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تم تمويل هذه الدراسة من جامعة الطائف بالمملكة العربية 
( ، 10440 – 6153السعودية ) ضمن المشروع البحثي رقم : 

ودورها في غرس القيم اإلسالمية والهوية  2030والموسوم برؤية 
، والباحثون يتقدمون بأسمى آيات الشكر الوطنية لألطفال

 هذا الدعم . والتقدير لجامعة الطائف على



 2030محاية األمن الفكرى لدي األطفال حتقيقا لرؤية 
 

9 

  2021( يناير 1عدد خاص)جامعة بني سويف  -حولية كلية اآلداب   
 

 

 مبتخلص:ال

أ الحضااارات   نوذلاا   ماان أع اا  نعاا  ا علاا  الع اااا خافااة انماان الفلااعا،انماان 

ؤ اادم   الفلاعا،الع اول ماان ا نحاعاف سالم  فمتاا   مخعجاؤهاا،ؤ اا  ال  بمماعا الع ااول وساالمة 

لااا حعفاا  الشاعيعة اإلساالمية العااعام علا  حماياة انماان  الناا  ،الابالا وساعدت وارؤ ا  حياااا 

  خافة.الفلعا نؤ اعها عامة ولأليفال 

ا معينااة للع اا   وقاد أعلاا  اإلسااالق ماان تيماة التفلااع والفلااع، وجعلاا  نصاوص الااوحي حاادوا 

 أو الشعاله بما   فائدا فيه. الع  ،ي ؤعديها خطع ا عل  نأ ف يتعداها؛يجب عليه أ  

يجاادأ أعطاا  الطفاا   - فاال  ا عليااه وساال  -فااي ساايعا النبااي   والمااتفحص ال صاايع

ا مان  اا كبياع ا ماان  وقتااه،نصاي   ااا مااا انيفاا - فاال  ا علياه وسال  -فلااأ  اهتماماه،وجان   ل أب 

ااا، ااا  حنون  ااا،ومعبي  يااة ، لاااا ؤجااب عنايااة المصاالحين بحما وينصااو ويعبااي ويالعااب،يااداعب  حكيم 

 أمنه  الفلعا من ا نحعاف.

عناياة وانمن الفلعا لأليفال له أسس ي اوق عليهاا مان أهمهاا: الوساطية وا عتادال ، وال

 بطلب العل  ، وؤعزيز ا نتمام للوين ، وانخالق الفاضلة.

 ليااد ، والعاازو الفلااعا ، والتولألماان  الفلااعا أساا اب ؤااهاا لف اادأ منهااا: الجهاا  بالاادين 

 والت عية.

 –ذلا   ووسائ  ؤح يق انمن الفلعا لأليفاال ؤتمما  فاي: ق  تيااق انساعا بواج اؤهاا ؤجااأ

ويااة تياااق المهسبااات التعب-تياااق المهسبااات الدينيااة باادورها فااي حمايااة انماان الفلااعا لأليفااال 

ن الفلاعا اإليجاابي فاي حماياة انما تيااق اإلعاالق بادورأ-بدورها في حماية انمن الفلاعا لأليفاال 

 لأليفال [.
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  -مةالتنميااة المبااتدا -انماان الفلاعا  -انيفاال –انماان   الللماات المفتاحيااة:

 الوسطية 

 Abstract: 

Security is one of the greatest blessings, especially intellectual 

security, because civilizations can only be measured by the fruit of the 

minds and the integrity of their outputs. 

Islam has increased the value of thinking and thought, and made 

the texts of revelation certain limits of the mind must not exceed, 

because in the infringement of the danger to the mind, or occupied by 

useless. 

The visionary examiner in the biography of the Prophet, peace be 

upon him, gave the child a share of his time, and a large part of his 

attention, was peace be upon him with the children a compassionate 

father, and a wise educator, caressing and playing, and advised and 

educated, so the attention of reformers must protect their intellectual 

security from deviation. 

The intellectual security of children has the foundations of the 

most important ones: moderation and moderation - care to seek 

knowledge - promote belonging to the country - morality. 

Intellectual security has reasons for its loss, including: ignorance 

of religion - intellectual invasion - tradition and dependency. 

The means of achieving intellectual security for children are: the 

family fulfills its duties, religious institutions play their role in 

protecting the intellectual security of children. 
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Keywords: Security - The intellectual security - children  -  religious 

institutions 

 الم دمة
ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من  ، ونستعينهإن الحمد هلل نحمده 

 وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ، لهومن يضلل فال هادي ، يهده هللا فال مضل 

 كثيرا.وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى هللا عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما 

   أما بعد 

ِ اَل  ﴿ : تعالى تحصى قالفإن نعم هللا على خلقه ال  وا ِنْعَمَة َّللاه ْحُصوهَ َوِإن َتُعدُّ ا ِإنه  ُت
ِحيٌم  َ َلَغُفوٌر ره بواده نعموة عومون أعموم نعوم هللا علوى  ،] 18 : رقومسوور  النحول اةيوة ]. ﴾ َّللاه

ْن َوآَمَنُهم م ِ  الهِذي َأْطَعَمُهم مِ ن ُجوع   ﴿  : تعالى ، قال اإلطعاماألمن لذا جاءت مقترنة بنعمة 

 ] 4سور  قريش اةية رقم ] ، ﴾ َخْوف  
وعلة ذلك أن الحضارات ال تقاس إال بثمر   ؛ األمن الفكري :ومن أعمم أنواع األمن 

تقدمت البالد  ، الفكريفمتى كانت العقول سليمة من االنحراف  ، مخرجاتهاالعقول وسالمة 

حمايوة األمون الفكووري  لوذا حرصوت الشوريعة اإلسووالمية علوى ، النوواسوسوعدت وارتقوت حيوا  

  خاصة.ألتباعها عامة ولألطفال 
العلمووي وكوم كانووت جامعوة الطووائف موفقوه فووي تشوجي  منسوووبيها وتحفيو هم ل سووهام 

لقائمين  ، 2030حول تع ي  الهوية وحماية األمن الفكري تحقيقاً لرؤية  المتبلور فج ى هللا ا
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حماية  ) : البحثبهذا  البحثية المساهمةلذا رأى أعضاء هذه المجموعة  الج اء.عليها خير 
 .(  2030لدى األطفال تحقيقاً لرؤية  الفكرياألمن 

 :أس اب اختيار ال حث 

 هناك عوامل عد  كانت سببًا في اختيار هذا الموضوع منها:

 األمن الفكري يعتني بالحفاظ على العقيد  اإلسالمية. أن-1

 الفكر. آلةالذي هو  األمن الفكري يهتم بالحفاظ على العقل أن- 2

 أن األمن الفكري يحفظ العقيد  الوسطية من أفكار التشدد والغلو.-3
 وسبب في تم ق األمة وتشرذمها.  ، وخيمةالخلل الفكري  عواقب-4

  ال حث:منهج الدراسة في  

علوووى جموووو  يقوووووم " مووونه   التحليلوووي وهووووواعتمووودت الدراسوووة علووووى المووونه  الوصووووفي 
 .جوانبهاكافة والوقوف على  وتحليلها ثم يقوم بتفسيرها معين موضوع المعلومات حول 

  ال حث:مشكلة 

تكمن مشكلة البحث في انتشار االنحرافات السلوكية والعقديوة حتوى أصوبحت تو رق 

  والمصلحين .المربين 
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  :الدراسات الباب ة لل حث 

 هناك العديد من الكتابات عن األمن الفكري منها:

عبد الورحمن  -ية لتحقيق األمن الفكري في مواجهة االرهابنحو استراتيجية وطن -
 .اللويحق

 .غنوم أحمد بن عبد الكريم -المسئولية األمنية للم سسات التعليمية -

 .عبد الرحمن سليمان -: مستويات التفكير واتجاهات التطبيق األمن الفكري-

 .السديس د. عبد الرحمن  -ألمن الفكريالشريعة اإلسالمية وأثرها في تع ي  ا-

درجة إسهام مديري المدارس الثانوية في تع ي  األمن الفكري من وجهة نمر طالب -
 .البقمي سعود–الصف الثالث الثانوي بمنطقة الرياض التعليمية 

لكن مما يالحظ على هذه الدراسات ، أنها لم تتعمق في حماية األمن الفكري لألطفال 
 ما نراعيه في هذا البحث.على وجه الخصوص ، وهذا 

 خطة ال حث :  

 .مباحث ، وخاتمةوخمسة  وتمهيدا  ، مقدمة ،يتضمن البحث 

 البحث،ومنه   الموضوع ،حمد هللا تعالى والثناء عليه وأسباب اختيار :المقدمة وفيها 

 ومشكلته وخطته.
 2030ورؤية األمن الفكري  التمهيد :

 ثالثة مطالب :وفيه  والفكر ،اإلسالم  األول :المبحث 
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  التفكر. األول : أهميةالمطلب 

 من لة التفكر في اإلسالم. الثاني : المطلب 
 ضوابط التفكر في اإلسالم. الثالث :المطلب 

 وفيه مطلبان: اإلسالم ،مكانة األطفال في  الثاني :المبحث 

 لألطفال. صلى هللا عليه وسلم  معاملة النبي  األول :المطلب 
 رعاية اإلسالم لألطفال. الثاني : المطلب 

 أسس األمن الفكري لألطفال.  الثالث :المبحث 

 الفكري ،ومماهر االنحراف لألطفال ، أسباب فقدان األمن الفكري  الراب  :المبحث 

 وفيه مطلبان:
 أسباب فقدان األمن الفكري لألطفال. األول :المطلب 

 ومماهر االنحراف الفكري الثاني :المطلب 

 لألطفال.سبل حماية األمن الفكري  الخامس :بحث الم
 وفيها ملخص للبحث والنتائ  والتوصيات. الخاتمة :

 

   ،،،  هللا العميم أسأل أن يجعله خالًصا لوجهه الكريم
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 التمهيد

   2030ور ية  الفلعا ،انمن 
 ؤععيف انمن: أو   :

 انمن في اللعة: :(أ) 

 أحدهما متقاربان :الهم   والميم والنون أصالن (أمن)  اللغة:جاء في معجم مقاييس 
ا واةخر التصديق. والمعنيان كما قلن ، القلبومعناها سكون  ، الخيانةاألمانة التي هي ضد 

 متدانيان. 

 .( 1) الخيانة واألمانة ضد  ، األمنةواألمان إعطاء  ، األمنة من األمن الخليل :قال 
واألمون  ، الخووفطمأنينوة الونفس واوال  : األمونأصول ]وفي المفردات فوي غريوب القورآن : 

ويجعول األمووان توار  اسووما للحالوة التووي يكوون عليهووا  ، مصووادرواألمانوة واألموان فووي األصول 

 .( 2) وتار  اسما لما ي من عليه اإلنسان ، األمناإلنسان في 

ي من منت غير أو  آمن ،، وقد أمنت فأنا  األمان واألمانة : أمن : العربوفي لسان 
 .( 3)﴾ وآمنهم من خوف  ﴿  الع ي  :التن يل  ، وفي الخوفضد  : واألمناألمن واألمان. 

                                                             

الناشوور: دار  –تحقيوق: عبوود السوالم محموود هوارون -– مقواييس اللغووة معجووم-الق وينوي أحمود بوون فوارس بوون اكريواء  - 1
 133ص - 1م. جو  1979-ه و  1399عام النشر: -الفكر 

دار النشوور: دار القلوم و -– ألفوواظ القورآن مفوردات-الحسوين بون محموود بون المفضوول المعوروف بالراغووب األصوفهاني  - 2
 .48ص  1ج-دمشق 

الطبعوة: الثالثوة -بيوروت  –الناشر: دار صادر  –– العرب لسان-ابن منمور محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل  - 3
 .31ص -13جو -هو  1414-
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  هما:يتبين من هذه األقوال أن األمن في اللغة يدور حول معنيين 

 .وعدم الخوف الطمأنينة أوالً :
 .والتصديق الخوف اوال ثانيًا :

 انمن في ا فطالح: :[بق  
واالختالف  وهذا التعدد راج  للتباين في النمر التعريفات االصطالحية لألمن  تعددت

تصب  إنها نستطي  القول : لكن م  هذا االختالف األمن ،التصور بين العلماء وخبراء  في

رخيوة يهنووأ حيوا  كريمووة  تحقيووقوهوو  الجميوو  ؛عليوه  اتفووقمشوترك  هاهوودفو  واحود ،فوي معنووي 
 . اإلنسان فيها باألمن والسالم 

 أهم تعريفات األمن في االصطالح. وهذه 

 .( 1)عدم توق  مكروه في ال مان اةتي   األول:التعريف 
وداخلية قد ت دي بها إلى  ، خارجيةهو تأمين سالمة الدولة ضد أخطار  : الثانيالتعريف  

   )2( الوقوع تحت سيطر  أجنبية نتيجة ضغوط خارجية أو انهيار داخلي

"تأمين الدولة من الداخل ودف  التهديد الخارجي عنها بما يكفل لشعبها حيا   : الثالثالتعريف 

 .( 3)مستقر  توفر له استغالل أقصى طاقاته للنهوض والتقدم واالادهار 
                                                             

الطبعوة: األولوى -لبنوان–دار الكتوب العلميوة بيوروت - التعريفوات-الجرجاني علي بن محمود بون علوي الو ين الشوريف  - 1
 .37صو 1جو -م1983-هو 1403

الناشووور: الم سسوووة العربيووووة -حقيوووق مجموعوووة موووون المووو لفيند. ت-موسوووووعة السياسوووة-الكيوووالي عبووود الوهووواب وآخووورون  - 2
  331ص- 1الطبعة الثانية جو –للدراسات والنشر 

سووونة الطبووو :  –الووودار القوميووة، القووواهر  الناشووور:  –األموون القوووومي العربوووي واسوووتراتيجية تحقيقووه سووعيد عووودلي حسووون  - 3
 11م.  ص 1977
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"تأمين كيان الدولة والمجتمو  ضود األخطوار التوي تتهوددهما داخليوا  : الراب التعريف 

وتأمين مصالحهما وتهيئة المروف المناسبة اقتصاديا واجتماعيا لتحقيق األهداف  ، وخارجيا

 .( 1)والغايات التي تعبر عن الرضاء العام في المجتم  "  
 وغفلت عن فقط  من الوطنياأل على رك تالسابقة نالحظ أنها  التعريفاتومن خالل 

واةخور   فوي الودنيا اإلنسوانأمن بو يعنوىالشامل لألمون فوي اإلسوالم والوذي المتكامل و المفهوم 

ويتعدى ذلك إلى بل  وال يقتصر أثره على ذلك وخارجيا ،داخليا  المجتم أمن ب ،وكذلك يهتم
 .كله حتى كأن العالم بلد  واحد أمن الكون 

 :ؤععيف الفلع في اللُّعة وا فطالح ثانيا  :

 :الفلع في اللُّعة:  (أ  )
لتفكر  : الجوهريوقال  ؛ الشيءإعمال الخاطر في  : الفكر : العربجاء في لسان  ا

 .( 2التأمل)
الفاء والكاف والراء تردد القلب في الشيء. يقال ]فكر ]  : اللغةوفي معجم مقاييس 

 ( 3) الفكر كثير  : فكيرتفكر إذا ردد قلبه معتبرا. ورجل 

فوي الشويء ]فكر]فوي الشويء و ]أفكر]، و ] التأمول]التفكور  : الصوحاحوفوي مختوار 

 .( 1) التأمل يعني كثير ]فكير]بالتشديد ورجل  

                                                             

 .12ص  35مجلة ش ون عربية، عدد -القومي العربي: دراسة في األصول  األمن-على الدين-هالل - 1
 بتصرف يسير. 65صو  5جو -مرج  سابق – لسان العرب - 2
 446صو 4. جو-مرج  سابق – معجم مقاييس اللغة - 3
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أن  وهوو :مموا سوبق يتبوين أن مفهووم الفكور فوي اللغوة يودور حوول معنوى واحود تقريبوا 

 .وصول إلى هدف لل في شيء بالتأمل والتدبر هخاطر يعمل اإلنسان 

 :الِفلع في ا فطالح: (ب)

وجوَوالن تلوك القوووه   ، معلوووم"قوَو  مطوورد  للعلوم إلوى  : بأنوهعرفوه الراغوب األصووفهاني 

وال يمكوون أن ُيقوووال إاله فيمووا يمكووون أن  ، الحيوووانوذلووك ل نسوووان دون  ، العقووولبحسووب نموور 
 .     ( 2)"  يحصل له صور  في القْلب

فه طه جابر العلواني  د الُقوى العاقلة المفك ر  في  : بأنهوعره  ، اإلنسان"اسم لعمليهة ترد 

بوووالنهمر والتوودبُّر لطلووب المعووواني المْجهولووة موون األموووور  ، ذهنًوواسووواء أنووان قلبًوووا أو روًحووا أو 
 .(3)األشياء  أو النسب بين ،األحكامأو الوصول إلى  ، المعلومة

الفعل الذي تقوم به النفس عند حركتهوا فوي بأنه " : الفلسفيوعرفه صاحب المعجم 
على فعل النفس دل  على حركتها  أطلقفإذا  ، نفسها، او يطلق على المعقوالت  المعقوالت

على المعقوالت دل على الموضوع الذي تفكر فيه  أطلقوإذا  والتأمل،وهي النمر  ، الذاتية
 .(4)" النفس

                                                                                                                                                                   

 242صو  1جو -مختار الصحاحالرااي اين الدين محمد  - 1
 .83ص -مرج  سابق  – مفردات ألفاظ القرآن - 2
–د ت – لمعهد العالمي للفكر اإلسالمي ، الواليات المتحد  الناشر:-األامة الفكرية المعاصر -العلواني طه جابر  - 3

 27ص  -د ط
جوو -م.1979سونة الطبو : -الطبعوة: األولوى -الناشر: دار الكتاب اللبنواني، بيوروت - المعجم الفلسفي-صليبا جميل  - 4
 156صو -2



 2030محاية األمن الفكرى لدي األطفال حتقيقا لرؤية 
 

19 

  2021( يناير 1عدد خاص)جامعة بني سويف  -حولية كلية اآلداب   
 

 

خاصية تمي  اإلنسان  : الِفكر في االصطالح نقول : بأنيمكن أن  هذا ،وبناًء على 

 .فمعار العلوم و ويترتب على ذلك رقي في ال العقلي تأماًل وتفكًرا ،النمر ب عن الحيوان وتكون 

 :مفهوق انمن الفلعا  ثالما  :
أقوال  لذا اختلفتحديثًا  ذاعت وانتشرتمصطلح األمن الفكري من المصطلحات التي 

 مفهومه.ضبط لاألمن  المختصين في خبراءالين و العلماء المعاصر 
 فمن هذه التعريفات:

سووالمة فكوور اإلنسووان وعقلووه وفهمووه موون االنحووراف والخووروج عوون  األول :"التعريوف 

 .(1)للكون " الوسطية واالعتدال في فهمه لألمور الدينية والسياسية وتصوره 
ويالحوظ علوى هووذا التعريوف : أنووه حصور سوالمة فكوور اإلنسوان موون االنحوراف فووي  

 ها. األمور الدينية والسياسية وغفل عن األمور االجتماعية م  أهميتها التي ال تقل عن سابقتي

األمووون الِفكووري هوووو أْن ياوويش الن ووواس فووي ُبلووودانهم وأوطووانهم وبوووين " :الثووانيالتعريووف 
نات مجتمعاتهم آمنين ُمطمئنين   .(2)الِفكري ة "ومنمومتهم  ،النوعي ةوثقافتهم  ،أصالتهمعلى مكوِ 

سوووالمة فكووور اإلنسووووان مووون االنحوووراف أو الخوووروج عووون الوسووووطية الثالوووث:" التعريوووف 

 ، حفظ النمام العام إلىي دي  ممافهمه لألمور الدينية والسياسية واالجتماعية  واالعتدال في

                                                             

 ه.1418-187العدد  – من والحيا مجلة األ-الوادعي سعيد  - 1
الناشر : رابطة العالم اإلسالمي  –األمن الفكري وعناية المملكة العربية السعودية به -عبد هللا عبد المحسن  التركي - 2
 57م. ص  2002الطبعة : األولى عام –مكة المكرمة  -
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في الحيا  السياسية واالجتماعية واالقتصادية وغيرها من  وتحقيق األمن والطمأنينة واالستقرار

 وهذا التعريف قريب من التعريف األول ، ولكنه أشمل منه. (. 1" ) مقومات األمن الوطني
 تع يو  هوواألمون الفكوري مما سبق نستطي  وض  تعريوف لألمون الفكوري كموا نوراه : 

 حمايةو والوسطية ،  منه  االعتدالعن الحماية التامة لفكر اإلنسان من االنحراف أو الخروج 
 والهوية. العقيد  والثقافة واألخالق والسلوك

 :2030التععيف بع ية  :ثالما  

خطة تتضمن مجموعة من األهداف تسعى قيادات المملكة العربية السعودية  : هي
ُأطلقوت فوي الخوامس والعشورين مون أبريول لعوام  التنمويوة.إلى تحقيقها في مختلف المجاالت 

ألفين وستة عشر من ِقبل مجلس تنمية ش ون االقتصاد الذي يرأسه األمير محمد بن سلمان 

والخاص غير الهادف  ، العامولي عهد المملكة. على أن يشترك في تنفيذها كل من القطاع 
 .( 2)للربح

 

 

 
 

                                                             

و اسوتراتيجية وطنيوة لتحقيوق األمون الفكوري فوي نحوالمالكي عبد الحفيظ نقاًل عن بحث للدكتور عبود الورحمن اللويحوق  - 1
  19ص -م. 2006سنة النشر : -جامعة نايف العربية للعلوم األمنية-مواجهة االرهاب

 / https://www.mosoah.com.– الموسوعة العربية الشاملة-سالم أمل  - 2



 2030محاية األمن الفكرى لدي األطفال حتقيقا لرؤية 
 

21 

  2021( يناير 1عدد خاص)جامعة بني سويف  -حولية كلية اآلداب   
 

 

 2030ر ية  ف: أهدارابعا  

والتي من شأنها أن  تنفيذها ،من األهداف التي تسعى إلى  مجموعةالرؤية تضمنت 

بول  فحسوب ،تقتصر تلك األهداف على مجال واحود  االقتصاد ، ولمتعمل على دف  عجلة 
 مأ أم التعودين ، أم السوياحة ، الصوناعة ،نانوت أ سوواء األصوعد  ،اهتمت بالتنمية في كافوة 

 . حتى العالقات ما بين المواطن والدولة

 أساسية:وتقوم تلك األهداف على ثالثة محاور 
 ، راسخةقيم  : محدداتويتضمن هذا المحور ثالثة  حيوي.مجتم   : األولالمحور 

تسووخير طاقاتنووا وإمكاناتنووا » : أولهووا ، توجهوواتويشوومل المحووور  ، متووينوبيئوة عووامر  وبنيووان 

ين واالهتمام بالحيا  الصحية واألسر وتمك ، والترفيه، ثم دعم الثقافة « الرحمنلخدمة ضيوف 

  .المجتمعات
 ، الوطنية، االعت اا بالهوية « الحيويالمجتم  »ومن بين التوجهات الخاصة بمحور 

  وتحقيق االستدامة البيئية ورعاية الصحة. ، المدنوتطوير 

الفرص  : هيويتضمن هذا المحور أربعة محددات  ، م دهراقتصاد  : الثانيالمحور 
ويشمل هذا المحور توجهات  ، المواق المثمر  واالستثمار الفاعل والتنافسية الجاذبة واستغالل 

وتعميم القدرات االستثمارية  ، المنتجةدعم المنشآت الصغير  والمتوسطة واألسر  : بينهامن 

وإعاد  تأهيل  ، خاصةوتأسيس مناطق  ، األعمالوتحسين بيئة  ، الواعد وإطالق القطاعات 

 .( 1)وإنشاء منصات لوجستية متمي     ، الطاقةورف  تنافسية قطاع  ، االقتصاديةالمدن 

                                                             

 م. 9/2018/ 23تاريخ المقال - صحيفة االتحاد اإلماراتيةحسيب طه  - 1
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عبور رسووم  العوام،المحوور يركو  علوى القطواع  ، وهوذا طمووح : وطون الثالوثالمحوور 

مالمح الحكومة الفاعلة مون خوالل تع يو  الكفواء  والشوفافية والمسواءلة وتشوجي  ثقافوة األداء 
وتهيئوة البيئوة الالاموة للموواطنين وقطواع األعموال والقطواع  ، البشريةمواردنا وطاقاتنا لتمكين 

 .(1)مواجهة التحدي ات واقتناص الفرص غير الربحي لتحمل مس ولياتهم وأخذ امام المبادر  في

والقيم  ، الوطنيةتركي ها على االعت اا بالهوية  2030يتبين من عرض محاور رؤية 
لتنمية إال ودع تتركالراسخة وهذا يدل على شمولية هذه الرؤية التي لم  ت جانبًا من جوانب ا

 إليه واهتمت به.

 الم حث انول

 اإلسالق والفلع
 وفي المبحث ثالثة مطالب :
 .أهمية التفكر األول :المطلب  

 .الفكر في اإلسالم الثاني : من لةالمطلب 

 ضوابط التفكر في اإلسالم :  الثالثالمطلب 
 

 

 
                                                             

«  2030رؤيوة »ركوائ  لوو  3مقال بعنوان : مجتم  حيوي واقتصاد م دهر ووطن طموح -الرياض  – جريد  الحيا   - 1
 م. 9/12/2018تاريخ المقال  /
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 أهمية التفلع: انول :المطلب 
اإلنسان يشترك م  جمي  الكائنات الحية فوي اإلدراك الحسوي ، بيود أن اإلنسوان إن 

اء بما منحه هللا تعالى من عقل وقدر  على التفكير يتمكن بها من البحث في األشي يتمي  عنها

 وبهذه المنحة الربانية يستطي  استخالص القواعد الكلية من الج ئيات والمتغيرات من حوله.

 المتناثر  ، ويستنبط النتائ  من المقدمات . 
وال يخفوى أن الفكور هوو مفتواح األنووار ومبودأ االستبصوار وهوو " يقول اإلمام الغ الوي

ن جهلوووا لكو ، شوبكة العلووم ومصوويد  المعوارف والفهوووم وأنثور النوواس قود عرفوووا فضوله ورتبتووه

وفي ولم يعلم كيف يتفكر ، حقيقته وثمرته ومصدره ومورده ومجراه ومسرحه وطريقه وكيفيته 
يطلب به أهو مراد لعينه أم لثمر  تستفاد منه فإن كان لثمر   الذييتفكر ولماذا يتفكر وما  ماذا

 .( 1) مهم من العلوم أو من األحوال أو منهما جميعا وكشف جمي  ذلك  أهيفما تلك الثمر  

يتضح من كالم الغ الي رحمه هللا تعالى أن الفكر هو باب كل خير ، وطريق العال  

 والمجد ، وم  شرفه ومن لته إال أن الكثير جهلوا حقيقته ولم ينتفعوا به.
 ويمكن الوقوف على أهمية التفكر من خالل هذه النقاط:

  وهذا ما تقوم به المدارس والمعاهد والجامعات من تقديم مناه : الذاتيةالمنفعة  – 1

ودورات وبورام  لتنموي عمليوة التفكيور عنود اإلنسووان فيصوبح جوديرًا وقوادرًا علوى المنافسوة فووي 
 .مجاالت الحيا  ليفيد نفسه بالدرجة األولى ومجتمعه بالدرجة الثانية

                                                             

 433صو  4جو-بيروت  –الناشر : دار المعرفة —إحياء علوم الدينحامد محمد بن محمد  أبو-الغ الي  - 1
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التفكير عند أفوراد المجتمو  وهذا يحدث من تطوير عملية  : االجتماعية المنفعة- 2

رون الذي يحصل على الفوائد المباشر  وغير المباشر  من عقول وأفكار أبنائه. فالعلماء والمفك
مام اإل : والفالسفة جميعهم ينسبون إلى دولهم أو مناطقهم أو ُقراهم وأحيائها الصغير . فنقول

وي خترع اةلة الكاتبة هو النمسا، وم اإلشبيليوأبو الخير  الدمشقي ،وأبو الحكم  البخاري ،

  ريت.ومخترع مانينة عد النقود هو األميركي  ميترهور،
المفكر الجيد واإليجابي يكون قادراً على التكيف م  األوضاع  النفسية : الصحة-3

بخالف ما يحدث من ضيق وكدر وهروب وانتحار  ، بأنواعهاواألحداث والمواقف والمتغيرات 

 .الصواب والطريق السليملمن يحيد تفكيره عن 

وهوذا يبوين اسوتقاللية الفورد بتفكيوره  : والنقدانتساب القدر  على التحليل والتقييم  - 4
إليوه مقارنوة بموا يقولوه اةخورون دون التغيوور  وصوولَ وموا تَ ،  وقوتوه الذهنيوة ومعرفتوه لموا يفكور

 (.1)  مبررالسري  باألفكار ومجارا  أفكار الغير بالوعي وال 

يتبوين مون ذلوك أن الفكور مون األهميوة بمكوان ، فهوو يحقوق مكاسوب ذاتيوة واجتماعيووة 
 .عهمجتميفيد يفيد نفسه و فقادراً على المنافسة في مجاالت الحيا  اإلنسان  يصبح ونفسية  فبه 

وكلما اهتمت الدول بتنمية الفكر لدى أبنائها عاد ذلك بالنف  عليها وجنت أضعاف ما 

 وقلت فيها معدالت الجريمة وعم فيها األمن واالستقرار. بذلت من مال وجهد ،

 
 

                                                             

  26/12/2009العدد : –- جريد  االعتصام-الع ع ي عبد اللطيف  -  1
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 الفلع في اإلسالق الماني : منزلةالمطلب 
ن فكثير م،  التفكيرقيمة اإلسالم بين األديان نمر  اإلسالم إلى  التي تبرامن األمور 

وم بينما دين اإلسالم ال يق معينة،وتحرم النمر على األقل في جوانب  األديان تحرم التفكير،
 . التفكيرإال على أساس 

 :منهاوجاء الخطاب القرآني الداعي إلى التفكير على وجوه عديد  

َك ُمَباإِ َأْنَ ْلَناُه  ِكَتاٌب  ﴿  : سبحانهفقال  ، الكريمإلى التفكر في القرآن  الدعو -1 َرٌك َلْي
بهُروا آَياِتِه    . ] 29: رقماةية  صسور  ] ﴾ لباب األ َوِلَيَتَذنهَر ُأوُلو ِلَيده

 ا َخلَوووَق َّللاهُ َيَتَفكهوووُروا ِفوووي َأْنُفِسوووِهْم َمووو َأَولَووومْ  ﴿  : مخلوقاتوووهإلوووى التفكووور فوووي  الووودعو -2

َماَواِت َواأْلَْرَض َوَما َبْيَنُهَما ِإاله ِباْلَحقِ  َوَأَجل  ُمَسمًّى َوإِ  وَن َلَكاِفرُ ِهْم اِس ِبِلَقاِء َرب ِ يًرا ِمَن النه نه َكثِ السه
 .] 7:  اةية رقم الرومسور  ]،﴾ 

نثر  النصوص التي تحض على التفكير وتذم الذيون يعطلون عقولهم عما خلقت -3

َوابِ  ِعنْوو ﴿  : تعالووىحيوث قوال  ، صوحيحمون تفكيور سوليم وعقول  أجلوه،مون  ِ ِإنه َشوره الوده َد َّللاه
مُّ اْلُبْكُم الهِذيَن ال   .]22اةية رقم  األنفالسور  ] ،﴾  َيْعِقُلونَ الصُّ

اَوإِ  ﴿: تعاليألنهم ألغوا عقولهم قال  ضالل وذلك علىهللا المقلدين ةبائهم  ذم- 4   َذ

قِ  ال آَباُؤُهمْ  َكانَ  َأَوَلوْ  َباَءَناآ َلْيهِ عَ  َأْلَفْيَنا َما َنتهِب ُ  َبلْ  َقاُلوا َّللاهُ  َأنَ لَ  َما اتهِبُعوا َلُهمْ  ِقيلَ   َشْيئاً  ُلونَ َيْع
 ] 170 : رقم  اةية البقر سور  ﴾  ]يهتدون  َوال

:  فحكى عنهم قولهم ، بعقولهمهللا ع  وجل على أهل النار أنهم لم ينتفعوا  عاب-5

ِعيرِ   ﴿   .]10 : رقماةية  الملك سور ]  ﴾ َوَقاُلوا َلْو ُكنها َنْسَمُ  َأْو َنْعِقُل َما ُكنها ِفي َأْصَحاِب السه
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ا َأْو آَذاٌن ِقلُوووَن ِبَهووَيِسوويُروا ِفووي اأْلَْرِض َفَتُكوووَن َلُهووْم ُقلُوووٌب َيعْ  َأَفلَوومْ  ﴿  : تعووالىوقولوه 

وُدورلهِتوي ِفوَيْسَمُعوَن ِبَها َفِإنهَها اَل َتْعَمى اأْلَْبَصاُر َوَلِكْن َتْعَمى اْلُقلُووُب ا   الحو ور  سو﴾ ] ي الصُّ
 .]46 : رقماةية 

ووَماَواِت  ِإنه  ﴿  : تعوالىقوال  ، الابوواداتالتفكور عبواد  مون أجول  عود-6 ِفوي َخلْوِق السه

َ ِقَياًموا َوُقُعوو  ًدا َوَعلَوى َواأْلَْرِض َواْخِتاَلِف اللهْيِل َوالنهَهاِر َةَيات  أِلُوِلي اأْلَْلَباِب الهِذيَن َيْذُنُروَن َّللاه

اَب ُجُنوِبِهْم َوَيَتفَ  ِقَنا َعَذ َك َف َحاَن َماَواِت َواأْلَْرِض َربهَنا َما َخَلْقَت َهَذا َباِطاًل ُسْب كهُروَن ِفي َخْلِق السه

 قال الشيخ السعدي رحمه هللا: " حث .]190،191:   رقماةيتان  ، عمرانسور  آل ]﴾  النهار
ها وأبهم قولوه : " آيوات " إشوار  قالاباد على التفكر فيها والتبصر بآياتها وتدبر خل هللا تعالى

لكثرتها وعمومها وذلك ألن فيها من اةيات العجيبة ما يبهر الناظرين ويقن  المتفكرين ويجذب 

  .)1( "  أفئد  الصادقين وينبه العقول النير  على جمي  المطالب اإللهية
 يتبين من ذلك أن التفكر من أجل الابادات .

 في اإلسالق ضوابط التفلع المالث: المطلب 

الخوض فوي كول  يمكنهال  العقل إال أن من لته وأبان رغم أن اإلسالم احتفى بالعقل

للعقول  امعينًو حوًداولذلك جعلت نصوص الووحي  األشياء ،إدراك حقائق  يستطي وال  مجال،

ه ال يمكنه إدرانها ، فالخوض فيها عبث ، وفي ولوجها خطر ، ألن يتعداه ،يجب عليه أال 

 لل يغ واالنحراف.ومدعا  
                                                             

تحقيووق: عبووود –- تيسوووير الكووريم الوورحمن فووي تفسوووير كووالم المنووانعبوود الوورحمن بووون ناصوور بوون عبوود هللا  السووعدي - 1
   161و صو1ج-م 2000-هو  1420الطبعة: األولى  –الناشر: م سسة الرسالة -الرحمن بن معال اللويحق
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 تتعداه "إنه هللَا جعل للعقول في إدرانها حًدا تنتهي إليه ال  _:قال الشاطبي _رحمه هللا 

ولو كانت كوذلك السوتوت مو  البواري  ، مطلوبولم يجعل لها سبياًل إلى اإلدراك في كل   ،

 .( 1)إذ لو كان كيف كان يكون   ، يكون تعالى في إدراك جمي  ما كان وما يكون وما ال 
 وتتمثل ضوابط التفكر في اةتي:

يعوود  عواد  فيمواهنواك أنواس يفكورون ف مشعوعة ؛أأ ؤلوأ انفلار  انول :الضابط 
بضووووابط الشووورع مووون  امنضوووبطً  التفكووور يكووون أن  لوووذا ينبغوووي بالضووورر ،غيووورهم وعلوووى  يهمعلوو

 اإلخالص والمتابعة وفق الكتاب والسنة. 

ه إلى وج اإلسالمف الع   ،التفلع فيما   يدركه أ  ؤلوأ مجا ت  : المانيالضابط 
  اةتي:التفكر في كل ما ال طاقة للعقل بإدرانه ومن ذلك  عدم اإلغراق في

لتفكر ل ليس في وسعه إدراك ذاته ع  وجل، ألن العقالتفكر في ذاته تعالى– 1 ، وا

، بول إلوى الحيور  مهلكة ال توصل إلى الحق في ما ال طاقة للعقل بإدرانه اٌج به في دروب

َلْيَس  ﴿:  تعالى فلن يصل لشيء قال تعالىفي ذات هللا ، كما أن العقل مهما فكرواالضطراب
ِميُ  اْلَبِصيُر   .] 11: سور  الشورى اةية رقم] ﴾ َنِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السه

وذلوك يكوون فوي األموور  "فالتفكير والتقدير يكوون فوي األمثوال المضوروبة والمقواييس 

ر الذي  نمير،المتشابهة وهي المخلوقات. وأمها الخالق _جله جالله_ فليس له َشبيه وال  فالتفكُّ

وبالوذ نر وبموا  ، العبودفيوذكره  ، بوالِفطر ممتنٌ  في حق ه وإن ما هوو معلووٌم  ، القياسمبناه على 

                                                             

الناشور: دار ابون عفوان،  –تحقيوق : سوليم بون عيود الهاللوي  – االعتصوام -الشاطبي إبراهيم بن موسوى بون محمود - 1
 813و صو2م ج 1992-هو  1412الطبعة: األولى،  –السعودية 
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 ُتنوووال بمجووورد التفكيووور ال ، عميموووةَيحُصووول للعبووود مووون العلووم بِوووه أمووووٌر  نفسوووه،َأخبوور بوووه عووون 
 .( 1)والتقدير

 مجاله،وتمنعه عن الخوض في غير  ، حدودهللعقل  تض وقد وردت األحاديث التي 
وال  ، هللاتفكووروا فووي آالء  » : : قووال رسوول هللا  صوولى هللا عليووه وسوولم فعون ابوون عموور قووال

 .( 2) تتفكروا في هللا

سوومعت أنوس بون مالووك يقوول : قوال رسووول هللا قوال : عون عبود هللا بون عبوود الورحمن و 

لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولووا هوذا هللا خوالق كول شويء فمون " صلى هللا عليه و سلم 
 .(3)" خلق هللا

صلى هللا عليه  خرج علينا رسول هللا  : قالفعن أبي هرير    القدر:التنااع في – 2

 ، الرمانحتى كأنما فقئ في وجنتيه  ، وجههونحن نتنااع في القدر فغضب حتى احمر  وسلم 

                                                             

تحقيووق: عبود الورحمن بوون محمود بوون –- مجموووع الفتواوىتقووي الودين أبوو الابوواس أحمود بوون عبود الحلويم  ابون تيميوة - 1
عووام -ف، المدينووة النبويووة، المملكووة العربيووة السووعودية الناشوور: مجموو  الملووك فهوود لطباعووة المصووحف الشوري –قاسوم 

 40صو  4م جو 1995هو/  1416النشر: 
تحقيوق: طوارق بون عووض هللا بون محمود،  –- المعجوم األوسوطسليمان بن أحمد بون أيووب أبوو القاسوم -الطبراني  - 2

ح رقوووم  –صووحيح الجووام  ، 250صووو  6جووو-القوواهر   –الناشوور: دار الحووورمين  –عبوود المحسوون بوون إبووراهيم الحسوويني 
(2975.) 
دار الشوعب   الناشور:( 7296حوديث رقوم ) -119صوو  – 9جوو  –صحيح البخاري باب ما يكره مون كثور  السو ال  - 3

 .م 1987األولى،  الطبعة: - القاهر 
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إنموا هلوك مون كوان قوبلكم حوين تنوااعوا فوي هوذا  ؟ إلويكمأبهوذا أمورتم أم بهوذا أرسولت "  : فقوال
 .( 1) " فيه تنااعواع مت عليكم أال  ، األمر

ويقصد به اتباع المتشابه لتحقيق ما في النفس  القرآن الكريم ، هالتفكر في متشاب– 3

أهل ال يغ  فالتفكر بهذه الطريقة ممنوع ، وهو ديدن ، وترك المحكم الذي يبينه ويبطل الباطل ،

ُهوَو الهوِذي َأنْوَ َل َعَليْوَك اْلِكتَواَب ِمنْوُه آيَواٌت ُمْحَكَمواٌت ُهونه ُأمُّ اْلِكتَواِب  ، قال تعوالى :﴿ والضالل
َء َتْأِويلِوِه َتَشاِبَهاٌت َفَأمها الهِذيَن ِفي ُقُلوِبِهْم َاْيٌغ َفَيتهِبُعوَن َما َتَشاَبَه ِمْنُه اْبِتَغاَء اْلِفْتَنِة َواْبِتَغواَوُأَخُر مُ 

اِسُخوَن ِفي اْلِعْلمِ َيُقوُلوَن آَمنها ِبِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد رَ  وا َوَما َيْعَلُم َتْأِويَلُه ِإاله َّللاهُ َوالره بِ َنا َوَما َيذهنهُر ِإاله ُأْوُل

،ألنه بعض المتشابه  وإنما نهى اإلسالم عن ذلك، ] 7 :رقم  عمران اةيةسور  آل ]﴾ اأَلْلَباِب 
خضوع العقول لباريها استسالًما   هو: "موضال سبيل إلى الوقوف على حقيقته ، والمتشابه 

عنده : جواا التفكر في المتشابه برده للمحكم  ومما يستدعي الوقوف . ) 2("واعتراًفا بقصورها

ا عن المحكم بعيدً   -اتباع المتشابه لتحقيق ما في النفس  -. وإنما الممنوع في هذا الشأن 

 الذي يبينه. 
 

 

                                                             

الناشور: دار الغورب -تحقيوق: بشوار عوواد معوروف  –- الجوام  الكبيور سونن الترموذيالترمذي محمد بن عيسوى  - 1
 (2133، وصحيح الجام  ) 11صو 4م جو 1998سنة النشر: -بيروت  –اإلسالمي 

قووام بإخراجووه وصووححه وأشوورف علووى -فووتح البوواري شوورح صووحيح البخوواريابون حجوور العسووقالني أحموود بوون علووي  - 2
 211صو - 8ج و- 1379 –بيروت  –الناشر: دار المعرفة  –طبعه: محب الدين الخطيب 



 د.عبد العزيز احلارثي، د.حممد السبيعي، د.مسفر اهلرش ،د.حممد الشوكي، د.أشرف رشوان، د. أمحد مرسي
 
 

30 

 2021( يناير 1عدد خاص )جامعة بني سويف  -حولية كلية اآلداب  

 

و  ﴿ : تعالىفي ماهية الروح قال  التفكر– 4 وِح ُقِل الرُّ ِر ُح ِمْن َأمْ ويْسَأُلوَنَك َعِن الرُّ

هللا سبحانه  أرشد فقد ] 85: رقم اةية اإلسراء سور  ]﴾ َربِ ي َوَما ُأوِتيُتم مِ َن اْلِعْلِم ِإاله َقِلياًل 
وح إلى وتعالى في هذه اةية  لعقل ل استطاعةوال  بعلمها ،استأثر هللا  من األمور التيأنه الر 

 .العقل طاقةألن ذلك فوق  ، حقيقتها علىالتعرف  في

 :انمور ؤوافهالتفلع في  عدق اإلغعاق في المالث :الضابط 

جل أوقاتهم ،  استغراق –إال من رحم ربي - مما يرثى له من حال الكثير من الناس
فوي تشوخيص األموور البوصولة وهوذا نوات  عون افتقوادهم  األموور ،فوي توافوه  وضياع أعمارهم

  . األولوياتوتحديد 

 تجنب الخوض في إلى المنه  القويم الداعيوالمتتب  ةيات القرآن الكريم يراها ترسخ 

 ت كود عليوهالتركيو  علوى األصوول ، وهوذا موا ، وحثت علوى  الفروعب توافه األمور واالنشغال

لووا عون العبور  موون ، وغف عووددهمفقوود انشوغل الكثيور مون النواس ببوضووح قصوة أهول الكهوف ، 
اِبُعُهوْم َكلْوُبُهْم َوَيُقولُوووَن َخمْ  ﴿قوال تعووالى :  قصوتهم ْم َرْجمووًا ُسووُهْم َكلْوُبهُ َسوٌة َسادِ َسوَيُقوُلوَن َثاَلثَووٌة ره

تي التوجيوه ويوأ .] 22  م سوور  الكهوف اةيوة رقو]  ﴾ ِباْلَغْيِب َوَيُقوُلوَن َسوْبَعٌة َوثَواِمُنُهْم َكلْوُبُهْم 

تِ  ﴿  تجن ب هذا النوع من الجدال لعدم جدواه  اإللهي بضرور  بِ ي أَْعَلُم ِبِعده  ْعَلُمُهْم ِإاله ِهم مها يَ ُقل ره
: اةية رقم هف سور  الك]  ﴾ اً ْم َأَحدَقِليٌل َفاَل ُتَماِر ِفيِهْم ِإاله ِمَراء َظاِهراً َواَل َتْسَتْفِت ِفيِهم مِ ْنهُ 

22 [. 
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 الم حث الماني

 انيفال في اإلسالقمنزلة 
 وفي المبحث مطلبان:

 لألطفال. صلى هللا عليه وسلم  معاملة النبي  األول :المطلب 

 رعاية اإلسالم لألطفال. الثاني : المطلب 

 النبي لأليفال: انول : معاملةالمطلب 
 ، وقتهنصيًبا من  األطفاليجده أعطى  صلى هللا عليه وسلم  الناظر في سير  النبي  

ميًنا حكيًما أومربًيا  حانًيا ،ألطفال أًبا ل صلى هللا عليه وسلم  فكان  ، اهتمامهوجانًبا كبيًرا من 
 .همويربي ويرشدهم ويالعبهم ، هميداعب ،

وفي حيا   ،فيها  والقيمالمبادئ  غرسمرحلة الطفولة هي أهم فتر  يمكن للمربي إن 

موووون  جهووودإلووووى  تحتووواج -تعليميووووة و  تربويوووة - مواقووووف كثيووور  صووولى هللا عليووووه وسووولم  النبوووي 
 د واإلفا بها ، يوالتأس ثمارها ، وجني فوائدها ، للوقوف على واإلصالح ،التربية ب المختصين

  األطفال .م   في التعامل من خاللها

الطفولاة فاي حيااا النباي  فال  ا علياه وسال   مان  علا  أهمياةويمكن الوقوف 

 خالل هاأ الن اط:
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 باألطفال: صلى هللا عليه وسلم  رحمته  – 1

صولى هللا عليوه  أبصر النبي  األقرع بن حابس أن ، عنهرضي هللا  أبى هرير  عنف
لوت واحوًدا مونهم فقال: ، الحسن ُيَقبِ ل وسلم   ، فقوال رسوول هللا  إن لوي عشور  مون الولود موا قبه

 ( 1") إنه من ال َيرحم ال ُيْرحم" :صلى هللا عليه وسلم 

 ألطفال: ج ء من وقتهتخصيص  – 2
في  صلى هللا عليه وسلم  خرج النبي  : قال ، عنهفعن أبي هرير  الدوسي رضي هللا 

 ، فاطمةفجلس بفناء بيت  ، قينقاعحتى أتى سوق بني  ، أنلمهال يكلمني وال  ، النهارطائفة 

فجواء يشوتد  ، تغسولهأو  ، سوخابافمننت أنها تلبسوه  ، شيئافحبسته  «لك أثم لك  أثم »فقال 

ولك  المراد به هنا الصغير ، (.  2« )اللهم أحببه وأحب من يحبه » وقال:وقبله  عانقه،حتى 
وخباء فاطمة بكسر الخاء المعجمة وبالمد أي بيتها ، والسخاب بكسر السين المهملة وبالخاء 

لطيب يعمل المعجمة جمعه سخب وهو قالد  من القرنفل والمسك والعود ونحوها من أخالط ا

على هيئة السبحة ويجعل قالد  للصبيان والجواري ، وقيل هو خيط فيه خرا سومي سوخابا 
لصوت خراه عند حركته من السخب بفتح السين والخاء ، يقال الصخب بالصاد وهو اختالط 

األصوووات ، وفووي هووذا الحووديث جووواا إلبووواس الصووبيان القالئوود والسووخب ونحوهووا موون ال ينوووة 

م ال سيما عند لقائهم أهول الفضول واسوتحباب النمافوة مطلقوا قولوه : " جواء واستحباب تنميفه

                                                             

دار  الناشوور: (7287 ح رقوم :) - 118صووو  – 7جوو –بواب رحمتووه صولى هللا عليووه وسولم الصووبيان  – صوحيح مسوولم - 1
 . م 1995 -هو  1416األولى،  الطبعة: -القاهر  –الحديث 

 . (2122ح رقم ) - 87صو  – 3جو  –باب ما ذكر في األسواق  -مرج  سابق  - صحيح البخاري -2
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يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه " فيه استحباب مالطفة الصبي ومداعبته رحمة له 

 (. 1ولطفا واستحباب التواض  م  األطفال وغيرهم )

ب إليووه ، وهكوذا كووان الرسوول  صوولى هللا عليوه وسوولم  يأخوذ موون وقتوه لحفيووده ، يوذه
 ويتعهده ، وُيَقب له ، ويضعه في حجره ويدعو له.

 مواسا  األطفال في ح نهم: – 3

عن أنس ، قال : كان النبي  صلى هللا عليه وسلم  أحسن الناس خلقا ، وكان لي أخ 
يوا أبوا عميور ، موا فعول »فطيموا ، وكوان إذا جواء قوال :  –قال : أحسوبه  –يقال له أبو عمير

(. والقوارئ لسوير  النبوي  صولى هللا عليوه وسولم  يجوده محاطوًا  2يلعب به )نغر كان « النغير

بأعبواء الجهواد والودعو  والابواد  وأموور النواس إال أنوه كوان يواسوي أطفوال الصوحابة ، ويودخل 

السورور علويهم ، ويسوأل الطفول عون طوائره ، وهووو َموْن هوو  صولى هللا عليوه وسولم  فوي علووو 
 من لته وِعمم مس ولياته.

 راعا  حق الطفل ولو كان بما يخالف العادات:م- 4

عن سهل بن سعد رضي هللا عنه : أن رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  أتي بشراب، 
، فقوال «وعون يمينوه غوالم ، وعون يسواره أشوياخ ، فقوال للغوالم : "أتوأذن لوي أن أعطوي هو الء 

 (. 3)الغالم : ال وهللا ال أوثر بنصيبي منك أحدا ، فتله في يده "  

                                                             

دار إحيوواء التوووراث  -المنهوواج شوورح صووحيح مسوولم بوون الحجوواج -أبووو اكريووا محيووي الوودين يحيووى بوون شوورف النووووي   - 1
 193ص و –  15جو – 1392الطبعة: الثانية ،  -بيروت  –العربي 

 . (6129ح رقم )  - 37صو  – 8جو  –باب االنبساط إلى الناس   -مرج  سابق –صحيح البخاري  - 2
 (.2605ح رقم ) - 211صو  – 3جو  –باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة  -مرج  سابق  – صحيح البخاري - 3
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والتأنيد على إعطائه  بالطفل ،  وفي الحديث دليل على اهتمامه صلى هللا عليه وسلم

طالبة وتأهيله لمعرفة حقه والم ، أدبوتعويده الشجاعة وإبداء رأيه في  ، بقيمتهوإشعاره  ، حقه
 به.

كنت غالما في حجر يقول عمر بن أبي سلمة  واإلرشاد :عهد األطفال بالنصح ت – 5

 فقوال لوي رسووول هللا  الصوحفة ،وكانوت يودي تطويش فوي  ،صولى هللا عليوه وسولم  رسوول هللا 
 .( 1) " وكل مما يليك بيمينك ،وكل  هللا ،سم  غالم ،يا ": صلى هللا عليه وسلم 

 : فقال ، يوما صلى هللا عليه وسلم  كنت خلف رسول هللا  : قال ، عباسوعن ابن  

إذا سألت فاسأل  ، تجاهكاحفظ هللا تجده  ، يحفمكاحفظ هللا  ، كلماتيا غالم إني أعلمك "

واعلووم أن األمووة لووو اجتمعووت علووى أن ينفعوووك بشوويء لووم  ، بوواهللوإذا اسوتعنت فاسووتعن  ، هللا
ولووو اجتمعووا علوى أن يضوروك بشويء لوم يضووروك إال  ، لوكينفعووك إال بشويء قود كتبوه هللا 

 .( 2) " رفعت األقالم وجفت الصحف ، عليك بشيء قد كتبه هللا

 صلى هللا عليه وسلم  تربيته األطفال على الرجولة منذ الصغر : فقد كان الرسول  -6
يعطي األطفال جرعات متدرجة من تلك المعاني عبر المواقف المتناثر  والمتفرقة ، فكان ربما 

أجلس بعض الغلمان كعبد هللا بن عباس وعبد هللا بن عمر في مجلسه وم  أصحابه ليتعلموا 

" موا شوجرٌ  ال :  صولى هللا عليوه وسولم  فعن ابن عمر ، قوال : قوال رسوول هللا وينضجوا ، 

ها، وهي مثل الم من؟ "، أو قال: "المسلم؟ "، قال: فوق  الناس في شجر البوادي، يسقط ورق
                                                             

 (.5376ح رقم )  - 88صو  – 7جو -باب التسمية على الطعام واألنل باليمين  -مرج  سابق – صحيح البخاري - 1
دار  الناشور: -( ، وقوال حسون صوحيح2516ح رقوم ) – 348صوو  4جوو –محمد بن عيسى الترموذي  -سنن الترمذي - 2

  .م 1998 سنة النشر: -بيروت –الغرب اإلسالمي 
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: "هي -صلي هللا عليه وسلم-: ووق  في نفسي أنها النخلة، فقال رسول هللا  قال ابن عمر
  (.1: فذكرُت ذلك لعمر، فقال: أَلن تكون قلَتها كان أحبه إليه من كذا وكذا.) ، قال النخلة"

وتمثل ذلك في  هذه األحاديث عناية النبي صلى هللا عليه وسلم باألطفال ،يتضح من 

: رحمته بهم ، مراعا  حقوقهم ، نصحهم وإرشادهم ، ومواساتهم في ح نهم ، وتربيتهم على 

  اإليجابية منذ نعومة أظفارهم.

 رعاية اإلسالق لأليفال: المانيالمطلب 

من  لمحاتوهذه ، النمم األخرى  تعرفهلم  بشكلاإلسالم على رعاية األطفال  حرص 
 جوانب رعاية اإلسالم لألطفال:

  حق انيفال في الحياا:الحفاظ عل   أو   :

عترف للطفل المولود بحق في ياإلسالم ال  مظهر فيه هناك من العرب الذينكان فقد 
 د الموءو  َوِإذا ﴿  قال تعالى : الحق بدون ذنب أو جرير  ،هذا  ببساطة يجردهوكان  -الحيا  

  .] 8: رقمةية ا التكويرسور  ﴾]ُقِتَلْت َذْنب   بأي،  ُسِئَلْت 

فوي  األطفوالعون حوق  دافو جواء اإلسوالم لموا ف الجاهليوة ، دأب بعض أهلهذا كان 
ْن ْواَلَدُنوْم ِموَتْقُتُلوا َأ َوالَ  ﴿  تعالى :قال  المنكر اةباء ارتكاب هذه الجريمة وحرم على الحيا  

 . ]151: رقماةية  األنعامسور  ] ،﴾ َوِإيهاُهْم ِإْماَلق  َنْحُن َنْرُاُقُكْم 

                                                             

 الناشوور:( 5275ح رقوم ) -7صوو  – 5جووو –بواب : مسووند عبود هللا بون عموور رضوى هللا عنوه  –أحمود بوون حنبول  مسوند - 1
 م 1995 -هو  1416األولى،  الطبعة: -القاهر  –دار الحديث 
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وتسلبه  الطفل على االنتهانات التي كانت تمارسالقاط  أوقف اإلسالم  النصوبهذا 
 التعدي عليه من أنبر الكبائر.  غدافي الحيا  حتى  حقه

  حبن:باس    في ؤبميته انيفالحق  ثانيا  :

إنكووم توودعون يوووم القيامووة بأسوومائكم،  »إلووى تحسووين األسووماء فقوال: هللا نودب رسووول 

 . ( 1)  « وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءنم

فعن  وكان من هديه صلى هللا عليه وسلم تغيير األسماء القبيحة إلى أسماء حسنة ،

أن ابنوة لعمور كانوت يقوال لهووا عاصوية فسوماها رسوول هللا صولى هللا عليوه وسوولم  » ابون عمور
 (. 2«) جميلة

  والعاام:عضاع الفي  انيفالحق  ثالم ا:

َوالَوالِوَداُت  ﴿فقوال تعوالى : رضواعة طبيايوة أوالدهن  بإرضاعأمر اإلسالم األمهات 

َض   .] 233  رقم اةية البقر سور  ] ﴾ اَعةَ ُيْرِضْعَن َأْواَلَدُهنه َحْوَلْيِن َكاِمَلْيِن ِلَمْن َأَراَد َأْن ُيِتمه الره

 
 
 

                                                             

المكتبووووة  الناشووور :( ، 4948ح رقوووم ) - 287صوووو  – 4جوووو  –بووواب :  بووواب فوووي تغييووور األسوووماء  – أبوووي داود سووونن - 1
 .بيروت –العصرية، صيدا 

ح رقوووم  - 173صوووو  -6جوووو  -بوواب تغييووور االسوووم القبووويح إلووى حسووون  –ك اةداب  -مرجووو  سوووابق  –صووحيح مسووولم  -2
(5656 .) 
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 والتعلي :في التعبية  انيفالحق  رابع ا :

 قووال، تنشوئة صوحيحة  هموتنشووئت األطفوالبتربيوة  العنايوةاإلسوالم الوالودين علووى  حوث

  سووور ﴾ ] َر اُس واْلِحَجواُقوُدَهووا النهوَأْنُفَسووُكْم َوَأْهلِويُكْم نَوارًا وَ  اقووو يَوا َأيَُّهوا الهووِذيَن آَمنُووا   ﴿:  تعوالى
 .] 6: التحريم اةية رقم

 صلى هللا عليه وسلم  : سم  رسول هللا  ، أنه عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما
، والرجل في أهله  ، فاإلمام راع وهو مسئول عن رعيته رعيتهنلكم راع ومسئول عن »:  يقول

، والخادم  عن رعيتهاة ئولمس، والمرأ  في بيت اوجها راعية وهي  عن رعيته مسئولراع وهو 

صلى هللا  : فسمعت ه الء من رسول هللا  ، قال « عن رعيتهئول مسفي مال سيده راع وهو 
والرجول فوي موال أبيوه راع وهوو »:  قوال صولى هللا عليوه وسولم  ، وأحسوب النبوي عليوه وسولم 

 (. 1)«  عن رعيته ئولمس، فكلكم راع وكلكم  عن رعيته لئو مس

ا     العحمة به :في  انيفال: حق خامب 

 .] 9  رقم :اةية الضحى سور  ] ﴾ اْلَيِتيَم َفال َتْقَهْر  َفَأمها ﴿قال تعالى   
لوويس منهوا موون لووم يعورْف حووق كبيرنووا ويَووْرَحم  "وقوال الرسووول صوولى هللا عليوه وسوولم : 

 (. 2") صغيَرنا

 نلحظ تفرد المنه  اإلسالمي في العناية باألطفال ويتبين هذا التفرد من خالل اةتي:

                                                             

 (.2409ح رقم ) - 157صو  – 3جو  –العبد راع في مال سيده باب   -مرج  سابق –صحيح البخاري  - 1
ح رقووووم  -403صووووو  – 6جوووو  –بوووواب عبوووود هللا بووون عموووورو رضوووى هللا عنووووه   -مرجوووو  سوووابق – مسوووند اإلمووووام أحمووود - 2
(6935.) 
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 حق األطفال في الحيا  .الحفاظ على  -1

  حسن.باسم  مفي تسميته األطفالحق  - 2

 والغذاء.رضاع الفي  األطفالحق  -3
 والتعليم .في التربية  األطفالحق  -4

 الرحمة بهم.في  األطفالحق  -5

 الم حث المالث
 أسس انمن الفلعا 

 :وهي كاةتيأسس شرعية وتربوية على ألمن الفكري يقوم ا

 وا عتدال:الوسطية  أو   :
 : الراغووب ، قوال والتسواهلبالوسوطية عودم الوقووع فوي الغلوو  : يوراد بالوسوطيةالموراد 

 .( 1)القصد المصون عن اإلفراط والتفريط  : التوسط

يكون من خالل الشورع ولويس  على الوسطيةالحكم الوسطية : المايار الذي يحقق 

أو الغلوو  ، والتقصويرفالخروج عن الوسطية يكوون بركووب سوبيل االنحوراف  والذوق ؛الهوى 

وبين ذلك مراتب متفاوتة ال  ، شديداً وتار  يكون  ، يسيراً وهذا االنحراف تار  يكون  ، واإلفراط

                                                             

 533مرج  سابق صو – المفردات في غريب القرآن - 1
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وقود وجوه القورآن الكوريم والسونة النبويوة إلوى مونه  الوسووطية ،  .( 1)يحصويها إال هللا تعوالى  

 منها:وسط ومشتقاتها في القرآن الكريم في مواض   ةردت لفمو و ، واجتناب اإلفراط والتفريط

لبقر   سور ﴾ ]َوَسًطا َجَعْلَناُنْم ُأمهةً  وكذلك ﴿ : تعالىفي قوله  الخيرية :وسطية  -1  ا
 .] 143  : رقماةية 

َهاَتْجَهْر ِبَصاَلِتَك َواَل تُ  َواَل  ﴿:   تعالىفي نحو قوله  : الشعائر وسطية - 2  ْت ِب  َخاِف

ِلَك   .] 110 : رقماةية  اإلسراء سور ] ﴾ َسِبياًل َواْبَتِغ َبْيَن ذََٰ
ِفوي َمْشوِيَك َواْغُضوْض ِمون  َواْقِصودْ  ﴿  : تعوالىفي نحوو قولوه  : السلوكوسطية  -3

 .]19 : رقماةية  لقمانسور  ﴾ ]اْلَحِميِر َصْوِتَك ِإنه َأنَكَر اأْلَْصَواِت َلَصْوُت 

َ ْقِسُطوا ِإنه َبْيَنُهَما ِباْلَعْدِل َوَأ َفَأْصِلُحوا ﴿:   تعالىفي قوله  : القضاءوسطية  -4  َّللاه

 .] 9 : رقماةية  الحجراتسور  ﴾ ]اْلُمْقِسِطيَن ُيِحبُّ 
اَلِ   َحاِفُموا ﴿  تعالى:في قوله  : ال مانوسطية  -5 َلَواِت َوالصه  لوسطىاَعَلى الصه
 ِ  .]238رقم : اةية البقر  سور  ﴾ ]َقاِنِتيَن َوُقوُموا هللِه

 اةيووة  العاديوات سوور ﴾ ]َجْمًعوا َفَوَسووْطَن بِوِه   ﴿قوول تعوالى : : المكوانوسوطية  -6

 توسوطت-باإلشار  هنا إلى وسطية المكان إذ بعثرته الخيول وبعثرتوه فوي مكوان موا  .] 5رقم:

  وبعثرته.جمعًا ففرقته 
على هذه القاعد  باللفظ أو التي تبرهن  األحاديث النبوية المتعدد ورد في السنة من 

 منها:المفهوم. 
                                                             

المنشوور    ي وأثوره فوي الوقايوة مون ظواهر  الغلوو والتكفيورالوسطية في التشري  اإلسالم منه -د. بو حم   نور الدين - 1
  5898صو    -جامعة اإلمام -في السجل العلمي لم تمر ظاهر  التكفير المجلد التاس 
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 "  وأبشروا ، وقاربوا ،فسددوا  غلبه ،ولن يشاد الدين أحد إال  يسر ،إن الدين 

 .( 1) "الدلجة واستعينوا بالغدو  والروحة وشيء من 
 : ولكن أصوم وأفطر وأصلي  له،أما وهللا إني ألخشانم هلل وأتقانم  " ومنها

 .( 2)فمن رغب عن سنتي فليس مني "  ، النساءوأرقد وأت وج 

 : حبل  فإذا دخل النبي  صلى هللا عليه وسلم  وحديث أنس رضى هللا عنه
لنبي   : " ممدود بين الساريتين فقال ما هذا الحبل قالوا هذا حبل ل ينب فإذا فترت تعلقت فقال ا

 .( 3)" حلوه ليصل أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد  ال صلى هللا عليه وسلم 

 في في جمي  مجاالت الحيا الوسطية  ترسيخ ؛ التربوية الم سسات على يجب لذا 
 لها عليها وإرشادهم وحثهم األطفال نفوس

 : العناية بطلب العل : ثانيا  
بمنهجيوة معتدلوة  تغورس معوالي األموور فوي فكور  طلب العلم ال سيما العلم الشورعي

  الطفل ومن ذلك معنى الوسطية .

ْلَباِب  ﴿قال تعالى    ُقْل َهْل َيْسَتِوي الهِذيَن َيْعَلُموَن َوالهِذيَن اَل َيْعَلُموَن ِإنهَما َيَتَذنهُر ُأوُلو اأْلَ

ِ  .] 9  سور  ال مر اةية رقم :]﴾  من يرد هللا به » :  صلى هللا عليه وسلم  وَقال رُسوُل َّللاه

                                                             

 (.39ح رقم ) -16صو  – 1جو  –باب الدين يسر   -مرج  سابق  – صحيح البخاري - 1
  (.5063ح رقم ) - 2صو  – 7جو  – باب الترغيب في النكاح -مرج  سابق  – صحيح البخاري - 2
 (. 1150ح رقم ) - 67صو  – 2جو  –باب ما يكره من التشديد في الاباد    -مرج  سابق –صحيح البخاري  -3
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وت داد أهمية العلم عند كثر  الفتن والمحدثات إذ يكوون العلوم  ( ، 1) « خيرا يفقهه في الدين

 حينها هو السراج المنير الذي يبدد ظلمات الفتن والجهل.

 اء بكفوووموا اهتموام المملكوة العربيووة السوعودية بمسوير  التعلويم تطووويرًا للمنواه  وارتقواًء 
راد المجتموو  خاصوووة فووأالمعلمووين إال دليوول علووى قيمووة العلووم فووي حمايووة الوووعي الفكووري لوودى 

 األطفال.

 وإقامة ، المعتدلة الصافية الشرعية العلوم تعليم ؛ التربوية الم سسات على وجب لذا
 ذلك. تحقق التي والندوات المحاضرات

 ؤعزيز ا نتمام للوين: ثالما  : 
وقورن هللا عو  وجول بوين فووراق ، جبول هللا النفووس علوى حوب األوطوان والحنوين إليهوا 

ْن ِدياِرُكْم ِو اْخُرُجوا مِ َأْنُفَسُكْم َأَوَلْو َأنها َكَتْبنا َعَلْيِهْم َأِن اْقُتُلوا  ﴿  : تعالىالديار وقتل النفس فقال 

 .]  66  : رقمالنساء اةية  سور ] ،﴾  ما َفَعُلوُه ِإاله َقِليٌل ِمْنُهمْ 

وال اختالف شهوات الناس لما اختاروا من األسماء ول )يقول صاحب كتاب البلدان : 
إال  أحسنها ومن البلدان إال  أغذاها ومن األمصار إال  أوسطها ، ولو كانوا كذلك لتناحروا على 

البلدان الغذية ولتقاتلوا على األمصار المتوسطة ، ولما وسعتهم بالد وال تم  بينهم صلح ، إال  

بمسواقط رؤوسووهم موان  لهوم ، والقناعووة ببلودانهم وإن كانووت واغتبوواطهم  أن رضواهم بأوطوانهم ،

                                                             

ح رقوووم  - 103صووو  – 4جووو -بوواب قووول هللا تعووالى :  فووأن هلل خمسووه وللرسووول  -مرجوو  سووابق  – صووحيح البخوواري - 1
(3116.) 
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لووت سوانني اةجوام إلووى (  1) الطبيعوة مجبولوة عليووه ، وكيوف ال يكونوون كووذلك وأنوت لوو حو 

الفيافي ، وسانني السهل إلى الجبال ، وسانني الجبال إلى السهل والبحار ، وسانني أهل 
العمد إلى المدر ، ألذاب قلوبهم وأخنى عليهم فرط الن اع بل لو نقلت أهل القفار إلى العمران 

لت من في ج ائر البحار إلى المدن ، لم تجدهم راضين بذلك وال قانعين. بل كنت تجدهم  وحو 

لبلدان  : األوطان. وقد قيل في حب ( 2) (بلدانهم يحنون إلى أوطانهم ويتذكرون  ر هللا ا عم 
 .( 3)  ليس الناس بشيء من أقسامهم أقن  منهم بأوطانهم ال بير:. وقال ابن  بحب األوطان

تع يو  حوب األوطوان فوي  ؛ التربويوة والم سسوات ، واألمهواتاةبواء  علوى يجوب لوذا

 نفوس األطفال.

 الفاضلة: رابعا  : انخالق
ال بد منه لدوام  حتمي وهي أمر الفقري ،الحيا  وعمودها  جوهر ، اإلسالميةاألخالق 

 يمة،عمولألخالق في اإلسالم من لة  والمعنوية،الحيا  االجتماعية وتقدمها من الناحية المادية 

 اةتي: المن لة فيتبرا هذه 

                                                             

اةجام واإلجام ، ِباْلَكْسِر : جم  أَجَمة، واألُُجم َأْيضا مثل اأُلُطم، وُتجم  آجامًا وإجامًا ، َكَما َقاُلوا : آطام وإطام .  - 1
. ﴾   ْجماً والجام الهِذي ُيشرب ِفيِه: عربي  َمْعُروف. والَوْجم: ضرب َشبيه باللهْك  َأو ُهَو ِبَعْيِنه، ُلَغة َيَماِنية، وَجَمه يِجمه وَ 

الناشر: دار العلم  -تحقيق: رم ي منير بعلبكي -جمهر  اللغة –بنمر: األادي أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد 
 1045صو 2جو  -م1987الطبعة: األولى،  -بيروت –للماليين 

الطبعة:  –الناشر: عالم الكتب، بيروت -تحقيق: يوسف الهادي – البلدانأبو عبد هللا أحمد بن محمد  ابن الفقيه - 2
 487م صو 1996-هو  1416-األولى 

الناشر: دار -تحقيق: أسعد داغر-مروج الذهب ومعادن الجوهرالمسعودي أبو الحسن على بن الحسين بن على  - 3
 40صو  2جو-هو1409تاريخ النشر: -قم –الهجر  
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إنما بعثت  "  : النبيعن  ، الرسالة بتقويم األخالق وإشاعة مكارم األخالق تعليل-1

  .( 1)  "األخالق  صالحألتمم 

: سوئل رسوول هللا  فعون أبوي هريور  قوال ، الميو اناألخوالق أثقول موا يوضو  فوي  – 2
  .( 2) " تقوى هللا وحسن الخلق»، فقال:  صلى هللا عليه وسلم عن أنثر ما يدخل الناس الجنة

صولى هللا عليوه وسولم يكون الم من يوم القيامة قريبًا من مجلس النبي  باألخالق-3

، وأنثر المسلمين ظفرا بحب رسول هللا والقرب منه أولئك الم منون  وقربهم منه يوم القيامة
إن  "الذين حسنت أخالقهم حتى صاروا فيها أحسن مون غيورهم جواء فوي الحوديث الشوريف  

  .( 3) "وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخالقا  إلىأحبكم 

ذو  وهوو -كان يودعو ربوه بوأن يحسون خلقوه  -صلى هللا عليه وسلم  -النبي  أن-4

اللهوم أحسونت خلقوي : "  دعائه، فقد كان يقول في  يهديه ألحسنها وأن -األخالق الحسنة 
إال بموا يحبوه هللا  وسولم ال يودعو صولى هللا عليوهومعلوم أن رسوول هللا  (. 4) فأحسن خلقي"

 ويقربه منه.

َك   ﴿هللا تعالى رسوله الكريم بحسن الخلق، فقد جاء في القرءان الكريم   مدح-6 َوِإنه
 بالشيءرسوله إال  ال يمدحوهللا تعالى  .] 4 : رقماةية  القلم سور ﴾  ]  ُخُلق  َعِميم  لعلى

 العميم مما يدل إلى عميم من لة األخالق في اإلسالم.
                                                             

 م سسوة الرسووالة الناشوور:( ، 8952ح رقوم ) -513صوو  -14جووو  –مسووند أبوي هريور  رضووى هللا عنوه  –مسوند أحمود  - 1
 م 2001 -هو  1421األولى ،  الطبعة : –
 (2004ح رقم ) - 363صو – 4جو  -باب ما جاء في حسن الخلق -مرج  سابق  –سنن الترمذي  - 2
 ( 208ح رقم ) -370صو  – 4جو  -باب ما جاء في معالي األخالق  -مرج  سابق  –سنن الترمذي  - 3
 (.3823ح رقم ) -49صو  -4جو  –مسند عبد هللا بن مسعود رضى هللا عنه   -مرج  سابق  –مسند أحمد  - 4
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تشبه أمور العقيد  من جهة  األخالق. فهياةيات القرآنية المتعلقة بموضوع  نثر -7

 سواء.عناية القرءان بها في السور المكية والمدنية على حد 
وبوواألخالق الفاسوود  تعوووم  ، شووأنهاالفاضوولة سووبب فووي تقوودم األمووم وعلووو  األخووالق-8

إذا تأذن هللا بانقراض الملك من أمة حملهم  ):  يقول ابن خلدون  النكبات.الفوضى وتتوالى 

 .( 1) (طرقها ، وسلوك  على ارتكاب المذمومات وانتحال الرذائل
العرب َهَوْوا عندما نسوا ] :  قال حيث -الكتاب النصارى  أحد -نما أدركها كوندي 

، وأصوبحوا علوى قلوب متقلوب يميول الوى الخفوة والمورح واالسترسوال  جواؤوا بهوافضائلهم التي 

 .( 2)بالشهوات 

 الم حث العابا
 أسباب فقدان األمن الفكري ومماهر االنحراف الفكري

 وفي المبحث مطلبان:

 أسباب فقدان األمن الفكري لألطفال. األول :المطلب 

 ومماهر االنحراف الفكري الثاني :المطلب 

 

 

                                                             

ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد،  - 1
 180صو 1جو-م 1988-هو  1408الطبعة: الثانية، -الناشر: دار الفكر، بيروت-تحقيق: خليل شحاد -األنبر

 16صو -48العدد  – مجلة البيان- 2
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 ف داأ انمن الفلعا: انول : أس ابالمطلب 
األحيان تتسبب في فقدان األمن الفكري لدى  بعضومترابطوة في عد  هناك أسباب 

 ومنها اةتي:   األطفال،

  :الجه  بالدين  - 1
وكذلك مون  عقيد  وشريعة ،والغفلة عن تعلمه ويقصد بالجهل عدم التفقه في الدين 

ولعنووا نودرك اةثوار السوولبية المترتبوة علووي  عورف الحوق وأعوورض عنوه كبوًرا وعنوواًدا أو شوهو  ،
 من اةتي:الجهل 

 .ال توجد على وجه األرض معصية هلل إال وكان سبب إتيانها الجهل -1

لن تجد ضياًعا للدنيا وخسار  لها إال بسبب الجهل ، فاالنحراف في الدين والغلو  -2

وا ِموْنُكْم ِذيَن آَمنُوَيْرَفوِ  هللُا الهو ﴿لذا امتدح هللا العلمواء بقولوه تعوالي : ه الجهل بدين هللا فيه سبب
لي :  لعلماء فقال تعاللي الرجوع ، ودعا إ ﴾ َوالهِذيَن ُأوُتوا الِعْلَم َدَرَجات  َوهللُا ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبيٌر 

ُسوِل َوِإَلى ُأوِلي اأْلَْمِر ِمْنُهْم َلَعِلَمُه اله  ﴿ وُه ِإَلى الره سور  النساء ]﴾ِمْنُهْم  ْسَتْنِبُطوَنهُ ِذيَن يَ َوَلْو َردُّ

 .] 83اةية رقم:
 الباطلة.هب ا مذالالضالل واعتقاد  إلىمجتم  أسرع الناس  أيلذا تري الجهلة في 

 ، الحقفهو يحجب عن معرفة  ، عميموداء  ، خطير والجهل بالدين وبأحكامه آفة 

 .ويوق  في البدع المتعدد  ، الضاللوي دي إلى  ، الهدىويبعد عن سنن 
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 ومن أه  أس اب انتشار الجه  بالدين لد  انيفال:

التقصير في وجود آلية إليصوال العلوم الشورعي كموا ينبغوي لألطفوال ، فهنواك -: (أ)
 -ودراسوة سوير  النبوي  ي تحتواج لم يود عنايوة واهتموام ،فجوو  بوين األطفوال وأهول العلوم الشورع

وتعامله م  األطفال تحتاج إلى تخصيص برام  تبسط القيم اإلسالمية  –صلى هللا عليه وسلم 

 وترسخها في نفوسهم .

 ، تحتمولفي مصودر التلقوي وفهوم نصووص اإلسوالم وتفسويرها بموا ال  الخلل :(ب) 
مرجاية  والمتأمل في السليم،وتغليب العاطفوة دون الرجوع إلى أسس الدين الصحيحة والعقل 

 هذه المصادر:نثير من الشباب اليوم يجد أنها أحُد 

 لمخوالفيهمواألمووال واألعوراض  الدماءاستباحوا و منه  التكفير  اعتنقواالذين  : األول
بالنصووص الشورعية  إلوى ذلوك الجهول داعويهم، كوان المسوتأمنين  ةوخفروا ذمو .المسلمينمن 

 النبوية.في كتاب هللا والسنة  الوارد 

ومووا تووروُج لووه موون أناذيوووب  مقيتووة ، بووورام ومووا تبثووه موون  القنوووات الفضووائية : الثوواني
 رها ،بالدنا واستقرا واع عِة أمن ديننا  النيل من ثوابت كل ذلكمن وهدفها  باطلة ، وافتراءات

 في اإلضرار باالقتصاد والقضاء على الم سسات اإلسالمية. ةورغب

  social ﴿وبرام  التواصل االجتماعي   –اإلنترنت  -الشبكات العنكبوتية  : الثالث

media  ﴾  ، أطفووال المسوولمين ،تشوووع علووى أفكووار  مووا فتووأتوهوذه قاصوومة المهوور التووي 
ألنه من السهل جدًا أن  ليسار ،اوتدعوهم إلى التطرف إما إلى أقصى اليمين أو إلى أقصى 
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ومن السهل جداً أن يندس غير  الشبكات ،ما يريده من خالل هذه أو منحرف يروج أيُّ حاقد 

  .( 1)وتفرقهم تم قهم  فيهالمسلم في صفوف المسلمين ويشيَ  بينهم ما 

 فمما يرثى له أن ،ي اإليمانفي أسر  يغلب عليها التقصير في الجانب  : التنشئة[ج]  
تغافلين م ، الدنيانثيرًا من اةباء لم يعد لهم هم إال التفاني في تلبية رغبات األبناء من أمور 

 عن أمور اةخر . 

 الفلعا: العزو-2
 األمة اإلسالميةضد من الغرب المبذول نه  و العمل المالغ و الفكري يقصد به ذلك  

 قيادتهم ، فتسهل لهم في بالدهم ،كسب معارك الحيا  و  ، له يمتهم معنوًيا وغيرها من األمم
ة األموم شخصوي فتضوي  المحتولثقافوة الخضووع لفكور و التاريخي عون طريوق  موتحويل مساره

فتايش  فكرية،في حالة تباية  تجعلهاو  كانت تتمي  بها ،مقوماتها التي تضعف و  المه ومة

 عالة على الثقافات األخرى.

وفوي بعوض األحيوان  لهوا ،الغ و الفكري مكمل ألساليب الغ و التقليودي ومسواعد و  
فبينما  منهما.م  التقائه معها في األهداف وإن اختلفت وسائل ومماهر كل  عنها،يكون بدياًل 

 المعركةيعتمد الغ و العسكري على قو  السالح وما تحققه الجيوع من انتصارات في ساحات 

أخوالق  األموم،الفكري هو أن تسود أخالق وعادات وتقاليد أمة من  غ وأهدافه فاللتحقيق  ،
، وربما يكون الوالء عند البعض لذلك البعيد بسبب الميل إليه وحبه  وعادات وتقاليد أمة أخرى

فإذا كانت األخالق والعادات والتقاليد تنب  مون القويم  لما عنده من عادات اجتماعية وثقافية.
                                                             

-الرياض  -الناشر : كلية الملك فهد األمنية – المسئولية األمنية للم سسات التعليمية -غنوم أحمد بن عبد الكريم- 1
 بتصرف. 1010صو  - 2م. جو  2004-هو - 1425
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فإن تنكر األمة ألخالقها  فيها،أمة من األمم ومن المروف التي تايش  ةوالمثل األصلية ألي

وتكمووون  . ( 1)وعاداتهووا وتقاليوودها هوووو تنكوور ألصوووالتها ومسووخ لشخصوويتها وهويتهوووا المميوو    
خطور  الغ و الفكري في أنه من األمور غير المنمور  التي ال يمكن تتبعها وعالجها بسرعة 

ولها. بعكس الغ و العسكري الذي يشعر به كل فرد، فتسهل باإلضافة إلى اختالف اةراء ح

 .( 2)مقاومته والقضاء عليه متى توفرت اإلمكانيات لذلك  
هدم مفهوم اإلسالم الصحيح الجام  المترابط من القرآن  وإنه هدف الغ و الفكري ه

لِ والُسنهة بين النص القرآني  طبيق العملي من حيث عمل الُسنهة التي يتمثل فيها الت ، وبين الُمَن ه

وتوضويح موا َبلهوَغ أو تقييود  ، أجمولوتفصويل لموا  ، وبيانوه –صلى هللا عليوه وسولم  -الرسول 

  .( 3)  لعام.أو تخصيص  ، لمطلق
 من هذه الوسائل: ، أهدافهموقد استخدم أعداء اإلسالم عد  وسائل لتحقيق  

فإنها  المغرضة ،: المواق  المشبوهة على شبكة اإلنترنت وبعض القنوات الفضائية (أ)

وأسووورنا ومجتمعنوووا ضووود أفكارهووووا  أبنائنوووامنووواب  الشووور ومغاسووول األدمغوووة التوووي يجوووب تحصوووين 
 المسمومة.

فوووي  موإغووراقه ، وأخالقهوومإفسووواد المسوولمين فووي عقيووودتهم  : وأمووا هوودفهم فهووو :(ب) 

 .متاهات الشك
                                                             

سوووبل -الممارسووة  -لعووالم  ﴿ الجووذور الحملوووة الصووليبية علووى العووالم اإلسوووالمي واالطويوول يوسووف العاصووي إبووراهيم  - 1
 102و صو4ج-م 2010-هو  1431الطبعة: الثانية، -الناشر: صوت القلم العربي، مصر- المواجهة ﴾ 

 105صو  4جو –المرج  السابق - 2
الُسونهة فووي مواجهووة ُشووُبهات االستشووراق  ﴿ ضومن بحوووث الموو تمر العووالمي الثالووث -الجنودي أحموود أنووور سوويد أحموود - 3

 8صو1جو-م 1981-هو  1401بيروت. الطبعة األولى: -الناشر: المكتبة العصرية، صيدا - والُسنهة النبوية ﴾  للسير 
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 والت عية: الت ليد-3
وجوواء التحووذير  ،والتبايووة المطلقووة بوودون وعووي  األعمووى ،التقليوود  عووناإلسووالم نهوى 

 في آيات عد  منها:من التقليد والتباية  اإللهي

ُ َقاُلوا  ﴿  : تعالىقوله   ا َعَليْوِه آَباَءنَوا  َما َأْلَفْينَ ْل َنتهِب ُ بَ َوِإَذا ِقيَل َلُهُم اتهِبُعوا َما َأْنَ َل َّللاه

ْسَمُ  ا َكَمَثِل اله َن َكَفُرو َوَمَثُل الهِذي َيْهَتُدوَن،َأَوَلْو َكاَن آَباُؤُهْم ال َيْعِقُلوَن َشْيًئا َوال  ِذي َيْنِعُق ِبَما ال َي
 تعالىوقوله  .] 170 :رقم ةية االبقر   سور ] ﴾ َيْعِقُلوَن  ُدَعاًء َوِنَداًء ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي َفُهْم ال ِإاله 

وا َعَلى َأْدَباِرِهم مِ ن َبْعِد َما َتَبيهَن َلُهمُ  ﴿  : ْيَطاُن َسوه اْلُهَدى ا ِإنه الهِذيَن اْرَتدُّ ى َلهُ لشه َل ُهْم َوَأْم  مْ َل َل

ُ َسوُنِطيُعُكْم ِفوَذِلَك بِ  َل َّللاه  ﴾  ]ِإْسوَراَرُهْم  َيْعلَوُم أْلَْموِر َوَّللاهُ اي َبْعوِض َأنهُهْم َقاُلوا ِللهِذيَن َكِرُهوا َما نَو ه
 .] 26 ، 25 رقم تانسور  محمد اةي

فتار   ، مختلفةأن هللا ع  وجل حذرنا من التباية بأساليب  يتضح لناومن هذه اةيات 

 ، بمكوورهموينهوي عوون االغتورار  ، موونهموتووار  يحوذر  ، للكفواروطوواعتهم  ، تبعيوتهمينهوي عوون 

مون  شويئاً  - تعوالى-ويوذكر  ، وأخالقهوم ، وسولوكهم ، بأعموالهموالتوأثر  ، ةرائهمواالنصياع 
 الضالة.واالستماع إلى أقوالهم  ، تقليدهمومن  ، منهمخصالهم السيئة التي تنفر الم منين 

والتشبه الممقوت  ، والتباية ، التقليدة وردت أحاديث كثير  تنهي عن وفي السنة النبوي

 .( 1)ْن تشبه بقوم فهو منهم " " م:صلى هللا عليه وسلم  قوله  : ذلكمن 
ال تصوودقوا أهوول الكتووواب وال  : "وقووال أبووو هريوور  عوون النبووي صوولى هللا عليووه و سوولم 

  .( 1")تكذبوهم 

                                                             

 (.4031ح رقم )  44صو  – 4جو  –باب في لبس الشهر   -مرج  سابق  -سنن أبي داود - 1
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تكونوا إمعة، تقولون: إن أحسن الناس أحسنا، ال  »صلى هللا عليه وسلم :  وقوله 

«  وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا فال تملموا
لتباية بأساليب  .( 2) من هذه األحاديث نجد أن الرسول  صلى هللا عليه وسلم  يحذرنا من ا

عوون االغتوورار  ىوينهو ، سوو الهموتوار  ينهووى عون  ، بالكفووارفتووار  ينهوي عوون التشوبه  ، مختلفوة

 الغير ولو في إساءتهم. السلبية وتقليدينهى عن  ، وتار  بمكرهم
لتفكير  بالنفس ،فاإلسالم يحض على االستقالل بالرأي واالعتداد  ويدعو إلى حرية ا

عقيد   حتى تتحول الفكر  واةراء إلى والتثبت ،ويرغب في التأمل الصائب والروية  ، السديد

وهذا هو معنى "وطنوا أنفسكم "، فيمعن اإلنسان الفكر ويقلب  واالعتقاد ،تقوم على التصديق 

 ، آرائهوموباستشوار  اةخورين وتفنيود  ، الواضوحويتثبت من الصوحيح والخطوأ والودليل  ، اةراء
 . ( 3)ويطرح ما يخطئون فيه فال يتبعهم في مساوئهم وفسادهم  ، الناسفيتتب  ما يحسنه 

 بالدين ، التمسكفي  يكمنومجدها  ، ع هاوالمتأمل لتاريخ األمة اإلسالمية يجد أن 

التمسووك بالمصووودْرين  قوووويفكلمووا  صوولى هللا عليوووه وسوولم  وسووونة نبيهووا  هللا ،وحكمهووا بكتوواب 
وأصبحت  ، تخلفتوكلما بعدت عنهما كلما  ، واادهاراً السابقْين كلما اادت أمة اإلسالم تقدمًا 

وقد أخذ بعض المسلمين في تقليد وتباية أعداء اإلسالم بسبب االنفتاح ،  الركب.في م خر  

خ االحتالل هذا المفهوم  ، وعندما قلد في عقول المسلمين واالنبهار بحضار  الغرب ، وقد رسه
                                                                                                                                                                   

(. 2684ح رقووم )- 237صووو  -3جوو  –كتواب ال يسووأل أهول الشوورك عون الشووهاد   -مرجو  سووابق –صوحيح البخوواري  - 1
  

 (2007ح رقم) -364صو  – 4جو  -باب ما جاء في اإلحسان والعفو -مرج  سابق -سنن الترمذى -2
–الناشر : المكتبة األاهرية للتوراث -النبوي للقيم الخلقية والتشرياية في الحديث الشريف التصوير-علي علي صبح - 3

  178م ص  2002-هو 1423الطبعة : األولى : 
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، وبسبب هذه التباية انحرف وتخلفوا عن ركب الحضار  تأخروا فيما ال ينف   الغربالمسلمون 

 غلب الجمود على، و  الهادفالعمل بالكتاب والسنة ، وتركوا الفكر اإلسالمي عن  المسلمون 

 وانبهر الناس بالتقدم المادي ، ولم يأخذوا به ، وجهلوا كلهاالفقه اإلسالمي عن تنميم الحيا  
وبسبب التباية ضعفت التربية والتوجيه لألجيال المسلمة التي  لحضار  الغربية.ل يحقيقال الوجه

ونجح أعداء اإلسالم في السيطر  على المسلمين سياسيًا وفكريًا وعسكريًا ، المستقبل  عد هي 

(1 ). 
يتضووح األثووور السوويئ للتقليووود والتبايوووة موون اإلسوووفاف الخلقوووي ، والووذي تسووورب للعوووالم 

 .اإلسالمي بكل فئاته كباًرا وصغارا وجعلهم في غربة دينية حتى صاروا لقمة سائغة ألعدائهم

 مماهر االنحراف الفكري::  الثانيالمطلب 

نلها  تجتم  قد المماهر وهذه منها ، والتحقق حصرها يمكن مماهر الفكري لالنحراف
 االنحراف. نوع بحسب وتختلف تتفاوت نما أنها أخرى ، في تتفرق  وقد طائفة من الناس ، في

 :ره مماه وهذه أبرا 

 .الدين في الغلو-1
 .التكفير-2

 .والقتل والتفجير اإلرهاب-3

 .التعصب-4

 .االعمى التقليد-5

                                                             

 بتصرف يسير. 1012مرج  سابق صو -المسئولية األمنية للم سسات التعليمية - 1
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 .الفتوى على الجرأ  -6

 .المن سوء-7
 .التعامل في الغلمة-8

 . العلماء في الطعن-9

 وتحصيله العلم طلب منهجية في الخلل- 10
 المسبقة األحكام استصدار- 11

 .( 1) وعدم االعتراف به الخطأ تبرير -12

الممواهر فمنهوا: ممواهر عقديوة، تتمثوول مموا سوبق يتبوين ان االنحوراف الفكوري متعودد 

 في: التكفير، والغلو في الدين، الجرأ  على الفتوى، التعصب األعمى، والتقليد.
 العلماء. في ، سوء المن ، الطعنالتعامل  في ومماهر أخالقية ، تتمثل في : الغلمة

 وأحكامهم أفعالهم تبرير ، المسبقة األحكام استصدار ومماهر علمية، وتتمثل في:

 .بغايتهم
 تهديد أمن المجتم . ، والقتل والتفجير اإلرهاب، وتتمثل في:  ومماهر اجتماعية

 

 

 

                                                             

نقواًل نقواًل عون: -االنحراف الفكوري مفهوموه وأسوبابه وخطورتوه علوى الشوباب السوعودي–د. السحيباني محمد بن ناصر - 1
الجماعووات واألحوو اب لموو تمر: واجووب الجامعووات السووعودية وأثرهووا فووي حمايووة الشووباب موون  2عوون: السووجل العلمووي رقووم 

 362صو  جامعة اإلمام-واالنحراف 
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 الم حث الخامس

 سب  حماية انمن الفلعا لأليفال
 :أهمها الفكري األمن تع ي  وسائل من عدد هناك

 اور انسعا في حماية انمن الفلعا لأليفال: أو   :

األسر  أول عالم يفتح الطفل عينيه فيها ، ويستقي منها المفاهيم واألفكار والقيم ، تعد 

ويجسد الوالدان القدو  األوليوة فوي حيوا  الطفول ، واألسور  حجور ال اويوة مون بوين الم سسوات 
في داخلها الطفل ليتلقى ما يحتاجه من  يحيااألخرى إذ تعد اللبنة األولى في بناء المجتم  ، 

وي ، وُخُلقي ، ورعاية صحية ، ونفسية ، وهي المحضن األول الذي يتولى رعاية غذاء ترب

وتربية وتنشئة األبناء على القيم التي ينتمرها المجتم  من أفراده كالقيم الفكرية الصحيحة ، 
وإنسابهم القيم واالتجاهات االجتماعية واألخالقية التي تحدد معالم شخصيتهم ، وهوويتهم ، 

التكيف السليم م  المجتم  ، وبذلك يكتسب الطفل أول عضوية له في جماعة ، وقدرتهم على 

 .( 1)  ويتعلم فيها كيف يتعامل م  اةخرين في سايه إلشباع حاجاته ، وتحقيق مصالحه

 : محاور عد  األسر  تجاه أبنائها في حماية أمنهم الفكري من خالل دور ويتمثل 
 
 

                                                             

دار الوسويلة للنشور والتوايو   :الناشور- موسوعة نضر  النايم في مكارم أخالق الرسوول الكوريمأبو العينين علي خليل  - 1
 163صو  1جو  –ه  1420سنة الطبعة: -جد   –
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 المناخ انسعا المناسب:  ؤوفيع – 1
األسر  يقتصر على توفير النواحي المادية رعاية نثير من اةباء يمنون أن دورهم في 

فحسب ، وهذا من عميم الخطأ ، بل إن دور اةباء يتعدى إلى التربية والتهذيب والتوجيه ، 
 الخرافات والتطرف ، الذي ينبذالفكر الصحيح  و المهارات السلوكية الحسنة ،  وإنساب الطفل

بغي أثر كبير في وقاية الطفل من االنحراف في المستقبل ؛ لذا ين مالهوالمحبة الحنان  نما أن

 من االنحراف أطفالهالة عن وقاية ئو واألسر  مس،  بشحنات من الحنانبت ويد الطفل  العناية

 الجانب العاطفينمو ل الالامة األبوين محبةالذي تغمره  الجيدالجو األسري  تهيئةمن خالل 
حيث يتم بناء نفسيته  ، الطفلألن العاطفة تشكل مساحة واسعة من نفسية وذلك  لألطفال ؛

 وتكوين معالم شخصيته. 

 بين انبنام في المعاملة:  المباواا-2

 الحوووب ،مسوواوا  فووي  تمييووو  ،دون التعاموول المسوواوا  بوووين األبنوواء فووي باإلسووالم  أموور
 لحفاظ على فطر  الطفل من االنحراف.والهدف من المساوا  ا والعطية ، والمعاملة ،

 : يقوولفعن عامر قال سمعت النعمان بن بشير رضي هللا عنهما وهوو علوى المنبور 

صلى هللا عليه  أعطاني أبي عطية فقالت عمر  بنت رواحة ال أرضى حتى تشهد رسول هللا 

عطيت ابني من عمور  بنوت رواحوة إني أ  فقال صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا  فأتي وسلم 
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 " قال ال قال  ."هذا سائر ولدك مثل  أعطيت :"عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول هللا قال 
 .( 1) قال فرج  فرد عطيته  ." أوالدكمهللا واعدلوا بين  فاتقوا

 وذلووك لتنشووئة أطفووال األبنوواء ؛العوودل بووين تحقيووق علووى  تحوورصاإلسووالمية  والتعواليم

 سوووية ،تكوووين شخصووية  عليووه ينبنوويوالووذي  االنفعووالي ،يتمتعوون بدرجووة عاليووة موون التووواان 
 مستقيم بعيًدا عن أي تشويه أو انحراف. صاحبة فكر

 اختيار انفحاب:  حبن – 3
- إن للصحبة تأثيرًا واضًحا على فكر اإلنسان فما بالك بالطفل ، ولقد بين الرسول

- األهمية التربوية المترتبة عن اختيار الصاحب فبين أنه ال محالة م ثر على صاحبه، فقال
وقال م مل: من " المرء على دين خليله فلينمر أحدكم من يخالط "   --فيما رواه أبو هرير  

ودوًرا مهموا يتمثول فوي ممارسوة نووع مون  كبيور ،لذا فإن األسر  تتحمول مسو ولية . ( 2)يخالل.

حيوث أثبتوت إحوودى الدراسوات فووي  االختيووار،التوجيوه واإلرشواد الووذي يمكون االبون موون حسون 

من األحداث المودعين فوي مرانو  المالحموة (  %80) من الفترات األخير  أن هناك أنثر 
ارتباطية إيجابية بين وهذا يدل على وجود عالقة  الرفاق،االجتماعية مارسوا السرقة بمشاركة 

                                                             

 ].2587ح رقم ]  -206صو  – 3جو –باب اإلشهاد في الهبة  -مرج  سابق – صحيح البخاري - 1
 ( 8015ح رقم ) –130صو  – 8جو  –ابتداء مسند أبي هرير  رضى هللا عنه  -مرج  سابق – مسند اإلمام أحمد - 2
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وكوووذلك عالقوووة ارتباطيوووة إيجابيوووة بوووين وجوووود جماعوووة الرفووواق  اةخووورين،االنحووراف ومشووواركة 
 .( 1) واالنحراف 

ومراقبة  صالحة،فل اما على األسر  مراقبة األبناء في صحبتهم بحيث تكون صحبة 
ومراقبوة توجهواتهم بحيوث تكوون  االنحوراف،أفكارهم ومعتقداتهم بحيث تكون سليمة وآمنة من 

 صحيحة. 

 للولد: المصاح ة – 4

حل ابتداًء من المرا بها،والمرحلة التي يمر  المناسبةمعاملة الينبغي أن يعامل الطفل 

 األخرى.ومروًرا بالمراحل  األولى،

"اعلم أنه الطريق في رياضة الصبيان من أهوم  :-هللا  رحمه-قال أبو حامد الغ الي 
وقلبه الطاهر جوهر  نفيسة ساذجة خالية من كل  والديه،والصبي أمانة عند  وكدها،وأاألمور 

د الخير  إليه،ومائل إلى كل ما يمال به  نقش،وهو قابل لكل ما  وصور ،نقش   وعلم،فإن ُعوِ 

 .( 2) وسعد في الدنيا واةخر   عليه،نشأ 

                                                             

 –تبووة العبيكوووان الناشوور: مك-األطفووال المنحوورفين فوووي المملكووة العربيووة السوووعودية رعايوووة-السوودحان عبوود هللا الناصوور - 1
 45صو -هو  1417الطبعة األولى:  –الرياض 

-الناشوور: دار المعرفوة الجامايووة-مون قضوايا التربيووة الدينيوة فووي المجتمو  اإلسوالميكموال الوودين عبود الغنووي  المرسوى-2
  169صو- 1جو-م1998هو/ 1419الطبعة: األولى 
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إاالة الحواج   على قادر مهمة وإيجابية تربوية ًا قيم تغرسإن مصاحبة األب البنه  

وتكشووف عون القوودرات  بينهموا،وتفووتح مجوال االستشووار   بينهموا ،تعيوق التفوواهم  يمكوون أنالتوي 

 الفعلية التي يمتلكها الولد. 
 ( التطبيوق مسوتويات التفكيور واتجاهوات  : الفكوري األمون ) :  يحودد صواحب بحوثو 

 دور األسر  في حماية األمن الفكري لألطفال في اةتي:

 مسواعد  األبنواء علوى تأنيوود اإليموان بواهلل بكافوة الطوورق المناسوبة سوواء بالكلمووة أو-1

 .السلوك

 احترام ذاتية األبناء والتي حث عليها اإلسالم. -2
 العدل بين األبناء والمساوا  بينهم. -3

،  وإموودادهم بووالخبرات االجتماعيووة والحقووائق ،ل القويم مُثوومسواعد  األبنوواء علووى تَ  -4
 في المواقف فعلهإلى ما يجب والتوجيه وآرائهم.  ومشاعرهم ، واتجاهاتهم ، قيمهم ،وترجمة 

 المختلفة.

،  ئهمتقبل األفكار الجديد  من األبناء دون التقليل من شأنهم واالادراء والتهكم بآرا -5

  .معه التعامل بحيادية وموضوعية ، و  ثقافة الرقي في الحوار م  اةخروتنشئتهم على 
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،  يوووووف األبنووووواء وتهووووووذيب سووووولوكهم بووووووالفكر الصوووووحيح البعيوووووود عووووون االنحوووووورافتثق -6

اسووتقبال و  ، علوى إعموال العقوول وتحصوينه مون خوالل تنميووة مهواراتهم فوي التفكيور ومسواعدتهم
 .(1)المعلومات وتنقيتها وفلترتها حتى تضمن عدم وصول الفكر المنحرف

والترفيه فهذا ج ء يسير  إن دور األسر  ليس مقتصًرا على اإلطعام والشراب والكسو 

 من تبعات األسر  تجاه أطفالها.
عن غرس شجر  اإليمان في قلب الطفل ، وغرس األخالق الكريمة ،  مسئولةواألسر  

ال الفاضلة، وتربية األطفتهيئة المناخ المساعد على انتساب القيم واألخالقيات وتع ي ها ، و 
 ف.على اإليجابية، وكيفية التحاور البناء والهاد

ا :  في حماية انمن الفلعا لأليفال: المهسبات التعبويةاور  ثاني 
التعليمية  السياسة تحقيق إلى السعودية العربية المملكة في التربوية م سساتال تسعى

 والمعرفة، بالعلم الم ود اإلسالمية، وقيمه بدينه، المعت  الصالح اإلنسان بناء إلى الرامية العليا

 .( 2)العليا  والدراسات الجاماية، المرحلة إلى يصل وحتى التعليم، مراحل مختلف في
األمن  حماية في مهم وأخالقي ديني وواجٌب  ، نبير دور لها التربوية م سساتال إن

 بمنواه  التوأثر أو ، االنتمواءات وخطور ،والسولوكي الفكوري االنحوراف خطور ، مونالفكوري

 .الضالة الفكرية والمذاهب واألح اب الجماعات

                                                             

مجلوة فكور، مركو  العبيكوان لألبحواث -– واتجاهوات التطبيوقاألمن الفكري: مستويات التفكيور -عبد الرحمن  سليمان - 1
  41، 40م، صو  2015﴾ ، يوليو  11والنشر، العدد ﴿ 

 :السوابعة الطبعوة-بالريواض الشوبل دار نشر- السعودية العربية المملكة في التعليم وسياسة نمام- سليمان د. الحقيل- 2
 بتصرف. 67 م ص 1994-ه 1414 عام
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 وعليها المعاصر  ، للتحديات االستجابةالتربوية  م سساتالمن أوجب الواجبات على ف

 الحوق إحقواق في جهودهاالحكيمة وتكثيف  واإلجرائية والمنهجية العلمية الخطط نافة اتخاذ

 ، وعليهوااألطفوال  عقوول األمين علوى الحارس هي واار  التعليم أن سيما الباطل ال وإبطال
 .وثقافتهم تعليمهم ورف  بتفكيرهم الرقي

 في اآلؤي: التعبوية مهسباتالويتمم  اور 
موجهوة ترتكو  علوى نشور  منواه  تخصويصواار  التعليم في جمي  مراحلها  على-1

خالل أهداف هذه المقررات إلى  وأن تحرص من ، والتطرفالفكر الوسطي بعيًدا عن الغلو 

  للوطن.تعميق االعت اا بالدين واالنتماء 
 عقيدتهم صحة لضمان ومنهجًيا ، وفكرًيا ، عقديًا ، والمعلمات ،المعلمين  تأهيل-2

 الضالة ، الفكرية والمذاهب للجماعات ح بية ميول أو فكرية انتماءات أي من فكرهم وسالمة

 األهمية. غاية في

 المنواه  إصوالح مون أهميوة أنثور قود يكوون  إن تأهيل القائمين على العمليوة التعليميوة
 تربيةل دواف  قوية منهجه ، وسالمة فكره المعلم ، واستقامة عقيد  وتطويرها ، فسالمة التعليمية

 يحصنهم مما صحيح ، بشكل وفكرهم عقولهم وبناء الصحيحة ، اإلسالمية التربية األطفال

 .ةالضال والفرق  واألح اب الجماعات فكر ضد ومنهجياً  وفكرياً  عقدياً 
 الفكري بالتحصين تعنى توعوية إدارية ووحدات مران  إنشاء باالهتمام الجدير ومن"

 ، والوحدات المران  هذه في العاملين اختيار حسن  :ذلك من ، واألهم التعليم م سسات في

 لتأتي ، المنه  وسالمة البصير  ذوي من ، المستقيم والفكر ، الصحيح المنه  أصحاب من
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 بعض على يالحظ قد ما معالجة نذلك باالهتمام الجدير من أنه كما  .ثمارها وتمهر أنلها،

 معالجوة ، والجماعوات األحو اب مو  وتعاطف ومنهجي فكري انحراف من التعليم، منسوبي
الطوالب  ألبنائنا والتدريس التعليم من م اولة منعه أو الفكري، للتأهيل بإخضاعه ، صحيحة

 .( 1)" مله حماية

كووواار  ، التوجيوه واإلرشوواد ب المنوطووةموو  الجهوات  المفاهموة واار  التعلوويم  علوى- 3
لتنس يتوجب واإلعالم ، كماوواار  الثقافة  واإلرشاد ،الش ون اإلسالمية والدعو   يق م  عليها ا

 ،من تنميمات الفرقة واالنحوراف  لحمايتهم األطفال ، ما فيه مصلحةأولياء األمور في كل 

ومناقشوووة  الخبوورات ،وتبووادل  تعوواون الصووادق ،وال الجميوو  ، فووإن الحاجووة داعيووة إلووى تكوواتف

 الوسائل وتقييم النتائ .
المحاضوورات  المعلمووين والطوالب مون خووالل عقود فكورواار  التعلويم تنشوويط  علوى -3

 والجماعات.التي تسهم في وقاية الشباب من االنحراف  الندوات التثقيفية ،و  التوعوية 

وذلوك لتحقيووق  وتوعيووة األطفوال بأهميتووه ، ثقافووة الحووار واار  التعلوويم بنشور قيوام -3
 وتقويتها. وبناء القناعة الفكرية لهذا التصحيح ، األخطاءلحوار حيال تصحيح ل ثمر   أفضل

 ، متخصصووةوإعوداد تطبيقوات  ، تعليميوةواار  التعلويم إنشواء قنووات فضوائية  علوى-4

 ، الوطنيوةواألخالق وااللتفاف حول ولي األمر والتمسوك بالهويوة  تسهم في تع ي  قيم الدين

                                                             

ثور الثقافوة اإلسوالمية فوي تع يو  قويم االعتودال والمواطنوة والتحوذير مون خطور: الجماعوات أ -أحمد الخياط سامي بن  - 1
لموو تمر: واجوووب  2نقوواًل عوون: السووجل العلمووي رقووم  -واألحوو اب واالنتموواءات الح بيووة الضووالة دراسووة حديثيووة موضوووعية 

 330، 329صو -جامعة اإلمام  –راف الجامعات السعودية وأثرها في حماية الشباب من الجماعات واألح اب واالنح
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وحفووظ األمون ومحاربووة  ، مكتسوباتهللوووطن والحورص علووى مقدراتوه وحمايووة  وتعميوق االنتمواء

 . المقيتةواألفكار المغلوطة والح بية  االنحراف

 :ثالم ا : اور المهسبات الدينية في حماية انمن الفلعا لأليفال
 وافتقاد ،الفوضى من نوع وجود هو المجتم  في الفكري األمن اختالل أسباب أبرا إن

 ادعوت التوي والتنميموات الجهوات مون نثيوراً  أوجود مموا ، األحكام منه يستقى الذي المصدر
لقيام عن الدول في الشرعية الم سسات وتراج  ، والصالح والمعرفة العلم لنفسها  بدورها ا

 ر وواا ، ل فتاء العامة كالرئاسة  :الدينية الم سساتف .والم سسات االتجاهات لتلك والتصدي

 عون والنهوي بوالمعروف األمور لهيئوات العاموة والرئاسوة ، العودل وواار  ، اإلسالمية الش ون 
 فيما ومصداقية الناس بين بالثقة تتمت  التي الجهات بوصفها الجاليات دعو  ومكاتب المنكر

 ، المجتم  في الفكري األمن تأصيل في أساس دور لها ، القضايا مختلف في آراء من تقره
 :الوظائف أهم من بوظيفتين تقوم فهي

 المجتم . في االنحراف تيارات مواجهة األولى

 .( 1)  تفريط أو إفراط دون  معتدلة دينية وجهة الناس توجيه :والثانية

الفكريووة مووون غلوووو، يتبووين عمووويم الوودور للم سسوووات الدينيووة فوووي مواجهووة االنحرافوووات 
 وتعصب أعمى، وفكر متشدد.... إلخ.

                                                             

تع يو  األمون الوووطني فوي ضووء النموواذج والتجوارب العالميوة المعاصوور  للحووار تطبيووق  -د. الهوويش يوسوف محموود  - 1
 61صو-م 2017/ ه 1438- الثالثة الطبعة-الرياض - على المرحلة الثانوية في مدينة الرياض
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وكووذلك نشوور الفكوور الوسوووطي الووذي يجووافي اإلفوووراط والتفووريط ، وأرى موون تتموووة دور 

لبنواء الم سسات الدينية في حماية األمن الفكري لدى األطفال ضرور  تبني مشوروع توعووي 
، باعتبوووار أن ضووبط المفووواهيم والمصووطلحات وتحديووودها طريوووق  المفوواهيم فوووي ضوووء اإلسوووالم

، وذلك عبر حصر المفاهيم الرئيسة واأللفاظ الشرعية والمصطلحات  لتحقيق األمن الفكري

،  الجهاد :الوسطية والحرية أو األلفاظ الشرعية مثل  :العلمية ذات الصلة بالفكر من مثل 
وجمووو    ،، ودار اإلسووالم  : دار الكفوور مثوولأو المصووطلحات العلميووة موون ،  الوووالء والبووراء

،  الدراسات المتعلقة بالمفاهيم على اختالف توجهات أصحابها لمعرفة أوجه تأثيرها على الفكر

الرشيد  ، والبناء العلمي ودراستها في ضوء تطورها التاريخي وأصولها الدينية والفلسفية والفكرية

بواب أشرعية المصطلحات العلمية تحديداً علميًا يسد لتلك المفاهيم والتحديد لمعاني األلفاظ ال
 وال يعني هذا تفسيرها تفسيًرا جديًدا موافًقا للعصر ومخالًفا لحقائقها.م ، سوء الفه

 رابع ا : اور وسائ  اإلعالق في حماية انمن الفلعا لأليفال:
الجمهور بأنبر قدر ممكن من المعلومات الصحيحة أو  ": ت ويداإلعالم بأنه يعرف 

وبقدر ما تكون هذه الصحة أو السالمة في المعلومات أو الحقائق يكون  ، الواضحةالحقوائق 

 لألطفالاألمن الفكري حماية  ول عالم دور عميم في(،  1) " اإلعالم في ذاتوه سليما وقويما

اإلعالم داعمًا مون دعوائم ويعد ،  ت المجتم عقول جمي  فئافاإلعالم أصبح يسيطر على  ،

 باةتي:األمن الفكري م ثراً فيه إذا قام 
 

                                                             

 17صو – 1993-دار الصفو . بيروت -– م في اإلسالماإلعالالعليوات محمد، الشبيب عبد اللطيف  - 1
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 .الفكريةاحتياجات الجمهور  تلبية- 1
 .التوعية الثقافية والتنوير الديني بأسلوب عصري متطور  2

األخورى كاألسور  والمدرسوة والم سسوة الدينيوة  المجتمو  مو  م سسوات التواصول- 3

م  اإلعالم من خالل التواصول  وتجسيد العالقةلذا تتحمل المدرسة مس ولية تحقيق  .وغيرها

وتفعيووول  األطفووالوتووذليل الصووعوبات لمناقشووة قضووايا  ، أنواعهووامووو  أجهوو   اإلعووالم بمختلووف 
وحث الطالب على المشاركة اإليجابية في اإلعالم  ، الدينيةوخصوصا القضايا  موشاركتهم،

 ب على متابعة البرام  الدينية التي تناقش الفكر وأمور الدين والداعيوةوتشجي  الطال ،العام 

فووي اإلسوالم. وتوضوويح مخواطر اإلنترنووت والقنووات الفضووائية المنحرفوة علووى  الوسوطية،إلوى 
 .( 1 ) الطالب

مما تقدم يتبين أن اإلعالم له رسالته في حماية األمن الفكري لدى األطفال، وتتمثل 
 ، والتي تناقش الفكر بالفكر وتقوم توعية منضبطة بضوابط الشريعة اإلسالميةفيما يبثه من 

 على الوسطية واالعتدال.

 
 

 
                                                             

إسهام مديري المدارس الثانوية فوي تع يو  األمون الفكوري مون وجهوة نمور طوالب الصوف  درجة -البقمي سعد سعود - 1
 32، 31صوو  - 2008-األردن-رسالة ماجستير غيور منشوور . جامعوة م توة -. الثالث الثانوي بمنطقة الرياض التعليمية

 بتصرف.
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 الخاؤمة
هوذا موا وفقنوي إليووه العلوي القودير فموا كووان فيوه مون خيور فموون هللا وحوده بمعونوة منووه 

 .وفضل ، وما فيه من الل فمن نفسي وأبرأ إلي هللا منه 

 نها:ذه التوصيات والمقترحات وموقد خلصت من هذا البحث به

 أو   نتائج ال حث:  

المسوتمد  مون القورآن الكوريم والسونة  ، الصوحيحةمون العقيود   األمون الفكوري ينبثوق-1

 ، ومن تبعهم واقتفى أثرهم.النبوية منه  الصحابة 
 يتسم بالوسطية واالعتدال على منه  الصحابة. األمن الفكري ينبغي أن – 2

على هوية األمة وأصالتها  الفكري أن يحقق لألمة وحدتها، ويحافظال بد لألمن -3
 وقيمها.

ولية   ليست األسر  وحدها المعنية بحماية األمن الفكري لدى أطفالها، بل هناك مس-4

 مشتركة بينها وبين م سسات الدولة المعنية بذلك.

ا: ؤوفيات ال حث:  ثاني 
والطالبووات فوي مسووتويات التعلوويم لطوالب ل حلقووات نقواع وورع عموول تدريبيووة عقود-ا
 عن خطور  االنحراف الفكري. المختلفة

التنسيق بين جهود كافة هيئات ومصالح وم سسات المجتم  المدني في  ضرور - 2

 مجال األمن الفكري
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باعتبار أن ضبط  اإلسالم،لبناء المفاهيم في ضوء ضرور  تبني مشروع توعوي  – 3

 .يق لتحقيق األمن الفكريالمفاهيم والمصطلحات وتحديدها طر 

فقه االئتالف وفقه االختالف والتبصير به كسنة اجتماعية في حيا  األمم  نشر- 4
 والشعوب.

 ، والرد عليها . المواهر الفكرية الشاذ  والغريبة على المجتم  دراسة- 5

دراسة مماهر التعاطف م  األفكار الضالة وأسباب ذلك. ووض  برام  الستطالع -6
 .مقاييس علمية توضح التأثر والتأثير في المجتم  حيال األفكار الضالةو  الرأي،

على دور وأهمية األمن الفكري ضمن منمومة األمن الشامل للحفاظ على  التأنيد- 7

 .وحد  وتماسك المجتم  وتنمية الوطن

 ،،،هللا أسأل أن يديم نعمة األمن على بلدنا إنه ولي ذلك والقادر عليه
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 قائمة المعاجا والمصاار
 المرج  م

 :الناشر-أبو العينين علي خليل موسوعة نضر  النايم في مكارم أخالق الرسول الكريم  1
 .ه  1420:  سنة الطبعة-جد   –دار الوسيلة للنشر والتواي  

 –الناشور: دار الشوعب  –صوحيح البخواري -البخاري محمد بن إسماعيل أبو عبد هللا  2
 م 1987الطبعة: األولى،  -القاهر 

: شووعيب  تحقيووق – اإلحسووان فووي تقريووب صووحيح ابوون حبووان-محموود بوون حبووان الُبسووتي 3
 1988-هو  1408،  : األولى الطبعة– ، بيروت : م سسة الرسالة الناشر– األرناؤوط

  .م

درجة إسهام مديري المدارس الثانوية في تع ي  األمن الفكري مون -البقمي سعد سعود 4
رسالة ماجستير -–نمر طالب الصف الثالث الثانوي بمنطقة الرياض التعليمية. وجهة 

 م. 2008-األردن-غير منشور . جامعة م تة

: عبد  تحقيق–الدين أبو السعادات جام  األصول في أحاديث الرسول  مجد-بن األثيرا 5
 ةالطبع– البيانمكتبة دار -مطبعة المالح -: مكتبة الحلواني  الناشر–القادر األرناؤوط 

 م. 1972-: األولى

 : عالم الناشر-: يوسف الهادي تحقيق –أبو عبد هللا أحمد بن محمد البلدان  الفقيه ابن 6
 .م  1996-هو  1416-: األولى  الطبعة –، بيروت  الكتب

: عبود  تحقيوق–تقي الدين أبو الاباس أحمود بون عبود الحلويم مجمووع الفتواوى  بن تيميةا 7
،  : مجم  الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الناشر –محمد بن قاسم  الرحمن بن
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 .م  1995 / هو 1416:  عام النشر-، المملكة العربية السعودية  المدينة النبوية

ِد المَطالووُب الَعاليَوُة ِبَ َواِئوو-بون حجور العسووقالني أبوو الفضول أحموود بون علووي بون محمود ا 8
شوور : دار العاصومة للن الناشور –مجموعوة مون البوواحثين  : تحقيووق – المَسوانيد الث َماِنيَوةِ 

 .: األولى  الطبعة –دار الغيث للنشر والتواي  -والتواي  

قوام بإخراجووه -بون حجور العسوقالني أحمود بون علوي فووتح البواري شورح صوحيح البخواريا 9
بيروت  –: دار المعرفة  الناشر –: محب الدين الخطيب  وصححه وأشرف على طبعه

– 1379 . 

، ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن  بن خلدون عبد الرحمن بن محمدا 10
 ، بيروت : دار الفكر الناشر- : خليل شحاد  تحقيق-عاصرهم من ذوي الشأن األنبر

 .م 1988-هو  1408،  : الثانية الطبعة–

:  تحقيق-وثواب ذلكبن شاهين أبو حفص عمر بن أحمد الترغيب في فضائل األعمال ا 11
:  الطبعوة– لبنوان – ، بيوروت : دار الكتب العلميوة الناشر–محمد حسن محمد حسن 

 .م 2004-هو 1424،  األولى

: دار صادر  الناشر – لسان العرب-، أبو الفضل  بن منمور محمد بن مكرم بن علىا 12
 هو. 1414-: الثالثة  الطبعة–بيروت  –

الوسطية في التشري  اإلسالمي وأثره في الوقاية من ظاهر  منه  -بو حم   نور الدين 13
جامعة -المنشور في السجل العلمي لم تمر ظاهر  التكفير المجلد التاس  الغلو والتكفير

 اإلمام.

 -تحقيوق: محمود عبود القوادر عطوا —أحمد بن الحسين بن علي السونن الكبورى البيهقي 14
 .م 2003-هو  1424،  : الثالثة الطبعة - لبنان –الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 
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 –األمون الفكووري وعنايوة المملكوة العربيوة السوعودية بووه - عبود المحسون التركوي عبود هللا 15
 م.2002الطبعة: األولى عام –مكة المكرمة  -: رابطة العالم اإلسالمي الناشر

–بشار عواد معروف  : تحقيق–الترمذي محمد بن عيسى الجام  الكبير سنن الترمذي  16
  .م  1998:  سنة النشر-بيروت  –: دار الغرب اإلسالمي  الناشر

دار الكتووب العلميووة -التعريفووات -الجرجوواني علووي بوون محموود بوون علووي الوو ين الشووريف  17
 م. 1983-هو  1403: األولى  الطبعة-لبنان–بيروت 

 3واقتصاد م دهر ووطن طموح : مجتم  حيوي  مقال بعنوان-الرياض  –جريد  الحيا   18
 م. 9/12/2018تاريخ المقال  « / 2030رؤية »ركائ  لو 

ضمن بحوث  ﴿الُسنهة في مواجهة ُشُبهات االستشراق  -الجندي أحمد أنور سيد أحمد 19
-يدا ، ص : المكتبة العصرية الناشر– ﴾ الم تمر العالمي الثالث للسير  والُسنهة النبوية 

 .م 1981-هو  1401:  ولىبيروت. الطبعة األ

 م. 9/2018/ 23تاريخ المقال -حسيب طه صحيفة االتحاد اإلماراتية  20

-–مفردات ألفاظ القرآن -الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب األصفهاني  21
 .: دار القلم و دمشق  دار النشر

 الشبل دار نشر-السعودية  العربية المملكة في التعليم وسياسة نمام- سليمان الحقيل 22
 .م 1994-ه 1414 عام :السابعة الطبعة-بالرياض

أثوور الثقافوووة اإلسووالمية فووي تع يووو  قوويم االعتوودال والمواطنوووة -الخيوواط سووامي بووون أحموود  23
: الجماعات واألح اب واالنتماءات الح بية الضالة دراسة حديثيوة  والتحذير من خطر

: واجوب الجامعوات السووعودية  لموو تمر 2رقوم : السووجل العلموي  نقواًل عون-موضووعية 
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 .جامعة اإلمام  –وأثرها في حماية الشباب من الجماعات واألح اب واالنحراف 

سووونن  ﴿مسوووند الوودارمي المعوووروف بووو  -الوودارمي أبووو محمووود عبوود هللا بووون عبوود الوورحمن  24
ل الناشر-: حسين سليم أسد الداراني تحقيق–﴾ الدارمي  ،  تواي : دار المغني للنشر وا

 .م 2000-هو  1412،  : األولى الطبعة–المملكة العربية السعودية 
 /https://www.mosoah.com .–الموسوعة العربية الشاملة -سالم أمل  25
ِجْستاني أبو داود سليمان بن األشعث سنن أبي داود 26 -: شَعيب األرناؤوط  تحقيق—السِ 

-هو  1430،  : األولى الطبعة– الرسالة العالمية: دار  الناشر-مَحمهد كاِمل قره بللي
 .م 2009

ِجْستاني أبو داود سليمان بن األشعث 27 : محمد محيي الدين  تحقيق –أبي داود  سنن-السِ 
 .بيروت –، صيدا  : المكتبة العصرية الناشر –عبد الحميد 

االنحراف الفكري مفهومه وأسبابه وخطورته على الشباب –السحيباني محمد بن ناصر 28
: واجووب الجامعوووات  لموو تمر 2: السووجل العلمووي رقووم  نقوواًل عووننقوواًل عوون: -السووعودي

 . جامعة اإلمام-السعودية وأثرها في حماية الشباب من الجماعات واألح اب واالنحراف 
– لمملكوة العربيوة السوعوديةرعايوة األطفوال المنحورفين فوي ا-السدحان عبد هللا الناصر 29

 ه. 1417:  الطبعة األولى –الرياض  –: مكتبة العبيكان  الناشر
ملتقوى -–الشريعة اإلسوالمية وأثرهوا فوي تع يو  األمون الفكوري. -السديس عبد الرحمن  30

الطبعووة األولوى سوونة  –الريواض -جامعووة نوايف العربيووة للعلووم األمنيووة–األمون الفكوري 
 ه. 1426

عبد الرحمن بن ناصر بن عبد هللا تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان  السعدي 31
: األولى  الطبعة –: م سسة الرسالة  الناشر-: عبد الرحمن بن معال اللويحق تحقيق–
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  .م 2000-هو  1420
،  الدار ال وميةالناشر:  –تحقيقه  واستراتيجيةسعيد عدلي حسن األمن القومي العربي  32

 ق.  1977:  سنة الط ا –ال اهعا 
مجلوة -–: مسوتويات التفكيور واتجاهوات التطبيوق  األمون الفكوري-عبد الورحمن  سليمان 33

 م، 2015، يوليو ﴾  11 ﴿، العدد  ، مرك  العبيكان لألبحاث والنشر فكر
 –: سوليم بون عيود الهاللوي  تحقيوق –الشاطبي إبراهيم بن موسى بن محمود االعتصوام  34

 م  1992-هو  1412،  : األولى الطبعة –، السعودية  : دار ابن عفان  الناشر
: السيد أبو المعاطي  تحقيق-مسند أحمد بن حنبل-الشيباني أحمد بن حنبل أبو عبد هللا 35

 بيروت.-: عالم الكتب  الناشر–النوري 
 الناشر– الشريفالتصوير النبوي للقيم الخلقية والتشرياية في الحديث -علي علي صبح 36

 .م  2002-هو 1423:  : األولى الطبعة-: المكتبة األاهرية للتراث
:  الطبعووة–، بيوروت  : دار الكتوواب اللبنواني الناشور–المعجووم الفلسوفي -صوليبا جميول  37

 .م 1979:  سنة الطب -األولى 
 تحقيق–مصنف عبد الرااق -بكر عبد الرااق بن همام الحميري اليماني  أبو الصنعاني 38

: المكتووب  يطلووب موون-الهنوود-: المجلووس العلموي  الناشوور-: حبيوب الوورحمن األعممووي
 ه. 1403،  : الثانية الطبعة-بيروت –اإلسالمي 

: طارق بن  تحقيق –سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم المعجم األوسط -الطبراني  39
 –: دار الحورمين  الناشر –، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني  عوض هللا بن محمد

 .القاهر  
:  الناشر– مكارم األخالق للطبراني-الطبراني سليمان بن أحمد بن أيوب، أبو القاسم  40
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 .م 1989-هو  1409،  : األولى الطبعة– لبنان –، بيروت  دار الكتب العلمية
 ﴿الم  الطويوول يوسووف العاصووي إبووراهيم الحملووة الصووليبية علووى العووالم اإلسووالمي والعوو 41

 الطبعة-، مصر : صوت القلم العربي الناشر– ﴾ سبل المواجهة -الممارسة -الجذور 
 .م 2010-هو  1431،  : الثانية

 . 26/12/2009العدد : – جريد  االعتصام-الع ع ي عبد اللطيف  42
 ، لمعهد العالمي للفكر اإلسالمي الناشر:-الفكرية المعاصر  األامة-العلواني طه جابر  43

 د ط.–د ت – الواليات المتحد 
 –دار الصوفو . بيوروت –اإلعالم في اإلسالم  -،الشبيب عبد اللطيف العليوات محمد 44

 م . 1993
 بيروت  –الناشر: دار المعرفة —إحياء علوم الدينحامد محمد بن محمد  أبو-الغ الي 45
لك الناشر : كلية الم– التعليميةالمسئولية األمنية للم سسات -غنوم أحمد بن عبد الكريم 46

 م.  2004-هو - 1425-الرياض  -فهد األمنية 
: عبد السالم محمد  تحقيق-–معجم مقاييس اللغة -الق ويني أحمد بن فارس بن اكرياء  47

 م.  1979-ه و  1399:  عام النشر-: دار الفكر  الناشر –هارون 
مسلم بن الحجاج المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول  القشيري 48

 –الناشر : دار الجيل  -المحقق : مجموعة من المحققين –هللا  صلى هللا عليه وسلم  
 .بيروت

–، شمس الدين الكوانب الدراري في شرح صحيح البخاري  محمد بن يوسف الكرماني 49
-هووو  1401:  : الثانيووة الطبعووة-لبنووان-، بيووروت العربووي: دار إحيوواء التووراث  الناشور
 .م 1981
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 الناشر-د. تحقيق مجموعة من الم لفين-موسوعة السياسة-الكيالي عبد الوهاب وآخرون  50
 .الطبعة الثانية  –: الم سسة العربية للدراسات والنشر 

 استراتيجية وطنية المالكي عبد الحفيظ نقاًل عن بحث للدكتور عبد الرحمن اللويحق نحو 51
سونة -جامعوة نوايف العربيوة للعلووم األمنيوة-لتحقيق األمن الفكري في مواجهة االرهواب

 . م 2006النشر : 
 الناشر-كمال الدين عبد الغني من قضايا التربية الدينية في المجتم  اإلسالمي المرسى 52

  .م 1998هو/  1419: األولى  الطبعة– : دار المعرفة الجاماية
:  تحقيق-المسعودي أبو الحسن على بن الحسين بن على مروج الذهب ومعادن الجوهر 53

 .هو 1409:  تاريخ النشر-قم –: دار الهجر   الناشر-أسعد داغر
المجتبووى مون السوونن ن السونن الصووغرى -أبووو عبود الوورحمن أحمود بوون شوعيب  النسوائي  54

 –مكتووب المطبوعوات اإلسووالمية :  الناشور– : عبود الفتوواح أبوو غوود  تحقيووق –للنسوائي 
 . 1986 – 1406،  : الثانية الطبعة–حلب 

مجلة ش ون عربية،عدد -: دراسة في األصول  األمن القومي العربي- على الدين هالل 55
35  

تع يوو  األمون الوووطني فوي ضوووء النمواذج والتجووارب العالميووة  -الهوويش يوسووف محمود  56
 الطبعوة-الريواض-الثانويوة فوي مدينوة الريواض المعاصور  للحووار تطبيوق علوى المرحلوة

 .م 2017- ه 1438- الثالثة
 ه. 1418-187العدد  –مجلة األمن والحيا  -الوادعي سعيد  57
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