التنبؤ ابألمن الفكري يف ضوء الذكاء االنفعايل واختاذ القرار لدى طلبة - 4
جامعة القاهرة.

منهج الدراسة وإجراءاهتا:

يتناول هذا اجلزء وصفاً إلجراءات البحث امليدانية اليت قام هبا الباحث لتحقيق 
أهداف البحث، وتتضمن: حتديد املنهج املتبع يف البحث، وجمتمع البحث، وعينة 
ستخَدمة 

ُ
البحث، وأدوات البحث والتحقق من صدقها وثباهتا، واملعاجلة اإلحصائية امل

يف حتليل النتائج.

أوالاً: منهج الدراسة:  

سوف يستخدم الباحث املنهج الوصفي لتحقيق أهداف الدراسة، وهذا املنهج 
يعرب عن الظاهرة املراد دراستها كما توجد يف الواقع، ويهتم بوصفها وصفاً دقيقاً، 
ويعرب عنها تعبرياً كيفياً وكمياً، كما أن هذا املنهج ال يقتصر فقط على مجع البياانت 
واملعلومات املتعلقة ابلظاهرة، وإمنا يقوم كذلك على حتليل الظاهرة وتفسريها والوصول 

إىل استنتاجات تسهم يف تطوير الواقع وحتسينه (العساف، 2002: 189(.
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اثنيااً: إجراءات الدراسة:

حتددت إجراءات الدراسة مبا تشمله من وصف للعينة، واألدوات اليت مت استخدامها 
مجع  إجراءات  وكذلك  الفرعية،  مبجموعاهتا  العينة  تلك  أفراد  من  البياانت  جلمع 
الدراسة، وذلك  البياانت والتحليالت اإلحصائية اليت ُأجريت للتحقق من فروض 

على النحو اآليت: 

عينة الدراسة:( 1)

الكليات  يف  الدارسني  من  وطالبًة  طالباً   )633) على  الدراسة  عينة  اشتملت 
العملية والنظرية بامعة القاهرة، وحِرَص الباحث على توافر التقارب النسيب بني عينيت 
الطالب والطالبات يف معظم املتغريات، وخباصة: (العمر، ومكان اإلقامة، واملستوى 
ر إمكان التعرف على الفروق بينهما يف  الدراسي، ومستوى تعليم الوالدين(؛ مما يُيسِّ

املتغريات احلالية، وفيما يلي عرٌض ألهم خصائص عينة الدراسة:

أ-توزيع أفراد العينة حسب النوع:

جدول )1( توزيع أفراد العينة وفقااً للنوع
النسبة املئويةالتكرارالنوع

57%359ذكر

43%274أنثى

100%633اجملموع

يتضح من اجلدول (1( أن نسبة (57%( من أفراد عينة البحث من الذكور، بينما 
نسبة (43%( من أفراد العينة من اإلانث.
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ب_ توزيع أفراد العينة حسب التخصص:

جدول )2( توزيع أفراد العينة وفقااً للتخصص

النسبة املئويةالتكرارالنوع

63%398الكليات العملية 

37%235الكليات النظرية

100%633اجملموع

إىل كليات  ينتمون  العينة  أفراد  من   )%63) نسبة  أن   )2) اجلدول  من  يتضح 
عملية، بينما نسبة (37%( من أفراد العينة منتمون إىل كلياٍت نظرية.

توزيع أفراد العينة توزيعااً اعتداليااً:

قام الباحث ابلتأكد من مدى اعتدالية توزيع أفراد عينة البحث يف ضوء متغريات 
الدراسة (األمن الفكري، الذكاء االنفعايل، اختاذ القرار(؛ واجلدول (3( يوضح ذلك.

جدول )3( املتوسط احلسايب والوسيط واالحنراف املعياري ومعامل االلتواء 
للعينة قيد البحث 

يف املتغريات قيد البحث                )ن = 200(       
معامل االلتواءاالحنراف املعياريالوسيطاملتوسط احلسايباملقياس

77.2176.006.140.59األمن الفكري

218.65217.0020.620.24الذكاء االنفعايل

153.14151.0018.730.34اختاذ القرار

يتضح من جدول (3( ما يلي:
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ي تراوحت قيم معامالت االلتواء لعينة البحث يف متغريات الدراسة (األمن الفكري، 
الذكاء االنفعايل، اختاذ القرار( ما بني (0.24، 0.59(، أي أهنا احنصرت ما بني 
(-3، +3(؛ مما يشري إىل أهنا تقع داخل املنحىن االعتدايل، وبذلك تكون العينة 

موزعًة توزيعاً اعتدالياً.

أدوات الدراسة:( 2)

تكونت أدوات الدراسة من جمموعة من املقاييس، وهي: مقياس األمن الفكري، 
ومقياس الذكاء االنفعايل، ومقياس اختاذ القرار؛ وذلك على النحو اآليت:

أوالاً: مقياس األمن الفكري )إعداد الباحث(:

الفكري, وبعض  املتعلقة ابألمن  الرتبوية  األدبيات  الباحث ابالطالع على  قام 
البحوث ذات العالقة، ومشورة ذوي االختصاص؛ ويف ضوء االطالع على الدراسات 
واملقاييس السابقة مت صياغة فقراته يف صورته األولية، وقد تبىن الباحث يف تصميمه 
للمقياس تعريف احليدر (2010( أن األمن الفكري هو: “تمني األفكار وعقول 
أفراد اجملتمع من كل فكر شائب ومعتقد خاطئ قد ُيشّكل خطراً على حياة الفرد 
واجلماعة؛ مما يهدف إىل حتقيق األمن واالستقرار يف احلياة االجتماعية، وذلك من 
خالل برامج وخطط الدولة اليت تقوم على االرتقاء ابلوعي العام ألبناء اجملتمع من 
مجيع النواحي السياسية واالجتماعية واالقتصادية وغريها، واليت تعمل الدولة على 

حتقيقها عرب مؤسسات ذات اهتمام”.

وقد مت عرض املقياس على جمموعة من املختّصني وذوي اخلربة، ومت تعديل بعض 
الفقرات، مث تكد الباحث من الصدق والثبات من خالل نتائج العينة االستطالعية.

واحتوى املقياس يف صورته النهائية على قسمني، األول: يتناول بعض البياانت 
أما  الدراسي(،  املستوى  الكلية-  (النوع-  يف:  وتتمثل  البحث،  عينة  عن  األولية 
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طلبة  لدى  الفكري  األمن  مستوى  لقياس  عبارًة   )20) من  فيتكون  الثاين  القسم 
(تنطبق  اخلماسي:  ليكارت  مقياس  واستخدم  الدراسة،  عينة  أفراد  القاهرة  جامعة 
جدًا- تنطبق – تنطبق أحيااًن- ال تنطبق- ال تنطبق أجدبداً(، ويصحح ابلدرجات 
من 1 إىل 5 كما يلي: “تنطبق جدًا” وتصحح ابلدرجة (5(، “تنطبق” وتصحح 
وتصحح  تنطبق”  “ال   ،)3) ابلدرجة  وتصحح  أحيااًن”  “تنطبق   ،)4) ابلدرجة 
الدرجة  تكون  وابلتايل  (1(؛  ابلدرجة  وتصحح  أبدًا”  تنطبق  “ال   ،)2) ابلدرجة 
الكلية للمقياس -وهي أعلى درجة- مساويًة (100(، وتكون أقل درجة هي (20(.

اخلصائص السيكومرتية للمقياس:

صدق املقياس:

الصدق الظاهري:	 

للتحقق من صدق املقياس ومعرفة مدى صالحية استخدامه يف قياس مستوى 
الظاهري،  الصدق  على  االعتماد  مت  اجلامعة،  طلبة  لدى  الفكري  األمن 
وتكون املقياس يف صورته األولية من عدد (27( عبارة، وعرض على عدد 
والصحة  النفس  علم  جمال  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  من  حمّكمني   )10)
النفسية؛ إلبداء مرئياهتم حول مدى صالحية الفقرات، وسالمة صياغتهيا، 
تراوحت  وقد  أجله،  من  ُوضعت  الذي  اهلدف  لتحقيق  مالءمتها  ومدى 
النسبة املئوية آلراء اخلرباء حول عبارات املقياس ما بني (80% و%90(، 
ومت حذف عدد (7( عبارات حلصوهلا على نسبٍة أقل من 80% من اتفاق 

اخلرباء لتصبح الصورة النهائية مكونًة من (20( عبارة.

 صدق االتساق الداخلي:	 
قام الباحث بتطبيق املقياس على عينة استطالعية بلغت (80( طالباً وطالبًة 
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بامعة القاهرة، ومت حساب معامالت ارتباط درجة كل عبارة ابلدرجة الكلية 
 Pearson بريسون  ارتباط  معامل  ابستخدام  الفكري(  (األمن  ملقياس 

Correlation؛ وجاءت النتائج كما يوضحها جدول (4( فيما يلي:

الفكري(  )األمن  مقياس  لفقرات  الداخلي  االتساق  صدق   )4( جدول 
)ن=80(

معامل االرتباطرقم العبارةمعامل االرتباطرقم العبارة

1**0.8211**0.80

2**0.6212**0.70

3**0.8013**0.78

4**0.8214**0.87

5**0.8315**0.81

6**0.7316**0.61

7**0.8117**0.84

8**0.7818**0.73

9**0.5419**0.71

10**0.8620**0.75

قيمة (ر( اجلدولية عند مستوى داللة (0.05( = 0.217    (0.01( = 0.283

** دال عند مستوى (0.01( * دال عند مستوى (0.05(  

يتضح من اجلدول (4( أن معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية 
للمقياس جاءت مجيعها دالًة إحصائياً عند مستوى داللة (0.01(، حيث تراوحت 
قيم معامالت االرتباط بني (0.54، 0.87(؛ مما يدل على صدق االتساق الداخلي 

للمقياس.
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ثبات املقياس:

حلساب ثبات املقياس قام الباحث بتطبيق املقياس على عينة استطالعية بلغت 
(80( طالباً وطالبًة بامعة القاهرة، ومت استخدام معامل ثبات ألفا كرونباخ، وقد 
الباحث ابستخدام طريقة  قام  للمقياس (0.92(، كما  الثبات  قيمة معامل  بلغت 
-العبارات  متكافئينَْي  إىل جزأين  املقياس  جتزئة  طريق  وذلك عن  النصفية،  التجزئة 
الفردية مقابل العبارات الزوجية- مث حساب معامل االرتباط بينهما، وبعد حساب 
معامل االرتباط قام الباحث بتطبيق معادلة سبريمان وبراون إلجياد معامل الثبات، 
وقد بلغ معامل الثبات (0.93(، وهي قيمة عالية تقرتب من الواحد الصحيح؛ وتشري 
إىل ثبات املقياس، وصالحيته للتطبيق، وإمكانية االعتماد على نتائجه والوثوق هبا.

اثنيااً: مقياس الذكاء االنفعايل )إعداد عثمان ورزق، 2002(:

النهائية  املقياس يف صورته  واحتوى  ورزق، 2002(،  (عثمان  إعداد  من  وهو 
على (58( فقرًة، ميثل كلٌّ منها عبارًة تقريريًة يستجيب عليها املفحوص ابختيار 
املفحوص إبعطائه درجًة ترتاوح بني (5-1(  أحد مخسة تدرجات، وتقدر درجة 
بناًء على مفتاح تصحيح االختبار، مث جُتمع درجة املفحوص على  على كل فقرة 
وتنظيم  االنفعاالت-  وإدارة  االنفعالية-  (املعرفة  وهي:  للمقياس،  اخلمسة  األبعاد 
االنفعاالت- والتعاطف- والتواصل( لتشكل الدرجة الكلية للمفحوص؛ وقد توصل 
الباحثان إىل األبعاد اخلمسة من خالل التحليل العاملي للبنود، وذلك على عينة من 

(163( طالباً من طالب كلية الرتبية بامعة املنصورة.
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اخلصائص السيكومرتية للمقياس:

صدق املقياس:	 

قام (عثمان ورزق، 2002( ابلتحقق من دالالت صدق املقياس بعرضه على 
مثانية من احملكمني، وذلك يف ضوء التعريف اإلجرائي للذكاء االنفعايل، ونتَج 
بنسبة  عليها  االتفاق  املقياس، وكان  فقرات  تعديالت يف صياغة  ذلك  عن 
ترتاوح من (80%( إىل (100%(، كما قاما ابلتحقق من الصدق التمييزي، 
وهو قدرة الفقرة على التمييز بني مرتفعي ومنخفضي الدرجة على املقياس، 
وذلك حبساب التباين بني مرتفعي ومنخفضي الدرجة على املقياس لكل فقرة 
من فقراته؛ حيث كانت مجيعها دالة إحصائياً، وأيضاً مت التحقق من صدق 
االتساق الداخلي، وذلك حبساب معامل االرتباط بني درجة الفرد على الفقرة 
بني (0.143-  االرتباط  معامالت  وتراوحت  املقياس،  على  الكلية  ودرجته 
0.512(، حيث كانت ثالث فقرات منها دالة عند مستوى (0.05(، يف 
التحقق من  الفقرات دالة عند مستوى (0.01(، كما مت  بقية  حني كانت 
الصدق العاملي للمقياس؛ مما أدى إىل استبعاد (6( فقرات من املقياس كانت 
فقرًة   )64) من  األولية  بصورته  تكوَّن  حيث  (0.03(؛  من  أقل  تشبعاهتا 

وأصبح بصورته النهائية مكوانً من (58( فقرًة.

وللتأكد من صدق املقياس يف الدراسة احلالية قام الباحث بتطبيق املقياس على 
عينة استطالعية بلغت (80( طالباً وطالبًة بامعة القاهرة، ومت حساب معامالت 
ارتباط درجة كل عبارة ابلدرجة الكلية ملقياس (الذكاء االنفعايل( ابستخدام معامل 
يوضحها  النتائج كما  وجاءت  Pearson Correlation؛  بريسون  ارتباط 

جدول (5( فيما يلي:
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االنفعايل(  )الذكاء  مقياس  لفقرات  الداخلي  االتساق  صدق   )5( جدول 
)ن=80(

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

1**0.5313**0.8125**0.6037**0.7649**0.72

2**0.6814**0.6926**0.5638**0.7250**0.77

3**0.8615**0.8427**0.5239**0.6651**0.64

4**0.7616**0.7728**0.4940**0.9152**0.84

5**0.7417**0.7129**0.5241**0.8753**0.77

6**0.5918**0.6130**0.5742**0.7954**0.80

7**0.7019**0.6931**0.5643**0.5655**0.61

8**0.7820**0.5532**0.5844**0.7356**0.68

9**0.9221**0.7133**0.5845**0.7457**0.72

10**0.8522**0.5334**0.7246**0.8058**0.86

11**0.7523**0.7435**0.7647**0.81

12**0.5524**0.6836**0.7248**0.76

قيمة (ر( اجلدولية عند مستوى داللة (0.05( = 0.217    (0.01( = 0.283

** دال عند مستوى (0.01( * دال عند مستوى (0.05(  

يتضح من اجلدول (5( أن معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية 
للمقياس جاءت مجيعها دالة إحصائياً عند مستوى داللة (0.01(، حيث تراوحت 
قيم معامالت االرتباط بني (0.49، 0.92(؛ مما يدل على صدق االتساق الداخلي 

للمقياس.
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ثبات املقياس:
اخلمسة ابستخدام  أببعاده  املقياس  ثبات  من  ابلتحقق  ورزق، 2002(  (عثمان  قام 
معامل ألفا كرونباخ، حيث بلغ معامل ألفا للمقياس (0.81(؛ مما يشري إىل ثبات املقياس.

حلساب ثبات املقياس قام الباحث بتطبيق املقياس على عينة استطالعية بلغت 
(80( طالباً وطالبًة بامعة القاهرة، ومت استخدام معامل ثبات ألفا كرونباخ، وقد 
الباحث ابستخدام طريقة  قام  للمقياس (0.90(، كما  الثبات  قيمة معامل  بلغت 
-العبارات  متكافئينَْي  إىل جزأين  املقياس  جتزئة  طريق  وذلك عن  النصفية،  التجزئة 
الفردية مقابل العبارات الزوجية- مث حساب معامل االرتباط بينهما، وبعد حساب 
معامل االرتباط قام الباحث بتطبيق معادلة سبريمان وبراون إلجياد معامل الثبات، 
وقد بلغ معامل الثبات (0.91(، وهي قيمة عالية تقرتب من الواحد الصحيح؛ وتشري 
إىل ثبات املقياس، وصالحيته للتطبيق، وإمكانية االعتماد على نتائجه والوثوق هبا.

اثلثااً: مقياس اختاذ القرار )إعداد عبدون، 1999(:
اختاذ  على  الفرد  قدرة  قياس  إىل  ويهدف   ،)1999 (عبدون،  املقياس  هذا  أعدَّ 
املواقف، والصورة  اختبار  (أ( مسيت  الصورة األوىل  م على صورتني:  القرار، وقد ُصمِّ
متبوعًة  عبارًة  املواقف من (21(  اختبار  ويتكون  اجلمل؛  اختبار  الثانية (ب( مسيت 
بثالثة اختيارات، ويتكون اختبار اجلمل من (38( عبارًة متبوعًة خبمس استجاابت، 
واملطلوب من املفحوص اختيار إحدى هذه االستجاابت، وتتدرج هذه االستجاابت 
من: »ال أوافق متامًا« إىل »أوافق متامًا«؛ ومت تصحيح الصورة (ب( على مقياس ليكرت 
اخلماسي كالتايل: تعطي الدرجات (1-2-3-4-5( لالستجاابت (ال أوافق متامًا- 
ال أوافق- غري متأكد- أوافق- أوافق متاماً( على الرتتيب، وذلك للعبارات املوجبة، 
والعكس يف حالة العبارات السلبية، وهي ذات األرقام (28-38(، ومن خالل جمموع 
اختاذ  اختبار  على  الكلية  درجته  معرفة  املفحوص ميكن  عليها  اليت يصل  الدرجات 
القرار؛ وقد استخدم الباحث الصورة (ب( يف الدراسة احلالية ملناسبتها لطبيعة العينة.



األمن الفكري وعالقته بالذكاء االنفعالي واتخاذ القرار 304

اخلصائص السيكومرتية للمقياس:

صدق املقياس:	 

قام (عبدون، 1999( حبساب صدق املقياس عن طريق الصدق املنطقي “صدق 
احملكمني”، حيث مت عرض املقياس بصورتيَْيه على جمموعة من احملكمني واخلرباء يف اختاذ 
القرار؛ وذلك للحكم على مدى متثيل العبارات اليت يتّكون منها املقياس إبعطاء درجٍة 

ألمهية العبارة ودرجٍة لتأثريها يف اجملال، ومت مراعاة مالحظات السادة احملكمني.
وللتأكد من صدق املقياس يف الدراسة احلالية قام الباحث بتطبيق املقياس على 
صدق  حساب  ومت  القاهرة،  بامعة  وطالبًة  طالباً   )80) بلغت  استطالعية  عينة 
االتساق الداخلي، وذلك حبساب معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة والدرجة 

الكلية للمقياس، وجاءت النتائج كما يوضحها جدول (6( فيما يلي:
جدول )6( صدق االتساق الداخلي لفقرات مقياس )اختاذ القرار( )ن=80(

معامل رقم العبارة
معامل رقم العبارةاالرتباط

معامل رقم العبارةاالرتباط
معامل رقم العبارةاالرتباط

االرتباط

1**0.5211**0.7221**0.6331**0.55

2**0.6012**0.6522**0.5932**0.80

3**0.7013**0.5623**0.6033**0.62

4**0.7614**0.5224**0.5734**0.57

5**0.8115**0.6925**0.6735**0.58

6**0.6516**0.6526**0.7536**0.71

7**0.4717**0.5527**0.5437**0.63

8**0.6418**0.5728**0.6338**0.84

9**0.5519**0.6129**0.54

10**0.5720**0.6030**0.81
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قيمة (ر( اجلدولية عند مستوى داللة (0.05( = 0.217    (0.01( = 0.283

** دال عند مستوى (0.01( * دال عند مستوى (0.05(  

الكلية  والدرجة  عبارة  االرتباط بني درجة كل  معامالت  أن   )6) اجلدول  يتضح من 
للمقياس جاءت مجيعها دالة إحصائياً عند مستوى داللة (0.01(، حيث تراوحت قيم 
معامالت االرتباط بني (0.47، 0.83( ؛ مما يدل على صدق االتساق الداخلي للمقياس.

ثبات املقياس:

قام ُمِعّد املقياس (عبدون، 1999( ابستخدام طريقة إعادة االختبار، حيث طبق 
االختبار على عينة من الشباب قوامها (125(، وذلك بفارق زمين (21( يوماً، 

ووصل معامل الثبات بني التطبيقني إىل (0.76(.

حلساب ثبات املقياس قام الباحث بتطبيق املقياس على عينة استطالعية بلغت 
(80( طالباً وطالبًة بامعة القاهرة، ومت استخدام معامل ثبات ألفا كرونباخ، وقد 
الباحث ابستخدام طريقة  قام  للمقياس (0.89(، كما  الثبات  قيمة معامل  بلغت 
-العبارات  متكافئينَْي  إىل جزأين  املقياس  جتزئة  طريق  وذلك عن  النصفية،  التجزئة 
الفردية مقابل العبارات الزوجية- مث حساب معامل االرتباط بينهما، وبعد حساب 
معامل االرتباط قام الباحث بتطبيق معادلة سبريمان وبراون إلجياد معامل الثبات، 
وقد بلغ معامل الثبات (0.92( وهي قيمة عالية تقرتب من الواحد الصحيح؛ وتشري 
إىل ثبات املقياس، وصالحيته للتطبيق، وإمكانية االعتماد على نتائجه والوثوق هبا.

أساليب املعاجلة اإلحصائية:

الباحث، مت حتليل  إىل حتقيقها  اليت سعى  واألهداف  البحث  طبيعة  على  بناًء 
 ،)SPSS) االجتماعية  للعلوم  اإلحصائية  احلزمة  برانمج  ابستخدام  البياانت 
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واستخراج النتائج وفقاً لألساليب اإلحصائية التالية:

وفقاً - 1 البحث  عينة  أفراد  خصائص  على  للتعرف  املئوية:  والنسب  التكرارات 
للبياانت األولية.

املتوسط احلسايب والوسيط واالحنراف املعياري ومعامل االلتواء: حلساب اعتدالية - 2
توزيع أفراد عينة البحث.

والكشف عن - 3 للمقاييس،  الداخلي  االتساق  بريسون: حلساب  ارتباط  معامل 
وجود عالقة ارتباطية بني متغريات البحث.

معامل ألفا كرونباخ: حلساب الثبات لعبارات املقاييس.- 4
التجزئة النصفية: حلساب الثبات لعبارات املقاييس.- 5
اختبار (ت( T.Test: للتعرف على داللة الفروق يف النوع والتخصص.- 6
املتغريات - 7 ضوء  يف  التابع  ابملتغري  التنبؤ  إمكانية  على  للتعرف  االحندار  حتليل 

املستقلة.
نتائج الدراسة ومناقشتها:

سيتم يف هذا اجلزء عرض ومناقشة النتائج اليت مت التوصل إليها يف ضوء اختبار 
صدق فروض الدراسة احلالية، وذلك على النحو التايل:

أوالاً: عرض ومناقشة نتائج الفرض األول:
والذي ينص على: توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني األمن الفكري 

وكلٍّ من الذكاء االنفعايل واختاذ القرار لدى طلبة جامعة القاهرة.
وللتحقق من صحة هذا الفرض مت حساب معامالت االرتباط بني الدرجة الكلية 
ملقياس األمن الفكري والدرجة الكلية لكلٍّ من مقياس الذكاء االنفعايل ومقياس اختاذ 
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القرار لدى عينة الدراسة، وكانت نتائج التحليل كما يوضحها جدول (7( فيما يلي:

جدول )7( معامالت االرتباط بني األمن الفكري والذكاء االنفعايل واختاذ 
القرار لدى طلبة جامعة القاهرة.                )ن= 633(

املقياس
األمن الفكري

مستوى الداللةقيمة ر

0.5730.01الذكاء االنفعايل

0.6480.01اختاذ القرار

  0.081 = )0.01) قيمة ( ر ( اجلدولية عند مستوى (0.05( = 0.062 

دال عند مستوى (0.01(    دال عند مستوى (0.05(  

تشري نتائج اجلدول (7( إىل وجود عالقة ارتباطية (موجبة( ذات داللة إحصائية 
بني األمن الفكري والذكاء االنفعايل لدى عينة الدراسة مبعامل ارتباط (0.573( 
ارتفعت  إنه كلما  النتيجة منطقية إىل حدٍّ كبري؛ حيث  الباحث أن هذه  ؛ ويرى 
مستوايت األمن الفكري لدى أفراد العينة ارتفعت درجة الذكاء االنفعايل لديهم، 
الذين يتمتعون مبستوايت مرتفعة من  النتيجة إىل أن الشباب  الباحث هذه  ويعزو 
األمن الفكري يتَِّسمون ابلقدرة على التعامل مع مشاعر اآلخرين وانفعاالهتم ابلصورة 
املثلى اليت يتطلبها املوقف، وتظهر كذلك يف القدرة على التأثري يف اآلخرين وخاصًة 
أهنم  كما  فعال،  بشكل  وقيادهتم  معهم  التواصل  وجودة  وتوجهاهتم،  أفكارهم  يف 
يتمتعون ابلثقة العالية يف أنفسهم وتوكيد ذواهتم دون االندفاع وراء أي فكر أو تيار؛ 
أبعاد الذكاء  ويتفق ذلك مع ما ذكره األعسر وكفايف (2000،81( أن من أهم 

االنفعايل الوعي ابلذات وهو أساس الثقة ابلنفس. 

كما ميكن تفسري هذه النتيجة من وجهة نظر الباحث أبن األفراد ذوي األمن 
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الفكري املرتفع يتَِّسمون ابلقدرة على التعامل اإلجيايب مع معطيات احلياة، ولديهم 
إقبال وإجيابية على احلياة بشكل عام، ولديهم أهداف يسعون إىل حتقيقها، ويتَِّسمون 
أكدته  ما  هذا  ولعل  وتطويرها،  لتحسينها  السعي  مع  حياهتم  عن  ابلرضا  كذلك 
دراسة كوهباانين وآخرين (Koohbanani et al., 2013( هو أن مكوانت 
الذكاء االنفعايل هلا تثري قوى على الرضا عن احلياة لدى طالب اجلامعة، كما أن 
الذكاء االنفعايل يتطلب متيز الفرد ابلقدرة على استكشاف انفعاالته والتحكم هبا، 
الفكري لدى الطالب؛ مما ميُِّكنهم من حتديد  وذلك يزيد بزايدة مستوايت األمن 

أهدافهم والعمل على حتقيقها على حنو أسرع وأكثر إجيابية.

ارتباطية (موجبة( ذات داللة  نفسه إىل وجود عالقة  اجلدول  نتائج  كما تشري 
إحصائية بني األمن الفكري واختاذ القرار لدى عينة الدراسة مبعامل ارتباط (0.648(؛ 
زادت  العينة  أفراد  لدى  الفكري  األمن  ارتفعت مستوايت  أنه كلما  يدل على  مما 
مهارات اختاذ القرار لديهم، ولعل السبب يف ذلك يعزى إىل أن متتُّع طلبة اجلامعة 
مبستوايت مرتفعة من األمن الفكري يسهم بشكل مباشر يف زايدة قدرهتم على إدراك 
األمور ورؤيتها بوضوح؛ وذلك يزيد قدرهتم على ممارسة التفكري الناقد واختاذ القرارات 

املناسبة، خاصًة حول القضااي العصرية اجلدلية اليت تواجه اجملتمع.

لذا يرى الباحث أن أحد السبل يف حتقيق األمن الفكري لدى الشباب اجلامعي 
هو تنمية مهارات اختاذ القرار وما يرتبط به من مهارات التفكري والنقد واإلبداع؛ 
فالعقل حني يستقبل املعلومات يكون لديه القدرة على تنقيتها مما يشوهبا من أوجه 
القصور والتداخل والنقص، وِمن مَثَّ أييت اختاذ القرار ليسمح هلا ابلتأثري على العقل 
األفكار  تسرُّب  من  للعقل  الواقي  السياج  متثل  القرار  اختاذ  فمهارات  عدمه،  من 
واملعتقدات غري املقبولة واليت تتناىف مع البناء الفكري الذي تضمنه هذا العقل؛ حىت 

يظل البناء الفكري للطالب اجلامعي آمناً حممياً.
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 ,Butno) ابتنور  دراسة  نتيجة  إليه  أشارت  ما  مع  النتيجة  تلك  وتتفق 
2012( اليت أكدت على أن شعور الطالب ابألمن الفكري يشجعهم على املشاركة 
اختاذ  من  مُيّكنهم  وابلتايل  وابتكاري؛  وصادق  أمني  بشكل  التفكري  يف  واالخنراط 
القرارات على حنٍو أفضل؛ وابلنتيجة السابقة اليت مت التوصل إليها يكون بذلك قد 

صح الفرض األول.
اثنيااً: عرض ومناقشة نتائج الفرض الثاين:

والذي ينص على: توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات الطالب 
الذكور واإلانث يف متغريات الدراسة (األمن الفكري، الذكاء االنفعايل، اختاذ القرار(.

وللتحقق من صحة هذا الفرض مت استخدام اختبار (ت( T.Test لداللة   
للنوع (الذكور واإلانث( يف  الفروق، لتوضيح داللة الفروق بني طلبة اجلامعة وفقاً 
نتائج  وكانت  القرار(؛  اختاذ  االنفعايل،  الذكاء  الفكري،  (األمن  الدراسة  متغريات 

التحليل كما هو يوضحها جدول(8( التايل:
جدول )8(

نتائج الفروق بني متوسطات درجات الطالب الذكور واإلانث يف متغريات الدراسة
)األمن الفكري، الذكاء االنفعايل، اختاذ القرار(           )ن = 633(

املقياس
اإلانثالذكور

مستوى قيمة ت
الداللة املتوسط 

احلسايب
االحنراف 

املعياري
املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

4.450.01**76.276.1578.435.92األمن الفكري

5.550.01**214.7719.43223.7421.05الذكاء االنفعايل

6.300.01**157.1217.19147.9319.40اختاذ القرار

  2.58 = )0.01) قيمة (ت( اجلدولية عند مستوى (0.05( = 1.96 

دال عند مستوى (0.01(   دال عند مستوى (0.05(  
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ي يتضح من جدول (9( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
اجتاه  (النوع( يف  ملتغري  وفقاً  الفكري  األمن  القاهرة يف  طلبة جامعة  بني   )0.05)
اإلانث، ويعين ذلك أن طالبات اجلامعة يتمتعن مبستًوى من األمن الفكري أعلى 
الفئات  أكثر  اجلامعة  طالب  أن  إىل  يعزى  ذلك  يف  السبب  ولعل  الطالب،  من 
استهدافاً وتعرُّضاً ملظاهر االحنراف الفكري والتطرف من الطالبات، ويظهر ذلك يف 
أن اجلماعات صاحبة األفكار املتطرفة هتدف غالباً إىل استقطاب الشباب الذكور 
إليها مثل مجاعة داعش وغريها، وكذلك فإن الطالب أكثر انفتاحاً على العامل ومتابعًة 

من الطالبات للصراعات والقضااي املعاصرة واجلدلية احمليطة ابلبيئة العربية واملصرية.

 )Ozer, Ozer& Weinstein, 2004) وهذا ما يؤكده أوزير ووينستني
للشباب، وقد  أن اجلامعات قد تكون مبثابة صمام األمان وبيئة للسالمة ابلنسبة 
تكون بيئًة يتعرض فيها الشباب ألن يصبحوا ضحيًة للُمتنّمرين أو أن ينخرطوا يف 

أعمال العنف والتطرف.

كما ميكن تفسري هذه النتيجة يف ظل الدراسات اليت كشفت عن وجود فروق 
بني الذكور واإلانث يف مظاهر العنف والتطرف والتعصب الفكري لصاحل الذكور، 

منها دراسة عبد هللا (2008(.

التنشئة  اختالف منط  يكمن يف  النتيجة  هذه  لتفسري  آخر  عامل  إضافة  ميكن 
األسرية بني الذكور واإلانث، حيث جتد الفتياِت حتت رقابة األسرة أكثر من الذكور 
جمتمعنا  وخاصًة يف  اإلانث،  من  وقراراهتم  عالقاهتم  أكرَب يف  حبريٍة  يتمتعون  الذين 
املصري، واقرتاب الوالدين من اإلانث يعطي فرصًة أكرب لتفعيل دور األسرة يف محاية 
الفتيات من األفكار واملعتقدات املنحرفة، ومما ال شك فيه أن األسرة صاحبة الدور 
األبناء ومحايتهم من األفكار واملعتقدات  الفكري يف نفوس  تعزيز األمن  األهم يف 

املنحرفة.
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كل ذلك ميكن أن يفسر النتيجة احلالية أبن تعرُّض الذكور من طالب اجلامعة 
بشكل أكرب إىل عوامل االحنراف الفكري قد يزيد من فرص الطالبات يف التحلي 

ابألمن الفكري.

كما يتبنيَّ من جدول (9( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
(0.05( بني طلبة جامعة القاهرة يف الذكاء االنفعايل وفقاً ملتغري (النوع( يف اجتاه 
اإلانث، وتتفق تلك النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة (Alghamdi , 2014؛ 
مستوى  يف  واإلانث  الذكور  بني  فروق  وجود  إىل   )2014 جنمة  الزهري2014؛ 

الذكاء االنفعايل لصاحل اإلانث.

ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل طبيعة التنشئة األسرية للفتيات، واليت تُنمِّي لديهن 
مهارات التعامل مع مشكالت احلياة من خالل تفاعلهن مع الوالدين بشكل أكرب 
من الذكور؛ حيث يندمج الوالدان يف الغالب مع الفتيات بشكل أكرب من الذكور، 
وخالل هذا التفاعل تنتقل الكثري من التجارب واخلربات احلياتية من الوالدين إىل 
الفتيات، حيث يشري جوملان (2000، 189(إىل أن اآلابء غالباً ما يستخدمون 
الكلمات العاطفية مع اإلانث أكثر من الذكور، وغالباً ما يندجمون معهن يف مناقشات 
حول حالتهن العاطفية بقدٍر أكرب من مناقشة تلك احلاالت مع الذكور، كما تتجه 
األمهات إىل نقل بعض اخلربات العاطفية إىل بناهتن عن طريق القصص واحلكاايت 

مقارنًة أبوالدهن؛ مما ساهم يف إكساهبن املزيد من مهارات الذكاء االنفعايل.

وتكتسب الفتاة كذلك خالل التنشئة االجتماعية –خاصًة يف اجملتمع املصري- 
االنفعاالت، ومراعاة  إدراك  االنفعايل، مثل:  الذكاء  من مهارات  الصغر كثرياً  منذ 
مشاعر اآلخرين، والتعاطف واحتواء وتقدير االنفعاالت وحسن التصرف مع املواقف 
لالنفعاالت الصادرة منها، وأكثر إدراكاً  انتباهاً  االجتماعية، إضافًة إىل أهنا أكثر 
لردود أفعاهلا، وتتصرف بعقالنية ورويّة، وتتفادى انفعاالهِتا السلبيَة أو التصرَف بتهور 
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مع اآلخرين، وهذا ما أكده كفايف (1997، 86( أن اجملتمع يضع قيوداً على حركة 
الفتاة لاللتزام ابملعايري االجتماعية، فنجد أن الفتاة يف اجتاهها للمحافظة على تلك 
املعايري حريصة على إدارة انفعاالهتا ابلشكل الذي تكون فيه مقبولًة من جمتمعها؛ 

وذلك لتهيئتها يف املستقبل ملمارسة دورها كزوجة وأم. 

ي كما تشري نتائج اجلدول (8( إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
يف  (النوع(  ملتغري  وفقاً  القرار  اختاذ  يف  القاهرة  جامعة  طلبة  بني   )0.05) الداللة 
اجتاه الذكور، ويرى الباحث أن هذه النتيجة منطقية يف ضوء االختالفات النفسية 
مع  النتيجة  هذه  وتتفق  جمتمعاتنا،  يف  وخاصًة  واإلانث  الذكور  بني  واالجتماعية 
ما ذكره أبو جادو (2006( أن الذكور -خاصًة يف املرحلة اجلامعية- مييلون إىل 
االستقاللية يف الرأي وحتمُّل املسؤولية جتاه احلياة، ابملقابل متيل اإلانث إىل الضبط 
وااللتزام والتبعية لألهل يف القرارات والتوجهات، وااللتزام بميع التعليمات الصادرة 
عن األهل خاصًة يف جمتمعاتنا العربية، فالذكور يف جمتمعاتنا لديهم احلرية األكرب يف 
اختاذ القرارات وتنفيذها، بل جيد الذكور دعماً وهتيئًة وتشجيعاً من مجيع املؤسسات 
ابملؤسسات  ومروراً  األسرة  من  بدايًة  املسؤولية،  وحتمُّل  االستقاللية  على  الرتبوية 
التعليمية، مثل املدرسة واجلامعة، خاصًة يف هذه املرحلة اجلامعية اليت تتميز ابالقرتاب 
من االستقرار ونضج الشخصية، يف حني أنه ال تزال اإلانث يف جمتمعاتنا أقل حريًة 
يف اختاذ القرارات وحتتاج دائماً إىل الرجوع إىل السلطة -كالوالدين- ملساعدهتا على 
واختيار  الدراسة،  بنوع  املتعلقة  القرارات  مثل:  حياهتا،  يف  املناسبة  القرارات  اختاذ 
الصديقات، والزواج.. إخل، وخاصًة يف هذه املرحلة العمرية اليت ترى فيها األسرة أن 
الفتاة ال تزال حتتاج إىل مساندٍة ودعٍم ومحايٍة من األهل والعائلة، بينما تعطي األسرة 
أكثر  اإلانث  جتد  لذا  مسؤولياهتم؛  وحتمُّل  قراراهتم  اختاذ  يف  للذكور  أكرَب  مساحًة 
حرصاً من الذكور على تناوُل األمور احلياتية بدرجة عالية من االحتياط، والتحكم 
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ابلنفس، واحليطة يف اختاذ القرارات، خاصًة املصريية منها.

اثلثااً: عرض ومناقشة نتائج الفرض الثالث:

والذي ينص على: توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات 
الذكاء  الفكري،  (األمن  الدراسة  متغريات  يف  والنظرية  العملية  الكليات  طالب 

االنفعايل، اختاذ القرار(.

لداللة   T.Test (ت(  اختبار  استخدام  مت  الفرض  هذا  من صحة  وللتحقق 
الفروق، لتوضيح داللة الفروق بني طلبة اجلامعة وفقاً للتخصص (الكليات العملية، 
القرار(؛  اختاذ  االنفعايل،  الذكاء  الفكري،  (األمن  الدراسة  متغريات  يف  والنظرية( 

وكانت نتائج التحليل كما هو موضح بدول (9( التايل:

جدول )9( نتائج الفروق بني متوسطات درجات طالب الكليات العملية 
والنظرية يف متغريات الدراسة

)األمن الفكري، الذكاء االنفعايل، اختاذ القرار(           )ن = 633(

املقياس
الكليات النظريةالكليات العملية 

مستوى قيمة ت
الداللة املتوسط 

احلسايب
االحنراف 

املعياري
املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

11.270.01**79.146.3273.944.13األمن الفكري

8.960.01**223.9718.80209.6420.46الذكاء االنفعايل

4.810.01**155.8516.61148.5621.11اختاذ القرار

  2.58 = )0.01) قيمة (ت( اجلدولية عند مستوى (0.05( = 1.96 

دال عند مستوى (0.01( دال عند مستوى (0.05(  
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ي يتضح من جدول (9( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
يف  (التخصص(  ملتغري  وفقاً  الفكري  األمن  يف  القاهرة  جامعة  طلبة  بني   )0.05)
اجتاه التخصصات العملية، ويُرجع الباحث السبب يف هذه النتيجة إىل أن طالب 
التخصصات العملية مثل كليات الطب واهلندسة أيخذون احلياة اجلامعية بنوع من 
الطالب  على  وأعباء  حتدايت  من  التخصصات  هذه  تفرضه  ما  إىل  نظراً  اجلدية؛ 
اجلدلية  القضااي  يف  لالخنراط  للطالب  الكايف  الوقت  تعطي  ال  واليت  اجلامعي، 
والصراعات الفكرية اليت متر هبا البالد، فيصبح الطالب ذوو التخصصات العملية 

أكثَر انعزااًل عما يدث من صراعات وقضااي.
كما أن الطالب أصحاب التخصصات العملية يشعرون أبمهية دراستهم، وبوضوح 
أهدافهم يف احلياة، ولديهم حتديد إىل درجة كبرية ملهنة املستقبل اليت تكون يف غالب 
األمر على مستوى توقعات أسرهم، ومع وضوح أهدافهم يف احلياة يسعون دائماً إىل 
الرتكيز على حتقيقها حىت يِصلون إىل حتقيق ذواهتم مبهنتهم اليت تنال تقدير اجملتمع 
أبكمله، مثل مهنة الطبيب أو املهندس، فتجدهم يركزون ويعملون ِبّد دون االنسياق 
إىل أي مشتتات حىت يصلوا إىل حتقيق أهدافهم الطموحة. كما أن البناء املعريف الذي 
يتكون لدى طالب التخصصات العلمية نتيجة دراستهم اليت تتسم بضرورة التفكري 
املنطقي العلمي فيما يواجهون من أمور، ومنها مظاهر االحنراف الفكري، وبفضل 
هذا التفكري املنطقي تزيد فرصهم يف عدم االنسياق يف طريق االحنراف، ويّتِسمون 
مبزيد من األمن الفكري. وختتلف نتيجة الدراسة احلالية مع دراسة البدارنة (2011( 
واليت كشفت عن عدم وجود فروق بني طلبة اجلامعة األردنية يف األمن الفكري وفقاً 

للتخصص العلمي، وابلنتيجة اليت مت التوصل إليها يكون قد حتقق الفرض الثاين.
ي كما يتبني من جدول (9( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
ملتغري (التخصص( يف  (0.05( بني طلبة جامعة القاهرة يف الذكاء االنفعايل وفقاً 
اجتاه التخصصات العملية، ويرى الباحث أن هذه النتيجة ميكن أن تُفسَّر يف ضوء 
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بعض أبعاد الذكاء االنفعايل، حيث يتميز طالب التخصصات العملية بوعي أكرب 
للذات والثقة والقدرة على وضع أهداف يف حدود إمكاانهتم وقدراهتم، وكذلك وضع 
خطط تتميز ابملرونة والقدرة على مواجهة أعباء الكليات العملية، كما يتسم طالب 
التخصصات العملية ابملثابرة والدافعية يف سبيل حتقيق طموحهم املستقبلي، عالوًة 
والتدريب  امليدانية  الزايرات  ميارسوهنا خالل  اليت  االجتماعية  املهارات  بعض  على 
العملي، والذي يُنمِّي لديهم القدرة على التعامل مع اآلخرين والتعاطف مع الناس 

وحتمُّل املسؤولية بشكٍل أكرَب نظراً إىل حساسية مهنتهم املستقبلية.
فطالب الكليات العملية حبكم أدوارهم االجتماعية لديهم قدرة أكرب على مراقبة 
وفق  االنفعاالت  تلك  وتنظيم  هلا  واحلساسية  فيها  والتحكم  ومشاعرهم  انفعاالهتم 
انفعاالت ومشاعر اآلخرين، ويكتسبون من خالل دراستهم أن يكونوا أكثر شعوراً 
اباللتزام مبشاعرهم والسيطرة عليها جتاه أنفسهم واآلخرين، ويشعرون ابملسؤولية جتاه 
والتعامل  وتنظيمها  وإدارهتا  انفعاالهتم  معرفة  على  القدرة  ولديهم  واآلخرين،  ذواهتم 
معها؛ مما يتيح هلم القدرة على اختاذ القرارات الصائبة. السبب يف ذلك يعزى إىل ما 
تلعبه التخصصات العملية من دور مهم يف توعية الفرد بكيفية التعامل مع املواقف 
العملية  التخصصات  يكتسب طالب  انفعاالته. كما  يف  والتحكم  هلا  يتعرض  اليت 
حبكم دراستهم الدقَة يف التعبري عن االنفعاالت، وضبط النفس، وحتمُّل اإلحباطات، 
والتكيف مع الظروف املختلفة. ويشري جوملان (2004( إىل أن الذكاء االنفعايل جيسد 
قدرات، مثل: تشجيع الذات، واإلصرار رغم اإلحباطات، والتحكم يف االنفعاالت، 
اآلخرين.. كلها  مشاعر  وتقمُّص  الشخصي،  املزاج  يف  والتحكم  اإلشباع،  وتجيل 

مهارات يتاج إليها طالب التخصصات العملية عند التعامل مع اآلخرين.
عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  إىل   )9) اجلدول  نتائج  تشري  ي كذلك 
لصاحل  التخصص  ملتغري  وفقاً  القاهرة  جامعة  طلبة  بني   )0.05) الداللة  مستوى 
التخصصات العملية، ولعل السبب يف ذلك يعزى إىل أن طبيعة املواد اليت يدرسها 
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تتناسب مع طبيعة  فكريًة  ومهاراٍت  تتطلب طرقاً  العملية  التخصصات  الطلبة من 
التحصيل  من ذوي  غالباً  العملية يكونون  التخصصات  أن طلبة  املواد، كما  تلك 
املرتفع، ولعل ما يؤكد ذلك ما أشارت إليه بعض الدراسات أن هناك عالقًة إجيابيًة 
بني مستوى التحصيل واختاذ القرار لصاحل التحصيل املرتفع؛ ومنها دراسة القرعاين 
(2003(، كما أن املهام املستقبلية اليت ستواجه الطالب من التخصصات العملية 
تتطلب اختاذاً للقرارات على مستًوى عاٍل من الدقة، فمثاًل جند الطبيب واملهندس 
ميكن أن يتعّرَضا ملواقَف على درجٍة من احلساسية، ويتطلب اختاذ قرار بشأهنا بدقة، 

مثل املواقف اليت تتطلب استخدام الفرد ألسس علمية، أو حىت حسابية. 
رابعااً: عرض ومناقشة نتائج الفرض الرابع:

والذي ينص على: ميكن التنبؤ ابألمن الفكري يف ضوء الذكاء االنفعايل واختاذ 
القرار لدى طلبة اجلامعة.

وللتحقق من صحة هذا الفرض مت استخدام اختبار حتليل االحندار، للتعرف   
على إمكانية التنبؤ ابألمن الفكري كمتغري اتبع يف ضوء املتغريات املستقلة املتمثلة 
يف الذكاء االنفعايل واختاذ القرار لدى طلبة اجلامعة؛ وكانت نتائج التحليل كما هو 

موضح ابجلدول التايل:
جدول )10( نتائج حتليل االحندار لألمن الفكري يف ضوء الذكاء االنفعايل 

واختاذ القرار  لدى طلبة اجلامعة                     )ن = 633(
رقم 
االرتباط املقياساخلطوة

R املتعدد
التباين 
املشرتك 

R2

قيمة 
الثابت

قيمة

B

قيمة

Beta

النسبة الفائية 
Fقيمة ت

21.38**457.14**0.650.4244.640.210.65اختاذ القرار1

اختاذ القرار2
الذكاء االنفعايل

0.720.5229.66
0.16

0.11

0.49

0.35
**340.13

**15.80

**11.39

** دالة عند مستوى 0.01   * دالة عند مستوى 0.05   يتضح من اجلدول (10(:
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اخلطوة األوىل:

جاء متغري (اختاذ القرار( يف الرتتيب األول من حيث إسهامه يف األمن الفكري 
املتغريين  بني   )R) املتعدد  االرتباط  قيمة  بلغت  حيث  اجلامعة،  طلبة  عينة  لدى 
(0.65(، وهي متثل إسهام املتغري املستقل يف املتغري التابع، وقد أحدث تبايناً مقداره 
(R2(، وقيمته تساوي (0.42(، وذلك بنسبة إسهام (42.00%( يف املتغري التابع، 
وبلغت قيمة (ف( (457.14( وهي دالة عند مستوى (0.01(؛ مما يدل على وجود 
ارتباط بني اختاذ القرار واألمن الفكري، وابلتايل ميكن التنبؤ ابألمن الفكري يف ضوء 

اختاذ القرار، وميكن صياغة املعادلة االحندارية التنبؤية على النحو التايل:

األمن الفكري = 44.64 + 0.21 (درجات العينة يف اختاذ القرار(   

وميكن أن نرمز هلا هكذا  ص = 44.64 + 0.21 × س  (حيث ص هو األمن 
الفكري،  س هو اختاذ القرار( .  

اخلطوة الثانية:

األمن  يف  إسهامه  حيث  من  الثاين  الرتتيب  يف  االنفعايل(  (الذكاء  متغري  جاء 
بني   )R) املتعدد  االرتباط  قيمة  بلغت  حيث  اجلامعة،  طلبة  عينة  لدى  الفكري 
التابع، وقد أحدث  املتغري  املتغري املستقل يف  املتغريين (0.72(، وهي متثل إسهام 
تبايناً مقداره (R2(، وقيمته تساوي (0.52(، وذلك بنسبة إسهام (%52.00( 
يف املتغري التابع، وبلغت قيمة (ف( (340.13(، وهي دالة عند مستوى (0.01(؛ 
واألمن  االنفعايل(  والذكاء  القرار،  (اختاذ  متغريي  بني  ارتباط  وجود  على  يدل  مما 
الفكري، وابلتايل ميكن التنبؤ ابألمن الفكري يف ضوء متغريي (اختاذ القرار، والذكاء 

االنفعايل(، وميكن صياغة املعادلة االحندارية التنبؤية على النحو التايل:
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األمن الفكري = 29.66 + 0.16 (درجات العينة يف اختاذ القرار( + 0.11 
(درجات العينة يف الذكاء االنفعايل(.       

 Mayer) يرى الباحث أن النتيجة السابقة تُعّد منطقيًة يف ضوء ما أشار إليه ماير
et al., 2008, 506( أن الذكاء االنفعايل له دور يف تنظيم انفعاالت اإلنسان 
واضحة  تثريات  له  مفهوماً  االنفعايل  الذكاء  يُعّد  حيث  للفكر،  داعمًة  ليجعلها 
ومهمة يف حياة كل شخص ويف طريقة تفكريه وعالقاته وانفعاالته؛ فالتعاون بني 
العقل والقلب أو بني الشعور والفكر ُيربز لنا أمهية االنفعاالت يف التفكري، سواء 
أكان ذلك من خالل اختاذ القرارات احلكيمة، أو يف إاتحة الفرصة لنا لنفكر يف 
الطالب  شخصية  تشكيل  يف  املهمة  اجلوانب  أحد  فاالنفعاالت  ووضوح؛  صفاء 
اجلامعي  الطالب  يتمتع  فحني  واالنفعالية،  والسلوكية  العقلية  النواحي  يف  اجلامعي 
على سالمة فكره  إجيابياً  يُعّد مؤشراً  الذكاء االنفعايل فإن ذلك  مبستًوى عاٍل من 
ومعتقداته واجتاهاته، وابلتايل يؤثر بشكل إجيايب يف حتلِّي الطالب ابألمن الفكري.

ويرى الباحث أن سالمة فكر الطالب من االحنرافات واملعتقدات اخلاطئة تتأثر 
بشكل كبري بذكائه االنفعايل ومشاعره، ويتبنيَّ ذلك يف ضوء بعض مهارات الذكاء 
الوعي ابلذات، والتحكم يف االندفاعات، واملثابرة، واللياقة  االنفعايل اليت تشمل: 
قوايً على مستوى األمن  االجتماعية.. وكلها مهارات يف حالة توافرها تُعّد مؤشراً 

الفكري لدى طالب اجلامعة.

 Ejaz et al., وتتفق النتيجة السابقة مع ما توصلت إليه دراسة إجاز وآخرين
األسلوب  على  إجيايب  تثري  له  االنفعايل  الذكاء  أن  إىل  أشارت  حيث   ،2016

العقالين لدى طلبة اجلامعة.

وفيما يتعلق إبمكانية التنبؤ ابألمن الفكري من خالل اختاذ القرار فقد اتضح من 
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خالل النتائج أنه ميكننا التنبؤ ابألمن الفكري من خالل اختاذ القرار.

ويعزو الباحث هذه النتيجة يف ضوء ما يذكره (عبد الرازق، 2010: 41( إىل 
أن عملية اختاذ القرار تتيح للطالب اجلامعي استخدام العديد من مهارات التفكري، 
مثل: التحليل، واالستنتاج، ونقد وتقييم املعلومات، واحلكم على األفكار واخليارات 

املطروحة.

فاختاذ القرار عملية ُتكسب الطالب اجلامعي مهارة التفكري الناقد الذي بدوره 
يعمل على تفحُّص األفكار اليت تُعرض على الطالب، والقدرة على رفض األفكار 
غري العقالنية واملفاهيم اخلاطئة اليت ال تتماشى مع الوسطية واالعتدال واملعتقدات 

الصحيحة؛ مما يعطي مؤشراً على حتلِّي الطالب مبستًوى عاٍل من األمن الفكري.

 )Holian, 2006, 1129) كما تؤكد هذه النتيجة ما أشارت إليه هوليان
أن عملية اختاذ القرار تُعلِّم اإلنسان أربع مهارات أساسية تتضمنها تلك العملية، 

وهي: (إصدار احُلكم، والنزاهة، والشجاعة، واإلنسانية(.

والتفكر  ورويّة  حبكمة  التفكري  إىل  اجلامعي  الطالب  تدفع  مهارة  القرار  فاختاذ 
النسيج  اليت هتدد  الضالة  األفكار  روِّجي 

ُ
مل ينساق  األمور؛ مما جيعله ال  يف عواقب 

االجتماعي ووحدة اجملتمع ومتاُسكه. 

توصيات الدراسة:

بنشر 	 1 واخلدمية  والبحثية  العلمية  قنواهتا  خمتلف  عرب  اجلامعات  اهتمام  ضرورة 
ثقافة األمن الفكري الواعية لدى الطالب، وذلك من منطلق دوره يف التصدي 

لالحنرافات الفكرية يف اجملتمع.

ضرورة تنمية قدرات طالب اجلامعة املعرفية والفكرية مبا يعزز مهارات الذكاء 	 2
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االنفعايل واختاذ القرار لديهم من خالل املشاركة واحلوار.

االهتمام ابألنشطة الطالبية واللقاءات العلمية والتدريبية لتنمية مهارات احلياة 	 3
الشخصية لدى الطالب اجلامعي.

الطالب اجلامعي 	 4 املناهج اجلامعية لتستهدف صقل  العمل على تطوير  ضرورة 
القرار،  واختاذ  االنفعايل  الذكاء  مهارات  مثل:   ، الشخصية  املهارات  لبعض 

وخاصة يف الكليات النظرية.

ضرورة إقامة ندوات وحماضرات للتعريف مبخاطر االحنراف الفكري وسبل احلد 	 5
منه يف اجلامعات.

ضرورة متابعة أولياء األمور الستخدامات أبنائهم لشبكات اإلنرتنت بشكٍل عامٍّ 	 6
، وتوجيههم التوجيه املناسب لالبتعاد  ومواقع التواصل االجتماعي بشكٍل خاصٍّ

عن األفكار املنحرفة.

ضرورة العمل على توعية طالب اجلامعة دينياً واجتماعياً واقتصادايً مبا يتناسب 	 7
مع تعزيز األمن الفكري لديهم؛ ملا له من أمهيٍة يف زايدة مهارات الذكاء االنفعايل 

واختاذ القرار لديهم.

الرتكيز على ربط اجلامعة بثوابت اجملتمع الدينية والثقافية وتفعيل احلوار الفكري 	 8
البّناء بني أوساط اجملتمع اجلامعي.

مّد جسور التعاون والتفاعل اإلجيايب من اجلامعة واملؤسسات االجتماعية األخرى 	 9
لإلسهام يف وقاية الشباب من االحنرافات الفكرية واجلماعات املتطرفة.
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الدراسات املقرتحة:

دور جامعة القاهرة يف تعزيز األمن الفكري لدى الطالب.	 1

االجتاه حنو التطرف وعالقته أبساليب التفكري لدى طلبة اجلامعة.	 2

برانمج إرشادي لتنمية الذكاء االنفعايل ومهارات اختاذ القرار لدى طلبة اجلامعة.	 3

لدى 	 4 الفكري  األمن  تعزيز  يف  القاهرة  بامعة  الطالبية  األنشطة  إسهام  مدى 
طالهبا.

األمن الفكري وعالقته بودة احلياة األكادميية لدى طلبة اجلامعة.	 5

فاعلية برانمج إرشادي لتنمية التفكري الناقد لدى مستخدمي شبكات التواصل 	 6
االجتماعي من طلبة اجلامعة.
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سبل تعزيز التوافق االنفعايل وأمناط الوعي الفكري  يف اإلسالم

رؤية داعمة لتطبيقات احلسبة املعاصرة يف األمن الفكري

إعــداد الدكتور

حممد عبد الدامي علي سليمان حممد اجلندي

أستاذ األداين واملذاهب املعاصرة واألداين ـ

 املشارك جبامعيت امللك فيصل واألزهر



املقــدمة

احلمد هلل الذي زين دينه خبلعة األمان، وألف بني بىن آدم ابلسالم وجعله رافداً 
من روافد اإلميان، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن سيدان 
حممداً عبده ورسوله، أرسى السلم مع األمن يف الكون وأعلنه، وروض اجلامح وأبلغه 

مأمنه، صالة وسالماً عليه وعلى آله وصحبه أمجعني. وبعييييد،،،

 فإن اإلسالم يهدف اإلسالم إىل خلق جمتمع آمن مستقر تسوده احملبة وجيتمع 
أفراده يف التعاون على الرب والتقوى، حىت يتمكن اجلميع من القيام بواجب اخلالفة 
يف األرض وحتقيق الغاية األساسية من خلق اإلنسان وهي عبادة هللا تعاىل، واحلسبة 
هي املعول عليه يف رسم خطو اجملتمع على منهج كتاب هللا وسنة رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم، فاحلسبة والية دينية يقوم ويل األمر - احلاكم - مبقتضاها بتعيني من 
يتوىل مهمة األمر ابملعروف إذا أظهر الناس تركه، والنهي عن املنكر إذا أظهر الناس 
فعله، صيانة للمجتمع من االحنراف، ومحاية للدين من الضياع، وحتقيقا ملصاحل الناس 

الدينية والدنيوية وفقا لشرع هللا تعاىل.

املعاصرة يف  لتطبيقات احلسبة  الباحث يف دراسته أن يسطر رؤية داعمة  ويريد 
األمن الفكري، من خالل وسائل ضبط التوافق االنفعايل وأمناط الوعي الفكري لدى 
الشباب يف ظل كسف الفكر الوافد الذي امتزج ابألروقة الفكرية، كالفكر التكفريي 
الذي يولد اإلرهاب وينتج التطرف، وهو واحد من مجلة األخطار اليت هزت أرض 
املسلمني هزة عنيفة أطاحت برواسخ الثبات يف كل ضروب احلياة، وأحدثت صدعا 
قواي يف صرح األمة ساق األعداء إىل مهاوي التشويه والطعن يف مقدساتنا وأئمتنا 
وعقيدتنا بكل توجهاهتا على حد سواء، فإن ما يعكسه املشهد الفكري اآلن يف هذا 
امليدان، ليأخذ ابأللباب إىل منعطف من الذعر والفزع، برق منه البصر، وهتدج منه 
أصوات أهل العلم األكفاء، وآاثرمها استطارت األفئدة شعاعا ورهباً، وهي كثرية ال 
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حتصى فأحصيها، لذا آثرت اختيار بعض من نواحيها، وقد ابنت أانملها تلو غرق 
أهلها يف ظلمات حبر جلي تتابعت ظلماته، فغشيتهم أمواجه املتطابقة ، وهذا يربز 
دور احلسبة، فال يفله إال هي، سيما بعد أن نشر هذا الفكر الغايل رداءه األسود 
اخلبيثة  اخلفية  احلياة، وأخذت األصابع  األمن من  الكون، وغابت جنوم  ؛ وحلك 
تلقي بوابل من الدسائس املشينة على كاهل اإلسالم املظلوم، واختلط األمر على 
املفاهيم وأشكل، وحتمل اإلسالم مسئولية تلك األفكار املعقدة املركبة اليت تنقبض 
عند ذكرها اخلواطر، وشاع الرتمن هبا يف الشبكة العنكبوتية وغريها من وسائل الدعاية 
الرتوجيية املقروءة واملرئية واملسموعة، وامتأل امليدان تكفريا، وعلت فيه األصوات تناحرا 

وضجيجا، وزهقت نفوس يف لظاها، وضاعت مثرات حتت رحاها.

واي هلا من عقول مظلمة خابية الشعاع ، وقفت أمتنا بسببها اليوم على حافة 
اهلاوية، فكم من هتديد ابلتكفري علقوه على رؤوس أفرادها ؟! وكم من روح مسحة 
يعد  ومل  ؟!  والغلظة  احلماقة  من  بوابل  عليها  خيصفون  طفقوا  أن  بعد  طمسوها 
لديهم ما يُقنعون به ضمري ديننا الرحب السمح ابستحقاقهم للوجود بعدما انتهت 
التطبيقات العملية للتعامل مع التشنجات  إليه أفكارهم الضامرة، ويف ضوء بعض 
االنفعالية والوعي الفكري لدى الشباب تظهر بعض الوسائل النفسية، والدعوية، 

واملؤسسية، لضبط واتزان ذلك كله.
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أمهيــة الدراسة: تتجلى أمهية الدراسة فيما يلي:

 1ي أن احلسبة سبيل تعزيز التوافق االنفعايل وأمناط الوعي الفكري  يف اإلسالم، وركيزة 
رئيسة يف بناء اجملتمع املثايل اآلمن، وهي تنعكس مباشرة على الفرد الذي هو 

اللبنة األساسية للمجتمع وقوامه األول. 

2ي أن احلسبة هي صمام األمان يف حتقيق  األمن الفكري.

الوعي  وأمناط  االنفعايل  التوافق  حتقيق  سبلها يف  تتجلى  احلسبة  تطبيقات  أن   3ي 
الفكري عرب قنوات فنية وتدرجية أو مرحلية عرب مسارات روح املعرفة، وليس 

شحن العقول ابملعارف دون فقهها .

الضرورات  معني حفظ  احلسبة تصب يف  مسؤولية  إعمال  تكثيف  إىل  احلاجة  4ي 
اخلمس وهي: »حفظ الدين، والنفس، والنسل، واملال، والعقل« فهي مقصود 
الشرع من اخللق: وهو أن يفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، 

وماهلم. 

أهم الدراسات السابقة: 

فيما  البحث  اليت متس موضوع  السابقة  الدراسات  الباحث على بعض  يقتصر 
أييت:

القرطيب،  الرؤوف  عبد  بن  هللا  عبد  بن  أمحد  لإلمام  واحملتسب:  احلسبة  آداب 
حتقيق: فاطمة اإلريسي، وطبعته دار ابن حزم، وهو يستفيض يف ابب آداب احلسبة 
املنكر  والنهي عن  األمر ابملعروف  بقضية  يتعلق  ما  استوعب كل  واحملتسب، كما 

ابلنسبة إىل الشعائر الرئيسية.

أمحد  الدين  شهاب  الشيخ  بن  حممد  للعالمة  احلسبة:  طلب  يف  الرتبة  هناية 
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املعروف اببن  بسام احملتسب التنيسي، وقد طبعته دار املعارف ببغداد، وقد جعل 
الرتبة كتاابً متخصصاً ومن  العلمية ويعترب كتاب هناية  ابن بسام كتابه عن احلسبة 
أوسع كتب احلسبة، حيث ييوي 119 اببياً؛ يصور ما ساد من آرائه وأفكاره يف 
عصره وخباصة عن األمور املتعلقة ابحلسبة ويبني األعباء اليت كانت تلقى على عاتق 

احملتسب.

األحكام السلطانية والوالية الدينية: لإلمام أيب احلسن علي بن حممد بن حبيب 
البصري البغدادي، وقد طبعه املكتب اإلسالمي، بريوت، سنة 1416هي، ويتحدث 
وأهنا  احملتسب،  بني  والفرق  احلسبة  أحكام  عن  العشرين  الباب  فيي  الكتاب  هذا 
متوسطة بني القضاء واملظامل وأهنا متوسطة بني القضاء واملظامل وبني وجوب األمر 

ابملعروف والنهي عن املنكر وأقسامه.

بغية اإلربة يف معرفية أحكيام احلسبة، لوجيه الدين عبد الرمحن بن علي الشيباين 
املعروف اببن الديبع، دراسة وحتقيق: طالل بن مجيل الرفاعي الناشر: مركز إحياء 
مؤليف  والكتاب  القيرى.  أم  فيي جامعية  العلمية  البحوث  مبعهيد  اإلسالمي  التيراث 
من ستة فصول حتدث املؤلف فيها عن حقيقية احلسبة والفروق بني احملتسب وغريه 
وأركان احلسيبة واملنكيرات املألوفية أبنواعهيا، وعن وجوب األمر ابملعروف والنهي عن 

املنكر ومراتبه.

االحتساب يف جمال املواصفات واملقاييس، أمحد بن عبد هللا عيسى، وقد تطرق 
الباحث ملوضوع مهم وهيو: املواصفات واملقاييس ابعتبارهيا الوسيلة العلميية اليت متكن 

من كشف الغش التجياري.

عمر  لفاطمة  اجملتمعات،  يف صالح  وأثرها  املنكر  عن  والنهي  ابملعروف  األمر 
الشريعة  القرى- كلية  أم  الضبع، رسالة ماجستري، جامعة  نصيف إشراف يوسف 
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والدراسات اإلسالمية 1400هي.

 ضرورة احلسبة للمجتمع اإلسالمي، عمر حممود عمر موسى إشراف صاحل عبد 
الرمحن األطرم، ماجستري بامعة اإلمام حممد بن سعود كلية الدعوة واإلعالم قسم 

الدعوة واالحتساب،سنة 1403هي.

خطة البحث: يتكون موضوع الدراسة يف مقدمة ومتهيد ومبحثني وخامتة:

املقدمة: وفيها أمهية املوضوع، ومنهج الدراسة، وخطة البحث.

التمهيد: حول املفاهيم.

املبحث األول: أهم سبل تعزيز التوافق االنفعايل وأمناط الوعي الفكري.

ودعمها  والفكري  االنفعايل  التوافق  على  املرتتبة  االنعكاسات  الثاين:  املبحث 
للحسبة املعاصرة.

اخلامتة: وفيها: أهم النتائج والتوصيات.
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التمهيد 

 حــول املفاهيم 

من مقتضيات البحث العلمي ؛ التعريف مبصطلحات عنوانه تقريبا لفهم غايته، 
وفيما أييت بيان ذلك:

أوال: سبل: مجع سبيل، والسبيل هو: ( الطَّريُق وما وَضَح منه يذكَُّر وييَُؤنَُّث وَسِبيُل 
هللِا طريُق اهلدى الذي دَعا إليه( (1(.

اثنيا: تعزيز: التعزيز هو: (الزايدة، وعزز الشيء: َعضََّدُه، قيَوَّاُه ( (2(.
ويتجنب  اجلماعة،  مسلك  الفرد  يسلك  هو:(أن  التوافق  االنفعايل:  التوافق  اثلثا: 
ما عنده من شذوذ يف اخللق والسلوك( (3(ويف لسان العرب: ( وفق الشيء: 

الءمه،، وقد وافقه موافقة واتفق معه توافقا ( (4(.
واالنفعال: (االنفعال، اهليجان Emotion حالة تشري إىل اخلربات واألفعال 
اليت تظهر يف حوادث مثل اخلوف والغصب وسوامها من االنفعاالت(ا (5( وقيل: 
( االنفعال حالة نفسية مصاحبة ملشاعر اإِلنسان الذي يسعى لتحقيق حاجة من 

احلاجات اليت يرى ضرورهتا به ( (6(.
اليت  للمواقف  املختلفة  للجوانب  الشخص  (إدراك  فهو:  االنفعايل  التوافق  أما 
1  أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيده املرسي، احملكم واحمليط األعظم، حتقيق: عبد احلميد هنداوي(ط.دار الكتب 
العلمية – بريوت، 1421 هي - 2000 م( جي 8، صي 506، وجمد الدين أبو السعادات ابن األثري، النهاية يف غريب 
 - بريوت، 1399هي  العلمية -  املكتبة  ( ط.  الطناحي  الزاوي- حممود حممد  أمحد  طاهر  واألثر، حتقيق:  احلديث 

1979م ( جي 2، صي 338.
2  أمحد خمتار عبد احلميد عمر، معجم اللغة العربية املعاصرة (ط. عامل الكتب، سنة 1429 هي - 2008 م( جي 1، صي 

.327
3  جممع اللفة العربية، املعجم الوسيط ( ط.املكتبة اإلسالمية، د.ت (صي 1074.
4  ابن منظور، لسان العرب، ( ط. دار صادر، بريوت، د.ت ( جي 3، صي 262.

5  فاخر عقل، معجم علم النفس. ( ط. دار العلم للماليني، د.ت ( صي 30.
عبد الرمحن بن عبد هللا الزيد، التوجيه اإلسالمي للنمو اإلنساين عند طالب التعليم العايل، الناشر: اجلامعة االسالمية   6

ابملدينة املنورة، الطبعة: السنة السابعة والعشرون، العددان (103 - 104( 1417/1416هي، صي 536.
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تواجهه مث الربط بني هذه اجلوانب وما لديه من دوافع وخربات وجتارب سابقة من 
تتفق  اليت  وطبيعتها  االستجابة  نوع  وحتديد  تعيني  على  تساعده  والفشل  النجاح 
ينتهي  تكييفا مالئما  استجابته  بتكييف  املواقف، وتسمح  ومقتضيات موقف من 
ابلفرد إىل التوافق مع البيئة، واملسامهة اإلجيابية يف نشاطها، ويف نفس الوقت ينتهي 
النفسية،  والصراعات  التوترات  من  والسعادة، خالية  ابلرضا  الشعور  من  إىل حالة 

املقرتنة ابلقلق واالضييطراب( (1(.
رابعا: أمناط الوعي الفكري: النمط هو: (ما يعّد متثياًل أو تطبيًقا لصورة أو نوع 

تقليدّي، وما كان على طريقٍة واحدة، ال تغيرَي وال جديَد وال إبداع فيه((2(.
ِإذا مجعه يف  إيعاء،  يوعيه  اْلَمَتاع  يعيه وعيا،وأوعى  اْلعلم  يقال (وعى  والوعي: 
وَعاء((3(، وقيل: (وعي: من وعى احلديَث يعيه َوْعياً ِإذا حفظه، وأوعى الشَّْيء يف 
الِوَعاء يوعيه إيعاء اِبأْللف فيَُهَو ُموًعى. قَاَل والِوَعاء ييَُقال َلُه: اإلَعاء، والَوْعي: حفظ 
أفكار ووجهات نظر  للشَّْيء ( (4(، وهو: ( ما ُيكون لدى اإلنسان من  اْلقلب 

ومفاهيم عن احلياة والطبيعة من حوله ( (5(.
والفكر:(اسم التفكر، فكر يف أمره وتفكر، ورجل ِفكرٌي: كثري التفكر، والِفْكرُة 

والِفْكر واحد( (6(.
وأمناط الوعي الفكري: هي: ( طرق وأشكال التفكري اليت يعيها العقل ويستوعبها 
اّليت جتري من  الواقع واحلقائق  إدراك  يتم من خالهلا  اليت  العقلّية  ويتأملها، واحلالة 

1  إبراهيم أمحد أبو زيد، سيكولوجية الذات والتوافق،  (ط. دار املعرفة العلمية،، سنة 1978م( صي 161.
2  أمحد خمتار عبد احلميد عمر، معجم اللغة العربية املعاصرة (ط. عامل الكتب، الطبعة: األوىل، 1429 هي - 2008 م( 

جي 3، صي 2286.
أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي، مجهرة اللغة،  (ط. دار العلم للماليني – بريوت،ط.أوىل، 1987م (، جي   3

1، صي 243.
حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو منصور، هتذيب اللغة  (ط. دار إحياء الرتاث العريب – بريوت 2001م (، جي   4

1، صي 243.
5  حممد عبد الدامي اجلندي اإلسنوي، أمناط التفكري بني التوجيه والتوجه، (ط. دار روافد العطاء، د.ت  (، صي 321.

أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي،كتاب العني،  حتقيق: مهدي املخزومي، وإبراهيم السامرائي   6
(ط. دار ومكتبة اهلالل، د.ت (، جي 5، صي 385.
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حولنا، وذلك عن طريق اّتصال اإلنسان مع احمليط اّلذي يعيش فيه، واحتكاكه به 
ممّا سيسهم يف خلق حالة من الوعي لديه بكّل األمور اليت جتري وحتدث من حوله 

ويصرفها يف منافد متنوعة ( (1(.   

خامسااً: تعريف احلسبة: 
احلسبة لغة: األجر، واسم من االحتساب، أي طلب األجر من هللا تعاىل، تقول: 
فعلته حسبة، وأحتسب فيه احتسااب (2(، فاالحتساب: طلب األجر،، وهو املبادرة 
بطلب األجر وحتصيله ابلصرب والتسليم، أو ابستعمال أنواع السري، والقيام هبا على 

الوجه املرسوم فيها طلبا لألجر املرجو منها (3( 
املنكر،  عن  والنهي  ابملعروف  األمر  من ابب  دينية،  وظيفة  (هي  واصطالحا: 
الذي هو فرض على القائم أبمور املسلمني، يعنيِّ لذلك من يراه أهاًل له، فيتعنيَّ 
ويؤدِّب  ويعّزِر،  املنكرات،  عن  ويبحث  ذلك،  على  األعوان  ويتخذ  عليه،  فرضه 
املضايقة  املنع من  املدينة، مثل  العامة يف  املصاحل  الناس على  على قدرها، ويمل 
يف الطرقات، ومنع احلمَّآلني وأهل السفن من اإلكثار يف احلمل، واحلكم على أهل 
املباين املتداعية للسقوط هبدمها، وإزالة ما يتوقع من ضررها على السابلة (املارّة( (4(

على  يتوقف  ال  فيما  الناس  بني  (احلكم  هي:  احلسبة  القيم:  ابن  اإلمام  وقال 
الدعوى( (5(.

 هذه أهم التعريفات املبينة ملصطلحات عنوان البحث، ومل يرد الباحث اإلطناب 
فيها خشية اإلطالة الشاغلة عن موضوع الدراسة.

1  حممد عبد الدامي علي اجلندي اإلسنوي، أمناط التفكري بني التوجيه والتوجه، صي 385.
2  أبو عبد الرمحن الفراهيدي، كتاب العني، حتقيق إبراهيم السامرائي ( ط. مؤسسة دار اهلجرة، سنة 1409 هي ( جي 2، 

صي 149.
3  إمساعيل بن محاد اجلوهري، الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية (ط. دار العلم للماليني، سنة 1399 هي ( جي 1، صي 

.11
4  عبد الرمحن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ( ط دار الشعب، 576 ط التجارية ابلقاهرة( صي 201.

5  ابن القيم، الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية ( مطبعة املدين ابلقاهرة، د.ت ( صي 344.
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املبحث األول: أهم سبل تعزيز التوافق االنفعايل وأمناط الوعي الفكري  

   إن االنفعاالت هي أظهر احلاالت النفسية اليت يتقلب فيها الوجدان، كاخلوف 
والفرح، واحلزن والقلق، واألسف والندم، واحلقد واحلسد، واألمل والضجر (1(.   

عدم  ويف  النفس،  وتروض  الفكري  األمن  يتكون  االنفعاالت؛  ضبط  ويف   
امتالك االنفعاالت للفرد، يفقد الفرد اهليمنة على الوعي الفكري اآلمن، ويربز حينها 
هتافت القيم السلبية املرتبطة ابحلالة النفسية، واليت تضيق الفجوة بني القيم اإلجيابية 
واملمارسة السلوكية والوعي الفكري، وإذا عاش الفرد فامهاً ذلك، هيأ نفسه ابحللم 
فكره،  وفطن  نفسه،  وأمنت  انفعاله،  لذلك؛ ضبط  الفرد  فطن  وإذا  آمناً،  ليعيش 

ويصحب التوافق االنفعايل والوعي الفكري عالمات منها: 

1 ي النضح االنفعايل، ويقصد به: اعتماد الفرد على نفسه، وثقته هبا، مما جيعله واقعياً 
ىف مواجهة مشاكل احلياة. 

2 ي قدرة الفرد على الثبات والصمود حيال األزمات والشدائد، وذلك يعىن حتكم 
الفرد يف انفعاالته واتزان نفسيته، وذلك عني التنمية للشخصية، فالفرد إذا تعامل 
مع املشكالت احلياتية والعقبات اليت تعرقل حركة التنمية بصمود، كان جديراً 

أبن يكون يداً يف تنمية اجملتمع. 
3 ي شعور الفرد ابلسعادة والطمأنينة وراحة البال، وانسياب حياته النفسية، مما يؤدى 

إىل تضييق الفجوة بني الطموحات واإلجنازات، ويقلل شعور الفرد ابإلحباط.
4 ي قدرة الفرد على تبىن مقاييس من القيم واملثل العليا، وترمجتها إىل خطة عملية تعينه 
على مواجهة مشكالته (2( وحتقيق طموحاته، وتقدمه يف حياته وهنضته يف عمله. 
1  د/ حممد وصفى، الرجل واملرأة يف اإلسالم، تقدمي: حممد عبد هللا السمان، ختريج: حممد صديق املنشاوى، ص 121، 

طبعة دار الفضيلة، بدون اتريخ.  
2  د/حممد عثمان جنايت، احلديث النبوي وعلم النفس، ص 273، طبعة أوىل، دار الشروق، سنة 1409هي ي 1989م.  



347 سبل تعزيز التوافق االنفعالي وأنماط الوعي الفكري  في اإلسالم

يؤثر يف  الذي  والقلق  التوتر  وإزالة  والنفسي  الفكري  األمن  دواعي حتقيق  ومن 
نفسية الفرد ويشعره  ابإلحباط جتاه واقع حياته، ذكر هللا تعاىل، وهو حمقق من قوله 
تعاىل: ( الَِّذيَن آَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ قيُُلوبيُُهْم ِبذِْكِر اللَِّ َأاَل ِبذِْكِر اللَِّ َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب( (1(، 

فبذكر هللا يتخلص العبد من مهوم ذكر غريه، وعند ذلك تسرتيح النفس وتمن.

     وإن لالنفعال أثراً يف تكوين الوعي الفكري ؛ فالوعي يتكون حسب طبيعة 
فإذا كان االنفعال معتداًل ؛ خرجت تصورات فكرية متزنة، وإذا كان  االنفعال ؛ 
بطبيعة  الفكري حمكوم  فالوعي  تكون وعي كذلك،  ؛  السلم  عن  االنفعال جاحناً 
االنفعال ؛ فما يدث للشخص إذا تكلم وهو منفعل مهتاج ينعكس يف وعيه ويف 
كالمه وسلوكياته وتصاريفه، ومن هنا تتشكل عدة سبل لتحقيق التوافق بني االنفعال 
والوعي الفكري، تنعكس عنها آاثر حركية، فهناك صلة بني الوعي واالنفعال واحلركة 
أو السلوك، ويبدو ذلك من خالل مجيع العمليات السيكولوجية الشعورية الصادرة 
من الفرد، واليت تعد مصدرا ألحد حالني للفرد ؛ الوسطية أو التطرف، ومن خالل 
أمناط الوعي نصنف لسبل التوافق بينها وبني االنفعال،وفيما أييت نبني لبعض منها:

التهدئة  املزاج من خالل  تقلب  املضطرب يف حلظات  الوعي  أوال: ضبط منط 
والدعم التصوييب:

من خالل البحث يف الدراسات املتخصصة؛ تبني أن الوعي املضطرب هو: (حالة 
غري مستقرة من التفكري؛ ينتج عنها ختبط يف التصرف والسلوك ( (2(، وإن تكوين 
الوعي حمكوم بطبيعة االنفعال، فاالنفعال السليب ينعكس عنه وعي سليب، واالنفعال 

املعتدل ينعكس عنه وعي معتدل.

النقيصة، وهو  انفعال  ومن أسباب تكوين الوعي الفكري غري اآلمن، رجحان 
1  سورة الرعد، اآلية ( 28 (.  

2  حممد عبد الدامي اجلندي اإلسنوي، أمناط التفكري بني التوجيه والتوجه،، صي 319.
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شعور اإلنسان ابلنقص  على الوعي، فيسارع إىل إكماله بصناعة صوجلان خاو من 
مكمالت ومهية تنتج غلواً أو إفراطا، وتنتج إرهاابً أو انتحارا، واإلنسان يف اختياراته 
انفعال تكامل، وهو إىل  نقيصة، والثاين:  انفعال  انفعالني: أحدمها:  ( مركب من 
إليه  إذا وصل  فيه إال  الطبيعة واملزاج، واآلخر ضعيف  أميل حبكم  االنفعال األول 
إمداد من جهة العقل والتمييز والنطق، فينشئ الرأي الثاقب، ويدث احلزم الصائب، 
االختيارية كانت  القوة  اإلمداد من  الباطل؛ فمىت وقف هذا  احلق، ويكره  فيحب 

الغلبة لالنفعال اآلخر ( (1(.

 فاملصاب ابضطراب الوعي منتكس يف دائرة انفعال النقيصة، وقد راح اإلسالم 
ضحية هؤالء املرضى ابنفعال النقيصة حني نسبوا اإلرهاب والتطرف إىل اإلسالم 
تتيه بني هؤالء يف معركة  ينبغي لألقالم اإلسالمية أن  أو إىل اجتهاد إسالمي،وال 
دائرة؛ اإلسالم فيها ضحية، واملسلمون ضحية، والبشرية ضحية، مع أن يف اإلسالم 
توجيه للفرد واجلماعة لالعتدال واجتثاث نوازع اإلرهاب، حىت أهل الذمة حث على 
معاملتهم ابلقسط والعدل، فجعل هلم حقوقاً ووضع عليهم واجبات، ومنحهم األمان 

يف داير املسلمني.

ورغم أن مفكري التنظيمات املتطرفة هم أبناء اجملتمع أحياانً، حني بلوروا أخطاء 
البغي  جرائم  مع  تتعامل  قرآنية  نصوص  من  قتالية  أحكام  استنباط  يف  جسيمة 
اإلرهايب ضد الدولة املسلمة آبليات متناسقة حتتاج إىل فقه لفهم تسلسلها؛ دفعتهم 
استنباطاهتم املغلوطة لالنتماء لتنظيمات متطرفة وارتكاب جرائم إرهابية، سارعوا إىل 
تنفيذها على أساس تفسريهم للنص ال على اعتبار تفسريه، مما فتح انفذة اخلصوم 
على بالد املسلمني ووصفها بنعوت اإلرهاب ليتذرعوا من خالل ذلك سبال متكنهم 
من حاكمية متكاملة على توجهاهتا يف كل اجملاالت، فنفذوا جتارب نوعية يف كيفية 
1  أبو الفتح حممد بن عبد الكرمي بن أىب بكر أمحد الشهرستاين،  امللل والنحل، (مؤسسة احلليب، د. ت ( جي 2، صي 

.172
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التأثري على الشباب وجتنيده واستقطابه  وتسريب أفكارها إىل عقوهلم لدفعهم إىل 
خيار العنف والتقتيل ابسم اجلهاد، وإزالة الطاغوت وتغيري املنكر.

املزاج  خبلل  املمزوج  املضطرب  الوعي  ختبط  عن  املنعكسة  اإلرهاب  جرمية  وإن 
والنسل،  والنفس،  الدين،  »حفظ  وهي:  اخلمس  الضرورايت  تستأصل  واالنفعال 
واملال، والعقل« (1(، وهذه الضرورات هي مقصود الشرع من اخللق: وهو أن يفظ 
هذه  يتضمن حفظ  ما  فكل  وماهلم؛  ونسلهم،  وعقلهم،  ونفسهم،  دينهم،  عليهم 
فهو مفسدة، ورفعه  يفوت هذه األصول  ما  فهو مصلحة، وكل  اخلمسة  األصول 
مصلحة، وهذه األصول اخلمسة حفظها واقع يف رتبة الضرورات، فهي أقوى املراتب 

يف املصاحل  (2(.

وإن تكوين الوعي الفكري بعيدا عن االعتدال نتيجة طبيعية للفهم املغلوط، فاإلسالم 
محى النفس اإلنسانية على عمومها، حىت غري املسلم املؤمتن له أمانه، قال اإلمام أمحد 

رمحه هللا: إذا أشري إليه ي أي: الكافر ي بشيء غري األمان فظنه أماانً فهو أمان (3(.

 وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا:  جاءت السنة أبن كل ما فهم الكافر 
أنه أمان كان أماانً؛ لئال يكون خمدوعاً وإن مل يقصد خدعه (4(. 

اثنيا: محاية منط الوعي احلدسي من التأثر ابالنفعاالت السلبية، املنتهية بتشنجات 
عصبية تنتهي ابلتمرد الفكري: 

األوىل  الطبعة   - عفان  ابن  (دار  آل سلمان –  بن حسن  الشاطيب _املوافقات -  حتقيق:مشهور  إبراهيم  اإلمام    1
1417هي( جي2صي18،17.

2  الشيخ حممد بن حممد الغزايل، املستصفى يف علم األصول ( دار الكتب العلمية، بريوت، ط أوىل سنة 1413هي ( 
جي2، صي 482.

3  الشيخ/ علي بن أمحد املرداوي (اإلنصاف، بتحقيق: أ.د/ عبد هللا الرتكي، هجر للطباعة،ط أوىل سنة 1415هي (- 
جي10، صي 350 والشيخ/ حممد بن مفلح املقدسي، (الفروع- بتحقيق: أ.د/ عبد هللا الرتكي، ط مؤسسة الرسالة،ط 

أوىل سنة 1424هي( جي10  صي 305.
الفتاوى الكربى، ط دار املعرفة، بريوت، ط أوىل، سنة  العباس (  أبو  4  اإلمام أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين 

1386هي(،جي 6، صي19.
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قد حتدث كارثة فكرية إذا مل حنم منط الوعي احلدسي من انعكاس آاثر االنفعاالت 
السلبية عليه، والوعي احلدسي هو الوعي املباشر الذي جيعل الفرد يدرك أشياء، أو 

عالقات، أو معرفة، دون أن يكون قادرا على اإلتيان أبي استدالل على ما قال.
 وإن االنفعال السليب يجب الفرد عن النزوع إىل العقل ويصيبه بلوثة احلماقة 
واالندفاع، واحلدة االنفعالية يرتتب عليها تكوين  أمناط وعي غري توافقية  تكون 
سببا يف التمرد الفكري وغلو تويل الغالني، وانتحال علم املتغطرسني، والتصلب عن 
التنقل بني درجات األفهام، والتجاوب مع تقلباهتا ومستوايهتا، يقول اإلمام » ابن 

قيم اجلوزية »  رمحه هللا: 
( فما أمر هللا أبمر إال وللشيطان فيه نزعتان: إما إىل تفريط وإضاعة، وإما إىل 
إفراط وغلو، ودين هللا وسط بني اجلايف عنه والغايل فيه كالوادي بني جبلني، واهلدى 
بني ضاللتني والوسط بني طرفني ذميمني، فكما أن اجلايف عن األمر مضيع له فالغايل 

فيه مضيع له؛ هذا بتقصريه عن احلد وهذا بتجاوزه احلد ( (1(.
يف  وتتحكم  ما،  مهيج  لوجود  توجد  طارئة،  داخلية  ثورة  احلادة  واالنفعاالت 
العصيب،  والتشنج  واحلمق  الغضب  من   عليها  يرتتب  ما  نتيجة  ومتلكه  التفكري 

(ويصاحب هذه االنفعاالت، ثالثة أنواع من التغريات:
1- غياب الوعي والتفكري والفطنة.

2- تغري يف أجهزة اجلسم الداخلية، كما يبدو على الغضبان من اضطراب يف اجلهاز 
التنفسي، وسرعة خفقان القلب، وازدايد إفرازات الغدد الصماء، وارتفاع ضغط 

الدم... اخل.
عضالت  وتتقلص  جبينه،  يقطب  مثاًل  فاملغضب  خارجية،  جسمية  تغريات   -3

وجهه، وتظهر عليه حركات وإمياءات غري طبيعية ( (2(.

1  ابن قيم اجلوزية ( اإلمام (  مدارج السالكني، ( املطبعة السلفية ابلقاهرة، الطبعة الثانية  ( جي2 صي517 ة.
2  حممد عثمان جنايت، احلديث النبوي وعلم النفس، ص 348 
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وحني تلتقي تلك التقلبات العصبية والنفسية مع تفسريات خاطئة لآلايت القرآنية 
واألحاديث النبوية تقوم على القتل والتكفري والتفجري تقع كارثة حدوث مزاجية الوعي 
الفكري غري اآلمن، وتنصرف اهلمم والطاقات حنو التطرف واجلنوح عن السلم، ومن 

هنا ليس من املستغرب أن يرتتب على هذه التشنجات العصف ابلتكفري.
اثلثا: ربط االنفعال اإلجيايب بنمط الوعي التصوري عن طريق الوعي االستشرايف: 
إن الوعي التصوري هو ذلك الوعي الذي تنعكس فيه تصورات الفرد وآرائه، والوعي 
املتعددة  أبعادها  األشياء يف  الفرد  به  يستشرف  الذي  الوعي  ذلك  االستشراقي هو 
آل واملصري، والنظر إليها والتبصر فيها طلباً لإلحاطة والشمولية، وظفراً 

َ
ومنها بعد امل

ابملعطيات والتوقعات نتيجة هذا االستشراف، وإن استشراف املصري مهم يف التوفيق 
بني االنفعاالت والوعي التصوري عن طريق عنصر التكافؤ بينهما يف حدود اإلجيابية، 
ألن انعدام تكافؤ االنفعاالت والوعي الفكري يدث هزة يف صياغة التصورات والرؤى 
لدى الفرد، فكلما زادت حدة االنفعال السليب كلما ارتفع إنذار مؤشر اخلروج عن 
األمن الفكري، ويتتابع بذلك االنفصام النكد بني النمو االنفعايل ومنو الوعي اآلمن.

اإلسالم  دراسة  عرب  الفكري  الوعي  يتطلب  إسالمية صحيحة  ثقافة  بناء  وإن 
دراسة صحيحة، فالبحث عن احلقائق يف القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة وحسن 
استنباط األحكام هو طريقنا للعلم والنور واحلقائق العقائدية واالجتماعية، وإال فإن 

معطيات العقل ستجنح من االستقامة إىل االحنراف.
وإن التوعية الفكرية والقيمية تنعكس تلقائيا على احلس األمين لدى الفرد (وتكسبه 
أساليب سلوكية معينة ودوافع وقيم واجتاهات لدى الفرد حبيث تشكل طرق تفكريه 

وأمناط سلوكه وحكمه على املعاين واألشياء( (1(.

1  مصطفى حممود منجود:  األبعاد السياسية مفهوم األمن يف اإلسالم، سلسلة الرسائل اجلامعية ( 26 ( املعهد العاملي 
للفكر اإلسالمي، القاهرة ، 1996 ص ص 45-44.
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البواعث  هذه  مبقدار  السلوك  ويسمو  وأهداف،  بواعث  له  عمل  فالسلوك 
يف  الفكري  الوعي  منطلق  من  السلوك  تكوين  نظرايت  أن  (ونلحظ  واألهداف، 
البعيد عن االنفعال،  املتزن  العقلي  التصور اإلسالمي حتض على السلوك اإلرادي 
والذي يقق اخلري لإلنسان يف احلياة الدنيا واآلخرة، أما السلوك الفكري املنبعث عن 
االنفعال الناتج عن اختالل اإلرادة فليس فيه مصلحة وال خري، بل فيه مضرة كبرية 
للبدن والعقل والنفس ويهبط ابإلنسان إىل درجة دون درجة اإلنسان العاقل ( (1(.

مستوى  السلوك،  من  مستويني  (بني  الغزايل:  حامد  أيب  عند  متييز  فهناك  لذا 
يقرتب فيه من ابقي الكائنات احلية، ويتميز هذا السلوك بتحكم الدوافع والعوامل 
الرابنية،  املعاين  فيه من  العليا، ويقرتب  فيه مثله  االندفاعية.. ومستوى آخر يقق 

ويتميز هذا السلوك بتحكم اإلرادة وسيطرة العقل ( (2(

وعلى حد قول الغزايل فاإلنسان املوصوم ابالنفعال له ردة فعل أهوائية هوجاء 
متيل إىل احليوانية ونتوصل أخريا إىل أن آاثر السلوك االنفعايل الشديد العقل والوعي 
الفكري، ويصيبه ابالضطراب ويسلبه األمن بتعطل النشاط الذهين والتفكري بعامة؛ 
وهو خيرج اإلنسان عن دائرة العقل و الشرع، فال يبقى به بصرية أو فكراً أو اختياراً، 

وهنا يظهر دور الوعي االستشرايف يف ضبط ذلك كله. 

حممد عبدالدامي اجلندي اإلسنوي، منهج اإلسالم يف بناء الوعي، ( ط. دار املصطفى، ط. اثنية، 2010 ( صي 76.  1
2  أبو حامد الغزايل، إحياء علوم الدين للغزايل ( ط. دار الرتاث، د.ت ( جي 14، صي 164.
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املبحث الثاين: االنعكاسات املرتتبة على التوافق االنفعايل والفكري ودعمها 
للحسبة املعاصرة

متثل احلسبة أساساً رصينا يف إثراء الوعي الفكري، سواء كان ذلك على مستوى 
الفرد أو اجملتمع، ويف كل األحوال متارس احلسبة أدوارا كثرية ومتنوعة من أجل حتقيق 
األهداف اليت تسعى إىل التوعية الفكرية اآلمنة، ووقاية الفرد من التفكري السطحي 
الذي يكتفي بظواهر األشياء، وال ينفذ إىل معرفة حقائقها وجوهرها، وميكن استنباط 
عدة تطبيقات متوقعة لتعزيز التوافق االنفعايل وأمناط الوعي الفكري املتنوعة تدعم 

احلسبة نوضحها فيما يلي:

أوال: االنعكاس الوقائي مبتابعة كل مؤثرات التكوين الفكري ودعمه للحسبة املعاصرة:

 هناك دور وقائي يعمل على التنوير والتوعية للوقاية من االحنراف الفكري املتشنج، 
وهو يتاج إىل تدابري تشريعية وتنظيمية وإدارية ورقابية من خالل األنساق التالية:

1 ي دعم األسرة واملدرسة واجلامعة للحسبة بتقومي اجلانب التكويين املثايل للوعي 
ضبطا للتهيئة لتمارس احلسبة دورها:

ويقصد ابجلانب التكويين املثايل، األسس التكوينية لبناء الذات والشخصية السوية 
اليت تعاين من حتدايت فكرية وثقافية تؤثر يف تكوين ومنو الوعي بعوامل من التعرية 
اهلدامة، وعلى رأس هذه العوامل » العوملة » واليت تعين » عملية حتول تكنولوجي 
واقتصادي واجتماعي وثقايف تقلل من التوازن الداخلي لألقاليم عامة وللدول يف حد 
ذاهتا، وهذه العملية تدعم نطاقاً معقداً من العالقات املتبادلة احملكمة اليت حتل فيها 
شبكات االتصال حمل األقاليم، وتصبح الدولة فيها جمرد نظام بريوقراطي يعمل على 
حتسني األداء االقتصادي والتنافس التجاري ويقل ابلتدريج تثري الدول يف االهتمام 

الشعيب أو اجلماهريي. 
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وبرزت العوملة اقتصاداي من خالل تداخل اقتصادايت دول العامل، وتوحيد األسواق 
ومناطق اإلنتاج وتدويل معايري األداء ومفاهيم اإلدارة وسهولة انتقال رؤوس األموال 

والتكنولوجيا وشبكات املعلومات عرب احلدود السياسية » 1(1(.

يؤدي  الذي  الصحيح  للتوجيه  يتاج  الثقافات،  هذه  مبثل  امللبد  اجلو  وهذا    
املرغوبة حتقيقا ألعلى مستوى  السلوك  للعقول  واالرتقاء أبمناط  السليم  النمو  إىل 
من النضج والصحة النفسية والتوافق النفسي عن طريق منو مفهوم موجب للذات 
وتقبلها، وحتديد أهداف سليمة للحياة، وصياغة دوافع وقدرات وإمكاانت التكوين 
السليم نفسياً واجتماعياً وتربوايً ومهنياً ورعاية مظاهر الشخصية اجلسمية والعقلية 

والنفسية واالجتماعية.

وملا كانت هناك عالقة وثيقة بني الثقافة واملمارسات الرتبوية،مبعىن أن الثقافة يف 
تطور متتابع ، برزت أدوار جديدة للمعلم مل يكن ليحمل مسئوليتها من قبل،بعيدا 

عن التمركز حول الدور التقليدي لألسرة واملدرسة واجلامعة.

واستفادة  التكوينية  اجلهات  قبل كافة  من  الوقائي  والفكري  الطبعي  البناء  ي   2
احلسبة منه:

من  تبدأ  والسلوكي  واالنفعايل  الفكري  للوعي  التكوينية  ابجلهات  املقصود  إن 
األسرة، ومتر ابملدرسة واجلامعة، وتصل إىل املؤسسات الدعوية، ويف ظل ما تتطلبه 
احلسبة املعاصرة من هتيئة األجواء الفكرية والطبعية لتمارس دورها يف تكوين االنتماء 
للخري والسالم  حتتاج من تلك اجلهات االهتمام ابلتكوينني االنفعايل والفكري املتزن 

لشخصية الفرد.

احلديثة   املدرسة  يف  التعليمي  والربانمج  األسرة  أغراض  أهم  من  أصبح  فقد   
(1(  طارق مرتي، احلوار الديين الثقايف يف منطقة البحر املتوسط يف فرتة العوملة، ترمجة سناء مسعود، مستقبليات، العدد   1

(101(، مكتب الرتبية الدويل، جنيف، مارس 1977، ص 142.
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واجلامعة منو الشخصية السوية، والبيت وكذا املعلم مسئولون عن حتقيق ذلك الغرض 
املهم عن طريق تنظيم املواقف املختلفة اليت حتصن الدافع النفسي ضد املشكالت 
واالضطراابت واألمراض، وهي الطريقة اليت يسلكها الشخص كي يتجنب الوقوع 

يف مشكلة ما. 

للمواقف  والضبط  السلوكي  الضبط  بعملية  القيام  السابقة  اجلهات  من  ويتوقع 
األخالقية وقاية من أي انزالق يعطل مسرية الفكر اآلمن، مبعىن أن ما خيططه املعلم 
من اخلربات املربية مطالبا بتنفيذه، ويف مرحلة التنفيذ ميارس عمله بصورة تساعد على 
توجيه التعلم يف اجتاه األهداف احملددة ابنتظام، ويصبح عمل املعلم يف هذا الصدد 
هو توفري املواقف التعليمية اليت يتمكن املتعلم من خالها من حتقيق األمن الفكري 

والبعد عن االستقطاب للجماعات املتطرفة، واملنظمات احلركية اإلرهابية.  

ومسألة حتقيق االتزان بني االنفعال والوعي، حتتاج إىل مهارة وحكمة، وذلك يسهل 
الدور املرجتى للقائمني على احلسبة لغرس االنتماء،( ألن الفهم لعملية اإلمناء التدرجيي 
للوعي األخالقي واملمارسة حسب مراحل النمو املختلفة خبصائصها وأساليب التعامل 
معها بغية تنمية قدراته على االختيار اهلادف الذي يتجاوز السلوك الغريزي يتاج إىل 

االحتكام يف اختياره وسلوكياته إىل القيم واملثل اليت صاغت وعيه( (1(.

ويتضمن ذلك يف مجلته جمموعة اخلدمات اليت هتدف إىل مساعدة الشخص لعالج 
مشكالته والعودة إىل حالة التوافق والصحة النفسية، ويهتم هذا املنهج ابستخدام 
األساليب والطرق والنظرايت العلمية املتخصصة يف التعامل مع املشكالت من حيث 
املتخصصون يف جمال  يقوم هبا  أسباهبا، وطرق عالجها، واليت  تشخيصها ودراسة 

التوجيه واإلرشاد.

بيو كنكييت، الرتبية األخالقية يف رايض األطفال، ترمجة، فوزي عيسى، مراجيعة كاميليا عبد الفتاح، ( ط. دار الفكر   1
العيريب، القيياهرة، 1992 (، ص10 ( بتصرف (.
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اثنيا: االنعكاس الرتويضي لالنفعاالت السلبية إلحداث التوافق مع التكوين 
الفكري واملعريف للفرد:

ملعاجلة  الشراكة  من  نوع  إبحداث  املختصون  يعمل  أن  الدور  هذا  يتطلب    
االنفعاالت السلبية املنتجة للفكر، وهذه الطريقة ميكن أن تساهم يف صناعة التوافق 
االنفعايل والوعي الفكري، فمن خالهلا ميكن أن ميارس كل خمتص خرباته يف معاجلة 
األفراد منذ طفولتهم حىت ميكنهم  ( تشكيل  ما يسهم يف  االنفعايل، وهو  الشرود 
املعيشة يف جمتمع ذي ثقافة معينة، ويدخل يف ذلك ما يلقنه اآلابء واملدرسة واجملتمع 
لألفراد من لغة ودين وتقاليد وقيم ومعلومات ومهارات( (1(، وبعد ترويض االنفعال 
عرب املختصني ؛ يتنحى الفرد عن إصدار املعارف اجلاحنة، والفكر غري اآلمن من 
خالل عدم اخلوض فيما ال يعلم، أو التدخل يف غري االختصاص، كاحلكم ابلتكفري 
وتطبيق عقوابته من اختصاص أهل الدراية والقضاة وليس األمر مهال، فاألحكام هلا 
أهلها الذين قال هللا عنهم (َوَلْو َردُّوُه ِإىَل الرَُّسوِل َوِإىَل أُويل األْمِر ِمنيُْهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن 
َيْستيَْنِبطُونَُه ِمنيُْهْم ( (2(، وألدركوا خطر عدم الوعي عند فهم األدلة، فاآلية تعين: ( لو 
ردوه إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم وإىل ذوي الرأي والعلم، َلعِلَمه الذين يستنبطونه 

منهم، أي: يبون أن يعلموه على حقيقته كما هو ( (3(.

اثلثا: االنعكاس التحفيزي الستثارة الدافعية حنو اإلقبال على التوعية الفكرية 
دعما للحسبة:  

االستدامة  لتحقيق  الضرورة مبكان  الفكرية من  التوعية  الدافعية حنو  استثارة  إن 
لتوعية القائمني على احلسبة،  » وذلك عن طريق حتديد أهداف ممكنة التحقيق، 

حممد عماد الدين إمساعيل، األطفال مرآة اجملتمع، عامل املعرفة، العدد ( 99 ( الكويت، 1986، صي  270-269.  1
2  سورة النساء: آية 83.

3  أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي، معامل التنزيل حتقيق: عبد الرزاق املهدي، ( ط. دار 
إحياء الرتاث العريب –بريوت، ط. أوىل، 1420 هي (  جي 2، صي 254.
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ألن األهداف صعبة املنال قد تؤدي إىل الشعور ابإلحباط و إضعاف احلافز، كما 
أن هناك حوافز خارجية قد تتمثل يف رغبة الفرد يف احلصول على التقدير االجتماعي 
أو احرتام اآلخرين، أو التغلب على املنافسني أو يف احلصول على اجلائزة مادية كانت 
أو معنوية، وأحيااًن ما يكون احلافز هو العمل على حتاشي النتائج السلبية » 1(1(.

والتحفيز مهم جدا خصوصا يف مرحلة املراهقة بوصفها مرحلة منائية يتعرض فيها 
املراهق للعديد من التغريات االنفعالية والفكرية، وخباصة ما يتصل منها مبفهومه عن 
ذاته، وما يظهر على املراهق من تقلبات انفعالية وجدانية قد يكون أمرا طبيعيا، إال 
أن ذلك ال يدعوان للوقوف انتظارا للطبيعة لكي تخذ جمراها أبن تزول آاثر هذه 

التقلبات االنفعالية من تلقاء نفسها.

 يقول ابن القيم رمحه هللا: »فمن أمهَل تعليَم ولِدِه ما ينفعه، َوتيَرََكَه ُسدى، فقد 
َأساَء إليه غايَة اإلساءة، وأكثُر األوالِد ِإمنا جاء فساُدُهم من ِقَبِل اآلابِء وإمهاهلِِم هلم، 
وترِك تعليِمِهم فرائَض الديِن َوُسنيََنه، فأضاعوها صغارًا، فلم ينتفعوا أبنفِسِهم ومل ينفعوا 

آابَءُهم ِكَبارا (  (2(.

 فهذه السمات جتعل من الفرد أكثر عرضة للتأثر ابألفكار والتوجهات وأكثر 
عرضة للخروج عن املنهج القومي، ويرتتب عليه التوجه حنو االحنراف واجلرمية، وابلتايل 
فإّن املؤسسات التوعوية هلا دور مهم يف الشراكة اجملتمعية للتعامل بفاعلية، لتصبح 
الرعاية املقدمة للشباب فاعلة وانجحة وتقود إىل تكوين شخصية مثالية، وإذا مل يتم 
إعداد برامج متناغمة مع هذه السمات  ستكون املنظومة املدرسية مبعزل عن التعامل 
مع احتياجات الطالب ومشكالهتم، وابلتايل يصبحون خطرا على جمتمعهم ومصدرا 

لتهديد أمنه.
 1

ممدوح شوقي، ( الدكتور ( األمن القومي واألمن اجلماعي الدويل، ( ط. دار النهضة العربية، القاهرة،سنة 1985م (   2
صي28.
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وال بد لضمان حزمة عمل توعوية مثمرة وهادفة من مطالعة ما رمسه منهج هللا من 
ختطيط آمن لسري املنظومة الكونية على آلية آمنة، إذ هبذه املطالعة تتضح املفاهيم 
املشكلة يف التمييز بني األمن واحلكمة والسالم، وبني العنف والتشدد واإلرهاب، 

وذلك من خالل النقاط التالية:

مدرسة  األمنية يف  التوعية  بيان تصيل  متخصصة يف  دينية  ندوات  إعداد  ي   1
اإلسالم:

أبعادها وغاايهتا  ويقفون على  اإلسالمية  الشريعة  الشباب مضامني  يدرك  وهنا 
ويتحسسون مكانة األمن الفكري السامية يف اإلسالم، وأن الرؤية اإلسالمية ملفهوم 
األمن الفكري تقتضي أن يكون األمن اجتماعياً ال تقف طمأنينته عند دنيا الفرد، 
بل جعلت مجاعيته السبيل لتحقيقه يف اإلطار الفردي، وإن هذه الرؤية اإلسالمية قد 
جتاوزت أبمهية األمن االجتماعي  احلق اإلنساين لتجعله فريضة إهلية، وواجباً شرعياً، 
وضرورة من ضرورات استقامة العمران اإلنساين، كما جعلت هذه الرؤية اإلسالمية 
إقامة مقومات األمن االجتماعي األساس إلقامة الدين، فرتبت على صالح الدنيا 

ابألمن صالح الدين، وليس العكس  كما قد يسب الكثريون(1(·

آمنوا  الذين  أييها   ﴿ تعاىل:  قوله  من  اإلسالم  يف  لألمن  التوعية  أصالة  وتيت 
ادخلوا يف السلم كافة وال تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبني﴾ (2(.

ويف قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ﴿ وهللا ال يؤمن وهللا ال يؤمن وهللا ال 
يؤمن، قيل من اي رسول هللا؟ قال: الذي ال أيمن جاره بوائقه﴾  (3(. 

د·حممد عمارة: اإلسالم واألمن االجتماعي ي ( ط.دار الشروق ي القاهرة ي الطبعة األوىل سنة 1418هي ي 1998م (، صي   1
17 بتصرف·
البقرة:208·  2

أبو سليمان، عبد اجمليد أمحد، أزمة العقل املسلم. ( املعهد العاملي  للفكر اإلسالمي، فرجينيا، سنة  1981 م ( صي   3
.57
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فدعوة احلق تعاىل الناس مجيعاً للدخول يف السالم واألمن، ورفع اإلميان عن املسلم 
الذي ال أيمن جاره أذاه وسوءاته.

مبا  اإلجيايب  االنفعايل  التوافق  نضج  إحداث  يف  التقنية  الوسائل  استغالل  2ي  
يناسب كل مرحلة عمرية وتنمية التوعية الفكرية اآلمنة:

  ليست معاانة املكوانت الطبعية الغالية إال نتاج تشنجات انفعالية سلبية متتزج 
ابحنرافات فكرية، تتكون حمصلتها يف أدمغة مفخخة ابلشر والعدوان، لذلك فإنه 
مهما اتسعت دائرة البحث عن عوامل وأسباب ودوافع العنف واإلرهاب والعدوان، 
فإن العامل احلاسم والسبب املؤثر،  والدافع املسيطر يف هذا األمر، هو االحنراف 

الفكري عن جادة احلق والصواب واألمر ابملعروف.

 وهنا يرتكز دور املؤسسات التوعوية والدعوية على تربية أبنائها على أسس تربوية 
صحيحة حتقق هلم حياة هادئة مطمئنة حتضهم على اإلسهام يف صنع حضارة ذات 

طابع أخالقي وعلمي يف آن واحد.

 ومن أبرز األسس اليت حتقق األمن والسكينة يف الرتبية اإلسالمية التأسي مبنهج 
الذي  املنهج   آمنا يف ظل هذا  النيب جمتمعا  أقام  التوعية  وكيف  النيب يف  مدرسة 
يوجه الفرد واجملتمع إىل اخلري ومينعهم عن الشر، وقاعدة النيب يف التوعية هلا جالهلا 
يف األخذ بيد اإلنسان حىت جتعل منه منوذجاً لإلنسان ابملعىن الصحيح، اإلنسان 
الذي يستثمر مواهبه يف اخلري الذي يعود على اإلنسان والبشرية ابلرفعة والنهوض، 
ال يف إشعال احلروب اليت ترتك خلفها اخلراب والدمار (1(، وهذا ما تتميز به التوعية 

اإلسالمية عن غريها من احلضارات الشرقية القدمية واحلضارة الغربية احلديثة.

والتوعية اإلسالمية عرب قنواهتا الشرعية هتيء الطبائع لتوافق انفعايل إجيايب ينسجم 

املصدر السابق، ص 27.  1
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مع الوعي الفكري اآلمن ( يسمح بتكييف استجابة الفرد وتكييفه تكييفاً مالئما 
ينتهي به إىل التوافق مع بيئته ومسامهته اإلجيابية يف نشاطها، ويف نفس الوقت ينتهي 

إىل حالة الشعور ابلرضا والسعادة ( (1(.

وجاءت توعية النيب   للمجتمع األول يف النهي عن ختويف املسلم وترويعه 
كحجب لورود االرتباك النفسي واالنفعايل لدى األفراد،  وهنى عن إدخال الرعب 
عليهم أبي وسيلة، فقد كان الصحابة رضي هللا عنهم يسريون مرة مع النيب   يف 
سفر، فاسرتاحوا وانم رجل منهم، فقام بعضهم إىل حبل معه فأخذه، وأمره على 
جسد أخيه النائم ففزع، فقال: ﴿ ال يل ملسلم أن يروع مسلما ﴾(2(، وهنى عن 
اإلشارة ابلسالح فقال: ﴿ من أشار إىل أخيه حبديدة فإن املالئكة تلعنه، حىت 
وإن كان أخاه ألبيه وأمه﴾(3( فهذه توعية حتذيرية من إفزاع املسلم، وهنى عن جمرد 
اإلشارة أبي آلة مؤذية وهذه التوعية من رسول هللا  كانت دائما تنطلق من آلية 
احليطة حجبا لوقوع الكارثة، فحينها ال ينفع الندم، لذلك نرى النيب يستوعب يف 
توعيته حتجيم وقوع اجلرمية، ويبني أن االنزالق إليها تدرجي، بدءا من هاجس النفس 
وانتهاء عند وقوع اجلرمية، ويف ذلك يقول : ﴿ إذا أشار املسلم على أخيه املسلم 

ابلسالح فهما على جرف جهنم، فإذا قتله خرَّا مجيًعا فيها﴾(4(. 

لذلك ينبغي على املؤسسات التعليمية وسائر اإلدارات املدرسية أن تسخر كل 
1  إبراهيم أمحد أبو زيد، سيكولوجية الذات والتوافق، ( ط. دار املعرفة اجلامعية، مصر، ط. 1987م (صي 161. 

2  سنن أيب داود أخرجه أبو داود  سليمان بن األشعث السجستاين األزدي، سنن أيب داود، حتقيق: حممد حميي الدين 
عبد احلميد، ختريج الشيخ األلباين وصححه (الناشر: دار الفكر  (، جي2، صي 719، وأخرجه  اإلمام أمحد بن حنبل 
يف مسنده وصححه األرانؤوط،، راجع مسند األمام أمحد ( الناشر: مؤسسة قرطبة – القاهرة، د.ت ( جي 5، صي362.

أخرجه النسائي (أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي (، راجع السنن الكربى بتحقيق: د.عبد الغفار سليمان   3
البنداري , سيد كسروي حسن (الناشر: دار الكتب العلمية – بريوت الطبعة األوىل، 1411 – 1991 (جي 2، 
اإلسالمية - حلب،الطبعة  املطبوعات  (الناشر: مكتب  للنسائي  السنن  من  اجملتىب  األلباين،أنظر  صي315،وصححه 

الثانية، 1406 – 1986( جي7،     صي 124.
أخرجه اإلمام  مسلم  احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري يف صحيحه بتعليق حممد فؤاد عبد الباقي، كتاب الرب   4

والصلة واآلداب، ابب أمر من مر بسالح يف مسجد أو سوق أو غريمها جي 4، صي2019.
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آلياهتا التقنية كقنوات لبث ثقافة حجب الرتويع قبل الوصول إىل مرحلة احلاجة إىل 
الرتويض االنفعايل، ففي ذلك أمن البالد والعباد.

كما مشلت توعية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حجب سوء التوافق االنفعايل 
توافق اتم  الضمري ( مما يؤدي إىل إحداث  اللوامة وتنيب  النفس  عن طريق إاثرة 
بني الوظائف النفسية املختلفة، مع القدرة على مواجهة األزمات النفسية اليت تطرأ 
على اإلنسان، مما يؤدي إىل اإلحساس ابلسعادة( (1(، وحينها ينضبط الوعي وقد 
 النيب إليه  دعا  ما  ذلك  ألوان  ومن  املزاج،   أريية  بسبب  الفهم  يتالشى خطأ 
من حفظ احلقوق والنهى عن الظلم،ليكونوا عباد هللا إخواانً وكذلك نبذ التشاحن 
والتباغض واحلقد وغري ذلك من أدوات تعكري الصفو، ضماان لتحقيق األمن والوائم، 

فقال صلى هللا عليه وسلم:

 ﴿إايكم والظن فإن الظن أكذب احلديث، وال حتسسوا وال جتسسوا وال حتاسدوا 
وال تدابروا وكونوا عباد هللا إخواانً ﴾(2( · 

وبذلك رفع اإلسالم راية األمن والسالمة منذ الغرس األول، وكان أيمر أتباعه 
ابجلنوح إىل السلم واألخذ ابلعفو واإلعراض عن اجلاهلني، فليس هناك دين دعا إىل 
األمن والسالم كما دعا إليه اإلسالم، وال مذهب من املذاهب القدمية أو احلديثة 

أسهم يف تدعيم أسس السالم كما أسهم اإلسالم·

فاألمن يف األرض هو هدفه ودعوته، وأنشودة رسالته، ومل تكن حروبه يف الواقع 
إال وسيلة إلقرار هذا األمن والسالم يف األرض.    

أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه ي ابب ميني الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه القتل ي (طبعة دار الشعب ي   1
القاهرة  د.ت (  ج9 ص28·

أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه ابب ما ينهى عن التحاسد والتدابر، اجلامع الصحيح املختصر لإلمام حممد بن   2
إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي، حتقيق: د. مصطفى ديب البغا  ( الناشر: دار ابن كثري، اليمامة - بريوت الطبعة 

الثالثة، 1407 – 1987 ( ج6 ص 2474.
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  النيب  تشديد  الفكرية  التوعية  مثرة  حتقيق  يف  اإللزام  وجوه  أعظم  من  وكان 
النيزعات والكوامن البشرية ومروِّجي  النكري على األفراد واجلماعات املشتغلة إباثرة 
اإلشاعات ووصمهم ابلنفاق والفسق، وأيده القرآن يف هذا التعريف األمين اخلاص، 

فقال تعاىل:

 ﴿لَِئن ملَّْ يَنَتِه اْلُمَناِفُقوَن َوالَِّذيَن يف قيُُلوهِبِم مََّرٌض َواْلُمْرِجُفوَن يف اْلَمِديَنِة لَنيُْغرِييَنََّك 
هِبِْم مُثَّ ال جُيَاِوُروَنَك ِفيَها ِإالَّ قَِلياًل. َمْلُعوِننَي أَييَْنَما ثُِقُفوا ُأِخُذوا َوقيُتُِّلوا تيَْقِتياًل﴾(1(.

احلياة  اهلام، وهو قاسم   كل هذا ألن االستقرار األمين هو املكسب اإلنساين 
األعمال،  تعطل  وابنعدامه  اجملتمع،  يف  الشاملة  التنمية  حتصل  به  الذي  املشرتك 
وتتكون بؤرة من سوء الظن والتجسس والتوجس، وغريها من األمراض املهلكة للواقع 
وشرائحه، ومن هذا املنطلق نستطيع أن نعرف بيقني دور األمن القائم على حتقيق 
السنة تصوير هلذا  الشقاق، وقد جاء يف  الوفاق ومنع  االجتماعية وحتقيق  العدالة 
اجملتمع املثايل املتماسك الذي مل يسمح للفزع أن يعكر جوه، فقد ﴿ فزع أهل املدينة 
ذات ليلة فانطلق الناس قبل الصوت فاستقبلهم النيب صلى هللا عليه وسلم قد سبق 
الناس إىل الصوت وهو يقول لن تراعوا لن تراعوا وهو على فرس ألىب طلحة عرى ما 

عليه سرج ويف عنقه السيف فقال لقد وجدته حبرا أو إنه لبحر﴾ (2(.

قال اإلمام األصبهاين  رمحه هللا: قوله ( إنه لبحر ( شبه النيب صلى هللا عليه وسلم 
ابلبحر يف سرعة سريه وكثرة جريه ولن تراعوا لن ختافوا 3(2(.

هبذه الصيغة العملية من التوعية جنحت رسالة اإلسالم يف حتقيق األمن الفكري 
األحزاب: 61-60.  1

أخرجه اإلمام البخاري ( حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي ( يف ألدب املفرد، ابب طيب النفس حتقيق:   2
حممد فؤاد عبدالباقي،  وصححه األلباين ( الناشر: دار البشائر اإلسالمية – بريوت، الطبعة الثالثة،  1409 – 1989 

( ج1 ص 113
(2( األصبهاين، إ( مساعيل بن حممد بن الفضل التيمي األصبهاين (، كتاب دالئل النبوة، حتقيق: حممد حممد احلداد (   3

الناشر: دار طيبة – الرايض، الطبعة األوىل، 1409 ( جي1 صي 111.
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لسان  على  بروزها  منذ  اإلسالمية  للدعوة  الشاغل  الشغل  وجعلها  بل  واجملتمعي، 
لوضع  خلقت  إمنا  املعمورة  على  وجودها  منذ  اخلليقة  إن  حيث   ، هللا  رسول 
مرسوم األمن على صفحة الواقع املمدود بدياًل عن الفساد الذي عاشته أمم كثرية 
يف مبسوط الرقعة األرضية.. وهلذا كان دعاة األمن يف األساس هم األنبياء عليهم 
السالم، وجاء خامتهم وآخرهم نبينا حممد صلى هللا عليه وآله وسلم ليحمل صفة 
الراعي للصفتني يف  األمني.. من األمانة، وصفة األمان من االطمئنان، وكان هو 
احلياة الدنيا، وأسقط من اجملتمع املفاهيم املقابلة لألمانة وعلى رأسها اخليانة للدين 
والوطن، وهي أشد أسباب زرع القلق واخلوف والدمار االجتماعي من الداخل.. 
وعكُس األمان اخلوف، وهي أيضاً من أخطر النوازع املدمرة لعالقة اإلنسان بعقله 

وعالقة اإلنسان ابالطمئنان يف احلياة العامة واخلاصة.

رابعا: االنعكاس التوازين وإحداث التوافق الذايت للفرد واجملتمع:
ويتحقق ذلك ابتزان التوافق الداخلي للفرد بتخفيف حدة املؤثرات اليت تؤدي إىل 
التوتر، ومن أسباب ذلك ذكر هللا تعاىل، فاإلعراض عن ذكره مدعاة للتوتر، قال 
تعاىل ( َوَمْن َأْعَرَض َعن ِذْكرِي فَِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضنًكا َوحَنُْشرُُه ييَْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمٰى ( 
(1(، وكذلك يث التوافق االنفعايل، وهو يقوم على االنسجام مع اجملتمع ( ومسايرة 
ما فيه من معايري، فالتوافق اإلجيايب يظهر يف انقياد الفرد للجماعة، واحملافظة على 
متاسكها واحلفاظ عليها، أما اخلروج عليها واإلضرار هبا فيعد من التوافق االنفعايل 
السليب ( (2(  وال شك أن اإلسالم راعى تكوين بؤر التوافق اإلجيايب من خالل حثه 

على حتصني املسلم من االخرتاق الفكري والنفسي، ومن ذلك:

سورة: طه:آية: 124.  1
رمضان حممد القذايف، الصحة النفسية والتوافق، ( ط. املكتب اجلامعي احلديث،مصر، ط. اثلثة (  صي 113.   2
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االتزان  يف  للتحكم  املغالية كوسيلة  الثقافة  وتقويض  الوسطية  إشاعة   .1
االنفعايل والوعي الفكري:

يرجع مفهوم الوسطية إىل ( االستقامة على املنهج، والبعد عن امليل واالحنراف، 
إىل  القصد  عن  اجلائرة  الطرق  وسط  الواقع  السوي  الطريق  هو  املستقيم،  فاملنهج 
اجلوانب، فإذا فرضنا خطوطا كثرية واصلة بني نقطتني متقابلتني، فاخلط املستقيم إمنا 
هو اخلط الواقع يف وسط تلك اخلطوط املنحنية، ومن ضرورة كونه وسطا بني الطرق 
اجلائرة أن تكون األمة املهتدية إليه وسطا بني األمم السالكة إىل تلك الطرق الزائغة(.
وإن إبداع الدعاة واملربني يف ضبط مدار العقول على االتزان والوسطية واالعتدال 
التاريخ حبيث يستطيع أهل األهواء أن  فلتة وقعت وانتهت، وأمست يف ذمة  لييس 
يتالعبوا بعقول الشباب وعقائدهم، وليس من الصواب أن ييأس املصلحون من معاجلة 
ما زاغ من العقول وراء هرطقات التكفري والغلو والتشدد.. ال.. إن اإلجياد من الصفر 
يقع أمام أعيننا كل يوم يف حركة الكائنات وبناء اجملتمعات، فال يفقد األمل إال قنوط.

ما، هي  نقطة  املتطرفة يف  األفكار  تلتقي هبا  أن  الوسطى ميكن  الفكرة  في(     
نقطة التوازن واالعتدال، كما أن التعدد واالختالف الفكري يكون حتما كلما وجد 
التطرف، وتكون حدته وشدته بقدر حدة هذا التطرف، أما الوسط واالعتدال فهو 
من  املتطرفة  واألفكار  املذاهب  تثري  وهلذا  ومنبعها،  ومركزها  الفكرية  الوحدة  طريق 
الفرقة واخلالف بني أبناء األمة الواحدة ما ال تثريه املذاهب املعتدلة يف العادة( 1(1(، 

فأهل السنة واجلماعة أوقدوا جمامر القلوب حبمية االعتدال ودرء التكفري.

2. حتديد مصادر حمفزات االنفعال السليب والفكري وجتفيف منابعها:

إذا كانت روافد تغذية عقول بعض أصحاب التوجهات الفكرية املتطرفة قد ابتت 
راسخة ومتكلسة فيها، فإن العالج العملي الذي ميكن تصوره إزاء هذه العقول كما 

(1( نفس املصدر،صي 131، 133 ابختصار.  1
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فيما يلي:

املثرية لالنفعال والغضب والسخط، وأغلبها  الفكرية  ي حتديد نطاق هذه األلغام  أ 
حلسن احلظ اتبع من نقل القضااي اخلالفية من نطاق الفروع إىل نطاق األصول، 

وحتويلها من مث إىل عوامل احنراف وقلق وتوتر.

ب ي اعتماد فهم منهاج وسنة التدرج يف اإلسالم والذي يرتتب عليه إزالة املؤثرات 
املتحكمة يف االنفعاالت والوعي.

3ـ  تشكيل جبهة دعوية ونفسانية متخصصة ) جبهة مكافحة التعصب الفكري(:

 إذا كان هناك مؤسسات، أو هيئات حملاربة التدخني، أو تلوث البيئة، أو احلد 
من جرائم األحداث واملخدرات، فإن من األمهية مبكان إنشاء جبهة ملكافحة الفكر 

املتعصب، حيث إن الفكر ال يعاجل إال ابلفكر.

العالج  صميم  من  هي  بل  اإلسالم  على  بدعا  العلمية  اجلبهة  هذه  وليست 
نيُْهْم طَآئَِفٌة لِّييَتيََفقَُّهواْ يف الدِّيِن  اإلسالمي ، قال تعاىل: [ فيََلْواَل نيََفَر ِمن ُكلِّ ِفْرَقٍة مِّ
َولِيُنِذُرواْ قيَْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعواْ ِإلَْيِهْم َلَعلَُّهْم َيَْذُروَن ] 1(1( ومعىن ( فلوال نفر من كل فرقة 
الناس وما أنزل بعدهم ولينذروا  ليتفقهوا وليسمعوا ما يف  يعين بعضا ويقعد بعض 

قومهم يعين لينذروا الناس كلهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يذرون ( 2(2( .

ومهمة هذه اجلبهة نزع فتيل الطابع التكفريي من أذهان هؤالء ببيان أن الكفر 
يعين ( تكذيب الرسول صلى هللا عليه وسلم يف شيء مما جاء به، وأن الكفر حكم 
إما بنص وإما  النار، ومدركه شرعي  الدم، واحلكم ابخللود يف  شرعي معناه إابحة 

( 1(  سورة التوبة: آية 122.  1
(2( جماهد بن جرب املخزومي التابعي أبو احلجاج ( اإلمام (، تفسري جماهد، حتقيق: عبدالرمحن الطاهر حممد السوريت   2

( ط. املنشورات العلمية – بريوت ي د. ت ( جي 1، صي 982.
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بقياس على منصوص ((1( وبذلك يسهل إصالح هؤالء الغالني وتهيلهم، ودجمهم يف 
اجملتمع، ليكونوا كغريهم مواطنني صاحلني، وتوضيح أن هناك من له مصاحل وغاايت 

يف حدوث الصراع الفكري بني عناصر األمة وأنساقها.

4 ـ إنشاء هيئات حوارية متخصصة لعالج األزمات النفسية والفكرية:

البد من احلوار مع مرضى الغلو، فال يفل الرأي اخلاطئ إال الرأي الصائب، فجميع 
األعمال اليت تصدر عن اإلنسان إمنا تصدر عن معتقداته ؛ فالتصورات اخلاطئة انجتة 
اإلنسان من ضغط  تعديلها مهما مورس على  معتقدات خاطئة،  وال ميكن  عن 
جسدي أو نفسي إال حبجة احلوار وبرهان املناظرة  وقد متخضت معتقدات املكفرين 
عن ركام من التصورات اليت ال صلة هلا ابإلسالم، وال ابملنهج اإلسالمي، وال ميكن 

معاجلتها إال بفتح انفذة احلوار معهم، بل ودعوهتم إليه.

وقد ذكر القرآن الكرمي أمثلة ومناذج كثرية للحوارات الناجعة، منها ما بني هللا عز 
وجل ومالئكته ومنها حوارات األنبياء والرسل مع أقوامهم، مثل حوارات نوح (2(

وإبراهيم 3( وغريمها من املرسلني 

حممد عمارة ( الدكتور ( مقاالت الغلو الديين والالديين ( القاهرة، ط. مكتبة الشروق الدولية، ط. أوىل سنة 1424هي   1
ي 2004 م ( صيي 46. 

ومثله ما جاء يف سورة نوح ومنه قوله تعاىل [ِإانَّ أَْرَسْلَنا نُوحاً ِإىَل قيَْوِمِه َأْن أَنِذْر قيَْوَمَك ِمن قيَْبِل َأن أَيْتِييَُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم   2
رُْكْم ِإىَل َأَجٍل مَُّسماًّى ِإنَّ َأَجَل  قَاَل اَي قيَْوِم ِإيّنِ َلُكْم َنِذيٌر مُِّبيٌنَأِن اْعُبُدوا اللََّ َواتيَُّقوُه َوَأِطيُعوِن ييَْغِفْر َلُكم مِّن ُذنُوِبُكْم َوييَُؤخِّ

اللَِّ ِإَذا َجاء اَل ييَُؤخَُّر َلْو ُكنُتْم تيَْعَلُموَن ] سورة نوح: 1 ي 4.
(5(  مثاله قوله تعاىل [ َوَلَقْد آتيَييَْنا ِإبيْرَاِهيَم ُرْشَدُه ِمن قيَْبُل وَُكنَّا ِبه َعاِلِمنَي ِإْذ قَاَل أِلَبِيِه َوقيَْوِمِه َما َهِذِه التََّماثِيُل الَّيِت أَنُتْم   3
هَلَا َعاِكُفوَن  قَاُلوا َوَجْداَن آاَبءاَن هَلَا َعاِبِديَن قَاَل َلَقْد ُكنُتْم أَنُتْم َوآاَبؤُُكْم يف َضاَلٍل مُِّبنٍي قَاُلوا َأِجئيْتيََنا اِبحلَْقِّ أَْم أَنَت ِمَن 
َن الشَّاِهِديَن  َواَتللَِّ أَلَِكيَدنَّ َأْصَناَمُكم  ِعِبنَي  قَاَل َبل رَّبُُّكْم َربُّ السََّماَواِت َواأْلَْرِض الَِّذي َفَطَرُهنَّ َوَأاَن َعَلى َذِلُكم مِّ الالَّ
ُْم َلَعلَُّهْم ِإلَْيِه ييَْرِجُعوَن  قَاُلوا َمن فيََعَل َهَذا آِبهِلَِتَنا ِإنَُّه َلِمَن الظَّاِلِمنَي قَاُلوا  بيَْعَد َأن تيَُولُّوا ُمْدِبرِيَن َفَجَعَلُهْم ُجَذاذاً ِإالَّ َكِبرياً هلَّ
ْعَنا فيىًَت َيْذُكُرُهْم ييَُقاُل َلُه ِإبيْرَاِهيُم قَاُلوا فَْأتُوا ِبِه َعَلى َأْعنُيِ النَّاِس َلَعلَُّهْم َيْشَهُدوَن قَاُلوا أَأَنَت فيََعْلَت َهَذا آِبهِلَِتَنا اَي ِإبيْرَاِهيُم  مسَِ
أَنُتُم الظَّاِلُموَن مُثَّ ُنِكُسوا َعَلى  ِإنَُّكْم  قَاَل َبْل فيََعَلُه َكِبريُُهْم َهَذا فَاْسأَُلوُهْم ِإن َكانُوا يَنِطُقوَن فيََرَجُعوا ِإىَل أَنُفِسِهْم فيََقاُلوا 
ُرُؤوِسِهْم َلَقْد َعِلْمَت َما َهُؤاَلء يَنِطُقون قَاَل أَفيَتيَْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اللَِّ َما اَل يَنَفُعُكْم َشْيئاً َواَل َيُضرُُّكْم ] سورة اإلنبياء: 15 

ي 66.
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  لذا ينبغي أن يكون حواران مع الغالة متحلياً مبواصفات جتعله يتفرد على غريه 
من احلوارات التشنجية والغضبية الفاشلة على نسق حوار القرآن، ومنها:

1ـ  أن يكون حوارا هادفا ) شرط إبراء العالج (: 

لقد سجل التاريخ حوادث وفنت، أودى إىل كثري منها عدم الصدق يف احلوار ي 
أي حوار ي حوادث مريعة أفضت مضاجع األمان، وخطواب جسيمة اقرتفتها طباع 
ضنكة ال غاية هلا إال الشهرة والنصرة يف منتهى احلوار ( فما يؤدي إليه احلوار من 
خالف وفرقة وتباغض وتناحر يعد مشكلة، وخصوصا عندما يعجز املختلفون عن 
التفاهم ابحملاورة، أو يغفلون عن ضرورة االلتقاء لتقريب وجهات النظر، أو يقللون 

من ضرورة احلوار ((1( .

إن احلوار ال يكون هادفا إال إذا اختلف غاية االختالف عن طرائق أصحاب 
الدعاايت، الذين مههم إقناع اخلصوم أبية وسيلة مشروعة كانت أم ممنوعة، وكذلك 
أنواع  من  نوعا  احلوار  يرون يف  الذين  اخلطابية  املساجالت  أهل  خيتلف عن طرق 
احلروب، ال هدف هلم إال النصر على العدو، ( فمن املؤسف أن يتحول اخلالف يف 
احلوار إىل عناد شخصي، وانتصار ذايت وعداء ماحق، ومن املبكي أن يبدأ اخلالف 

يف فرعية صغرية فريقى إىل االهتام يف أصول اإلسالم ((2(.

وعند هذه املرحلة يبدو دور هيئة احلوار، وتظهر حكمتها، ويبدو صربها يف السري 
على أشواك احلوار مع حتمل آالمه، فال يعنيهم جرح وال قتل يف سبيل هداية الضالني 

إىل احلق.

يىي بن حممد حسن زمزمي، احلوار آدابه وضوابطه يف ضوء الكتاب والسنة، وهو يف األصل رسالة ماجستري مقدمة لقسم   1
الدعوة وأصول الدين بامعة أم القرى عام 1413هي ( ط. دار الرتبية والرتاث، ط. أوىل سنة 1414هي، 1994م ( صي 44.

صاحل بن عبد هللا بن محيد ( الشيخ (، أدب االختالف، ( طبعة اثلثة، سنة 1412 هي ( صي 5.  2
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2 ـ أن تعتمد هيئة احلوار على احلجة والربهان ورد الشبهة مع اللني واألانة) 
عالج إقناعي (:

وذلك النسق له تصيل قرآين ونبوي يثبت جناعته يف إبراء العلل ودحض الشبهات، 
ومن أمثلته ما ذكره هللا ي سبحانه وتعاىل ي  حني  دعا نبيه موسى، وأخاه هارون 
للحوار مع فرعون ي مع الفارق بني فرعون ورعاة التكفري ي حني قال هللا ملوسى:﴿قَاَل 
ِفْرَعْوُن َوَما َربُّ اْلَعاَلِمنَي قَاَل َربُّ السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَما بيَييْنيَُهَما إن ُكنُتم مُّوِقِننَي 
قَاَل ِلَمْن َحْوَلُه َأاَل َتْسَتِمُعوَن قَاَل َربُُّكْم َوَربُّ آاَبِئُكُم اأْلَوَِّلنَي قَاَل ِإنَّ َرُسوَلُكُم الَِّذي 
أُْرِسَل ِإلَْيُكْم َلَمْجُنوٌن قَاَل َربُّ اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِرِب َوَما بيَييْنيَُهَما ِإن ُكنُتْم تيَْعِقُلوَن قَاَل 
لَِئِن اختََّْذَت ِإهَلاً َغرْيِي أَلَْجَعَلنََّك ِمَن اْلَمْسُجوِننَي قَاَل أََوَلْو ِجئيُْتَك ِبَشْيٍء مُِّبنٍي قَاَل 
فَْأِت ِبِه ِإن ُكنَت ِمَن الصَّاِدِقنَي فَأَْلَقى َعَصاُه فَِإَذا ِهَي ثيُْعَباٌن مُِّبنٌي َونيَزََع َيَدُه فَِإَذا ِهَي 

بيَْيَضاء لِلنَّاِظرِيَن﴾)1(.

 ومع ذلك فقد طلب هللا تعاىل من موسى وهارون أن يقوال لفرعون قواًل لينا لعله 
يتذكر أو خيشى،  مع أنه انزع هللا سبحانه يف وحدانيته وربوبيته. 

إهنا  أمثلة رابنية عظيمة على  السماحة والدعوة للحوار مع املخالفني، والبعد 
عن القسوة والعنف، فالعنف والقسوة على الغالة، قد يولدا يف نفوسهم شعورا أبهنم 
على حق، وأهنم كالرسل هلم رسالة البد أن توضع يف طريقها الصعاب،  وأن النصر 

يف النهاية هلم فيثبتون على مبادئهم اليت تزيدها األايم رسوخا.

إذن ال سبيل لفالح احلوار إال مبزيج من احلجة واألانة ( وهذا مبدأ  النيب صلى هللا 
عليه وسلم، فقد حاور يف زمانه أصحاب الدايانت، وحاور األفكار املخالفة للشريعة، 
مث بعد وفاة النيب صلى هللا عليه وسلم استمر صحابته على منهجه فحاوروا أصحاب 
الدايانت األخرى، فحاوروا الروم وحاوروا الفرس، فدخل العديد منهم يف دين هللا عز 

سورة الشعراء: 16 ي 33.  1
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وجل أبسلوب مقنع وحجة واضحة، ودليل تذعن له النفوس، وهكذا حاوروا أهل 
اإلسالم من أصحاب الفرق اليت عندها شيء من البدع والضالالت( (1(. 

من  الفكري  التعصب  مرضى  خيرج  األصيلة،  الشاكلة  هذه  على  احلوار  وإدارة 
سجن الرتديد والتقليد الذي يعانونه ومن هذا التناجش الفكري، إىل رحابة الفكر 
العقلي الوزين ومساحته، فهو يفتح أمامهم آفاقا جديدة مل يكن مسموحا هلم داخل 

مجاعاهتم استخدام ملكة العقل فيها.

النفسية واالجتماعية ) عالج  الظروف  االعتبار عند احلوار  ـ األخذ يف   3
نفسي واجتماعي (: 

من الضرورة أن يسري احلوار متدرجا وفق النمو املطَّرِد يف األفكار والتصورات، 
تواجهها  اليت  العملية  املشكالت  ووفق  والبيئات،  واحلياة  اجملتمع  يف  طَّرِد 

ُ
امل والنمو 

اجلماعة املسلمة يف حياهتا الواقعية –  فيلزم األخذ يف االعتبار هلذه الظروف،( وتوقع 
املشاعر  إىل  وتتعمق  برفق،  قلوهبم  إىل  لتسري  النصيحة،  لقبوهلم  املناسبة  األوقات 
بلطف لتجد مكاان تستقر فيه، فمن دواعي احلوار أال يسعى القائم ابإلنكار إىل 
إظهار األخطاء، ألهنا قد تقع عن جهل، أو حسن نية، وهذا يقتضي عدم التحامل 
على املخالف أو ترذيله أو تقبيحه (2(2(  وذلك حىت تؤيت احملاورة مثارها وينكرون 
على أنفسهم ما هم فيه ، وترسم هلم الصواب، وتصحح هلم أخطاء الشعور والسلوك، 

وتربطهم يف هذا كله ابهلل رهبم.

سعد بن انصر الشرتي ( الدكتور ( ي أدب احلوار يف اإلسالم ي تعليق الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ( ط. كنوز أشبيليا  ي   1
ط. أوىل سنة 1427 هي ي 2006 م ( صي 12.

عبد هللا بن عبد احملسن الطريقي ( الدكتور ( اإلنكار يف مسائل اخلالف، ( مكتبة امللك فهد الوطنية، الرايض، ط.   2
أوىل، سنة 1418 هي، 1997م ( صي 47 بتصرف يسري.
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5 ـ إعالن الرباءة من الغالة إذا مل يستجيبوا هلل وللرسول ابحلجة والربهان ) 
عالج وقائي (:

ال يثمر احلوار كعالج انجع لعلة التعصب الفكري إال يف جو صاف من الكدروات 
اخلبيثة، إذ ميكن العالج ( بطريقة بناءة يف إطار حوار موضوعي هادئ إذا توفرت 

اإلرادة الصادقة والنوااي املخلصة((1( 

عنادا وغلظة وغطرسة،  املتلبسني ابلتكفري  احلوار مع  قد ال جيد  نعم.. ابلطبع 
فهؤالء جيعلون أصابعهم يف آذاهنم ويستغشون ثياهبم ويصرون ويستكربون استكبارا 
عند احلوار، وذلك طريق اهللكة على حد قول رسول هللا : )أخوف ما أخاف 
على أميت ثالث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب كل ذي رأى برأيه((2( 
فالعجب ابلرأي من املهلكات، فحني يصل األمر إىل أن ميثل الغالة خطرا على 
اجملتمع واألمة املسلمة أبكملها، وينضمون إىل جبهة القتلة املعتدين الذين يؤمنون 
ابلرصاصة القاتلة ال ابلكلمة العاقلة،  وبسن السكني ال بسن القلم،  وبفكرة القوة 
ال بقوة الفكرة، فهؤالء صدحوا بشعار: ( ال حوار مع الكفرة (، إمنا احلوار مع الذي 

حممد حممود محدي زقزوق ( الدكتور ( اإلسالم وقضااي احلوار ي ي ترمجة د ي مصطفى ماهر ( ط. اجمللس األعلى للشئون   1
اإلسالمية ي القاهرة سنة 1432هي ي 2002 م ( صي 44.

من حديث أنس بن مالك، رواه الطرباين يف املعجم الوسيط بلفظ ( ثالث مهلكات شح مطاع وهوى متبع واعجاب   2
املرء بنفسه من اخليالء وثالث منجيات العدل يف الرضا والغضب والقصد يف الغىن والفاقة وخمافة هللا يف السر والعالنية 
( راجع، املعجم األوسط لإلمام أيب القاسم سليمان بن أمحد الطرباين، بتحقيق: طارق بن عوض هللا بن حممد , عبد 
احملسن بن إبراهيم احلسيين ( الناشر: دار احلرمني - القاهرة، 1415 هي ( جي 5، صي 328. والبيهقي: أبو بكر أمحد 
بن احلسني، يف شعب اإلميان، بتحقيق: = حممد السعيد بسيوين زغلول، ( الناشر: دار الكتب العلمية – بريوت ي 
الطبعة األوىل،  1410هي ( جي1، صي 471.وذكره األصبهاين بلفظه يف احللية وقال حديث غريب، راجع حلية األولياء 
وطبقات األصفياء، أليب نعيم أمحد بن عبد هللا األصبهاين ( الناشر: دار الكتاب العريب – بريوت ي ط. رابعة، 1405 

هي ( جي2، صي 160.
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ألقى سالحه خلفه وجاء ليعرف مكانه من احلق ومكان احلق منه، وأراد أن يكتشف 
خطأ الطريق الذي سلكه.

ويالهتم،  من  األمة  تطهري  إال  معهم  للتعامل  سبيل  فال  من صدوا صدوداً  أما 
فهذا العناد ال يسكنه إال درة عمر، فهي عالج ملن غارت معامل الرتبية وغابت من 
سلوكهم، وبذلك يكونوا قدوة لغريهم وموعظة ملن فكر أن يسري على هنجهم، ومن 
مث تتطهر اجملتمعات ( من كل أحكام الغلو، وذلك بنزع هذه األلغام املوقوتة واملتفجرة 
من ثقافة أمتنا، األمر الذي بدونه سيظل احلديث عن وحدة األمة ضرب من العبث 

بل ي ويف بعض األحيان ي لوان من ألوان النفاق ((1(.

إذن إن مل تستجب عقول الغالة حلوار العقل، فحوار العصا هو احلل، وليست 
أي عصا، إهنا عصا القاضي الذي يكم بني الناس لصالح اجملتمع من املفسدين، 
فأقل ما ميكن إجنازه من هذا النوع الفريد من احلوار: بيان املوقف الصحيح من هؤالء 
يضعف التعاطف معهم، ويزعزع ثقتهم فيهم، ويردهم إىل احلق، مما يؤدي إىل حماصرة 

تلك التيارات وإضعاف مدها وتغلغلها، والذي أييت غالبا من املتعاطفني معها.

حممد عمارة ( الدكتور ( فتنة التكفري، صي 113.  1
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اخلامتة

بعد هذا التطواف يف شعاب هذه الدراسة، تتجلى عدة نتائج وتوصيات نوجزها 
فيما يلي: 

أوال: أهم النتائج: من خالل ما سبق أسفرت الدراسة مبا يلي:

1 ي  أمهية افهم سبل التوافق بني االنفعال والوعي الفكري يف معاجلة قضااي األمن 
الفكري واجملتمعي، على أن يؤخذ يف االعتبار كيفية استيعاب هذه القيمة من 
جانب النظم القائمة ابجملتمع وخصوصا يف إطار النظام األمين  الديين، التعليمي 
واإلعالمي، دون تناقض يف كيفية حتديد اهلدف، فالشباب ياول جاهداً أن 
جيد الصيغة اليت متكنه من إثبات وجوده يف اجملتمع ككل لذلك يتاج إىل توعية 

أمنية ترويضية حكيمة.
2 ي جييء تثري فهم سبل التوافق بني االنفعاالت والوعي يف إجياد إطار من األفكار 
واملبادئ اليت تشكل صيغة مالئمة يعتمد عليها الشباب يف حتقيق األمن النفسي 
واألخالقي والفكري وصوال لألمن االجتماعي، وتيسري قيام احلسبة بدورها يف 
هذا السياق، وكذلك مساعدة الشباب على اكتشاف دورهم يف البيئة احمليطة 
هبم وأداء هذا الدور على أعلى مستوى من الكفاءة والفعالية، وتقدمي األسس 
املدروسة اليت متكن الشباب من اختاذ ما هو مالئم ومناسب من القرارات خالل 
حياهتم اليومية، ما يؤدي إىل تكوين أوسع تعبئة ممكنة لتحقيق التوعية األمنية 
الفكرية، وخصوصا يف ظل التطورات العاملية مبا تنطوي عليه من أحداث وقضااي 
الوطنية   القوى تتعدى احلدود  العوملة أدت إىل ظهور فعاليات ابلغة  يف عصر 
ومن مث فلقد أصبح من املتعني صياغة اسرتاتيجية لوضع سياسيات اإلصالح 

األمين والسعي يف كل املسالك املوصلة إليه.
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3 ي يتضح مما سبق أن إحداث التوافق بني االنفعاالت والوعي له آاثر يف االحنراف 
اجملاالت  على  تنعكس  بل  واالستقرار،  األمن  زعزعة  على  تقتصر  ال  الفكري 
يؤثر  فهو  واإلعالمية،  واألخالقية  والنفسية  والسياسة  واالجتماعية  االقتصادية 
على كافة اجملاالت تثرياً سلبياً، لذا فإن مدارسة سبل التوافق بني االنفعاالت 

والوع تعد سبال داعمة لقيام احلسبة بتطبيقاهتا ؟
4 ي  أن املنحرف فكرايً وسلوكياً هو ضحية ظروف وأوضاع تربوية غري سوية، ومن 

الوقاية واالهتمام ابلدور الرتبوي إزاء هذه احلالة، وبيان أمهيته.
اثنيا: أهم التوصيات:

يف ظل تداعيات تكوين الوعي الفكري يف ظل التشنجات االنفعالية والنفسية 
وما ينعكس عنها من أزمات فكرية هلا خطورهتا على مستقبل شبابنا وأوطاننا يوصي 

الباحث مبا يلي:
أوال: ضرورة معاجلة األزمات االنفعالية لدى الشباب، ومعرفة خماطر ذلك يف تكوين 
بني  شراكة  عقد  وضرورة  اجملتمع،  أفراد  بني  وآاثره  الفكري  االحنراف  ظاهرة 
املؤسسات التعليمية والدينية مع االستعانة أبجهزة اإلعالم ودور النشر للوصول 

إىل دعوة أمنية مركزة حىت تقوم احلسبة بدورها.
اثنيا: الدقة يف متابعة نتائج الدور املؤسسي الرتبوي واالجتماعي ليسهل تاليف اخللل 
ضماان لنجاح عملية التصدي لظاهرة التطرف ابألساليب املتناغمة مع طبيعة 

املشكلة دعما للحسبة يف تطبيقاهتا املعاصرة.
اثلثا: ضرورة التعرف على قنوات التأثري يف نشر الفكر املنحرف للتصدي هلا بكل 

الوسائل.
رابعا: إبراز األعمال الرتبوية الوقائية من خماطر االحنراف الفكري.

وصل اللهم وسلم وابرك على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 
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الكويت، 1986.
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منوذج السرية الذاتية للباحثني



عنوان البحث:
االحتساب يف صدِّ الشائعات ودوره يف أمن اجملتمعات -دراسة تطبيقية على ضوء اآلية 83 من سورة النساء.

 احملور : الثالث 
البياانت اخلاصة ابملشارك :

االسم : إميان بنت عبدالرمحن بن حممود بن أمحد مغريب  •
اجلنسية :   سعودية  	

العمل : وكيلة املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر.  	
جهة العمل : جامعة أم القرى  	

الرتبة العلمية: أستاذ مشارك  	
املؤهل العلمي : دكتوراه  	

التخصص :  التفسري وعلوم القرآن  	
عنوان رسالة الدكتوراه: تفسري اخلازن املسمى لباب التأويل يف معاين التنزيل- من أول سورة الرعد إىل آخر   	

سورة احلجري دراسة وحتقيق
عنوان رسالة املاجستري: املوت واحلياة على ضوء القرآن الكرمي ي دراسة حتليلية-.  	

املؤلفات والبحوث العلمية : 
ضوابط احلوار يف ضوء الوحيني.  	

منهج النبيني يف اإلصالح على ضوء القرآن الكرمي.. -إبراهيم عليه السالم أمنوذجا-.  	
الضحك يف القرآن الكرمي.. آايت ودالالت.  	

الرواايت اإلسرائيلية يف قصة موسى مع اخلضر عليهما السالم /عرض ونقد.  	
مكانة أمهات املؤمنني يف كتاب رب العاملني دراسة موضوعية على ضوء سورة األحزاب.  	

األعمال واخلربات  :
وكيلة املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر (حالًيا(.  	

منسقة الكلية ملسابقة قدوة اجلامعة على مستوى الكلية هلذا العام (حالًيا(.  	
مسؤولة جلنة خدمة اجملتمع هلذا العام (حالًيا(.  	

املشرفة على موقع قسم الكتاب والسنة هلذا العام (حالًيا(.  	
العنوان :

اهلاتف احملمول : 0555502583
 eamaghrabi@uqu.edu.sa : الربيد اإللكرتوين     



عنوان البحث :
دور احلسبة يف وقاية اجملتمع من االحنراف الفكري ومواجهته

 احملور : الثالث 
البياانت اخلاصة ابملشارك :

االسم : عفاف بنت حسن بن حممد خمتار.  •
اجلنسية :   سعودية.  	

العمل : أستاذ العقيدة واملذاهب املعاصرة – جامعة امللك عبد العزيز  	
جهة العمل : جامعة امللك عبد العزيز  	

الرتبة العلمية: أستاذ  	
املؤهل العلمي : دكتوراة  	

التخصص : العقيدة واملذاهب املعاصرة   	
عنوان رسالة الدكتوراه: تناقض أهل األهواء والبدع – دراسة نقدية يف ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة  	

عنوان رسالة املاجستري:   	

املؤلفات والبحوث العلمية : 
	    كتاب تناقض أهل األهواء والبدع

كتاب التوحيد –أقسامه ونواقضه  	
كتاب املرأة السعودية بني االدعاء واحلقيقة  	

األعمال واخلربات  :
عضو يف اهليئة العاملية حلقوق املرأة.  	

عضو يف اجلمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة واألداين.  	
عضو يف مؤسسة تبيان للقرآن الكرمي.  	

العنوان  :
اهلاتف احملمول : 0504533332

dr.afaf-mukhtar@hotmail.com : الربيد اإللكرتوين     



عنوان البحث :
دور احلسبة يف وقاية اجملتمع من االحنراف الفكري

 احملور : الثالث
البياانت اخلاصة ابملشارك :

االسم : د. حسن بن حيىي ظافر الشهري  •
اجلنسية :   سعودي  	

العمل : رئيس قسم الدراسات اإلسالمية   	
جهة العمل : كلية الرتبية ابلدوادمي جامعة شقراء  	

الرتبة العلمية: أستاذ مساعد  	
املؤهل العلمي : دكتوراه  	

التخصص : دعوة واحتساب  	
عنوان رسالة الدكتوراه: وظيفة االحتساب يف حتقيق األمن االجتماعي  	

عنوان رسالة املاجستري: دعوة املسنني إىل هللا تعاىل.  	

املؤلفات والبحوث العلمية : 
	     إعداد الدعاة وتهيلهم يف ضوء سورة األنبياء

	     نصوص الدعوة إىل الطاعة الواجبة يف القرآن الكرمي
	    الواجب الشرعي على الشباب املسلم جتاه دينهم ووطنهم ووالة أمرهم

األعمال واخلربات  :
	    معلم

	    مشرف تربوي
	    عضو هيئة تدريس

العنوان  :
اهلاتف احملمول : 0503168318

hotmail.com@hasn5025 : الربيد اإللكرتوين



عنوان البحث :
احلسبة ودورها يف حتقيق األمن النفسي واالجتماعي

 احملور : احملور الثالث
البياانت اخلاصة ابملشارك :

االسم : بالل بن حممود بن حممد أبوقدوم   •
اجلنسية :   أردين  	

العمل : عضو هيئة تدريس  	
جهة العمل : جامعة عمان العربية -  األردن  	

الرتبة العلمية: أستاذ مساعد  	
املؤهل العلمي : الدكتوراه  	

التخصص : الدعوة والثقافة اإلسالمية  	
عنوان رسالة الدكتوراه: “ الدعوة بني طالب اجلامعات” دراسة وصفية حتليلة”  	

عنوان رسالة املاجستري: “ منهج العالمة السفاريين يف الدعوة إىل هللا تعاىل  	
املؤلفات والبحوث العلمية : 

يف  املنعقد  واإلرهاب  التطرف  مكافحة  ملؤمتر  مقدم  حبث  املتطرف:  ابلفكر  املتأثرين  مع  التواصل  عوائق   	
الكويت برعاية وزارة األوقاف الكويتية.

اإلعداد العقدي للدعاة وأمهيته يف جناح الدعوة, حبث حمكم مقدم ملؤمتر الدراسات اإلسالمية املعاصرة-   	
عمان األردن.

	    قاعدة سد الذريعة ودورها يف تقومي السلوك, حبث غري منشور.
التخاذل عن الدعوة أسبابه وآاثره, حبث غري منشور.  	

األعمال واخلربات  :
عضو هيئة تدريس يف كلية الشريعة – اجلامعة األردنية ملدة سنتني.  	

عضو هيئة تدريس يف كلية القانون- قسم الشريعة جامعة عمان العربية- األردن من اتريخ 2016/9/1  	
مدير قناة املعايل الفضائية – الفرع الرئيسي -  األردن.  	

التعاون مع وزارة األوقاف يف األردن يف اخلطابة والتدريس مدة 12 سنة وال يزال العمل الدعوي مستمرا وهلل   	
احلمد.

العنوان  :
اهلاتف احملمول : 00962799297245

 :qadoom7575@hotmail.com الربيد اإللكرتوين     
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عنوان البحث :
األمن الفكري وعالقته ابلذكاء االنفعايل واختاذ القرار لدى طلبة اجلامعة.

 احملور :  الثالث
البياانت اخلاصة ابملشارك :

االسم : عاطف سيد عبد اجلواد علي  •
اجلنسية :   مصر  	

العمل : جامعة أم القرى  	
جهة العمل : املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر  	

الرتبة العلمية: أستاذ مساعد  	
املؤهل العلمي : دكتوراة  	
التخصص : علم نفس  	

عنوان رسالة الدكتوراه: منط النشاط الكهريب للمخ ومقدار حتمل الضغوط النفسية وبعض مسات الشخصية   	
لدى عينتني من املصابني ابالكتئاب

من  عينة  لدى  معها  التعامل  وأساليب  الضاغطة  احلياة  وأحداث  الضبط  وجهة  املاجستري:  رسالة  عنوان   	
األطفال املتلعثمني

املؤلفات والبحوث العلمية : 
    •
    •
    •

األعمال واخلربات  :
 •

    •
    •

 •
العنوان:

اهلاتف احملمول : 0558689706
atefsayd7@hotmail.com : الربيد اإللكرتوين
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عنوان البحث :
سبل تعزيز التوافق االنفعايل وأمناط الوعي الفكري  يف اإلسالم

 احملور: الثالث 
البياانت اخلاصة ابملشارك :

االسم :  حممد عبد الدامي علي سليمان حممد الغزايل علي حممد اجلندي احلسيين  	
اجلنسية :  مصري  	

العمل : أستاذ العقيدة واألداين واملذاهب الفكرية  ي املشارك ي  بامعة امللك فيصل ابألحساء ، ويف كلية   	
الدعوة اإلسالمية ، جامعة األزهر ، القاهرة .

فيصل  امللك  بامعة  اآلداب،  وكلية  القاهرة،   ، األزهر  جامعة   ، اإلسالمية  الدعوة  كلية   : العمل  جهة   	
ابألحساء.

الرتبة العلمية: أستاذ مشارك  	
املؤهل العلمي : الدكتوراه  	

التخصص : األداين واملذاهب  	
عنوان رسالة الدكتوراه: الشيخ صاحل اجلعفري حياته وجهوده يف احلياة الروحية يف ميزان اإلسالم  	

عنوان رسالة املاجستري: فطرة التدين بني األصالة واملعاصرة يف ضوء الوحي اإلهلي  والفكر البشري  	
املؤلفات والبحوث العلمية : 

	   مباحث يف العقيدة اإلسالمية واملذاهب املعاصرة ، طبعة دار مدار الوطن ابلرايض ، سنة 2014 م 
	    قضااي ثقافية معاصرة ، طبعة دار مدار الوطن ابلرايض ، سنة 2014 م

	    إحتاف األانم بسرية الزهاد يف صدر اإلسالم ( مطبوع بدار ابن اجلوزي ط.أوىل،سنة 2007 م ودار الوفاء 
ط. اثنية ، سنة 2009 م ( .

أيها امللحدون .. مالكم ال ترجون هلل وقارا ؟!( ط. دار العلم ، الدمام ، سنة 2012 م (  	
الدروز معتقدات وشرائع ، جملة كلية الدعوة اإلسالمية،العدد الثاين والعشرين، بتاريخ 1 / 7 / 2010 م .  	

األعمال واخلربات  :
أستاذ العقيدة واألداين والثقافة اإلسالمية املشارك بامعة امللك فيصل ابألحساء .  	

عضو ومقرر يف اللجنة العلمية املختصة برتقية أعضاء هيئة التدريس بامعة امللك فيصل .  	
	  رئيس جلنة الدراسات العليا بقسم الدراسات اإلسالمية، جامعة امللك فيصل.

العنوان ) اختياري ( : 
اهلاتف احملمول : 0544962612

elgendy1175@yahoo.com : الربيد اإللكرتوين




