التربية اإليمانية و دورىا في ترسيخ مفيوم األمن الفكري لدى الطفل المسمم
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مقدمة :
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و يرتبط األمن باإليمان ارتباطاً وثيقاً  ،فتحقق األمن ىو النتيجة الطبيعية لوجود اإليمان  ،و ذلك
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َمُنوا َولَ ْم َيْمب ُسوا إ َ
ين آ َ
األنعام ) ٕٛ :
و نظ اًر لما نراه اليوم من آثار اَلنفتاح الثقافي و المعموماتي من اتجاىات ثقافية متباينة و ما نتج

عنيا من تشكيك في أمور العقيدة و تشتت في األفكار و تأرجح بين تبعية و انحالل أو تزمت و غمو  .و
حيث أن العقيدة ىي المستيدفة من النيل و التشويو  ،لذا فإن النشء المسمم بحاجة إلى تحصين عقوليم و

تبصيرىم بكيفية التعامل مع متغيرات العصر في إطار من الحفاظ عمى ثوابت العقيدة و اليوية.
مشكمة البحث و تساؤالتو :
إن مااا نشاايده فااي عص ارنا ماان مظاااىر التقاادم و إيجابياتااو و مااا يرافقيااا ماان عماال التقاادم و ساامبياتو ى او

النتيجة المباشرة لظاىرة اَلنفتاح الثقافي السريع و الجذري الذي لم يعرف التاريخ لاو مثايالً ،و الاذي ياؤثر عماى
األمن الفكري لدى أبناء المجتمع  ،لذا كانت َرورة وجود بوصمة إلعادة توجيو اَلنفتاح الفكري لادى أطفالناا

في َوء اَلحتكام لثوابت العقيدة و اليوية اإلسالمية .

و ىناك بعض المؤشرات التي تؤكد َرورة التعرف عمى دور التربية اإليمانية في ترسيخ مفيوم األمن الفكري

لدى الطفل المسمم  ،منيا:

-2-

 تأكيد المؤتمر العشرين لممجمس األعمى لمشئون اإلسالمية بجميورية مصر العربية و الذي عقد في شير

مارس ٕٓٓٛم  ،في أحد محاوره عمى المقوم اإليماني و دوره في تحقيق األمن المجتمعي .

 أكدت نتائج العديد من الدراسات عمى َرورة اَلىتمام بالعقيدة اإلسالمية و تنميتيا فاي نفاوس الانشء حتاى
يتحقق األمن لمفرد المسمم )ٕ(.

 تأكيد كثير من الدراسات و البحوث المقدمة لممؤتمر الوطني األول لألمن الفكري " المفاىيم و التحديات "،
كرسااي األمياار نااايف باان عبااد العزيااز لد ارسااات األماان الفكااري بجامعااة الممااك سااعود  ،خااالل الفت ارة ٕٕٕ٘-

جماااد األول ٖٓٗٔه عمااى َاارورة اَلىتمااام بالعقياادة اإلسااالمية و دورىااا فااي تحقيااق جوانااب األماان الفكااري
لدى الفرد و المجتمع )ٖ(.

لذا كانت الحاجة إلى إجراء البحث الحالي لمكشف عن الدور الذي تقوم بو التربية اإليمانية من أجل

ترسيخ مفيوم األمن الفكري لدى الطفل المسمم .
تساؤالت البحث :
يمكن تحديد مشكمة البحث في محاولة اإلجابة عن التساؤل الرئيس التالي -:
" كيف يمكن لمتربية اإليمانية أن ترسخ مفيوم األمن الفكري لدى الطفل المسمم ؟ "
و عن ىذا التساؤل تتفرع التساؤَلت اآلتية -:
ٔ  -ما المقصود بكل من  :التربية اإليمانية  ،األمن الفكري ؟
ٕ – ما طبيعة األمن الفكري و أىميتو و معوقاتو ؟
ٕ  -ما طبيعة التربية اإليمانية الالزمة لترسيخ مفيوم األمن الفكري لدى الطفل المسمم ؟
ٖ  -ما التصور المقترح لتفعيل دور التربية اإليمانية في ترسيخ مفيوم األمن الفكري لدى الطفل المسمم ؟

أىداف البحث :
ييدف البحث الحالي إلى :
ٔ -التعرف عمى طبيعة األمن الفكري و أىميتو و معوقاتو .
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ٕ -توَيح ماىية التربية اإليمانية الالزمة لترسيخ مفيوم األمن الفكري لدى الطفل المسمم .

ٖ -التعرف عمى دور التربية اإليمانية الالزمة لترسيخ مفيوم األمن الفكري لدى الطفل المسمم .
ٗ -وَع تصور مقترح لتفعيل دور التربية اإليمانية في ترسيخ مفيوم األمن الفكري لدى الطفل المسمم .
أىمية البحث :

تتَح أىمية البحث الحالي من خالل -:
 يستمد أىميتو الرئيسة من أىمية ترسيخ مفيوم األمن الفكري حيث يشكل أىمية بالغة لألفراد و المجتمعات
نتيجااة لحاادوث العديااد ماان التطااورات و المسااتجدات و ماان أىميااا انفتاااح الثقافااات و تااأثير ذلااك عمااى التبااادل و

الحوار الحَاري .

اان قاوةٌ دافعااة إلااى
 أن البنااء اإليماااني لمطفال المساامم يحقاق لااو الحماياةَ ماان الفاتن والمصااائب ،حياث ّ
أن اإليما َ
الخير ،وىو الرابطَ الذي يجعل من الطفل المسمم متعمقاً باهلل عز وجل منذ مراحل عمره المبكرة.
 يعد البحث الحالي استجابة لما تفرَو ظروف الواقع المعاش و ما أكدتو الدراسات و البحوث من َارورة

تعميق أصول العقيدة اإلسالمية في نفوس الناشئة  ،و التأكيد عمى دور العقيدة في تحقيق األمن لمفرد المسمم.

مصطمحات البحث :
 األمن الفكري  :ىو " تأمين أفكار و عقول أفراد المجتمع من كل فكر شائب و معتقد خاطئ " ) 4 ( .
و يعرفو الباحث إجرائياً بأنو  :حماية عقول النشء المسمم من كل فكر شائب و معتقد خاطئ يتعارض مع
تعاليم اإلسالم  ،و يتعارض مع مكونات أصالتيم ،وثقافتيم النوعية ومنظومتيم الفكرية و يؤدي إلى

انحراف في السموك .
 التربية اإليمانية  :تعرف بأنيا " إعداد األجيال المسممة إعداداً تربوياً يرتكز عمى أسس اإليمان
الستة المبينة في القرآن الكريم و السنة النبوية من اإليمان باهلل و مالئكتو و كتبو ورسمو و اليوم

اآلخر  ،والقدر خيره و شره".
منيج البحث :

اسااتخدم الباحااث " الماانيج الوصاافي التحميمااي " و ذلااك حيااث أن طبيعااة البحااث الحااالي تتطمااب الرجااوع إلااي
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أدبيات التربية و الدراسات السابقة ذات الصمة بالموَوع لمتعرف عمي مفيوم األمن الفكري و متطمباتو ،
و من جانب آخر تحميل األفكاار الكمياة حاول ماىياة التربياة اإليمانياة الالزماة لمطفال المسامم  ،و ذلاك كماو
في محاولة لوَع تصور نظري مقترح لتفعيل دور التربية اإليمانية في ترسيخ جوانب األمن الفكاري لادى

الطفل المسمم .

الدراسات السابقة :
نتناول ىنا الدراسات و البحوث ذات الصمة بالبحث بغرض اَلستفادة منيا عممياً و منيجياً من خالل النتائج

التي توصمت إلييا ىذه الدراسات  ،و يمكن تصنيفيا كاآلتي :
أوالً  :الدراسات التي تناولت األمن الفكري :

 الدراسات و البحوث المقدمة لممؤتمر الوطني األول لألمن الفكري  ،كرسي األمير نايف بن عبد العزيزلدراسات األمن الفكري بجامعة الممك سعود  ،و التي تناولت األمن الفكري "المفيوم – التحديات" بجميع
أبعاده في َوء القرآن و السنة  ،و دور المؤسسات التربوية و التعميمية في تحقيق األمن الفكري  ،و التعرف

عمى معوقات و ميددات األمن الفكري  ،ووَع آليات و استراتيجيات تساىم في تحقيق األمن الفكري .
 سعت دراسة ( محمود حسائي 8448 ،ىـ ) بعنوان ( المنظومة التربوية النفسية لرعاية األمن الفكريلألطفال  :دراسة استطالعية ) (٘) إلى -:
تحديد أولويات المسئولية اَلجتماعية التربوية النفسية لألمن الفكري لألطفال  ،و التعرف عمى أىم

جوانب الحياة ذات الصمة الوثيقة باألمن الفكري لألطفال  ،وتحديد النتائج السمبية المترتبة عمى عدم
اَلىتمام باألمن الفكري لألطفال  ،و التعرف عمى النتائج اإليجابية لالىتمام باألمن الفكري لألطفال .
واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي  ،و كان من أىم نتائجيا ما يمي :



إن األسرة و المجتمع و المدرسة و المعمم تقع عمييم مسئولية األمن الفكري لألطفال و ذلك من خالل

منظومة تربوية نفسية متكاممة .


إن األمن الفكري لألطفال لو عالقة وثيقة بجوانب الحياة اَلجتماعية و الثقافية الفكرية و اَلقتصادية

و الدينية و النفسية والسياسية .


إن أىم النتائج السمبية المترتبة عمى عدم اَلىتمام باألمن الفكري لألطفال تتمثل في اَلنحرافات

السموكية و في اإلرىاب و البعد عن الدين و التعصب .
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 و استيدفت دراسة ( محمد المويشير8448،ىـ) و عنوانيا ( دور األسرة في تحقيق األمن الفكري –دراسة تطبيقية عمى مدينة سكاكا ) ( )6التعرف عمى دور و أىمية و معايير األمن الفكري  ،و تأثيراتو
عمى المجتمع  ،و التطرق إلى الوَع الحالي لدور األسرة في مدينة سكاكا  ،و الدور المأمول منيا

لتحقيق األمن الفكري .

و من النتائج التي توصمت إلييا الدراسة  :أن غرس مفاىيم اَلعتدال و الوسطية ألفراد األسرة يجنبيم

اَلنحراف الفكري  ،و كذلك متابعة أفراد األسرة من خالل المدرسة  ،و حَور مجمس اآلباء يقي من

اَلنحراف الفكري ألفرادىا .

 و قد ىدفت دراسة ( أمل نور8448 ،ه ) بعنوان ( مفيوم األمن الفكري في اإلسالم و تطبيقاتو التربوية) ( )ٚإلى توَيح مفيوم األمن الفكري و أىميتو و خصائصو و ومزاياه  ،و الوقوف عمى مفيوم األمن
الفكري في اإلسالم و بيان مخاطر فقدانو  ،و إبراز دور التربية اإلسالمية في تعزيز األمن الفكري ،و بيان
دور المؤسسات التربوية في تعزيز األمن الفكري .
و استخدمت الدراسة المنيج الوصفي  ،و كان من أىم نتائجيا ما يمي :
ٔ -إن األمن بجميع أنواعو و األمن الفكري خاصة من المطالب األساسية التي جاء اإلسالم لتحقيقيا في
المجتمعات اإلنسانية .

ٕ -إن لمتربية اإلسالمية دورىا الميم في تعزيز األمن الفكري  ،و ذلك من خالل اىتماميا البالغ بالتربية
اإليمانية التي بيا يقف اإلنسان عند حدود اهلل .

ٖ -إن لكل من المؤسسات التربوية الدور الميم الذي يجب أن تؤديو لكي يعزز األمن الفكري لدى الناشئة
عمى مختمف مستوياتيم  ،فيكونون بمنأى عن التشدد .

 و قد تطرقت دراسة ( عبد اهلل حريري 8447 ،ه ) بعنوان ( دور التربية اإلسالمية في المدرسةاالبتدائية في مواجية ظاىرة اإلرىاب ) ( )ٛإلى دور التربية اإلسالمية في المرحمة اَلبتدائية في تحصين
التالميذ من اَلنزَلق في مياوي اَلنحراف الفكري الذي يؤدي إلى التطرف و اإلرىاب  ،و بينت

المرتكزات األساسية التي تقوم عمييا التربية اإلسالمية و ىي المرتكزات العقائدية و العبادية و األخالقية

و العقمية و الجسدية و الصحية و اَلجتماعية و دور كل منيا في بناء الشخصية اإلسالمية السوية.
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 بينما أوَحت دراسة ( عبد الحفيظ المالكي 4006 ،م ) بعنوان ( نحو بناء إستراتيجية وطنية لتحقيقاألمن الفكري في مواجية اإلرىاب )( )9أن األمن الوطني كلٌ َل يتج أز  ،و أي إخالل باألمن المادي
يسبقو إخالل باألمن الفكري  ،و أكدت عمى أىمية دور مؤسسات التنشئة اَلجتماعية ( الدينية و التربوية

و التعميمية ) في تحقيق األمن الفكري و الوقاية من أخطار غياب األمن الفكري حيث أكد الباحث عمى
الممِحة إلى وَع إستراتيجية وطنية شاممة لتحقيق األمن الفكري تقوم عمى تفعيل دور مؤسسات
الَرورة ُ
التنشئة اَلجتماعية  ،موَحاً المقومات و اآلليات الكفيمة بتفعيل ىذه اإلستراتيجية و تحقيقيا ألىدافيا .
 و قد استيدفت دراسة ( عبد الرحمن السديس 8446،ه) و عنوانيا ( الشريعة اإلسالمية و دورىا فيتعزيز األمن الفكري ) ( )80التعرف عمى دور الشريعة اإلسالمية و دورىا في تعزيز األمن الفكري و
إبراز دورىا الريادي  ،و بيان ما يتعمق باألمن الفكري من حيث ماىيتو و و َوابطو و ميدداتو و

معوقاتو .

و من النتائج التي توصمت إلييا الدراسة :

أىمية غرس العقيدة و اإليمان في النفوس تحصيناً لألمة  ،و التحمي بالعمم النافع  ،و لزوم العمماء
الربانيين  ،و أىمية دور األسرة و المسجد و المجتمع و المدرسة ووسائل اإلعالم في تعزيز األمن

الفكري  ،و أىمية العناية بحسن اختيار المعمم المؤىل .
 و قد سعت دراسة ( عمي الجحني 4004 ،م ) بعنوان ( وظيفة األسرة في تدعيم األمن الفكري )()88إلى التعرف عمى  :مفاىيم األسرة و التنشئة اَلجتماعية و األمن الفكري  ،ووظيفة األسرة في تدعيم
األمن الفكري  ،و المبادئ األساسية في التربية الصحيحة من قبل الوالدين و البعد عن مخاطر

اَلنحراف الفكري حتى َل يقع األبناء َحية جيل والدييم .
و قد أكدت الدراسة عمى أن :

ٔ -التربية األسرية الصحيحة ليا الدور الميم في منع اَلنحراف الفكري و بالتالي تحول أفراد األسرة إلى
دروع واقية لحماية األمن .

ٕ -سبب توتر العالقة بين المراىقين و الوالدين يكمن في جيل الكثير من اآلباء و األميات بمسؤولياتيم نحو
وقاية األبناء من اَلنحراف .

ٖ -التأثير الواَح من اآلباء عمى شخصية األبناء من خالل أساليب المعاممة التي تمارس عمييم نظ اًر لمدور
البارز من قبل األسرة في تعزيز و تنمية األمن الفكري أو اَطرابو .
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 و قد تناولت دراسة ( عبد الرحمن جيرة 8445 ،ه ) بعنوان (دور المسجد في تحقيق مفيوم األمناالجتماعي) ( )84دور المسجد األساسي و ىو خدمة المجتمع و توصمت إلى أن ىذا الدور يتَح من
خالل الحفاظ عمى قيم المجتمع و أخالقو و ما يقوم بو من عممية تأمين لممجتمع من األفكار و األفعال
المنحرفة  ،و دفع شبابو إلى السعي في العمم و العمل و غمق كافة سبل اإلجرام و الجريمة أماميم و
ذلك لمقَاء عمى الفتن و حقن الدماء  .و توصمت الورقة إلى أنو ينبغي عمى المسممين أن يدفعوا

بأبنائيم إلى المساجد حتى يعتادوا عمى عمل الخير و التعاون عمى البر و التقوى .

 -و قد سعت دراسة ( محمد العاصم 8445 ،ه ) بعنوان ( دور المدرسة في تعزيز األمن الفكري لدى

طالب المرحمة الثانوية العامة في مدينة الرياض من وجية نظر الطالب )( )83إلى توَيح مفيوم
األمن الفكري لدى الطالب  ،و بيان دور المدرسة في تعزيز و تنمية ذلك المفيوم لدييم  .و قد توصمت

الدراسة إلى نتائج من أىميا ما يمي -:
ٔ -أن مفيوم األمن الفكري لدى الطالب المرحمة غير واَح بالشكل الذي يعينيم عمى التفريق بينو و
بين اَلنحراف الفكري و اإلرىاب  ،و أن ىناك قصور في توجيو المدرسة لمطالب في ىذا الشأن  ،و

قصور في مدى تعاون المدرسة مع البيت و المجتمع تحقيقاً لمتوازن التربوي التكاممي.
ٕ -أن ىناك نسبة من المعممين يقومون بالفتوى فيما يخص اَلنحرافات الفكرية .
ٖ -ىناك َعف في المناىج في توَيح مخاطر اَلنحراف الفكري و عواقبو .

 -و قد ىدفت دراسة ( حيدر الحيدر 8443 ،ه ) بعنوان ( األمن الفكري في مواجية المؤثرات الفكرية

)( )84إلى العمل عمى إيَاح أن الشريعة اإلسالمية تؤكد تحريم المساس بالفكر و الحرية الفكرية  ،و
إيَاح مفيوم األمن الفكري و أىميتو في التصدي لكل ما يمكن أن يؤثر عمى الفكر  ،إيَاح دور األمر

بالمعروف و النيي عن المنكر في حماية أفكار األمة من التيارات و المذاىب الفكرية المنحرفة .

و قد أوصت الدراسة بأىمية  :العمل عمى تحصين الفكر بالعقيدة اإلسالمية الصحيحة من واقع الكتاب و
السنة ألنيا مناط األمن النفسي و اَلجتماعي و الفكري  ،و تربية النشء عمى حرية الفكر و عدم مصادرة

اآلراء و الَغط عمييم .حتى َل يؤدي ذلك إلى جمود فكرىم .
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ثانياً  :الدراسات التي تناولت التربية اإليمانية :
 -ىادفت د ارساة ( الطيـب الشـنقيطي 4008 ،م ) بعنـوان (األسـاليب النبويـة لتنميـة القـيم اإليمانيـة لـدى

الشـباب المسـمم فـي ضـوء التحـديات المعاصـرة )( )85إلاى توَايح بعاض األسااليب التربوياة النبوياة
المؤدية إلى تنمية القيم اإليمانية لدى الشباب المسمم .

وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج من أىميا -:
 -من األساليب النبوية المختارة لتنمية القيم اإليمانية لدى الشباب المسمم ( القدوة – الحوار – الموعظة و

العبرة – القصة – الترغيب و الترىيب – َرب المثل – العقوبة – اإلقناع العقمي – األحداث).
-

أن تنمية القيم اإليمانية لدى الشباب َرورة لبناء الشخصية المتميزة لممسمم .

و قد قدمت الدراسة عدة توصيات من أىميا -:
 َرورة قيام الباحثين و خاصة في مجال الشباب ببحوث تربوية مبنية عمى أسس و أىداف تربوية تيدفإلى حل مشاكل الشباب و خاصة ما يتعمق بالجوانب اإليمانية .
 -أىمية التنويع في أساليب تنمية القيم لدى الشباب وطرق عرَيا واَلستفادة من التقنيات الحديثة .

 -و قد سعت دراسة ( سعد الدين بدرانة 8993 ،م ) بعنوان (األساليب التربوية في غرس القيم العقدية

لدى الطفل المسمم )( )86إلى التعرف عمى األساليب التربوية لغرس القيم العقدية لدى الطفل  ،و تحديد
مفيوم القيم العقدية في اإلسالم و تصنيفيا .
وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج من أىميا -:
َ -ل تؤثر الوراثة عمى أخالقيات الطفل و صالحو .

 أن الممارسة أمر َروري لتجسيد القيم في الواقع بحيث يتسق السموك مع القيمة مع اَللتزام الوجداني.-9-

 -أن توحيد اهلل عز وجل ىو الذي ينظم و يحدد كل القيم األخرى فكافة القيم األخرى منظمة في ىرم القيم

طبقاً لقيم التوحيد ،و من خالل قيم التوحيد يحكم عمى بقية القيم وعمى السموك بأنو مقبول أو غير مقبول.

تعميق عام عمى الدراسات السابقة :
بالرجوع لمدراسات السابقة تبين أن ىناك دراسات تناولت :
 األمن الفكري و سبل تعزيزه من خالل أسموب الحوار مع األبناء  ،و الدور اليام الذي تؤديو األسرة بالذاتفي ىذا المجال مثل مثل دراسة ( المويشيرٕٔٗٛ ،ه) و دراسة ( الجحنيٕٓٓٗ ،م) و التي أوَحتا أن

األسرة ليا الدور الرئيسي و اليام في تعزيز األمن الفكري لدى األبناء من خالل القيم بالعديد من األدوار و

سيستفيد البحث الحالي من تمك الدراسات في التعرف عمى األدوار المختمفة التي يمكن تفعيل دور األسرة
من خالليا في ترسيخ مفيوم األمن الفكري .

 كما أظيرت دراسة ( العاصم ٕٔٗ٘ ،ه)  ،أن المدرسة ليا دور كبير و مؤثر في تعزيز األمن الفكريلدى الطالب  ،و أوَحت وجود قصور في أدوار عناصر العممية التعميمية نحو تحقيق األمن الفكري لدى

الطالب  ،و دراسة ( حريري ٕٔٗٚ ،ه) و التي أكدت عمى المرتكزات العقائدية في بناء شخصية تالميذ

المرحمة اَلبتدائية و تفعيل دورىا في تحصين الطالب َد اَلنحرافات الفكرية  .و سيستفيد البحث الحالي

من تمك الدراسات في التعرف عمى األدوار المختمفة لعناصر العممية التعميمية في ترسيخ مفيوم األمن

الفكري لدى الطالب .

 -و عند الحديث عن التربية اإليمانية اطمع الباحث عمى العديد من الدراسات ذات الصمة بيذا المتغير و

تبين أن ىناك دراسات تناولت التربية اإليمانية و سبل تنميتيا لدى الطفل المسمم مثل دراسة ( بدرانة ،

ٖٜٜٔم )  ،و دراسة ( الشنقيطي ٕٓٓٛ ،م ) .

 و قد استفاد البحث الحالي من تمك الدراسات السابقة في صياغة موَوع البحث  ،و اختيار المنيجيةالمالئمة لو  ،و كذلك اإلسيام في البناء النظري ليذا البحث .

 و ىذا البحث يتشابو مع الدراسات السابقة في السعي نحو تحقيق األمن الفكري لدى الناشئة و بناء مفاىيمصحيحة في ذلك .

-

إَل أن ىذا البحث يختمف عن سابقاتو من الدراسات في أنو يسعى إلى تحديد مفيوم التربية اإليمانية

و أىميتيا و دورىا في ترسيخ مفيوم األمن الفكري لدى الطفل المسمم .
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اإلطار النظري لمبحث
أوالً -األمن الفكري ( المفيوم  ،األىمية  ،المعوقات ):
 مفيوم األمن الفكري :
إن األمن الفكري ىو أساس جميع أنواع األمن  ،و بو يمكن تحقيق السعادة لمبشرية  ،و إن
تحقيق األمن الفكري في المجتمع يتطمب الجيد المتواصل من أجل تنشئة الجيل الناشئ عمى سالمة الفكر ،

و قيمة األمن  ،و روح المسامحة و المسالمة  ،و باألمن الفكري فقط يمكن بناء مجتمع متماسك و جيل مبدع
و منتج يسعد بو الناس و تنيض بو األمة .

األمن في المغة  :األمن َد الخوف( )ٔٚيقال أمن أمناً أي اطمأن و لم يخف فيو آمن  ،و أ ِ
البمد أي
َم َن ُ
اطمأن فيو  ،و أ ِ
َم َن فالناً عمى كذا  :وثق بو و اطمأن إليو أو جعمو أميناً عميو(.)ٔٛ
و جاءت كممة األمن في القرآن الكريم بنفس المعنى المغوي  ،حيث تعني الطمأنينة و عدم الخوف  ،و مما
طعميم ِمن جوٍع وآَم َنيم ِمن َخو ٍ
َِّ
ف  ( قريش ) ٗ :
يدل عمى ذلك قولو تعالى  :الذي أَ ْ َ َ ُ ْ ْ ُ َ َ ُ ْ ْ ْ
األمن في االصطالح  :ىو الحفاظ عمى مصالح كل الناس التي يخافون عمييا  ،و يحرصون عمى حفظيا و
رعايتيا  ،بجمب النفع و تحقيقو  ،و دفع الَر و إزالتو (.)ٜٔ
و يعرف الباحث األمن بأنو  :حالة شعور الفرد باَلطمئنان عمى حياتو  ،و ممتمكاتو داخل مجتمعو .
الفكر في المغة  :جاء من قول فكر في األمر فك ًار أي أعمل العقل فيو و رتب بعض ما يعمم ليصل بو إلى
معرفة المجيول  ،و الفكر إعمال العقل في المعموم لموصول إلى معرفة المجيول )ٕٓ(.

الفكر في االصطالح  " :ىو جممة ما يتعمق بمخزون الذاكرة اإلنسانية من الثقافات و القيم و المبادئ
األخالقية التي يتغذى بيا اإلنسان من المجتمع الذين ينشأ فيو و يعيش بين أفراده ")ٕٔ( .
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و يرى الباحث أن الفكر يعبر عن  :مجموعة المفاىيم و التصورات و المبادئ و المعتقدات التي يؤمن بيا
اإلنسان و التي مصدرىا الوحي اإلليي المتمثل في الكتاب و السنة أو التصورات البشرية المنَبطة بالوحي

اإلليي .

 تعريف األمن الفكري :ف
يعتبر مصطمح األمن الفكري المركب من لفظي األمن و الفكر مصطمح حديث نسبياً و قد ُع ِر َ
بتعريفات كثيرة  ،و حيث أن المقام ليس مجال استطراد في ىذا الموَوع  ،ألن مجال تعريف األمن الفكري
لو دراساتو المختصة و التي و َل شك عالجت وستعالج ىذا األمر و إنما يكفي في ىذا المقام اَلكتفاء بما

يقرب معنى األمن الفكري من التعريفات و من ذلك ما يمي -:

ف األمن الفكري بأنو  :النشاط و التدابير المشتركة بين الدولة و المجتمع لتجنيب األفراد و
 ُع ِر َالجماعات شوائب عقدية أو فكرية أو نفسية تكون سبباً في انحراف السموك و األفكار و األخالق عن جادة

الصواب  ،أو سبباً لإليقاع في الميالك(ٕٕ) .

 و عرف بأنو  :حماية عقل اإلنسان و فكره و مبتكراتو و معارفو و منتجاتو ووجيات نظره  ،و حرية رأيومن أي مؤثر  ،سواء من قبل الشخص نفسو  ،أو من قبل الغير(ٖٕ) .
 و عرف بأنو  :سالمة فكر اإلنسان و عقمو و فيمو من اَلنحراف  ،و الخروج عن الوسطية و اَلعتدالفي فيمو لألمور الدينية و السياسية  ،و تصوره لمكون  ،بما يؤول بو إلى الغمو و التنطع أو إلى اإللحاد و

العممنة الشاممة (ٕٗ).

 و قيل أنو  :أن يعيش المسممون في بمدانيم و مجتمعاتيم  ،آمنين مطمئنين عمى مكونات ثقافتيم ومنظومتيم الفكرية المنبعثة من الكتاب و السنة )ٕ٘(.
 و قد عرفو اليمني بأنو  :ىو اإليمان باهلل و بسائر األركان الستة  ،و بما يستمزمو اإليمان بيا  ،والبراءة مما يخالفيا  ،و بدون ذلك َل أمن و َل أمان في الدنيا و اآلخرة  ،و َل يمكن بناء وطن مسمم آمن
بدون غرس اإليمان باألركان الستة في قموب و عقول أبنائو  ،و ليعمم أن أعمى درجات األمن الفكري ىي

درجة اإلحسان  ( :أن تعبد اهلل كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنو يراك )(. )ٕٙ
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و عميو ُ ،ي َعرف الباحث األمن الفكري  ،بأنو " حماية عقول النشء المسمم من كل فكر شائب و معتقد
خاطئ يتعارض مع تعاليم اإلسالم  ،و يتعارض مع مكونات أصالتيم ،وثقافتيم النوعية ومنظومتيم الفكرية
و يؤدي إلى انحراف في السموك " .

أىمية األمن الفكري :
األمن ؛ ىو العمود الفقري لمحَارة  ،فال يمكن أن يزدىر مجتمع و يتقدم إَل في ظل األمن  ،فتحقيق

األمن يجعل المجتمع يزدىر و يحقق الخير و الرفاه في كافة مجاَلت الحياة .

و في بيان أىمية األمن الفكري يقول سمو األمير نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخمية

السعودية  " :إن األمن الفكري جزء من منظومة األمن العام  ،بل ىو ركيزة كل أمن و أساس لكل استقرار ،
و أن مبعثو و مظيره اَللتزام باآلداب و الَوابط الشرعية المرعية التي ينبغي أن يأخذ بيا كل فرد في

المجتمع "(.)ٕٚ

و تتَح أىمية األمن الفكري من اىتمام اإلسالم بتحقيقو والمحافظة عميو  ،و ذلك من خالل :
 من أبرز مقاصد التشريع اإلسالمي حفظ العقل الذي يرتبط بو األمن الفكري و من خاللو يتحقق  ،و بو
يصمح كل شيء أو يفسد ؛ فالعقل مناط التكميف و أساسو  ،فإذا زال العقل زال التكميف الذي يرتبط بو

وجوداً أو عدماً .

 دعا اإلسالم إلى اَلىتمام بالعقل بالحث عمى طمب العمم النافع سواء ما كان منو فرض عين َل ُيعذر أحد
بجيمو  ،أو ما كان فرض كفاية  ،و األدلة والشواىد عمى ذلك كثيرة َل يتسع المقام لسردىا.
الغمُو في الدين باعتباره من أخطر ميددات األمن
 يحرم اإلسالم اَلنحراف الفكري المتمثل في التطرف و ُ
ود
تذمو ،و من ذلك قولو تعالى :تِْم َك ُح ُد ُ
الفكري  ،و قد وردت آيات و أحاديث كثيرة تنيى عن ُ
الغمُو و ُ
َّ ِ
ِ
المَّ ِو فَ َال تَعتَ ُدوىا ومن يتَع َّد ح ُد َ َّ ِ
ون ( البقرة  ، ) ٕٕٜ :و قد ثبت أن النبي
ْ َ ََْ َ َ ُ
ود المو فَأُولَئ َك ُى ُم الظال ُم َ
الغمُو في الدين "(.)ٕٛ
الغمُو في الدين فإنما أىمك الذين من كان قبمكم ُ
قال  " :و إياكم و ُ
اليسر الذي ُيعد من أبرز خصائصو و
 يقوم اإلسالم عمى الوسطية و اَلعتدال  ،و قد ُبني اإلسالم عمى ُ
سماتو  ،فالتزام الوسطية و اَلعتدال و اَلبتعاد عن اإلفراط أو التفريط ُيعدان من أىم الَمانات لتحقيق
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طا
األمن الفكري خاصة و األمن بمفيومو الشامل عامة  ،يقول اهلل تعالى َ  :و َك َذلِ َك َج َعْم َنا ُك ْم أ َّ
ُمةً َو َس ً
الن ِ
اء َعمَى َّ
يدا  ( البقرة .) ٖٔٗ :
ون َّ
الر ُسو ُل َعمَْي ُك ْم َش ِي ً
لِتَ ُك ُ
اس َوَي ُك َ
ونوا ُشيَ َد َ
 يقوم اإلسالم بغرس العقيدة اإليمانية في النفوس  ،حيث أن األمن بمفيومو الشامل -و من صوره األمن

الفكريَ -ل يمكن أن يتحقق في غياب اإليمان باهلل و إخالص العبادة لو ،و قد وعد اهلل عباده الذين آمنوا
َّ َِّ
َمُنوا ِم ْن ُك ْم
و عمموا الصالحات بالتمكين و اَلستخالف في األرض  ،حيث يقول تعالى َ  :و َع َد الموُ الذي َن آ َ
َِّ
ِ
ِ
ف الَِّذ ِ
وع ِممُوا الصَّالِح ِ
ات لََي ْستَ ْخمِفََّنيُ ْم ِفي ْاأل َْر ِ
َى
استَ ْخمَ َ
ين م ْن قَْبم ِي ْم َولَُي َم ِّك َن َّن لَيُ ْم د َينيُ ُم الذي ْارتَ َ
َ
ََ
َ
ض َك َما ْ
ِ
ِ
ِ
لَيم ولَيب ِّدلََّنيم ِمن بعِد َخوِف ِيم أَمًنا يعب ُد َ ِ
ون ( 
ُ ْ َ َُ ُ ْ ْ َ ْ ْ ْ ْ َ ْ ُ
ون بِي َش ْيًئا َو َم ْن َكفَ َر َب ْع َد َذل َك َفأُولَئ َك ُى ُم اْلفَاسقُ َ
ونني ََل ُي ْش ِرُك َ
النور .)ٕٜ( ) ٘٘ :

 معوقات األمن الفكري :
ٔ -اَلبتعاد عن شريعة اهلل ،واتباع األىواء المتفرقة واألفكار المنحرفة والتي تفَي بطبيعة الحال إلى
اَلختالف والتفرق والتشرذم.

ٕ -إغالق منافذ الحوار والمناقشة مع اآلخرين بل حتى مع المخالفين فكرياً وعدم إيَاح جوانب الخطأ
والتأزم وأسباب الجنوح واَلنحراف فييا.

ٖ -اَلبتعاد عن عمماء األمة المعتبرين وترك اإلقتداء بيم ،وعدم األخذ بعمميم ومنيجيم واستنباطيم وخاصة
في نوازل األمة التي يحتاج النظر فييا إلى فيم دقيق وعمم وافر واستنباط صحيح.

ٗ -القصور في جوانب العقيدة وتطبيق الشريعة ومجاَلت الدعوة والحسبة.
٘ -اإلعراض عن العموم الشرعية وتعمم العقيدة الصحيحة ووجود الخمل في مناىج التعميم.
 -ٙالقصور اإلعالمي في توجيو الشباب وتحصينيم َد األفكار المخالفة،وعدم األخذ بجميع الطرق

واألساليب المتاحة لتقويض ثقافات اإلباحية والعممانية وازالة الفكر القادم من الشرق والغرب التي تعج بيا

الكثير من الفَائيات وشبكات المعمومات.

 -ٚالتقصير في أداء المسؤولية من المعنيين بذلك سواء كانوا قادة أم عمماء أم سياسيين أم كتاب أم مثقفين
أم أدباء أم مفكرين أم غيرىم من القيام بما أنيط بيم من واجب توفير األمن الفكري لممجتمع والشباب خاصة.
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 -ٛكما أن معوقات الجيل أنصاف المتعممين وعدم الفيم الصحيح والتقصير في مصدر التمقي السميم
واَلنسياق وراء التعصب المقيت والتحزب المذموم(ٖٓ) .

ثانياً :معالم التربية اإليمانية الالزمة لمطفل المسمم
أ -مفيوم التربية اإليمانية :
اإليمان لغة  " :اإليمان َد الكفر و اإليمان بمعنى التصديق َده التكذيب يقال آمن بو قوم و كذب بو
آخرون" (ٖٔ).
و قيل ":آمن إيماناً  :صدقو  ،و اإليمان الثقة و إظيار الخَوع و قبول الشريعة" (ٕٖ) .
اإليمان اصطالحاً :
اإليمان عند جميور أىل السنة و الجماعة ىو  :تصديق بالجنان  ،و قول بالمسان  ،و عمل بالجوارح و
األركان  .أي ىو عقل و قول و عمل .
اإليمان لغة يعني التصديق  ،و شرعاً يعني التصديق بالقمب و اإلقرار بالمسان(ٖٖ) .
 ،و اإليمان كما ورد في حديث جبريل ىو  " :أن تؤمن باهلل و مالئكتو و كتبو ورسمو و اليوم اآلخر  ،و
تؤمن بالقدر خيره و شره"(ٖٗ) .
َّ
(الرب) ويطمق عمى :المالك والسيد المطاع والمصمح (ٖ٘)
ب) واَلسم َّ
(رَب ْ
التربية في المغة :مشتقةٌ من الفعل َ
 ،والتربية مأخوذة من المعنى الثالث وىو اإلصالح.
التربية في االصطالح :تعددت تعريفاتيا ومنيا أنيا :

ٍ
إنسان سميم ُمسمم متكامل من جميع نواحيو المختمفة ،من الناحية الصحية والعقمية و
وتكوين
 عممية " تنشئةُُ
اَلعتقادية ،والروحية  ،واإلدارية واإلبداعية " )ٖٙ(.
 أو ىي عممية إعداد ،وتنشئة ،وتوجيو ،واصالح ،وقيادة لإلنسان في مختمف مراحل حياتو وأبعاد كيانو...وخصوصاً في المرحمة التي يحتاج فييا اإلنسان إلى عممية التنمية والتوجيو واإلعداد واإلصالح.
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و بذلك يمكن تعريف التربية اإليمانية  :بأنيا " إعداد األجيال المسممة إعداداً تربوياً يرتكز عمى أسس اإليمان
الستة المبينة في القرآن الكريم و السنة النبوية من اإليمان باهلل و مالئكتو و كتبو ورسمو و اليوم اآلخر ،

والقدر خيره و شره".

ب -أىمية التربية اإليمانية لمطفل المسمم :
بالرجوع إلى أدبيات التربية  ،يتبين أىمية التربية اإليمانية لمطفل المسمم من جوانب عدة  ،من أىميا :
أىمية مرحمة الطفولة في اإلسالم  :لقد عنى اإلسالم عنايةً بالغةً بمرحمة الطفولة  ،و سبق جميع الييئات و

المنظمات المختصة بالطفل رعايةً و عنايةً و تربيةً  ،فقد َمن لمطفل حقوقاً شاممة  ،مثل حق الرَاعة  ،و
حق الحَانة  ،و حق النفقة  ،و حق التربية و التعميم و غيرىا من الحقوق التي تكفل لو الحياة الكريمة  ،و

ربط ىذه الحقوق بالدين  ،و رتب ليا أحكاماً ذكرىا عمماء الفقو في كتبيم  ،و جعل التقصير من جانب ولي
األمر في أداء أي من ىذه الحقوق تفريطاً في المسئولية التي وَله اهلل عمييا  ،و سيحاسب عمييا .

فعن جابر بن سمرة قال  :قال رسول اهلل صمى اهلل عميو و سمم  " :ألن يؤدب الرجل ولده خير من أن

يتصدق بصاع ")ٖٚ( .

 -يتمثل اليدف األسمى لمتربية في اإلسالم  ،و الذي تندرج تحتو أية أىداف أخرى في  :تنشئة اإلنسان

الصالح الذي يعبد اهلل حق عبادتو و يعمر األرض وفق شريعتو و يسخرىا لخدمة العقيدة وفق منيجو()ٖٛ
ت اْل ِج َّن و ِْ
اإل ْن َس إِ ََّل ِل َي ْعُب ُد ِ
ون  ( الذاريات  . ) ٘ٙ :و قولو تعالى ُ :ق ْل إِ َّن
تحقيقاً لقولو تعالى َ  :و َما َخمَ ْق ُ
َ
ِ
ِ
ِ
اي َو َم َماتِي لِمَّ ِو َر ِّ
ين  (األنعام . ) ٕٔٙ :
ب اْل َعالَم َ
ص َالتي َوُن ُسكي َو َم ْح َي َ
َ
و يرى المربون المسممون أن الطفل في طفولتو المبكرة يكون مستعداً لقبول أمور الدين و َل يطمب

دليالً إلثباتيا  ،و ليذا فأمر العقيدة " ينبغي أن يقدم إلى الطفل في أول نشوءه و يحفظيا حفظاً ثم َل يزال
يتكشف لو معناه في كبره شيئاً فشيئاً "( ، )ٖٜأي أن الطفل في أول األمر يقبل ما يمقى عميو ثم بتقدمو في

العمر يعيد النظر فيو  .و تبعاً لذلك كان المسممون يحرصون عمى إكساب الطفل السموك الذي يتوافق مع قيم

اإلسالم و مبادئو و ذلك بتربيتو عمى آداب الشريعة في صباه و أخذه بوظائفيا و شرائعيا حتى يتعودىا " .

(ٓٗ)
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ِ ِ
اإليمان قوةٌ دافعة إلى الخير،
أن
 وترجع أىميةُ التربية اإليمانية إلى أىميةاإليمان نفسو حيث ّ
َ
ط الذي يجعل من الطفل المسمم متعمقاً باهلل عز وجل منذ مراحل
وتتَح أىمية التربية اإليمانية في كونيا الراب َ
ِ
وغرس اإليمان في
عمره المبكرة .وعميو فمن واجبنا اليوم العنايةُ بيا والعم ُل عمى إعداد النشء إعدادا إيمانياً

ودفع الشبيات عن أنفسيم .فالتربية اإليمانية
قموب األطفال كي يدأبوا عمى فعل الخيرات واجتناب المنكرات ِ
ليا أىمية خاصة من بين جوانب التربية ،وىي أسمى أنواع التربية في المنيج التربوي اإلسالمي لكونيا

تستيدف تزكيةَ النفس وترقيةَ اْل ُخمُ ِ
وتطيير البدن ،فتتحقق بذلك اَلستقامةُ لمفرد وينمو لديو الجانب الروحي
ق
َ
بحيث يسوقو ذلك إلى عمل الخير واجتناب الشر.
 -عناية النبي صمى اهلل عميو وسمم بالتربية اإليمانية لألطفال فياىو ذا يعمم عبد اهلل بن عباس أمور

عقائدية وأسس إيمانية وىو َل يزال غالماً يافعاً ،ومعموم أن ابن عباس كان عمره ثالث عشرة سنة حين مات
ِ َّ ِ
ال:
صمَّى المَّوُ َعمَ ْي ِو َو َسمَّ َم َي ْو ًما فَقَ َ
ت َخْم َ
رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ..يقول ابن عباسُ " :ك ْن ُ
ف َر ُسول المو َ
يا ُغالم إِِّني أُعمِّم َك َكمِم ٍ
ت فَاسأ ْ َّ
ت
احفَ ْ
ظ المَّوَ َي ْحفَ ْ
احفَ ْ
استَ َع ْن َ
ظ َك ْ
ات ْ
ظ المَّوَ تَ ِج ْدهُ تُ َج َ
َ
َل الموَ َوِا َذا ْ
اى َك إِ َذا َسأَْل َ ْ
َ
َ ُ
ُ
اعمَ ْم أ َّ
وك إَِل بِ َش ْي ٍء قَ ْد َكتََبوُ المَّوُ لَ َك َولَ ْو
َن األ َّ
وك بِ َش ْي ٍء لَ ْم َي ْنفَ ُع َ
َن َي ْنفَ ُع َ
اجتَ َم َع ْ
ُمةَ لَ ْو ْ
استَ ِع ْن بِالمَّ ِو َو ْ
ت َعمَى أ ْ
فَ ْ
ٍ
ت
وك إَِل بِ َش ْي ٍء قَ ْد َكتََبوُ المَّوُ َعمَ ْي َ
َ ُّر َ
َ ُّر َ
الم َو َجفَّ ْ
ك ُرِف َع ْ
ْ
اجتَ َم ُعوا َعمَى أ ْ
وك بِ َش ْيء لَ ْم َي ُ
َن َي ُ
ت األَ ْق ُ
ف" )ٗٔ(.والمقصود ىنا ىو بيان اىتمام النبي صمى اهلل عميو وسمم والسمف الكرام بزرع اإليمان في
ُّح ُ
الص ُ
قموب الصغار وىو ما ينبغي عمينا اَلىتمام بو.

ج -التربية اإليمانية و أمن المجتمع :
عالقة األمن باإليمان عالقة و ثيقة ؛ فمادة األمن و اإليمان تشتركان في األصل المغوي  ،فاإليمان و

األمانة كميا كممات تدل عمى معنى الراحة و السكينة و البعد عن الخوف ،)ٕٗ(.و ىو ما أشار إليو ربنا
ٍ ِ
َِّ
ِ ِ
ون " ( األنعام ٕٛ :
يم َانيُ ْم بِظُْمم أُولَئ َك لَيُ ُم ْاأل َْم ُن َو ُى ْم ُم ْيتَ ُد َ
سبحانو في قولو تعالى  " :الذ َ
َمُنوا َولَ ْم َيْمب ُسوا إ َ
ين آ َ
)  ،حيث تشير اآلية أن األمن َيطَ ِرد مع اإليمان وجوداً و عدماً و زيادةً و نقصاناً ؛ فاإليمان باهلل تعالى ىو
الذي يحقق األمن الداخمي  ،و األمن الداخمي ينعكس عمى أمن الشخص الخارجي  ،و بالتالي عمى أمن

المجتمع الخارجي(ٖٗ) .
و صرح بذلك النبي صمى اهلل عميو و سمم في حديثو في حجة الوداع حيث قال" أَل أخبركم بالمؤمن
من أمنو الناس عمى أمواليم وأنفسيم والمسمم من سمم الناس من لسانو ويده والمجاىد من جاىد نفسو في

طاعة اهلل والمياجر من ىجر الخطايا والذنوب") ٗٗ ( .

فأمن المجتمع اإلسالمي َل يتحقق إَل باإليمان  ،يقول سبحانو :
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(وع َد المَّو الَِّذين آَمُنوا ِم ْن ُكم وع ِممُوا الصَّالِح ِ
ات لََي ْستَ ْخمِفََّنيُ ْم ِفي ْاأل َْر ِ
ف الَِّذي َن ِم ْن قَْبمِ ِي ْم َولَُي َم ِّك َن َّن
استَ ْخمَ َ
َ
ْ ََ
ُ
ََ
ض َك َما ْ
َ َ
لَيم ِد َينيم الَِّذي ارتََى لَيم ولَيب ِّدلََّنيم ِمن بعِد َخوِف ِيم أَمًنا يعب ُد َ ِ
ون بِي َش ْيًئا َو َم ْن َكفَ َر َب ْع َد َذلِ َك
ْ َ ُ ْ َ َُ ُ ْ ْ َ ْ ْ ْ ْ َ ْ ُ
ونني ََل ُي ْش ِرُك َ
ُْ
ُُ
ِ
ِ
ون ) ( النور  ، ) ٘٘ :فاألمن في اآلية الكريمة  ،األمن الشامل الذي جاءت فيو النصوص
فَأُولَئ َك ُى ُم اْلفَاسقُ َ
و تقرن وجوده بوجود اإليمان و تحذر فقدانو  ،فاألمن ىو األمن الشامل المتنوع إلى أنواع عديدة و ذلك

لتنوع أسبابو و مقتَياتو .
و األمن في اإلسالم ركن ركين يشكل المحور األساس في مقاصد الشرع ؛ فإن المقاصد الشرعية
التي ىي حفظ النفس و العقل و الدين و العرض والمال تتغيا كميا توفير األمن و األمان لممكمَف حتى
يستطيع أن يقوم بما كمَفو اهلل تعالى بو من عبادة و عمارة و تزكية عمى الوجو الذي يحقق مراد اهلل تعالى من

خمقو  ،و من ىنا صح المدخل األصولي الذي يقدم النفس و العقل عمى الدين ؛ ليس ألن ىذين خير من

الدين بل ألن الحفاظ عمييما ىو أىم أركان اَلجتماع البشري من جية  ،و من جية أخرى فإن الشرع جعل

فقدان بعض ىذه المقاصد – كالعقل – مانعاً من موانع التكميف(٘ٗ) .
يقول اإلمام الغزالي رحمو اهلل -:

إن األمن مقصود بو سالمة النفس و المال و العرض و الدين و العقل و ىي الَروريات الخمس التي َل بد
منيا لقيام مصالح الدين و الدنيا  ،و قد اتفق الفقياء عمى أن أمن اإلنسان عمى نفسو و مالو و عرَو شرط

في التكميف بالعبادات(.)ٗٙ

د -محددات دور التربية اإليمانية في ترسيخ مفيوم األمن الفكري لدى الطفل المسمم
إن التربية اإليمانية ىي القاعدة األساسية في ترسيخ األمن  ،و إن "األمن الفكري" يتحقق بصحة
اَلعتقاد  ،و التفقو في الدين  ،و التربية الواعية و بناء الشخصية المسممة  .و إن اإلسالم يقوم بترسيخ عقيدة

التوحيد في النفوس ألنيا ىي جوىر اإليمان .

و يرتبط األمن الفكري ارتباطاً وثيقاً باإليمان  ،ألن منطمقاتو الفكرية ىي القموب و العقول  .و ألن الخمل

في ىذا األمن ىو بسبب الشبيات التي تعرض عمى القموب و العقول فتغير األفكار و بعد ذلك توجو السموك
 .لذا فقد اعتنى اإلسالم قبل كل شيء بترسيخ العقيدة الصحيحة و غرس اإليمان في النفوس ألن اإليمان

الصادق ىو أمان و َمان لسالمة الفرد و الجماعة .
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و ليكن حديث جبريل عميو السالم عن اإليمان ىو مدخمنا لمحديث عن دور التربية اإليمانية في تحقيق األمن
الفكري لدى الطفل المسمم  ،و لنتكمم عن بعض متعمقات اإليمان فيو .

 – 8دور اإليمان باهلل تعالى و أثره عمى ترسيخ مفيوم األمن الفكري لدى الطفل المسمم :
 تحقيق توحيد اهلل بحيث َل يتعمق بغيره رجاء و َل خوف و َل يعبد غيره .
 تحقيق عبادتو سبحانو بفعل ما أمر بو و اجتناب ما نيى عنو(. )ٗٚ
 ترسيخ عقيدة الوَلء و البراء لدى األبناء .

 تحرير نفس الطفل من سيطرة الغير و الخوف منو  ،فال نافع إَل اهلل و َل َرر إَل بإرادة اهلل
سبحانو و تعالى .

 امتالء نفسو المؤمنة بالطمأنينة و السكينة و الثقة و ارتفاع روحو المعنوية مما يدفع عنو الشعور
باليأس و القنوط .

 تربي نفس الطفل عمى التواَع و عدم التطرف أو الغرور بأي صفة من صفات اإلنسانية(. )ٗٛ
 – 4دور اإليمان بالمالئكة و أثره عمى ترسيخ مفيوم األمن الفكري لدى الطفل المسمم :
 دفع الفرد إلى اَلستقامة عمى منيج اهلل تعالى  ،ألن من يؤمن بالمالئكة من حولو يؤمن برقابتيم
ألعمالو و أقوالو و شيادتيم عمى كل ما يصدر عنو ليستحي من اهلل و من جنوده  ،فال يخالفو في

السر أو العمن(. )ٜٗ

 تحرير النفس من سيطرة الغير و الخوف منو  ،فال نافع و َل َار إَل اهلل سبحانو و تعالى .
 امتالء النفس المؤمنة بالطمأنينة و السكينة و الثقة و ارتفاع الروح المعنوية لإلنسان مما يدفع عنو
الشعور باليأس و القنوط .

 الصبر و الثبات عمى الحق و الشجاعة و مواصمة الجياد لما يعرف المؤمن أن المالئكة تثبتو و
تقف بجانبو في الحق و يشعر بالطمأنينة في أصعب الظروف(ٓ٘) .

 – 3دور اإليمان بالكتب و أثره عمى ترسيخ مفيوم األمن الفكري لدى الطفل المسمم .
ع في ىذه ال ُكتُب ما يناسب َّ
ُمة  ،و شرع لكل قوم من الشرائع
كل أ َّ
 ظيور ِحكمة اهلل تعالى؛ َح ْي ُ
ث َش َر َ
ما يناسب أحواليم(ٔ٘)  ،كما قال تعالى  " :لكل جعمنا منكم شرعة و منياجاً " ( المائدة ،) ٗٛ :
وكان خاتم ىذه ال ُكتُب القرآن العظيم ِ
الخْمق ،في كل عصر ومكان إلى يوم القيامة .
مناسًبا لجميع َ
َ
َ
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 الدعوة إلى التدبر في آيات اهلل و التنفير من التقميد األعمى  .لقولو تعالى  " :أفال يتدبرون القرآن أم
عمى قموب أقفاليا " ( محمد ) ٕٗ :

 الدعوة إلى التروي و التأني و عدم التسرع في الفيم أو الحكم أو التعميم(ٕ٘) .
 توقير كتب اهلل تعالى و تعظيميا ألنيا من عند اهلل سبحانو و تعالى .
 العمل بالقرآن و إقامة حدوده و الحكم بو بين الناس(ٖ٘) .
 – 4دور اإليمان بالرسل و أثره عمى ترسيخ مفيوم األمن الفكري لدى الطفل المسمم .
 العمم برحمة اهلل تعالى و عنايتو بعباده حيث أرسل إلييم الرسل لييدوىم إلى صراطو المستقيم و يبينوا
ليم كيف يعبدون اهلل .

 محبة الرسل عمييم الصالة و السالم و تعظيميم و الثناء عمييم بما يميق بيم ألنيم رسل اهلل تعالى و
ألنيم قاموا بعبادتو و تبميغ رسالتو و النصح لعباده (ٗ٘).

 الرسول قدوة حسنة و مثل أعمى ينبغي أن يتطمع نحوه كل إنسان لقولو تعالى  " :أولئك الذين ىدى
اهلل فبيداىم اقتده " ( األنعام ) ٜٓ :

 تعظيم رسل اهلل عز و جل و توقيرىم و خصوصاً نبينا محمد صمى اهلل عميو و سمم .

 تصديق الرسل عمييم السالم في أخبارىم  ،ألن من شك و ارتاب في صدق أخبارىم فيو كالمكذب
سواء بسواء  ،حتى يصدق تصديقاً َل يشوبو ريب و َل شك .

 التحاكم إلى رسل اهلل عز و جل و اَلعتقاد أن حكم النبي صمى اهلل عميو و سمم صالح لكل زمان
ومكان(٘٘) .
 – 5دور اإليمان باليوم اآلخر و أثره عمى ترسيخ مفيوم األمن الفكري لدى الطفل المسمم :
 ترغيب المؤمن في فعل الطاعات و الحرص عمييا رجاء لثواب اهلل عز و جل في ذلك اليوم .
 ترىيب المؤمن من فعل المعاصي خوفاً من عقاب اهلل عز و جل في ذلك اليوم .

 تسمية المؤمن عما يحصل لو في ىذه الحياة الدنيا من شدة و كرب و عما يفوتو من نعيم زائل لما
يرجوه من ثواب اهلل عز و جل و نعيم اآلخرة الباقي الخالد .

 جعل المؤمن مراقباً هلل تعالى في أقوالو و أفعالو و تفكيره .

 جعل المؤمن متوازناً في كل أموره فال يطغى الجانب المادي عمى الروحاني و َل العكس(. )٘ٙ
 – 6دور اإليمان بالقضاء و القدر و أثره عمى ترسيخ مفيوم األمن الفكري لدى الطفل المسمم :
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 اَلعتماد عمى اهلل تعالى عند فعل األسباب بحيث َل يعتمد عمى السبب نفسو .

 أَل يعجب المرء بنفسو عند حصول مراده ألن حصولو نعمة من اهلل تعالى بما قدره من أسباب الخير
و النجاح و إعجابو بنفسو ينسيو شكر ىذه النعمة .

 الطمأنينة و الراحة النفسية بما يجري من أقدار اهلل تعالى فال يقمق بفوات محبوب أو حصول مكروه
ألن ذلك بقدر اهلل و ىو كائن َل محالة (.)٘ٚ

 اإليمان بالقدر يورث في اإلنسان سموكاً مستقيماً قائماً عمى الصدق و األمانة و يورث القوة و
الشجاعة و مواجية األعداء حيث تجب المواجية ألنو لن ينالو نفع و َل َرر إَل بقدر اهلل .

 دفع المؤمن إلى العفو و الصفح عمن أساء إليو حيث يؤمن بأن المؤمن ما أصابو من ىذا الغير
مقدور عميو و إنما كان الغير الذي منو الَرر واسطة لوصول ىذا الَرر .



النيي عن التطير و التشاؤم فقد نيى الشرع عن إسناد األعمال إلى ىذه الظواىر  ،و من يؤمن

بالقدر يربي عقمو عمى عدم تعميل األمور حسب ىواه و مصمحتو  ،و معرفة أن لكل ظاىرة كونية

فوائد و مَار فيطمب فوائدىا و يستبعد مَارىا(. )٘ٛ

ثانياً  ":تصور مقترح لتفعيل دور التربية اإليمانية في ترسيخ مفيوم األمن الفكري لدى الطفل المسمم"

ٔ)

أىداف التصور -:
توجيو أنظار القائمين عمى عممية التنشئة اَلجتماعية نحو مزيد من اَلىتمام بالتربية اإليمانية و دورىا

في تحقيق األمن الفكري.

ٕ) التأكيد عماى البنااء اإليمااني لمطفال المسامم بالصاورة التاي تمنحاو الحصاانة الفكرياة و الحماياة الذاتياة تجااه
اَلنحرافات الفكرية المرتبطة بالدين و الثقافة .

ٖ ) توَيح األدوار المختمفة التي يمكن لممؤسسات التربوياة القياام بياا لتفعيال دور التربياة اإليمانياة فاي ترسايخ
مفيوم األمن الفكري لدى الطفل المسمم.

ٗ) وَع آليات لتفعيل دور التربية اإليمانية في ترسيخ مفيوم األمن الفكري لدى الطفل المسمم .


ركائز التصور-:

يجب أن يكون ىذا التصور نابع من فكر و تربية مجتمعنا العربي و اإلسالمي ،استناداً إلى الركائز التالية-:
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 -مرجعيااة العقياادة  :و التااي توجااو القااائمين عمااى عمميااة التنشاائة اَلجتماعيااة لتفعياال دور التربيااة اإليمانيااة فااي

ترسيخ مفيوم األمن الفكري ،و ذلك من خالل التأكيد عمى أن ديننا اإلسالمي يقاوم عماى الوساطية و اَلعتادال
الن ِ
اء َعمَى َّ
يدا)( البقارة
ون َّ
يقول اهلل تعالى َ ( :و َك َذلِ َك َج َعْم َنا ُك ْم أ َّ
الر ُساو ُل َعمَ ْاي ُك ْم َشا ِي ً
ُمةً َو َسطًا لِتَ ُك ُ
اس َوَي ُك َ
ونوا ُشيَ َد َ
. ) ٖٔٗ :
 -اَلنطالق من اَلستشعار بأىمية األمن الفكري و أولويتو في الطارح و المعالجاة فاي م ارحال التربياة المختمفاة

 ،و خاصة في مرحمة الطفولة حيث أنيا مرحمة التأسيس .

 أساليب التربية المستخدمة مع أطفالنا في ظل اَلنفتاح الثقافي و عصر السموات المفتوحة يجب أن تتسمبالسمات التالية :
استخدام مفردات المغة المرتبطة بثقافتنا العربية و اإلسالمية بدَلً من مفردات المغة الكرتونية التي تحمل

بداخميا انطباعات الغزو الثقافي و اَلستعالء الديني و الطائفي  ،خطاب التفكير العممي و المنطقي الواقعي

بدَلً من خطاب األفالم الخيالية  ،خطاب الندية و التكافؤ بدَلً من خطاب التبعية و التقزم  ،خطاب الحوارات

المفتوحة بدَلً من خطاب الحوارات األحادية المغمقة.

 المسئولية الجماعية لدى كافة الجيات المسئولة عن عممية التنشئة اَلجتماعية لمطفل المسمم و في مقدمتيا( األسرة  ،المدرسة  ،وسائل اإلعالم ،المسجد ) بما َل يعني تحقيق كل عنصر من العناصر السابقة عمى
حده ،و إنما يعني إعادة تفعيل العالقات بين عناصر منظومة التنشئة اَلجتماعية و ذلك في إطار من
التكامل و التنسيق بما يعمل عمى تفعيل دور التربية اإليمانية في ترسيخ مفيوم األمن الفكري لدى الطفل

المسمم.


آليات تنفيذ التصور-:
في إطار الوعي بمفيوم األمن الفكري و دور التربية اإليمانية في ترسيخو لدى الطفل المسمم  ،فإن آليات

تنفيذ التصور المقترح ترتكز عمى ثالثة محاور رئيسة ىي:


المحور األول  :تفعيل دور األسرة في ترسيخ مفيوم األمن الفكري :و ذلك من خالل -:

 -تنمية روح الوَلء لدين اهلل و رسولو و كتابو لدى أفراد األسرة .

 غرس الوازع الديني و تنمية مراقبة اهلل عز و جل في نفس األبناء . -المساعدة عمى إبراز اَلنسجام التام بين العمم و الدين في شريعة اإلسالم .

 تنمية روح التفكير و التدبر في الكون و مخموقات اهلل لدى الطفل و تشجيعو عمى ذلك .-

العمل عمى غرس مفاىيم اَلعتدال و الوسطية لدى أفراد األسرة و دعم قيم العقيدة باعتبارىا ركيزة أساسية
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تستقيم بيا نظرة األبناء إلى الكون و اإلنسان و الحياة .

-

تنمية قيم حب الوطن و الدفاع عنو و اَلعتزاز بو و احترام أنظمتو باعتبار ذلك واجب شرعي .

 توعية األبناء و تحذيرىم من األخطار أو اآلثار السمبية التي قد يتعرَون إلييا و تمس دينيم و دنياىم . اَلىتمام بدور المسجد في تربية الطفل و الحرص عمى ربط الطفل بالمسجد.

المحور الثاني :تفعيل دور المناخ المدرسي المدعم لتحقيق األمن الفكري :و ذلك من خالل -:

 أن ترسخ أىداف التعميم في مرحمة الطفولة أركان اإليمان الستة  ،بحيث يكون ىذا اإليمان حصاناً لمطفالمن التأثر بالوافد من اآلراء و األفكار الغريبة عن ديننا و ثقافة مجتمعنا العربي و اإلسالمي .

-

أن يشتمل محتوى المقررات الد ارساية عماى مفااىيم و قايم ذات عالقاة مباشارة بتعزياز األمان الفكاري مثال :

المسئولية و اَلنتماء الوطني و اإلسالمي و المواطنة  ،و التعاون  ،و مفيوم الحاق و الواجاب  ،و المسااواة و
اإلخاء  ،و الحوار  ،و العدل  ،و حرية الرأي و التعبير .

-

المراجعااة الدوريااة لممقااررات الد ارسااية بمااا يَاامن تنقيتيااا ممااا ياادعو إلااى التعصااب و الغمااو و التطاارف  ،و

بيان صوره و آثاره السمبية عمى الفرد و المجتمع .

-

تَاامين المقااررات الد ارسااية بعااض القاايم العميااا المنبثقااة ماان عقياادتنا اإلسااالمية و التااي تؤكااد عمااى الماانيج

الوسطي في التفكير  ،و ثقافة التعايش مع اآلخر في جو من اَلعتدال و الوسطية .

فكر و ممارسة .
 تبني المعمم لموسطية و اَلعتدال اً-

تحااذير المعماام لمطااالب ماان األفكااار المنحرفااة و تقااويم السااموكيات الخاطئااة و تااوجيييم نحااو السااموكيات

الجيدة .
-

العمل عمى إنتاج و تطوير األنشطة الصفية و الالصفية و التي تعمق مفاىيم اَلنتماء و الوَلء لمعقيادة و

الوطن ووَلة األمر .


المحور الثالث  :تفعيل دور وسائل اإلعالم و إعادة صياغة برامجيا المقدمة لمطفل المسمم :و ذلك

من خالل -:
-

تبني التوجو اإلسالمي في صياغة و إنتاج البرامج المقدمة لألطفال بما يدعم قيم اَلنتماء و الوَلء لمعقيدة

-

إنتاج برامج إعالمية منبثقة من واقع بيئتنا العربية و اإلسالمية  ،و تخاطب الطفل بمفردات لغتنا وثقافتنا

-

تكثيف البرامج الموجية لألسرة و التي تعينيا عمى تربية أبنائيا عمى التمسك بالوسطية و اَلعتدال في

و الوطن .

األصيمة  ،و تيتم بترسيخ قيم العقيدة اإلسالمية الداعية لمفكر الوسطي المعتدل .

الفكر و السموك .
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-

تنقية البرامج و األفالم المقدمة لألطفال من األخطاء العقدية الموجودة بيا و التي تؤثر سمباً عمى أمنيم



متطمبات نجاح التصور المقترح -:

الفكري  ،بل تؤدي إلى الكثير من اَلنحرافات الفكرية و العقدية .

-

َرورة وجود توجو عاام فاي المجتماع بأىمياة معالجاة القَاايا المرتبطاة بااألمن الفكاري و الاوطني داخال

مجتمعنا في إطار من التصور اإلسالمي المستمد من القارآن الكاريم والسانة المشارفة ،انطالقًاا مان اإليماان باأن
المنيج اإلسالمي بربانيتو وعالميتو  -ىو األقادر عماى تقاديم الحماول الشاافية لكال المشاكالت التاي تاؤرق العقال
عن الكون ومصير اإلنسان.

-

إعادة توَيح األدوار المنوطة بكل مؤسسة من مؤسسات التنشئة اَلجتماعية و تفعيل العالقات فيما

بينيا و ذلك في إطار التوجو اإلسالمي العام بما يعمل عمى تحقيق التربية اإليمانية و تفعيل دورىا في ترسيخ

مفيوم األمن الفكري لدى الطفل المسمم.
-

تَافر جيود كافة مؤسسات المجتمع في التوعية بأىمية تحقيق األمن الفكري لدى الطفل المسمم .
مراجع البحث

ٔ -محمد بن عيسى الترمذي  :جامع الترمذي  ،مراجعة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ  ،الرياض :
دار السالم  ،طٖ ٕٔٗٔ ،ه  ،حديث رقم . ٕٖٗٙ
ٕ -يمكن الرجوع إلى الدراسات التالية :

 ىشام عبد المحسن سعيد  :أساليب حماية النشء من االنحراف في المنيج اإلسالمي  ،رسالةماجستير  ،قسم العدالة الجنائية  ،جامعة نايف العربية لمعموم األمنية  ،الرياض ٕٔٗٔ ،ىا .

 عبد اهلل خمفان آل عايش  :الدالالت التربوية لمفيوم األمن في القرآن الكريم والسنة النبوية  ،رسالةماجستير غير منشورة  ،مقدمة لقسم التربية اإلسالمية والمقارنة  ،كمية التربية بجامعة أم القرى  ،مكة
المكرمة ٔٗٔٗ ،ىا .

 أمل محمود نور  :مفيوم األمن الفكري في اإلسالم و تطبيقاتو التربوية  ،رسالة ماجستير غيرمنشورة  ،قسم التربية اإلسالمية و المقارنة  ،كمية التربية  ،جامعة أم القرى  ،مكة المكرمة ،
ٕٔٗٛه .

ٖ -من تمك الدراسات عمى سبيل المثال :

 -أبو بكر الطيب كافي  :دور المناىج التعميمية في إرساء األمن الفكري – مقرر التوحيد في المرحمة

الثانوية بالمممكة العربية السعودية نموذجاً  -بحث مقدم لممؤتمر الوطني األول لألمن الفكري"
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المفاىيم و التحديات " ،كرسي األمير نايف بن عبد العزيز لدراسات األمن الفكري بجامعة الممك
سعود  ،خالل الفترة ٕٕ ٕ٘-جماد األول ٖٓٗٔه..

 -عبد الحفيظ بن عبد اهلل المالكي :نحو مجتمع آمن فكرياً  -أنموذج مقترح لبناء إستراتيجية وطنية

شاممة لتحقيق األمن الفكري  ،بحث مقدم لممؤتمر الوطني األول لألمن الفكري" المفاىيم و التحديات
" ،مرجع سابق .

 عماد عبد اهلل الشريفين :التنشئة األسرية و دورىا في األمن الفكري – رؤية إسالمية  ، ،بحث مقدملممؤتمر الوطني األول لألمن الفكري" المفاىيم و التحديات " ،مرجع سابق .

 محمد عبد العزيز اليمني :األمن الفكري في مناىج التربية اإلسالمية في المرحمة الثانوية ( بنين ) ،بحث مقدم لممؤتمر الوطني األول لألمن الفكري" المفاىيم و التحديات " ،مرجع سابق .

ٗ -حيدر عبد الرحمن الحيدر  :األمن الفكري في مواجية المؤثرات الفكرية  ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،
كمية الدراسات العميا  ،أكاديمية الشرطة  ،مصر ٕٖٔٗ ،ه  ،ص ٖ. ٛ
٘ -محمود كامل حسائي  :المنظومة التربوية النفسية لرعاية األمن الفكري لألطفال  :دراسة استطالعية ،
مجمة مركز البحوث في اآلداب و العموم التربوية  ،الباحة  :كمية المعممين  ،العدد ٕٔٗٛ ، ٛه .

 -ٙمحمد أحمد المويشير  :دور األسرة في تحقيق األمن الفكري – دراسة تطبيقية عمى مدينة سكاكا ،
رسالة ماجستير غير منشورة  ،كمية الدراسات العميا  ،جامعة نايف العربية لمعموم األمنية  ،الرياض ،

ٕٔٗٛه.

 -ٚأمل محمود نور :مرجع سابق .

 -ٛعبد اهلل محمد حريري  :دور التربية اإلسالمية في المدرسة اَلبتدائية في مواجية ظاىرة اإلرىاب  ،مجمة
البحوث األمنية  ،مجمد ٘ٔ  ،عدد ٖٖ  ،كمية الممك فيد األمنية  ،الرياض ٕٔٗٚ ،ه .

 -ٜعبد الحفيظ بن عبد اهلل المالكي  :نحو بناء إستراتيجية وطنية لتحقيق األمن الفكري في مواجية
اإلرىاب -دراسة وصفية لدور مؤسسات التنشئة االجتماعية من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في
الجامعات السعودية  ،بحث مقدم َلستكمال متطمبات الحصول عمى درجة الدكتوراه في العموم األمنية ،
قسم العموم الشرطية  ،كمية الدراسات العميا  ،جامعة نايف لمعموم األمنية  ،الرياض ٕٓٓٙ ،م .

ٓٔ-

عبد الرحمن محمد السديس  :الشريعة اإلسالمية و دورىا في تعزيز األمن الفكري  ،في كتاب األمن

ٔٔ-

عمي بن فايز الجحني  :وظيفة األسرة في تدعيم األمن الفكري  ،مجمة الفكر الشرطي  ،مجمد ٕٔ ،

الفكري  ،الرياض  :مركز الدراسات و البحوث بجامعة نايف العربية لمعموم األمنية ٕٔٗٙ ،ه .

العدد ٗ ٕٓٓٗ ،م .
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ٕٔ-

عبد الرحمن جيرة  :دور المسجد في تحقيق مفيوم األمن اَلجتماعي  ،ورقة عمل مقدمة لندوة

ٖٔ-

محمد إبراىيم العاصم  :دور المدرسة في تعزيز األمن الفكري لدى طالب المرحمة الثانوية العامة في

المجتمع واألمن الثالثة المنعقدة بكمية الممك فيد األمنية بالرياض ٕٔٗ٘ ،ه .

مدينة الرياض من وجية نظر الطالب  ،دراسة قدمت في لقاء اإلشراف التربوي التاسع  ،إدارة تعميم

البنين  ،محافظة الطائف ٕٔٗ٘ ،ه .
ٗٔ-

حيدر عبد الرحمن الحيدر  :األمن الفكري في مواجية المؤثرات الفكرية  ،مرجع سابق .

٘ٔ -الطيب أحمد الشنقيطي  :األساليب النبوية لتنمية القيم اإليمانية لدى الشباب المسمم في ضوء
التحديات المعاصرة  ،رسالة ماجستير  ،كمية التربية  ،جامعة أم القري  ،المممكة العربية السعودية ،
ٕٓٓٛم .

-ٔٙ

سعد الدين أحمد بدرانة  :األساليب التربوية في غرس القيم العقدية لدى الطفل المسمم  ،رسالة

ماجستير غير منشورة  ،مقدمة لجامعة اليرموك  ،األردنٜٜٖٔ ،م .

 -ٔٚالجوىري  :الصحاح  :تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ،طٕ  ،الجزء ٘ٔ  ،بيروت  :دار العمم
لمماليين ٜٜٔٚ ،م  ،ص ٔ.ٕٓٚ

-ٔٛ

إبراىيم أنيس و آخرون  :المعجم الوسيط  ،القاىرة  :دار إحياء التراث العربي  ،طٕ  ،جٔ ،

ٖٜٔٚم  ،ص .ٕٛ

-ٜٔ

عبد الرحمن بن سميمان الخميفي  :وظيفة العمماء و الدعاة في احتواء السموك اإلرىابي  .بحث مقدم

في المؤتمر العالمي عن موقف اإلسالم من اإلرىاب  ،الذي نظمتو جامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية  ،الرياض  ،في الفترة ٕٔٔٗ٘/ٖ/ٖ-ه  ،ص . ٗٚ

ٕٓ -مجمع المغة العربية  :المعجم الوسيط  ،طٕ  ،الجزء الثاني  ،مصر  :دار عمران ٜٔٛ٘ ،م  ،ص
ٕٗ. ٚ

ٕٔ-

عبد اهلل بن عبد المحسن التركي  :األمن الفكري و عناية المممكة العربية السعودية بو  ،جامعة

نايف العربية  ،الرياض ٜٜٔٙ ،م  ،ص . ٙٙ

ٕٕ -محمد محمد عمي نصير  :األمن و التنمية  ،دار العبيكان  ،الرياض  ،طٔ ٖٔٗٔ ،ه  ،ص ٕٔ
ٖٕ-

فيد بن عبد العزيز الدعيج  :األمن و اإلعالم في الدولة اإلسالمية  ،الرياض  :دار النشر بالمركز

العربي لمدراسات األمنية و التدريب ٔٗٓٙ ،ه  ،ص ٗٓٔ.

ٕٗ -سعيد مسفر الوادعي  :األمن الفكري اإلسالمي أىميتو و عوامل بنائو  ،مجمة األمن و الحياة ،
أكاديمية نايف العربية  ،السعودية  ،العدد  ، ٔٛٚالسنة  ، ٔٚذو الحجة ٔٗٔٛ ،ه  ،ص ٔ٘.

ٕ٘ -عبد الرحمن محمد السديس  :مرجع سابق  ،ص . ٔٙ
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 -ٕٙمحمد عبد العزيز اليمني  :مرجع سابق  ،ص٘ٔ.ٔٙ-
-ٕٚ

وزير الداخمية السعودي  ،كممة أمام اجتماع وزراء الداخمية بدول مجمس التعاون لدول الخميج  ،مجمة

-ٕٛ

محمد بن حبان بن أحمد ابن حبان  :صحيح بن حبان  .تحقيق شعيب األرنؤوط  .بيروت  :مؤسسة

األمن و الحياة  ،الرياض  ،العدد ٕٕٓ .

الرسالة  .ط ٗٔٗٔهٜٜٖٔ/م  ،حديث رقم ٔ.ٖٛٚ
 -ٕٜعبدالحفيظ بن عبداهلل المالكي :نحو مجتمع آمن فكرياً  -أنموذج مقترح لبناء إستراتيجية وطنية شاممة
لتحقيق األمن الفكري  ،مرجع سابق  ،ص . ٕٙ-٘ٙ

ٖٓ-

عبد اهلل بن إبراىيم الطريقي  :الثقافة والعالم اآلخر – األصول والضوابط – دراسة تأصيمية .

طٔ

 .الرياض  :دار الوطن ٜٜٔ٘ ،م  ،ص ٖٗ.

ٖٔ-

مجد الدين محمد الفيروز آبادي  :القاموس المحيط  ،الجزء األول  ،القاىرة  :الييئة المصرية العامة

لمكتاب  ،ٜٔٚٚ ،جٔ ،ص .ٔ٘ٔٛ

ٕٖ-

أبو الفَل جمال الدين ابن منظور( ٜٔٙٛم )  :لسان العرب  ،بيروت  :دار صادر ٜٔٙٛ ،م ،

ج ٖٔ ،ص ٕٔ.
ٖٖ -مجمع المغة العربية  :مرجع سابق  ،ص . ٕٙ
ٖٗ-

محمد بن إسماعيل البخاري  :الجامع الصغير المختصر  ،تحقيق  :مصطفى البغا  ،الجزء األول ،

بيروت  :دار بن كثيرٜٔٛٚ ،م  ،كتاب اإليمان  ،حديث رقم .ٗٛ

ٖ٘ -ابن منظور ٗٓٔ ،ٗٓٓ/ٔ :مادة (ربب) ،والفيروز أبادي :صٔٔٔ .

 -ٖٙمقداد يالجن  :أىداف التربية اإلسالمية  ،الرياض ،دار اليدى ،ط ٕ ٜٔٗٓ ،ه  ،ص ٕٓ.
-ٖٚ

محمد بن عيسى الترمذي ( د.ت )  :سنن الترمذي  ،بيروت  :دار إحياء التراث العربي  ،جٗ ،

ص . ٖٖٚ

-ٖٛ

محي الدين أبو زكريا النووي  :رياض الصالحين من كالم سيد المرسمين  ،القاىرة  :دار الفكر

العربي ٜٔٛٔ ،م.

 -ٖٜأبو حامد محمد الغزالي :إحياء عموم الدين  ،الجزء الثالث  ،القاىرة  :المطبعة العامرة الشرفية
بمصر المحمية ٖٕٔٙ ،ه .

ٓٗ-

أبو عمي أحمد بن مسكويو(ٕٕٖٔه)  :تيذيب األخالق و تطيير األعراق  ،القاىرة  :المطبعة

الخيرية ٖٕٕٔ ،ه  ،ص .ٔٚ

ٔٗ -موسوعة الحديث الشريف .اإلصدار الثاني  ،مستدرك الحاكم  ،كتاب معرفة الصحابة رَي اهلل
يح  ،فيرس الترمذي  -حديث رقم ٖ٘. ٕٙ
ال َى َذا َحِد ٌ
عنيم  -حديث رقم ٖٖٓ ٙو قَ َ
ص ِح ٌ
يث َح َس ٌن َ
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ٕٗ-
ٖٗ-

عبد الرحمن محمد السديس  :مرجع سابق  ،ص . ٔٙ

عمي جمعة  :دور اإليمان في تحقيق السالم المجتمعي َ ،من كتاب :مقومات األمن المجتمعي في

اإلسالم  :من سمسمة قضايا إسالمية  ،العدد ( ، )ٔ٘ٛالمجمس األعمى لمشئون اإلسالمية  ،و ازرة
األوقاف  ،جميورية مصر العربية  ،القاىرة ٕٜٔٗ ،ه  ،ص ٖٗ .
ٗٗ-

أخرجو الحاكم في المستدرك  ،كتاب اإليمان حديث رقم ٕٗ  ،و ابن حبان في الصحيح  ،كتاب

السير حديث رقم ٕ ،ٗٛٙعن فَالة بن عبيد األنصاري رَي اهلل عنو .

٘ٗ -عمي جمعة  :مرجع سابق  ،ص ٖ٘ .

 -ٗٙأبو حامد محمد الغزالي  :المستصفى في عمم األصول  ،تحقيق  :محمد عبد السالم عبد الشافي ،
بيروت  :دار الكتب العممية ٖٔٗٔ ،ه  ،ص .ٕٛٚ

 -ٗٚمحمد العثيمين  :شرح ثالثة األصول  ،السعودية  ،عنيزة  :دار الثريا لمنشر ٕٓٓٗ ،م  ،ص ٓ. ٜ
 -ٗٛالطيب أحمد الشنقيطي  :مرجع سابق  ،ص . ٛٙ

 -ٜٗمحمد الشرقاوي  :اإليمان حقيقتو و أثره في النفس و المجتمع أصولو و فروعو  ،مقتضياتو و
نواقضو  ،بيروت  :دار الجيل  ،القاىرة  :مكتبة الزىراء ٜٜٔٓ ،م  ،ص . ٕٔٙ

ٓ٘ -نسيم ياسين :شرح أصول العقيدة اإلسالمية  ،مكتبة الطالب الجامعي  ،الجامعة اإلسالمية  ،غزة ،
ٕ٘ٓٓم  ،ص ٘. ٛ

ٔ٘ -محمد العثيمين  :مرجع سابق  ،ص ٘. ٜ

ٕ٘ -الطيب أحمد الشنقيطي  :مرجع سابق  ،ص . ٜٛ

ٖ٘ -عبد العزيز ندا  :العقيدة اإلسالمية الميسرة و آثارىا في حياة المسمم  ،القاىرة  :دار الصفوة لمنشر
ٕٓٓٗ ،م  ،ص .ٜٙ

ٗ٘ -محمد العثيمين  :مرجع سابق  ،ص . ٜٜ
٘٘-

عبد العزيز ندا  :مرجع سابق  ،ص ٗ. ٛ٘-ٛ

-٘ٙ

نسيم ياسين  :مرجع سابق  ،ص ٕٗٓ – . ٕٓٙ

 -٘ٚمحمد العثيمين  :مرجع سابق  ،ص ٓٓٔ .

 -٘ٛالطيب أحمد الشنقيطي  :مرجع سابق  ،ص ٗ. ٜ٘ - ٜ
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