
  
   

 كهٛة انحشبٛة 

      انًجهة انحشبٕٚة

 **    * 

 

 

 األمً الفكزى 

 فى الكتب والشية ومدلوالتُ الرتبوية 

 

 

   عدادإ

 د/ رداء بيت سيد على بً صاحل احملضار

 ة كالمقارنة أستاذ مساعد بقسـ التربية اإلسالمي
 كمية التربية بجامعة أـ القرل بمكة المكرمة

 
 

 و2012واخلنشوٌ ـ ىوفنرب   اخلامص اجمللة الرتبوية ـ العدد 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091) 

 

   



  .فى الكتب والسنة ومدلوالته التربويةاألمن الفكرى 

- ُِْ - 

 امللخص 

كأىميتو في حياة اإلنساف تكضيح مفيـك األمف الفكرم في القرآف كالسنة  : بححٍدف ال
براز دكر مؤسسات المجتمع في تعزيز   . هكأسسو ، كمف ثـ استنباط الدالالت التربكية ، كا 

حيث يتـ استخراج  ، اعتمدت الباحثة عمى المنيج الكصفي االستنباطي : بححميَج ال
 الدالالت التربكية مف خالؿ نصكص الكتاب كالسنة .

 -أٍه اليتائج :
الفكرم خاصة مف المطالب األساسية التي جاء االسالـ لتحقيقيا في  كاألمف، األمف  -ُ

 المجتمعات االنسانية .
ميمة األمف الفكرم تتمثؿ في تكفير السالمة كالتحصيف ضد التيارات الفكرية المخالفة  -ِ

 لمعقيدة االسالمية .
ظة محفك كالنفس كالعقؿ كالماؿ كالعرض المجتمع الذم يشعر فيو أفراده بحرمة الديف  -ّ

 مصانة ىك المجتمع األمف في نظر االسالـ .
اإليماف ،  الحمد كالنصر ، الرحمة  ت األتية  دالالالمف أىـ الدالالت التربكية المستنبطة  -ْ

 ، البر كالصمة ، الدعاء كالذكر ، اإلخالص هلل تعالى ، العقؿ كالفكر ، التعايش السممي ،
 القتصادية .الشكر ، العبرة كالعظة ، الكسطية ، الداللة ا

دكر يجب اف  أىمية مؤسسات المجتمع في تعزيز األمف الفكرم ، حيث ييناط بكؿ مؤسسة -ٓ
 .تؤديو

 األمف الفكرم في المجتمع ، ينطمؽ مف ايماف المجتمع بقيمو كتمسكو بيا . -ٔ
 

  األمف الفكرم ، القرآف الكريـ ، السنة المطيرة ، دالالت ، تربكية . -الكلنات املفتاحية :
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Intellectual Security in the Quran and Sunnah and its Educational 

Implications 

Abstract  

Research Objective: this research aims to clarify the concept of 

Intellectual Security in the Quran and Sunnah, its importance in human 

life and its principles as well as drawing the educational implications and 

bringing out the importance of society’s institutions in supporting it. 

Research Methodology: the researcher used the deductive descriptive 

approach so as to reveal the educational implications from Quran and 

Sunnah 

The most important findings: 

1. Security and intellectual security are of the most basic 

requirements which Islam aims to achieve in human communities  

2. The intellectual security mission is represented in providing safety 

and support against intellectual tends that contradict with Islamic 

Sharia 

3. The safe community in Islam is the community where its people feel 

the safety of their religion, life, intellect, wealth and honor  

4. Faith, thankfulness, righteousness, intellect and thought, peaceful 

coexistence, consideration, intermediateness and economic 

implication are the most important educational implications drawn 

from Quran and Sunnah 

5. The importance of community’s institutions roles in supporting 

intellectual thought where each institution has its own role 

6. Intellectual thought in society emerges from clinging to its values 

Keywords: intellectual thought– implications – educational  
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 -: البحح مكدمة
مطمب حيكم ال يستغني عنو إنساف كال ذم ركح مف الكائنات ، بشكؿ عاـ األمف    
دعا بو إبراىيـ عميو السالـ لمكة أفضؿ البقاع    ما لألمف مف أثر في حياة الناس ، فقدكل

ٌْ ََْؼبَُذ اْْلَْصَُبوَ  )قاؿ تعالى    َّٙ أَ بَُِ َٔ اْجُُْبُِٙ  َٔ ََْزا اْنبَهََذ آِيُبً  ُِْٛى َسةِّ اْجَؼْم  إِْر قَبَل إِْبَشا  إبراىيـ ( َٔ
 ّٓ . 

كافة كىك مطمب الشعكب رمتيا أف تتضامف في حراستو ، بكعميو كجب عمى األمة 
ذا أمنت  ، التي إذا آمنت أمنت بال استثناء، كيشتد األمر خاصة في المجتمعات المسممة ، كا 

يماف نمت ، كال نماء بال ضمانات كاقعية ضد ما  ، إذ ال أمف بال إيماف ؛ فانبثؽ عنيا أمف كا 
كلقد ذكر فضيمة الشيخ الدكتكر سعكد الشريـ في  الصفك في أجكاء الحياة اليكمية ، يعكر

  إنو يعد ىاجسان أمنيان لكؿ  ىػَُّْ/  ٓ/  َِيكـ الجمعة المكافؽ  خطبة عف األمف الفكرم
باعتباره حاميان في ىذا العصر ، كصماما لمفتح أك اإلغالؽ لمادة اإلخالؿ باألمف مجتمع 

، أك الكلكغ  ، كالعىبّْ مف الشيكات بنيـ مف الكقكع في الفكضىحافظان ليا عقكؿ المجتمعات ك ل
   .أتكف االنسالخ األخالقي الممزؽ لمحياء الفطرم كالشرعيفي 

كلقد شرع اهلل سبحانو كتعالى لإلنساف ما ييصمح لو حياتو كميا حتى يحيى آمنان سعيدان ،      
َ٘ فاَلَ َِٚضم  ) قاؿ اهلل تبارؾ كتعالى    َُْذا ٍِ اجَّبََغ  ًَ ًُْذٖ فَ  ُِّٙ ب َٚأْجََُُِّٛكى يِّ لَ  فَإِيَّ َٔ  ٍْ َي َٔ َْٚشقَٗ  

ٌَّ نَُّ َيِؼَٛشةً َضُكبً  ِ ََْحُشُشُِ  أَْػَشَض َػٍ ِرْكِش٘ فَإ َٔ ٗ ًَ َو انقَِٛبَيِة أَْػ ْٕ ،  ُِْ – ُِّطو     ( َٚ
إتباع شريعة اإلسالـ األمف كاليداية في الدنيا كالسعادة في اآلخرة ، كال يضؿي كال يشقى ،  ففي

ف اإًلعراض عف شريعة اهلل تبارؾ كتعالى يؤدل إلى ضنؾ الدنيا كشقاء اآلخرة ، كلقد  كا 
ًبيًب ٍبًف أىًبي ثىاًبتو ( بالتمسؾ بالكتاب كالسنة أكصانا رسكؿ اهلل صمى اهلل ) ٍف حى ٍف ،  " عى عى

ـى قىاالى  قىاؿى رىسيكؿي اهللً  ٍيًد ٍبًف أىٍرقى ـٍ ًبًو لىٍف تىًضمُّكا بىٍعًدم () زى ا ًإٍف تىمىسٍَّكتي ـٍ مى   ًإنّْي تىاًرؾه ًفيكي
اًء ًإلىى األىٍرًض. كىًعٍترىًتي أىٍىؿي بىٍيتً  ٍبؿه مىٍمديكده ًمفى السَّمى ًر  ًكتىابي اهلًل حى ـي ًمفى اآلخى ديىيمىا أىٍعظى ي، أىحى

كا كىٍيؼى تىٍخميفيكًني ًفيًيمىا ٍكضى فىاٍنظيري مىيَّ الحى تَّى يىًردىا عى لىٍف يىتىفىرَّقىا حى ىػ ، ، ُُْٖ. ) الترمذم ،  "كى
 ( ّٖٖٕكتاب أبكاب المناقب ، حديث رقـ 
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ٍَ آَيُُذٕا)  فعندما نمتـز بشرع اهلل عز كجؿ يككف األمف مصداقان لقػكؿ اهلل تبػارؾ كتعػالى    انَّذِزٚ
 ٍُ ُُٓى اْلَْي نَئَِك نَ ْٔ ُٓى بِظُْهٍى أُ بََ ًَ نَْى َْٚهبُِسٕا إِٚ َٔ  ٌَ حَُذٔ ْٓ ُْى ي    ِٖاألنعاـ   .  ( َٔ

فساده بادرة في عيد النبي       ، فحذر األمة مف ىؤالء  (ملسو هيلع هللا ىلص)كلقد كاف الختراؽ الفكر كا 
قد ركل فالمفسديف المتشدديف ، ككضع أكصافيـ كاضحةن جميةن يستطيع كؿ فرد معرفتيا ، 

ـ ًإلىى النًَّبيّْ  مىٍيًو السَّالى ًميّّ عى ، قىاؿى  بىعىثى عى ٍدًرمّْ  (ملسو هيلع هللا ىلص)أبي داكد في سننو عىٍف أىًبي سىًعيدو اٍلخي
اًشعً  ، ثيَـّ اٍلميجى ٍنظىًميّْ اًبسو اٍلحى بىٍيفى ًبذيىىٍيبىةو ًفي تيٍربىًتيىا فىقىسَّمىيىا بىٍيفى أىٍربىعىةو بىٍيفى اأٍلىٍقرىًع ٍبًف حى ، كى يّْ

بىٍيفى عى  ًد بىًني نىٍبيىافى كى ٍيًؿ الطَّاًئيّْ ثيَـّ أىحى ٍيًد اٍلخى بىٍيفى زى ثىةى عييىٍينىةى ٍبًف بىٍدرو اٍلفىزىاًرمّْ كى ٍمقىمىةى ٍبًف عيالى
نىاًديدى أىٍىًؿ نىٍجدو  قىالىٍت  ييٍعًطي صى اري كى ٍيشه كىاأٍلىٍنصى بو قىاؿى  فىغىًضبىٍت قيرى ًد بىًني ًكالى  اٍلعىاًمًرمّْ ثيَـّ أىحى

يىدىعينىا، فىقىاؿى   ـٍ »كى ا أىتىأىلَّفييي اًئري اٍلعىٍينىٍيًف، ميٍشًرؼي « ًإنَّمى ؿه غى ًبيًف،  قىاؿى  فىأىٍقبىؿى رىجي ٍجنىتىٍيًف، نىاًتئي اٍلجى اٍلكى
مَّدي  ٍيتيوي   » ، فىقىاؿى  كىثُّ المٍّْحيىًة، مىٍحميكؽه قىاؿى  اتًَّؽ المَّوى يىا ميحى ٍف ييًطيعي المَّوى ًإذىا عىصى ، أىيىٍأمىنيًني  مى

مىى أىٍىًؿ اأٍلىٍرًض كىالى تىٍأمىنيكًني؟  ؿه قىٍتمىوي "  المَّوي عى ًليدً قىاؿى  فىسىأىؿى رىجي اًلدى ٍبفى اٍلكى ، قىاؿى   أىٍحًسبيوي خى
لَّى قىاؿى   فىمىنىعىوي  ، قىٍكمنا يىٍقرىءيكفى اٍلقيٍرآفى الى  ، أىٍك ًفي عىًقًب ىىذىا ًإفَّ ًمٍف ًضٍئًضًئ ىىذىا»، قىاؿى  فىمىمَّا كى

ـٍ  نىاًجرىىي اًكزي حى كؽى السٍَّيـً ًمفى ال ييجى ـً ميري ٍسالى ـً  رًَّميَّةً ، يىٍمريقيكفى ًمفى اإلًٍ ٍسالى ، يىٍقتيميكفى أىٍىؿى اإلًٍ
ادو  ـٍ قىٍتؿى عى ـٍ قىتىٍمتييي يىدىعيكفى أىٍىؿى اأٍلىٍكثىاًف، لىًئٍف أىنىا أىٍدرىٍكتييي  رقـ حديث ، د.ت ، داكد بيأ )" .  كى

أفراد المجتمع إذا ابتعد  ونا أنٌ كىذ النص النبكم الصحيح يؤكد ل ، ْ(ج ِّْص ، ْْٕٔ
الصحيح كالعمماء الراسخيف كلـ تتبيف لو رؤية صحيحة كاضحةه قائمة عمى ىدم عف العمـ 

، يختمط عنده فييا الصكاب  انفعاالت كسكانح فكرية ـالكتاب كالسنة فإنو تتزاحـ في فكرى
، كربط   بد مف ضركرة نشر الكعي بأىمية األمف الفكرم، كعميو ال  بالخطأ كالحؽ بالباطؿ
، فيـ رجاؿ األمف الفكرم الحقيقيكف الذيف يحمي اهلل بيـ  المكثكقيفالناس بالعمماء الكبار 

، كفتح  ، كالذم ييدؼ لضياع األمة كتشتيتيا األمة مف الفكر المتطرؼ المنحرؼ الدخيؿ
كلقد استنبط فقياء المسمميف الثقات مف مصادر الشريعة ،  أبكاب الشبيات كالشيكات

يضر كيؤذل لنتجنبو ككضعكا ذلؾ في منظكمة اإلسالمية ما يصمح كينفع لنتبعو ، كما 
متناسقة متكاممة أطمؽ عمييا   مقاصد الشريعة اإلسالمية كتتمثؿ في حفظ النفس كحفظ 

فظى لإلنساف ىذه الخمس كانت الحياة  الديف كحفظ العقؿ كحفظ العرض كحفظ الماؿ ، فإذا حي
ة اهلل كتطبيؽ المناىج اآلمنة في الدنيا كالسعادة في اآلخرة ، كأف اإلعراض عف شريع

تحقيؽ مقاصد كالحياة الضنؾ كالعنؼ كاإلجراـ ، فب الكضعية يقكد إلى الضالؿ كالشقاء
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الشريعة اإلسالمية الخمس يصكف اإلنساف مف الكفر كالشرؾ كالزيغ كاالنحراؼ كاإلفراط 
تباع اليكل كالسير في مزالؽ الشر كما يضر الناس ، كلقد نساف تحقؽ األمف لإل  كالتفريط كا 

الشريعة اإلسالمية كأصبح اإلنساف يعيش كال يخاؼ عمى نفسو ، كلقد قيؿ لعمر عندما طيبقت 
 سربو ، معافان في بف الخطاب   "حكمت فعدلت فأمنت .." ، كعندما يناـ اإلنساف آمنان في

، فال أمف ، كال صحة كال  بدنو عنده قكت يكمو يككف سعيدان كقد حيزت لو الدنيا بحذافيرىا
ياة تريجى بدكف األمف ، كال استقرار كال تطكر بدكف األمف ، فاألمف ىك الحياة ، كأعتقد أف ح

ٍبًد الذيف يحاكلكف عبثان زعزعة األمف كاالستقرار في البمداف لـ يفيمكا حقيقة األمف ،  ٍف عى عى
ٍف أىًبيًو قىاؿى  قىاؿى رىسيكؿي اهلًل  ٍيدىةى ، عى كىاًؿ قىٍتؿي   »  ملسو هيلع هللا ىلصاهلًل ٍبًف بيرى ـي ًعٍندى اهلًل ًمٍف زى اٍلميٍؤًمًف أىٍعظى

 ّ( ج ُْٕ، ص  ّّْٖىػ ، حديث رقـ ُُِْالنسائي ،  )  «الدٍُّنيىا

يحتٌؿ األمف الفكرٌم أىمٌية بالغة ، باعتبار أٌنو يحٌقؽ أمف كاستقرار المجتمع مف ك 
فاألمف الفكرم تنطمؽ أىمية مف أىمية األمف خالؿ التصٌدم لممؤثرات كاالنحرافات الفكرية .. 

كقضٌية األمف الفكرٌم ليست كليدة اليكـ ، بؿ ىي قضية مكجكدة الشامؿ لمدكلة كالمجتمع ، 
عمى مٌر األزمنة كالعصكر، كلكٌنيا برزت بشكؿو أكبر في اآلكنة األخيرة نتيجة عٌدة عكامؿ 

، فحاجة اإلنساف أف يعيش آمنان  لمستقرةكىك مطمب رئيس لمحياة اآلمنة كا كخارجية .داخمية
، كتعتبر  مف الحاجات الضركرية التي ال يمكف االستغناء عنيا في شتى جكانب الحياة

 قكؿ كعمؿ كاعتقاد يـاإلسالـ ليحفظ عمى المسمميف دين بو الذم جاءالحاجة لألمف الفكرم 
المتعددة لممارسة الجريمة ؛ ألف الدكافع  مف أبرز الحاجات كأىميا في عصرنا الحالي ،

، تنطمؽ مف فكر  كمنيا الجرائـ اإلرىابية المنتشرة في العالـ كعانت منيا المممكة لسنكات
، كخاصة مع ازدياد المؤثرات الفكرية بعد التقدـ الكبير في  اإلنساف كماىية تصكراتو كقناعاتو

سـ ىذا العصر بالتطٌكرات اتٌ ، حيث  تقنيات االتصاؿ كاإلعالـ ككسائؿ التكاصؿ اإللكتركنية
كالمستجٌدات المتعاقبة في شتى المجاالت ، كالتي مٌيدت لمتقارب بيف المجتمعات كالشعكب ، 
كأٌدت إلى انفتاح الثقافات عمى بعضيا ، متبادلة التأثير كالتأٌثر فيما بينيا ، مٌما يسٌيؿ مف 

ات .. كذلؾ فإٌننا نجد أٌف الغمٌك دخكؿ التيارات الفكرية الكافدة بما تحممو مف إيجابيات كسمبي
كالتطٌرؼ الديني الذم ينشأ نتيجة سكء الفيـ لمديف الحنيؼ ، يمٌثؿ انحرافان فكريان يضاىي في 
تأثيره ما تقكـ بو التيارات الفكرية السمبية الكافدة ، إٌف ىذه المؤثرات الفكرية كما تخٌمفو مف 

 .ضٌية األمف الفكرٌم ضركرة حتمٌية كممٌحة آثار سمبٌية عمى المجتمع كأفراده ، تجعؿ مف ق
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بغت بيا األمة اإلسالمية منذ فجر اإلسالـ كانت -مظكلة البحح : إف الصبغة التي صي
كاضحة المعالـ ، كمحددة األطر ، كلذلؾ تميز الجيؿ األكؿ عف غيره مف أجياؿ البشرية ، 

، كعميو فإف الرجكع  (ملسو هيلع هللا ىلص)ككاف السبب في ىذا التميز تمسكيـ بكتاب اهلل كسنة نبيو محمد 
إلى األصكؿ ، كاستقراء نصكص الشريعة لمخمكص بالرؤية االسالمية المتكاممة لمكضكع 
األمف الفكرم ، يحقؽ رشدان لمفكر كسالمة لالعتقاد ، كيحاكؿ البحث الحالي اإلجابة عف 

 -التساؤالت التالية  

 ؟ما مفيـك األمف الفكرم في القرآف الكريـ كالسنة المطيرة  -ُ
 ؟ لألمف الفكرم في الكتاب كالسنةالتربكية  الدالالت ما  -ِ
 في تعزيز األمف الفكرم ؟ مؤسسات المجتمعما دكر  -ّ

 -تتبمكر أىداؼ البحث في النقاط التالية   -أٍداف البحح :

 . كأسسوكأىميتو في حياة اإلنساف مفيـك األمف الفكرم في القرآف كالسنة  تكضيح -ُ
 اآليات كاألحاديث الكاردة في األمف الفكرم . مف التربكية استنباط الدالالت -ِ
 في تعزيز األمف الفكرم . مؤسسات المجتمعإبراز دكر  -ّ

 -أٍنية البحح :

في ظؿ المتغيرات العالمية الحديثة ، كالعكلمة الثقافية ، كاالنتقاؿ الحر لألفكار كالمعتقدات 
باعتباره " األساس لألمف النفسي كالثقافات ، فإف مكضكع األمف الفكرم يكتسب أىمية خاصة 

كاالجتماعي لألمة ، كىك الجدار الذم تتحطـ عنده سياـ االختراؽ الثقافي ، كاالستالب 
الحضارم ، فيمنع بذلؾ االضطراب في الفكر كالخمؿ في العمؿ " . ) بادم ك شكقار ، 

مف أىميا  ( كما أف قيمة ىذا البحث العممي تتمثؿ في مجمكعة مف المحددات ٓىػ   َُّْ
 - 
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فتحقيؽ األمف الفكرم ييعد حماية أىمية المكضكع في ذاتو التصالو بالكتاب كالسنة  -ُ
كاستقامة ،  المتمثمة في سالمة العقيدة األمة لمثكابت ، فيك ينبع مف ارتباطو بديف

السمكؾ ، كاثبات الكالء كاالنتماء ليا حيث يؤدم بذلؾ إلى كحدة التالحـ كالترابط في 
 المجتمع .

 (ملسو هيلع هللا ىلص)التدبر األمثؿ لمقرآف كالسنة بصكرة تتبعيو دقيقة آليات القرآف كأحاديث الرسكؿ  -ِ
 بمدارسة أحد المكضكعات المتضمنة بيما .

أىمية المكضكع في السياؽ الزمني ، حيث تشيد األمة اإلسالمية كالعالمية انحرافات  -ّ
فساد الفكر إلى فساد  فكرية كعقدية ، كتيديدان يمس مقكمات االعتقاد ، بؿ كانتقاالن مف

 األرض ، برفع السالح كالعدكاف عمى الخمؽ .

الكصفي بالنظر في الدراسة نجد أف المنيج المناسب ىك المنيج  -ميَج البحح :
االستنباطي " كىك طريقة مف طرؽ البحث الستنتاج أفكار كمعمكمات مف النصكص كغيرىا ، 

( ، كما ييعرؼ بأنو  ِِىػ   ُُْٗجف ،  كفؽ ضكابط كقكاعد محددة كمتعارؼ عمييا . ) يال
" جمع البيانات كتحميميا كاستخراج االستنتاجات منيا ذات الداللة كالمغزل بالنسبة لممكضكع 

 ( ُّٔىػ   ُّٗٗأك المشكمة المطركحة لمبحث ." ) جابر ككاظـ ، 

ناؾ بعض الدراسات السابقة التي تناكلت جكانب مختمفة مف ى -:الدراسات الشابكة 
دراسة عبدالرحمف بف عبدالعزيز السديس  مكضكع األمف الفكرم كمف زكايا مختمفة ، كمنيا  

ىدفت ة كدكرىا في تعزيز األمف الفكرم ، حيث سالميىػ ( . بعنكاف   الشريعة اإلُِْٔ. ) 
ف كثيرت فيو التحديات الفكرية ، كأنو صماـ ى اظيار أىمية األمف الفكرم في زمالدراسة إل
سالمية فظ فكر األمة كثقافتيا أماـ أمكاج األفكار المنحرفة ، كالتعريؼ بالشريعة اإلأماف في ح

سالمية منزلة مف عند اهلل كبياف مقاصدىا كمميزاتيا ، ككاف مف أىـ نتائجيا   اف الشريعة اإل
تعالى كاممة شاممة صالحو لكؿ زماف كمكاف ، محققو لممقاصد الشرعية ، مما يحقؽ األمف 

كأشكالو ال سيما األمف الفكرم ، كما بينت الدراسة ماىية األمف الفكرم كضكابطو بكؿ صكره 
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ككسائؿ تعزيزه كمعكقاتو ، كدكر الشريعة في تعزيزه مف خالؿ كسائؿ مف أىميا غرس 
صالح ، كلزـك العمماء النافع ، كالعمؿ ال يماف في النفكس ، كالتحصف بالعمـالعقيدة كاإل
  .الربانييف 

ف الفكرم كأسسو ىػ ( . بعنكاف   األمَُّْ. ) بادم كابراىيـ شكقار دراسة جماؿ
لبياف سيبؿ تحقيؽ األمف الفكرم ، تحقيقان يتكافؽ مع الغاية  ىدفت الدراسة .في السنة النبكية

النبيمة التي سعى الييا األنبياء عمييـ السالـ ، ككاف مف أىـ نتائج الدراسة   ارتباط مكضكع 
األمف الفكرم بعكامؿ فكرية ، كدينية ، كحضارية ، كثقافية ، كأف تحقيؽ األمف الفكرم يككف 

ؽ االفكار كانسجاميا مع الكاقع كاألصكؿ المقررة بديننا الحنيؼ ، مف خالؿ ايجاد كسيمة لتكاف
نساف لنبكم في بناء المجتمع كتنشئة اإل كاف اسس األمف الفكرم تككف باتباع المنيج ا

 .كنساعد في بناء كتقكية دعائمو  الصالح ،

 ىػ ( . بعنكاف   األمف الفكرم )َُّْدراسة عبد الحفيظ بف عبد اهلل  المالكي . ) 
أشارت الدراسة إلى أنو مع ظيكر الكثير مف ، كأىميتو ، كميتطمبات تحقيقو ( ، مفيكمو 

الجماعات المنحرفة فكريان التي تتبنى العنؼ كاإلرىاب يتزايد الحديث عف األمف الفكرم باعتباره 
مف أىـ  ميتطمبات الكقاية مف االنحراؼ الفكرم كميعالجتو ، كمف ثـ حماية األمف الكطني 

قميمي كالدكلي . كقد جاءت ىذه الدراسة لتيقدـ تعريفان محددان لمصطمح   األمف الفكرم ، كاإل
، كاألمنية لمفرد  ، كاألخالقية يقـك عمى حماية المنظكمة الفكرية ، كالعقدية ، كالثقافية

كقد اختيتمت الدراسة ببياف أىـ لفكرم شرعيان ، كالمجتمع ، كما تناكلت تأصيؿ مفيـك األمف ا
يضاح م راحؿ تحقيؽ األمف الفكرم سكاءي عمى مستكل الكقاية أك المكاجية أك الميعالجة ، كا 

أىـ ميتطمبات تحقيقو المتمثمة في تبني استراتيجيةي كطنية شاممة ، كأف يشترؾ في تنفيذىا 
بعيدان عف االرتجاؿ   .كالعشكائية جميع مؤسسات المجتمع الرسمية كغير الرسمية و

سالـ ، نكاف   مفيـك األمف في اإلىػ ( . بعَُّْاليذيمي . )  دراسة ماجد محمد
ىدفت الدراسة إلى التكصؿ لصيغة تكضح مفيكـ األمف الفكرم كاىميتو في اإلسالـ حيث 
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كخصائصو كمزاياه ، باإلضافة إلى تأصيؿ مفيـك األمف الفكرم مف الكتاب كالسنة ، كاستخدـ 
لتاريخي ، ككاف مف أىـ نتائج البحث   أف األمف الباحث المنيج االستداللي كاالستنباطي كا

رعي كجميع جكانب الحياة ، كأف مفيـك كاسع يشمؿ الجانب النفسي كالسياسي كالجنائي كالش
سالـ أكلى عناية بالعقؿ كالفكر مف أجؿ أف يقكد اإلنساف إلى خشية اهلل كتقكاه ، كأف األمف اإل

 .كاالستقامة عمى ذلؾ ي المعتدؿ سطالفكرم يتحقؽ بسمكؾ المنيج الك 

مف الفكرم في الشريعة ىػ ( . بعنكاف   األُّّْدراسة رامي تيسير فارس . ) 
ىدفت الدراسة إلى بياف مفيـك األمف الفكرم كمشركعيتو كأىميتو كحكمو االسالمية ، حيث 

مف خالؿ القرآف كالسنة كالقكاعد الفقيية ، مع بياف محاضف األمف الفكرم ككسائؿ تحقيقو 
كضكابطو ، ككاف مف أىـ نتائج البحث   أف األمف الفكرم لو أصؿ شرعي ، كيككف 

 تعالى كما يؤدم إليو ذلؾ مف عدـ انحراؼ الفرد باالطمئناف الحاصؿ بسبب فيـ ركح شرع اهلل
، كالجماعة عف كسطية ىذا الشرع ، كمف محاضف األمف الفكرم ، المسجد ، كالتعميـ ، 
كاإلعالـ ، كمف كسائؿ تحقيؽ األمف الفكرم ، األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر ، كالشكرل 

 ميف . ، كالعمـ الشرعي ، كمنع اليجرة إلى بالد غير المسم

 -العالقة بني الدراسات الشابكة والدراسة احلالية :

 بعد استعراض مجمكعة الدراسات السابقة كمعرفة ما ىدفت إليو كؿ كاحدة منيا ؛ فإنو   و 
 يمكف القكؿ بأف الدراسة الحالية تتفؽ مع الدراسات السابقة في التالي   

 باإلسالـ .ميتو كسبؿ تحقيقو كعالقتو التعريؼ باألمف الفكرم كأى -ُ
كميعالجتو  -ِ أف األمف الفكرم ييعد أحد أىـ متطمبات الكقاية مف االنحراؼ الفكرم كمكاجيتو ي

 ، كمف ثـ حماية األمف الكطني كاإلقميمي كالدكلي مف مخاطرة .

التربكية المتضمنة  دالالتعف الدراسات السابقة في تناكليا لم تمايزغير أف دراستي ت
 لكتاب كالسنة .بمفيـك األمف الفكرم مف ا



  .فى الكتب والسنة ومدلوالته التربويةاألمن الفكرى 

- ُّّ - 

 املبحح األول : األمً الفكزي يف الكتاب والشية . -اإلطار اليظزي للدراسة :

 سالـ بالخير كالكسطيةإللقد جاء ا -املطلب األول : مفَوو األمً الفكزي يف الكتاب والشية :
 كاالعتداؿ الذم يعطي العقؿ حرية التفكير كال يحجب عنو الحقيقة ، فاألمف الفكرم ىك الذم

قكاـ  يكفؿ لإلنساف االطمئناف عمى مساره التفكيرم ليككف كسطٌيان بيف اإلفراط كالتفريط ، كىك
األمة الفاعمة المؤثرة ، القائمة بدكرىا الحضارم إلسعاد اإلنساف كاإلنسانية ، فاألمف كاألماف 

نةي بمعنى في المغة مصدراف بمعنى الطمأنينة كعدـ الخكؼ ، قاؿ ابف منظكر ) األىمافي كاألىما
كقد أىًمٍنتي فأىنا أىًمفه كآمىٍنتي غيرم مف األىٍمف كاألىماف كاألىٍمفي ضدُّ الخكؼ( ) ابف منظكر ، 

، كالفكري في المغة معناه   " ًإعماؿي النَّظىًر في الشيًء" ) الفيركز  ُّج (ُِىػ   ُُْْ
  " مجتمعي ىكفاألمف عمى المستكل ال ، أما في االصطالح  ُ( جْْٖىػ   ُِْٔآبادم ، 

"   كاليدكء كاالستقرار كالبعد عف القمؽ كاالضطراب الحالة التي يسكد فييا الشعكر بالطمأنينة
االطمئناف كعدـ  " ، أما األمف عمى المستكل الفردم ىك ) ّٓىػ   َُْٖ) المجذكب ، 

ي إزاء إشباع احتياجات الفرد األساسية كىك مطمب أك دافع أساس الخكؼ كاإلحساس بالثقة
كمصطمح ،  (ُِِٔىػ  ُِّْ" ) طو ،    عمكمان كاإلنساف خصكصان  مف دكافع الكائف الحي

األمف الفكرم مف المصطمحات الحادثة ، كلذلؾ تباينت كجيات النظر في تعريفو نظران الختالؼ 
المجتمعات في عقائدىا كأفكارىا ، كلقد صيغت تعريفات عدة لألمف الفكرم في االسالـ ، حيث 

نو " االستعداد كاألماف ، كذلؾ بحفظ الضركريات الخمس مف أم عدكاف عمييا ، فكؿ عيرؼ بأ
ما دؿ عمى معنى الراحة كالسكينة ، كتكفير السعادة كالرقي في أم شأف مف شؤكف الحياة 

( ، كما عيرؼ " بأف يعيش المسممكف في بالدىـ  ٗىػ   ُُِْفيك أمف " ) اليكيمؿ ، 
، كثقافتيـ النكعية كمنظكمتيـ الفكرية المنبثقة مف الكتاب آمنيف عمى مككنات أصالتيـ 

ىػ ( بأنو " إعداد الفرد ُُْٗ(  ، كعرفو ) الطالع ،  ٔٔ ىػ  ُِّْكالسنة " ) التركي ، 
إعدادان فكريان صحيحان  مف خالؿ اتخاذ العقيدة االسالمية مصدران لذلؾ اإلعداد ، كالعمـ الحقيقي 
منيالن ، كالمعارؼ المفيدة مكئالن ، كالغاية النبيمة الشريفة مرشدان ، كمكجيان ، كتحصيف ذلؾ 

الؿ بناء السياج الفكرم الرصيف الذم يمكف الفرد مف النقد ، البناء تحصينان قكيان مف خ
كالتمييز ، كالفرز ، كالتمحيص لكؿ ما يعترضو مف تيارات عصرية ذات طكابع فكرية ، كغير 
فكرية ، غايتيا ىدـ ذلؾ الكياف القكيـ كاستبدالو بكياف آخر يخدـ أىدافيا المنحطة ، 

نساف كعقمو كفيمو مف االنحراؼ ، مة فكر اإل ( ، كعيرؼ بأنو " سال ُّالمنحرفة ". ) ص
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كالخركج عف الكسطية كاالعتداؿ في فيمو لألمكر الدينية كالسياسية ، كتصكره لمككف بما 
(  َٓىػ   ُُْٖيؤؿ بو إلى الغمك كالتنطع ، أك إلى اإللحاد كالعممنة الشاممة . ) الكادعي ، 

تقاد كالسمكؾ مف كؿ فكر دخيؿ " عىػ ( بأنو " سالمة االَُْٓكعرفو ) العبيداف ، ، 
كعميو فإف األمف الفكرم يعني الطمأنينة الناتجة عف التردد كالتأمؿ القمبي كالعقمي ، ( ّٖص)

في ضكء النقؿ كالعقؿ عمى المستكييف الفردم كالجماعي ، كال يعني االنغالؽ عمى الذات ، 
كة كالحكار، ليصؿ اإلنساف في كعدـ التفاعؿ مع ثقافة اآلخر كفكره ، بؿ إنو يعني المشار 

النياية إلى درجة الحصانة الفكرية التي تمنعو مف الكقكع في االضطرابات الفكرية المتعددة ، 
فاألمف الفكرم لكؿ مجتمع ييدؼ إلى الحفاظ عمى ىكيتو إذ إف في حياة كؿ مجتمع ثكابت 

كتحدد سمكؾ أفراده كتكيؼ تمثؿ القاعدة التي تبنى عمييا كتعد الرابط الذم يربط بيف أفراده 
ردكد أفعاليـ تجاه األحداث كتجعؿ لممجتمع استقاللو كتميزه كتضمف بقاؤه في األمـ األخرل ، 
كىك ييدؼ فيما ييدؼ أيضا إلى حماية العقكؿ مف الغزك الفكرم ، كاالنحراؼ الثقافي ، 

ألمنية لحماية كالتطرؼ الديني ، بؿ األمف الفكرم يتعدل ذلؾ كمو ليككف مف الضركريات ا
يؤدم إلى اإلخالؿ باألمف الكطني ، كتعرؼ الباحثة المكتسبات كالكقكؼ بحـز ضد كؿ ما 

االمف الفكرم في القرآف كالسنة بأنو حماية عقكؿ المسمميف مف كؿ فكر شائب ، كمعتقد 
 خاطئ ، يتعارض مع تعاليـ اإلسالـ كيؤدم الى االنحراؼ في السمكؾ القكيـ الذم ارتضاه اهلل

سالمي القكيـ بالخركج عمى تعاليمو ، أك االنحراؼ اء كاف ىذا االنحراؼ عف الديف اإللنا ، سك 
 عنو بالغمك كالتطرؼ .

 -ألمً الفكزي يف الكتاب والشية :أٍنية ا -املطلب الجاىي :

كألىمية األمف في القرآف الكريـ فإف اهلل سبحانو كتعالى قد امتٌف عمى الناس باألمف، كىذا 
ٰٖ  ) عمى ككنو نعمةن كبرل تستحؽ الشكر كالمحافظة كما قاؿ تعالى يدؿ  َُٓذ ْا إٌِ ََّحَّبِِغ ٱۡن ٕٓ قَبنُ َٔ

  ُ ُٓۡى َحَشًيب َءاِي كٍِّ نَّ ًَ َٔ نَۡى َُ  أَ
ٍۡ أَۡسِضَُبٓۚٓ ء  َيَؼَك َُحََخطَّۡف ِي ۡٙ ُت ُكمِّ َش َشٰ ًَ ِّ ثَ ۡٛ ٓ إِنَ ٰٗ ۡصق   ب ُٚۡجبَ ٍ نَُّذََّب سِّ ب يِّ

 ٍَّ ِك نَٰ َٔ ٌَ ٕ ًُ ُْۡى َل َٚۡؼهَ  ىذه تفسير في ( ىػُُْٗ كثير، ابف ) يقكؿ ، ٕٓ   القصص ) أَۡكثََش
قبنُٕا ) تىعىالىى  كقكلو : " اآلية َٔ  ٌْ ُٓذٖ ََحَّبِغِ  إِ ٍْ  َُحََخطَّفْ  َيَؼكَ  اْن  ميٍخًبرنا تىعىالىى يىقيكؿي  ( أَْسِضُب ِي
ـً  ًفي اٍلكيفَّارً  بىٍعضً  اٍعًتذىارً  عىفً  ٍيثي  اٍلييدىل اتّْبىاعً  عىدى  اٍلييدل نىتًَّبعً  ًإفٍ  (ملسو هيلع هللا ىلص) المَّوً  ًلرىسيكؿً  قىاليكا حى
طَّؼٍ  مىعىؾى  ا اتَّبىٍعنىا ًإفً  نىٍخشىى أىمٍ  أىٍرًضنا ًمفٍ  نيتىخى الىٍفنىا اٍلييدىل ًمفى  ًبوً  ًجٍئتى  مى خى ٍكلىنىا مىفٍ  كى  ًمفٍ  حى
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بىًة، ًباأٍلىذىل نىايىٍقًصديك  أىفٍ  ، اٍلميٍشًرًكيفى  اٍلعىرىبً  أىٍحيىاءً  ارى طَّفيكنىا كىاٍلميحى يىتىخى  تىعىالىى المَّوي  قاؿ كنا، أىٍينىمىا كى
ـٍ  ميًجيبنا كا ًبًو كذب كباطؿ : لىيي رىمان آًمنان يىٍعًني ىىذىا الًَّذم اٍعتىذىري ـٍ حى ـٍ نيمىكٍّْف لىيي لى ، ألف اهلل تعالى  أىكى

ـٍ ًفي بىمىدو  عىمىيي ـو ميعىظَّـو  آًمفو  جى رى حى اًؿ أىًميفو كى ـي آًمننا ليـ ًفي حى رى ًضعى، فىكىٍيؼى يىكيكفي ىىذىا اٍلحى ميٍنذي كي
، كىالى يىكيكفي آًمننا ليـ كقد أسممكا كتابعكا الحؽ؟ كقكلو تعالى  ييٍجبى ًإلىٍيًو ثىمىراتي  ـٍ ًشٍرًكًي ـٍ كى كىٍفرًًى

كىذىًلؾى اٍلمىتىاًجري كىاأٍلىٍمًتعىةي ًرٍزقان ًمٍف كيؿّْ شىٍيءو أىٍم ًمٍف سىاًئًر الثّْمىاًر ًممَّ  ٍيرًًه، كى ٍكلىوي ًمفى الطَّاًئًؼ كىغى ا حى
ا قىاليكا ـٍ ال يىٍعمىميكفى كليذا قىاليكا مى لًكفَّ أىٍكثىرىىي بؿ إف القرآف ،  ٔجِِِ".ص لىدينَّا أىٍم مف عندنا كى

كرامان منو ألكليائو  ) مف أىؿ اإليماف فقاؿ سبحانو كتعالى   جعؿ األمف المطمؽ ثكابان كجزاءن كا 
 ٌَ حَُذٔ ۡٓ ُْى ي  َٔ  ٍُ ُُٓى ٱْۡلَۡي ئَِك نَ

ٓ نَٰ ْٔ ُٓى بِظُۡهٍى أُ َُ ًَٰ ْا إِٚ ٕٓ نَۡى َٚۡهبُِس َٔ ٍَ َءاَيُُْٕا   كىذا ، ِٖ  األنعاـ ( ٱنَِّزٚ
 إف ، كاآلخرة الدنيا في اإليماف ألىؿ قرينا األمف اهلل كجعؿ ، كاآلخرة الدنيا في األمف يشمؿ

َػذَ  ) تعالى  اهلل قاؿ الدنيا الحياة ففي األكمؿ الكجو عمى اهلل بشريعة قامكا ىـ َٔ  ُ ٍَ  ٱّللَّ  ٱنَِّزٚ

هُٕاْ  ِيُُكىۡ  َءاَيُُٕاْ  ًِ َػ ثِ  َٔ هَِحٰ ُٓىۡ  ٱنصَّٰ ب ٱْۡلَۡسضِ  فِٙ نََٛۡسحَۡخهِفََُّ ًَ ٍَ  ٱۡسحَۡخهَفَ  َك ِٓىۡ  ِيٍ ٱنَِّزٚ ٍَّ  قَۡبهِ َُ كِّ ًَ نَُٛ َٔ 

ُٓىۡ  ُٓىُ  نَ ٰٗ  ٱنَِّز٘ ِدَُٚ ُٓىۡ  ٱۡسجََض ُٓى نَ نََُّ نَُٛبَذِّ َٔ   ٍ ِٓىۡ  بَۡؼذِ  يِّ فِ ٕۡ ُ   َخ كفي اآلخرة قاؿ اهلل  ، ٓٓالنكر (  بۚٓ أَۡي
ش   تعالى عف المؤمنيف  ) ۡٛ َٓب َيٍ َجبَٓء بِٲۡنَحَسَُِة فَهَُّۥ َخ ُۡ ُْى يِّ َٔ ٍ َضع   يِّ

َيئِزٍ  فَ ٕۡ َٚ  ٌَ    النمؿ ) َءاِيُُٕ
ٖٗ 

 ، شره الناسي  أًمفى  مف بأنوي  الحقيقيَّ  المؤمف يصؼي  (ملسو هيلع هللا ىلص) النبي نجد النبكية السنة كفي
 كالفكرية كالمالية الشخصية األصعدة كافة عمى باألمف متمتعان  المؤمف المجتمع يجعؿي  كىذا

ٍنًبيّْ  مىاًلؾو  ٍبفً  عىٍمًرك عىفٍ  ، كاالجتماعية الىةى  أىفَّ  ، اٍلجى دَّثىوي  عيبىٍيدو  ٍبفى  فىضى  ، (ملسو هيلع هللا ىلص) النًَّبيَّ  أىفَّ  ، حى
مىى النَّاسي  أىًمنىوي  مىفٍ  اٍلميٍؤًمفي » قىاؿى  ، أىٍمكىاًلًيـٍ  عى ـٍ رى  مىفٍ  كىاٍلمييىاًجري  كىأىٍنفيًسًي طىايىا ىىجى . «كىالذُّنيكبى  اٍلخى

رىدى ، أىفَّ أىٍعرىاًبيِّا ك ،  ِ(ج ُِٖٗ   ّّْٗ) ابف ماجة ، د.ت ، حديث رقـ  مىٍيمىافى ٍبًف صي عىٍف سي
ـى النَّ  مَّ ، فىمىمَّا سى ذىىىا بىٍعضي اٍلقىٍكـً فه ، فىأىخى مىعىوي قىرى ـى كى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى مَّى مىعى النًَّبيّْ صى ( ملسو هيلع هللا ىلص)ًبيُّ صى

في  قىاؿى اأٍلىٍعرىاًبيُّ  ـى  ؟ فىكىأىفَّ بىٍعضى    فىأىٍيفى اٍلقىرى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ، فىقىاؿى النًَّبيُّ صى ًحؾى مىٍف »اٍلقىٍكـً ضى
كّْعىفَّ ميٍسًممنا  ْٕٖٔىػ ، حديث رقـ ُُْٓ. ) الطبراني ،  «كىافى ييٍؤًمفي ًباهلًل كىاٍليىٍكـً اآٍلًخًر فىالى ييرى

ككنو يستمد تأتي  أىمية األمف الفكرميتبيف أف ، كمف اآليات كاألحاديث السابقة  ٕ( ج ٗٗ  
ف األمف الفكرم يعتمي قمة الكاردة بالكتاب كالسنة ، لذلؾ فإمف عقيدة األمة كمسمماتيا  هر جذك 
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اليـر بيف أنكاع األمف األخرل ، حيث يحتؿ المرتبة األكلى فيك لب األمف كركيزتو الكبرل 
 -كتتجمى أىمية األمف الفكرم في االسالـ في النقاط التالية  

األمف الفكرم يتـ حماية ىكية األمة ، كأعظـ الضركرات ، كأىـ المكتسبات مف خالؿ  -ُ
كالتي ىي في أبسط عبارة " مجكعة الخصائص كالمميزات العقدية كالثقافية كالرمزية التي 

 (. ٕٔىػ   ُِِْينفرد بيا شعب مف الشعكب كأمة مف األمـ " ) بكار ، 
قؽ األمف الفكرم يؤمف تحققان تمقائيان ارتباط األمف الفكرم بصكر األمف األخرل ، فتح -ِ

ألنكاع األمف األخرل " فاإلنساف أسير فكره كمعتقده ، كما عمؿ االنساف كسمككو 
( كما  ِٗىػ   ُِّْكتصرفاتو في كاقع الحياة إال صدل لفكره كعقمو " . ) األشقر ، 

الفرؽ ، تعانيو المجتمعات اإلسالمية مف " انتشار الفتف ، كفقداف األمف ، كظيكر 
في عقكليـ ، كأنفسيـ ، كأمكاليـ ، كأعراضيـ ،  كحصكؿ القالقؿ ، كاالعتداء عمى الناس

سالـ كتنفير الناس منو ، كالصاؽ االعماؿ سباتيـ ، فضالن عف تشكيو صكرة اإلكمكت
( كؿ ذلؾ كغيره ىك نتيجة  ُٖٔىػ   ُِْٔاالرىابية بو كىك منيا برئ " . ) الجحني ، 

 لفكرم .الختالؿ األمف ا
األمف الفكرم ميـ في حياة كؿ مسمـ فيك" ييحٌدد مف خالؿ فيمو لمنصكص ، كالتأمؿ في  -ّ

آيات اهلل الككنية ، تصكره لمحياة ككجكده فييا ، كالغاية مف ذلؾ ، كعالقتو بربو ، 
 ( ِٖىػ   ُِْٓكعالقتو باألخريف ، كما عميو مف كاجبات " . ) المغامسي ، 

تداخؿ ، بينما الصكر األخرل لألمف ليست كذلؾ " فالحد الفاصؿ اف األمف الفكرم معقد م -ْ
بيف الحكمة التي ىي ضالة المؤمف ، كالفكر الضار باألمة قد يخفى عمى معظـ الناس ، 

 ( . ُٔىػ  ُِْٔبؿ قد يخفى عمى بعض طمبة العمـ ". ) المكيحؽ ، 
الغير منضبطة بزماـ اية لممجتمعات مف الكقكع في الفكضى الفكرية ماألمف الفكرم ح -ٓ

 سالمي الحنيؼ .الحكمة كالعمـ ، مستنده في ذلؾ لشرع مف الديف اإل
تعمؿ بدكرىا عمى حفظ  يعمؿ األمف الفكرم عمى غرس المبادئ االخالقية كالسمككية التي -ٔ

 سالمية كاستقالليتيا كعدـ ذكبانيا في غيرىا .الشخصية اإل
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 ة يمكنيـ مف التحاكر مع العالـ بثقة .مف خالؿ تعزيز األمف الفكرم لدل أبناء األم -ٕ

مما سبؽ يتضح لنا أىمية األمف في الكتاب كالسنة ، لذا كجب إعطائو أكلكية خاصة ، نظران 
لمكانتيا بيف أنكاع األمف ، كخطكرة التفريط فيو عمى ىكية األمة كمستقبميا ، ال سيما في 

ثقافي ، كالتطكر السريع في كسائؿ عصر العكلمة المتميز باالنفجار المعرفي ، كاالنفتاح ال
االتصاؿ كالتكاصؿ ، مما أدل إلى تيديد الخصكصيات الثقافية كاليكية الفكرية ، فالكاجب 

 ييحتـ عمينا اليكـ أكثر مف أم كقت مضى العناية كاالىتماـ باألمف الفكرم .

 -: والشية املطَزة األمً ومظتكاتُ يف الكزآٌ الكزيهألفاظ  -املطلب الجالح :

بعد التتبع لمفظ األمف في آم القرآف الكريـ  ألفاظ األمً ومظتكاتُ يف الكزآٌ الكزيه : -أواًل :
بيذا المفظ تكررت خمس مرات ، جاءت في ثالثة مكاضع معرفة األمف كجدت الباحثة أف كممة 

 جاءت في إحدل أربعكف مكضعان  امشتقاتيبأؿ ، كفي مكضعيف مجردة مف آؿ التعريؼ ، أما 
، كمف مشتقات األمف الكاردة في القرآف الكريـ   أمف ، يأمف ، آمنا ، آمنيـ ، آمنكف ، أمنتـ 
، مطمئنة ، تطمئف ، أمنا ، مأمنو ، أمنو ، آمنكـ ، أمنتكـ ، األميف ، ككرد لفظ األمف ثالث 

، كلفظ آمف ، يأمف كرد ست  ِٖ- ُٖ، كسكرة األنعاـ آية  ّٖمرات في سكرة النساء آية 
، كلفظ  ْٓكسكرة النحؿ آية  َُٕكسكرة يكسؼ آية  ٗٗ-ٕٗرات في سكرة األعراؼ آية م

 ّٓكسكرة إبراىيـ آية  ٕٗكسكرة آؿ عمراف آية  ُِٔآمنا ست مرات في سكرة البقرة آية 
آمنو ،  ، كلفظ َْكسكرة فصمت آية  ٕٔكسكرة العنكبكت آية  ٕٓكسكرة القصص آية 

، كلفظ آمنيـ كرد مرة كاحدة في سكرة  َُٔة النحؿ آية مطمئنة ، مطمئف كرد مرة في سكر 
 ُٖكسكرة سبأ آية  ٗٗ، كلفظ آمنيف كردت ثماف مرات في سكرة يكسؼ آية  ْقريش آية 

كسكرة الفتح آية  ُْٔكسكرة الشعراء آية ٓٓكسكرة الدخاف  ِٖكآية  ْٔكسكرة الحجر  
، كلفظ أمنتـ  ّٕكرة سبأ آية في سك  ٖٗتيف في سكرة النمؿ آية ، كلفظ آمنكف كرد مر  ِٕ
، كسكرة  ُٖكآية  ُٕكسكرة الممؾ آية  ٗٔكآية  ٖٔمرات في سكرة اإلسراء آية  خمسكرد 

كسكرة األنفاؿ آية  ُِٔ، كلفظ تطمئف كرد ثالث مرات في سكرة آؿ عمراف  ُٔٗالبقرة آية 
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، كلفظ آمنكـ  ٔ، كلفظ مأمنو كرد مرة كاحدة في سكرة التكبة آية  ِٖكسكرة الرعد آية  َُ
، كلفظ أمنا كردت مرتيف في  ْٔكأمنتكـ كردت مرة كاحدة لكؿو منيما في سكرة يكسؼ آية 

، كلفظ أمنو كردت متيف في سكرة آؿ عمراف آية  ٓٓكسكرة النكر آية  ُِٓسكرة البقرة آية 
 ، ٓٗ، كلفظ مطمئنيف كردت مرة كاحدة في سكرة اإلسراء آية  ُُكسكرة األنفاؿ آية  ُْٓ

 . ِٔكسكرة القصص آية  ُِآية سكرة التككير في  مرتيفكلفظ األميف كرد 

 -ومظتكاتُ يف الشية اليبوية :ألفاظ األمً  -ثاىيًا :

كرد لفظ األمف كمشتقاتو في السنة النبكية في مكاضع عديدة منيا   عىًف اٍبًف عىبَّاسو 
ا كىًثيره ًمفى النَّاسً اأٍلىٍمفي " »  ملسو هيلع هللا ىلصقىاؿى  قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  ٍغبيكفه ًفيًيمى تىاًف مى  ." « كىاٍلعىاًفيىةي ًنٍعمى

( ، عف عيبىٍيًد المًَّو ٍبًف  َُ، ج ِٖٗ، ص َُْٖٖىػ ، حديث رقـ ُُْْالييثمي ، )
، عىًف النًَّبيّْ  اًرمّْ فو اأٍلىٍنصى سى  ملسو هيلع هللا ىلصًمٍحصى ًدًه ، ًعٍندىهي قىاؿى  " مىٍف أىٍصبىحى آًمننا ًفي ًسٍرًبًو ، ميعىافنى ًفي جى

ا ًحيزىٍت لىوي الدٍُّنيىا ـي يىٍكًمًو ، فىكىأىنَّمى ( ،  ُِٔ، ص ََّىػ ، حديث رقـُُْٖ) البخارم ،  ."طىعىا
ؿى قىاؿى   ملسو هيلع هللا ىلصعىٍف اٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عىٍنوي ، قىاؿى  كىافى رىسيكؿي اهلل  َـّ »ًإذىا رىأىل اٍلًيالى ، المَّيي المَّوي أىٍكبىري

بُّ أىًىمَّ  ى، رى يىٍرضى بُّنىا كى ، كىالتٍَّكًفيًؽ ًلمىا ييًحبُّ رى ـً ٍسالى مىًة كىاإلًٍ اًف، كىالسَّالى يمى مىٍينىا ًباأٍلىٍمًف كىاإلًٍ رىبُّؾى وي عى نىا كى
دى، عىٍف  ِ( ج ََُٓ، ص ُِٕٗىػ ، حديث رقـُُِْ. ) الدارمي ، « المَّوي  ، عىٍف أىًبي دىاكي

ـى   سىٍخبىرىةى، قىاؿى  قىاؿى رىسيكؿي  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ـى »اهلًل صى ظىمى ، كى بىرى ، كاٍبتيًميى فىصى مىٍف أيٍعًطيى فىشىكىرى
ـى فىغىفىرى  ظيًم ، كى ، فىقىاليكا  يىا رىسيكؿى اهلًل، مىالىوي؟ قىاؿى  « فىاٍستىٍغفىرى ـٍ »، ثيَـّ سىكىتى ـي اأٍلىٍمفي كىىي أيكلىًئؾى لىيي

، أىفَّ  ٕ( ج ُّٖ، ص ُّٔٔت ، حديث رقـ . ) الطبراني ، د. «ميٍيتىديكفى  ، عىًف اأٍلىٍشعىًرمّْ
؟  ا اٍليىٍرجي مى ًة اٍليىٍرجى ". قىاليكا  كى ـى قىاؿى  " ًإفَّ بىٍيفى يىدىًم السَّاعى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى قىاؿى  " رىسيكؿى اهلًل صى

، ًإنَّا لىنىٍقتي  ـي اٍلقىٍتؿي ". قىاليكا  أىٍكثىري ًممَّا نىٍقتيؿي اـو أىٍكثىرى ًمٍف سىٍبًعيفى أىٍلفنا، قىاؿى  " ًإنَّوي لىٍيسى ًبقىٍتًمكي ؿي كيؿَّ عى
؟ قىاؿى  " ًإنَّوي لىتيٍنزىعي عي  مىعىنىا عيقيكلينىا يىٍكمىًئذو ا "، قىاليكا  كى ـٍ بىٍعضن لىًكٍف قىٍتؿي بىٍعًضكي ، كى قيكؿي أىٍىًؿ اٍلميٍشًرًكيفى

مَّؼي لى  ييخى اًف، كى مىى شىٍيءو ذىًلؾى الزَّمى لىٍيسيكا عى ، كى مىى شىٍيءو ـٍ عى ـٍ أىنَّيي  وي ىىبىاءه ًمفى النَّاًس، يىٍحًسبي أىٍكثىريىي
 ِّ(ج ُِْ، ص  ُِْٗٗىػ ، حديث رقـ ُُِْ. ) الشيباني ، " 
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 -أسص األمً الفكزي يف الكتاب والشية : -املطلب الزابع :

األسس اإليمانية المرتبطة بجانب إيماف الفرد كعقيدتو ، بحيث يككف  -األساض األول :
األمف الفكرم نابعان مف تعاليـ الديف االسالمي الحنيؼ ، كمف المعتقدات الصحيحة الراسخة ، 

 متماشيان مع مقاصد الشريعة كحكميا ، محققان لممصالح ، دارئن لممفاسد .

ة عمى الفكر ، مف خالؿ األخذ مف المصادر األسس العممية المعتمد -األساض الجاىي :
الصحيحة ، كأف يؤخذ مف العمماء الربانييف ، كأف يتـ تحقيؽ الكسطية كاالعتداؿ كما فيميا 
الصحابة كاألخيار كاألئمة الكبار ، كذلؾ بيدؼ المحافظة عمى ثقافة األمة كمككنات أصالتيا 

براز شخصيتيا ماد عمى لغة لحكار بشقيو البنائي ، كاالعت كقيميا ، كتحديد ىكيتيا ، كا 
 .كالكقائي 

كيككف مف خالؿ التكاصي بالحؽ ، كىك  -  ةاالجتماعياألسس  -الجالح :األساض 
التكاتؼ االجتماعي عمى الحؽ كاإليماف كالعمـ كالتكاصي بو كقد جمعيا اهلل سبحانو كتعالى 

يتـ تحقيؽ األمف  في سكرة كاحدة أال كىي سكرة العصر، كبتحقيؽ األساس االجتماعي
 بمفيكمو الشامؿ .

 -الرتبوية لألمً الفكزي يف الكتاب والشية  : دالالتال -املبحح الجاىي :

 -الدالالت الرتبوية : -املطلب األول :

 -داللة اإلمياٌ :

 حقيقة اإليماف التي يتحقؽ بيا كعد اهلل ، حقيقة عظيمة تستغرؽ النشاط االنساني كمو . -ُ
بالمجكء الى اهلل ، كالشعكر بعظمة االيماف باهلل ، كأنيا رابطة تعمك  النجاة ال تككف اال -ِ

 عمى ما سكاىا .
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 ضركرة اإليماف بأف الرزؽ مف عند اهلل ، ألف ذلؾ يكلد االطمئناف في القمب بما قدره اهلل.  -ّ
األحؽ باألمف في الدنيا كاألخرة ىـ المؤمنكف الذيف لـ يمبسكا إيمانيـ بظمـ ) أم شرؾ( ،  -ْ

ؾ ليـ األمف كىـ ميتدكف ، أم أف اإليماف كعدـ الشرؾ شرطاف أساسياف لتحقيؽ أكلئ
 األمف في الدنيا كاألخرة .

 أحؽ العباد باألمف مف الخكؼ مف أمف باهلل كلـ يشرؾ بو شيئان . -ٓ
فيـ سنف اهلل الجارية مف ىالؾ األمـ كالظالميف ، كالحذر مف مكر اهلل فال يأمف مكر اهلل  -ٔ

ركف ، إذا أمنت األمة مكر اهلل تييأت لمخسراف كحؿ بيا ، فالمؤمف يعمؿ اال القـك الخاس
الطاعات كىك مشفؽ خائؼ منعدـ القبكؿ، كالفاجر يعمؿ المعاصي كىك مطمئف آمف ال 

 يخشى عاقبتيا .
 بياف أىمية طاعة اهلل كرسكلو ، كأثرىا في التمكيف لألمة . -ٕ

 -داللة احلند واليصز :

بأف جعؿ البيت مثابةن لمناس كأمنان ، تكجب حمد اهلل عمى كؿ  منة اهلل سبحانو كتعالى -ُ
 مؤمف .

نصر اهلل لممؤمنيف ال يتكقؼ عمى قدرتيـ كاستعدادىـ فحسب ، كانما النصر قد يأتي مع  -ِ
قمة العدد كضآلة العتاد ، ما داـ اإليماف باهلل كاالعتماد عميو قكيان ، بعد األخذ باألسباب 

 منيجان في تناكؿ األمكر .

 -داللة العكل والفكز :

 ليس مف العقؿ السعي في طمب ما تعجز عنو . -ُ
 المؤمف يراقب ربو في كؿ حركة ، كخالجة فكر . -ِ
 استشعار خطكرة األماف الذم يكحي بالغفمة عف اهلل كقدرتو كقدره . -ّ
 العمؿ الصالح كالتقكل ىما أساسا القربى مف اهلل سبحانو كتعالى . -ْ
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 في جنات ربيـ مطمئنكف في مجالسيـ . الكقكؼ عمى صكر المتقيف كىـ -ٓ
ينبغي عمى المسمـ إذا جاءه أمر مف األمكر الميمة كالمصالح العامة المتعمقة باألمف  -ٔ

كسركر المؤمنيف ، أك الخكؼ مف المصيبة أف يتثبتكا ، كال يستعجمكا بإشاعة ذلؾ الخبر 
 كالنصح كالعقؿ . ، بؿ يردكنو إلى الرسكؿ كأكلي األمر منيـ ، مف أىؿ الرأم كالعمـ 

( أف الذيف يضممكف الناس في فكرىـ ىـ أناس ىباء ، ال فائدة منيـ ، ملسو هيلع هللا ىلص)كضح الرسكؿ  -ٕ
 يعتقدكف أنيـ عمى حؽ ، كىـ ليسكا عمى حؽ .

 -داللة الرب والصلة :

حرص اآلباء عمى األبناء ، كحيسف رعايتيـ ، كنصحيـ ، كارشادىـ بما يضمف ليـ األمف  -ُ
 كالسالمة كالسعادة .

 -لة الزةمة :دال

رحمة اهلل كعنايتو بعباده المؤمنيف عقب ىكؿ اليزيمة كذعرىا ، بأف شمميـ نيعاس  -ُ
استسممكا لو مطمئنيف ، فسيكبت في قكبيـ السكينة كما سيكبت في كيانيـ الراحة ، كىذا 

 مف فضؿ اهلل سبحانو كتعالى عمى المؤمنيف .
 عذابو .المؤمف يطمئف لربو ، كيرجك رحمتو كفضمو ، كيخشى  -ِ

 -داللة الدعاء والذكز :

مف أثار ذكر اهلل تعالى ، سككف النفس ، كطمأنينة القمب ، كالرضا باهلل مكلى كنصير،  -ُ
 فعمى المسمـ اإلكثار مف ذكر اهلل في جميع األحكاؿ .

دعاء إبراىيـ لمكة باألمف فيو داللة عمى أىمية نعمة األمف بالنسبة لإلنساف ، كعظـ  -ِ
 لتعمقيا حرص االنساف عمى نفسو .كقعيا في حسو 
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 -داللة اإلخالص هلل تعاىل :

 إف المخمصيف هلل تعالى يستحقكف المقاـ المطمئف األمف في جكار اهلل تعالى الكريـ . -ُ
 االطمئناف يككف بالقمب كالمساف معان . -ِ
 األمف كالقرار ال يككف إال في حما اهلل كجكاره ، ال في البحر كال في البر . -ّ

 -التعايع الشلني :داللة 

الكقكؼ عمى طبيعة التشريعات النيائية لمعالقات الدكلية كما جاءت في القرآف الكريـ ،  -ُ
فاإلسالـ يصكف ذمتو ، فمف طمب األمف مف المشركيف بمغو ، حتى يبمغ دار قكمو دكف 

 غدرو أك إكراه .

 -داللة الظكز :

 إف بطر النعمة كعدـ شكرىا يؤدم الى فقداف األمف . -ُ

 -: والعظةلة العربة دال

 االعتبار كاالتعاظ مف ىالؾ األمـ السابقة . -ُ
فيـ سنف اهلل الجارية مف ىالؾ األمـ كالظالميف ، كالحذر مف مكر اهلل فال يأمف مكر اهلل  -ِ

اال القـك الخاسركف ، إذا أمنت األمة مكر اهلل تييأت لمخسراف كحؿ بيا ، فالمؤمف يعمؿ 
ـ القبكؿ ، كالفاجر يعمؿ المعاصي كىك مطمئف آمف الطاعات كىك مشفؽ خائؼ مف عد

 .يخشى عاقبتيا ال
( ليستيقظكا مما ىـ فيو مف ملسو هيلع هللا ىلص)أف نعمـ المنف التي يذٌكر اهلل بيا قريش مف بعثة الرسكؿ  -ّ

عبادة غير اهلل معو ، كىك رب البيت الذم يعيشكف بجكاره آمنيف طاعميف ، ذكرىـ ثـ 
 كحدكه بالعبادة .أرشدىـ الى شكر النعـ العظيمة بأف ي
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 -داللة الوسطية :

المؤمف يراقب اهلل في افعالو كتصرفاتو ، فال يتبطر كال يطغى ، كال يغضب لذاتو ، انما  -ُ
 يغضب لربو كدينو .

 -الداللة االقتصادية :

الحالة االقتصادية السيئة لألسرة تيمجئ بعض أفرادىا إلى أىؿ التيارات الفكرية المنحرفة  -ُ
لسد الحاجات الضركرية ، فيأخذكا منيا األفكار المنحرفة ، كالتي ال يتحقؽ مف خالليا 
األمف الفكرم ليـ ، فالحالة االقتصادية الجيدة لألسرة تمنح أفرادىا األمف كاالطمئناف 

( المشار اليو سابقان " مىٍف أىٍصبىحى آًمننا ًفي ًسٍرًبًو ، ميعىافنى ًفي ملسو هيلع هللا ىلص)كؿ الرسكؿ مصداقان لق
ا ًحيزىٍت لىوي الدٍُّنيىا " .  ـي يىٍكًمًو ، فىكىأىنَّمى سىًدًه ، ًعٍندىهي طىعىا  جى

فاألمف الحقيقي  -دور اإلمياٌ والوسطية يف تعزيز األمً الفكزي : -املطلب الجاىي :
ليان مستحقان لمعبادة دكف سكاه  يتحقؽ إال باإليماف باهلل الشامؿ ال ربان خالقان مالكان متصرفان كا 

ىذا اإليماف ىك الطريؽ المؤدم إلى األمف كالسالمة كالنجاة ألنو طريؽ ، كرحمانان رحيمان 
مستقيـ ال عكج فيو ، أما غيره مف الطرؽ فيؤدم إلى الضياع كالحيرة كاالضطراب ، كيدعك 

خكؼ عمى النفس كالماؿ كالممتمكات " فمتى ما ساد اإليماف الصادؽ في أمة إال ساد إلى ال
فييا األمف الفكرم ، كاذا فقدت أمة االيماف انتشر فييا الفساد كأيىدرت القيـ كأصبح أمرىا 

الكسطية ذات عالقة كثيقة باألمف الفكرم ، ( ، كما أف  ّٖٓىػ   ُِّْفكضى " ) الحيدر ، 
التفكير تجعؿ اإلنساف آمنان عمى فكره مف االنحراؼ نحك اإلفراط أك التفريط  ، فالكسطية في 

 -أك الغمك كالتطرؼ ، كىناؾ مجمكعة مف النقاط ينبغي مراعاتيا لبناء جيؿ آمف فكريان منيا  

تربية النشء تربية ال انفصاؿ فييا بيف العقيدة كالسمكؾ ، فكؿ ما يؤمف بو مف أمكر  -ُ
 ظير عمى سمككو ، كفي أخالقو كتعامالتو .الديف ، ال بد أف ي
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التركيز عمى حفظ الديف في كافة مراحؿ التربية كالتعميـ حتى يككف النشء ربانيان كيتكلد  -ِ
 عنده الحافز كالباعث كالدافع عمى االلتزاـ بأكامر اهلل عز كجؿ .

تكاليؼ ال يصميح تربية النشء ليككف جيالن كاعيان مدركان لما تقتضيو العقيدة الصحيحة مف  -ّ
 حاؿ األمة إال باتباعيا ، كالسير كفؽ منيجيا .

تربية النشء تربية فكرية كاعية عمى فكر السمؼ الصالح ، كتعميؽ المفاىيـ الصحيحة  -ْ
 في نفكسيـ ، كتحذيرىـ مف األفكار كالمفاىيـ الخاطئة .

ئد األعداء تربية النشء عمى الكعي بأحكاؿ العالـ المعاصر في كقتنا الراىف ، كمكا -ٓ
 كمؤامراتيـ ضد االسالـ مف خالؿ الغزك الفكرم كغيره .

سالمي في فكر الناشئة ، يدفعيـ إلى الثبات عمى المنيج ، كالبعد إلترسيخ كسطية ديننا ا -ٔ
 عف الغمك كأىمو .

في ، كبالتالي ثبيت العقيدة اف سمكؾ مسمؾ الكسطية في الفكر ، يحقؽ التكازف فيو  -ٕ
 النفكس .

بدأ الكسطية في أذىاف الناشئة كفكرىـ ، ييمكنيـ مف الكقكؼ عمى أخطاء اف ترسيخ م -ٖ
 المناىج الفكرية الكافدة ، كالنظر الييا نظرة الناقد الكاعي ، ليس المسمـ المقمد .

اف اتباع الكسطية في الفكر يجعؿ المرء يرجع في التنازع كالخالؼ الى ثكابت الديف  -ٗ
 المتفؽ عمييا .

 يدة صافية خالية مف البدع كالخرافات .تربية النشء عمى عق -َُ
تربية النشء عمى اعماؿ العقؿ في كؿ ما ىك متاح لو ، مما ال يخالؼ الديف مع  -ُُ

المركنة الذىنية " التي تكجد لإلنساف مساحات لمحركة ، يكازف فييا بيف الخير كالشر ، 
لخيريف ، كدفع نكاع الشر ، فيحاكؿ مف خالليا النفاذ الى تحقيؽ خير اأنكاع الخير ك أك 

 ( ٔٓىػ   ُُْٗشر الشريف "  . ) بكار ، 

اذا تمكنا مف بناء جيؿ يحمؿ ىذه المكاصفات ، فسيككف بعد مشيئة اهلل جيالن يتمتع بسالمة 
حقؽ األمف الفكرم بإذف لتـز بيا في الحياة ، تاي ربية االيمانية كالكسطية متى ما الفكر ، فالت
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، فيككف لدل الفرد القدرة عمى التمييز بيف السقيـ كالصحيح مف الثقافات كاألفكار الكافدة  اهلل
، كيككف لديو مناعة تحميو مف االنجراؼ كراء الدعاكل الفاسدة ، الخارجة عف منيج الحؽ 
حيث أف " صيانة الفكر كأمنو يحقؽ لمفرد المسمـ تكازنان في حياتو الخاصة كالعامة ، كيبعده 

دكاعي القمؽ كالتناقض ، كبالتالي فيك يحقؽ األمف لممجتمع كالدكلة ". ) األسمرم ، عف 
 (  ُُُىػ   ُِْْ

 -دور مؤسشات اجملتنع يف تعزيز األمً الفكزي : -املبحح الجاىي :

 -دور األسزة يف تعزيز األمً الفكزي لدى الياطئة : -املطلب األول :

 بالصحبة الصالحة .تدريب األبناء عمى العبادات كربطيـ  -ُ
تقكية العالقة األسرية بيف الكالديف كأبناءىـ ، كالحرص عمى تربية األبناء عمى اسس  -ِ

العقيدة السميمة كتحقيؽ الكسطية ، فيي الحصف المنيع ضد االنحالؿ كاالنحراؼ ، كىك 
 العاصـ مف الغمك كالتطرؼ .

في نفكسيـ ، كاخذه مف حيسف تربية النشء غرس حب التعمـ كالحرص عمى طمب لعمـ  -ّ
 مف أىمو ، مع تنمية التفكير حتى يتحقؽ األمف الفكرم لدييـ .

أف تقـك األسرة بالتحرم كالتنقيب في عاداتنا كتقاليدنا المكركثة ، الستبعاد السمبي منيا  -ْ
، كتفعيؿ اإليجابي ، كما ينبغي التمحيص لمكافد نتيجة انفتاح الثقافات ، كالتعامؿ معو 

 ـ ، فنقبؿ ما يتكافؽ مع عقيدتنا ، كنحذر مما ييفسد الفكر كالعقيدة . بمعايير االسال
ينبغي عمى األسرة تصحيح المفاىيـ الخاطئة لدل األبناء ، سكاء عف أنفسيـ أك الحياة  -ٓ

 مف حكليـ ، حتى ال يضطرب فكرىـ ، كيختؿ فيميـ .
كالعنؼ أك السمككيات حماية األبناء مف مشاىدة المكاد االعالمية التي تدعك إلى الرذيمة  -ٔ

 المنحرفة ، كالتي تيبث مف خالؿ الفضائيات أك مكاقع االنترنت .
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مراقبة األبناء في مقركءتيـ كمرئياتيـ ، كتبصيرىـ بكاجب االلتزاـ بأكامر الديف ،  -ٕ
كالتحذير مف الكقكع في الخطأ ، أك التساىؿ بشيء مف التقميد األعمى لكؿ ما يشاىد 

 كيرل .
ناسب داخؿ األسرة ، كفتح باب الحكار اليادؼ ، كاالجابة عمى تساؤالت تييئة الجك الم -ٖ

 األبناء ، كاالبتعاد عف سياسة القمع ، كاالرىاؽ الفكرم في التعامؿ مع األبناء .
 تعكيد األبناء عمى تحمؿ المسؤكلية ، كاشعارىـ بيمـك األمة كمسؤكليتيـ تجاىا . -ٗ

 ء .االىتماـ باإلشباع الجسدم كالركحي لألبنا -َُ

 -دور املدرسة يف تعزيز األمً الفكزي لدى الياطئة : -املطلب الجاىي :

االىتماـ البالغ بإعداد المعمـ الجيد ، كتكعيتو بمكضكعات التحديات الفكرية التي تتعرض  -ُ
ليا األمة االسالمية ، ككيفية التعامؿ معيا ، كاألسمكب األمثؿ في طرحيا كمناقشتيا مع 

 حمة العمرية التي يمر بيا .الطالب كالن بحسب المر 
أف تعمؿ عمى تأىيؿ الطالب لمعايشة المستجدات في جميع مجاالت الحياة ، كتككيف  -ِ

 الفكر الناقد لدييـ ، حت يميزكا بيف ما يتماشى مع عقيدتيـ كبيف ما يتعارض معيا .
كنكا الحرص عمى تنمية التفكير االبداعي لدل الطالب ، كتعكيدىـ عمى التفكير العممي ليك -ّ

 قادريف عمى المشاركة الفاعمة في مجتمعيـ .
التأكيد مف خالؿ المناىج الدراسية عمى أىمية األمف كأسبابو ، كأنو مف األىداؼ التي  -ْ

 جاءت الرساالت السماكية لتحقيقيا لمفرد في الدنيا كاألخرة .
تطبيؽ ـ يتميز بحرصو عمى الحرص عمى دعـ ركح االنتماء لألمة كالكطف ، كأف كطني -ٓ

 .الشريعة
غرس في نفكس الطالب مف خالؿ المناىج الدراسية كاالنشطة الصفية كغير الصفية ،  -ٔ

كجكب التحاكـ الى الشرع ، كالكقكؼ عمى النصكص كتقديميا عمى األىكاء الشخصية ، 
 كأف يككف كزف األقكاؿ كاألفعاؿ في ميزاف الكتاب كالسنة .
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مى إبداء رأييـ ، كتصحيح المفاىيـ الخاطئة ، فتح باب الحكار مع الطالب ، كتشجيعيـ ع -ٕ
ليككنكا صامديف أماـ التيارات الفكرية المنحرفة ، التي تحاكؿ تشكيكيـ في ثكابتيـ ، 

 كابعادىـ عف الصراط المستقيـ .
تربية الطالب عمى شكر النعـ ، كالتي مف أجميا نعمة األمف ، كاشعارىـ بأف األخالؿ بيا  -ٖ

 النعـ . ذنب عظيـ يدؿ عمى جحكد
 تكعية الطالب بأخطار التكفير ، كخطكرة النتائج المترتبة عمييا . -ٗ

 . تنكع األنشطة الطالبية لتعزيز الثقافة األمنية لدييـ -َُ
 مكاجية ما ييبث مف انحرافات فكرية كعقدية عبر كسائؿ االعالـ المختمفة . -ُُ
اعتناؽ الفكر عرض افالـ كشرائح مرئية آلثار التدمير لمكتسبات الكطف نتيجة  -ُِ

 المنحرؼ .
 بناء برامج اعالمية مدرسية لمكاجية األفكار المنحرفة . -ُّ
 تكجيو الطالب لطرؽ البحث عف المعمكمات الصحيحة كتشجيعيـ عمى ذلؾ. -ُْ

 -دور اإلعالو يف تعزيز األمً الفكزي لدى الياطئة : -املطلب الجالح :

اإلسالمية األصيمة ، يقكـ بإعدادىا إعداد برامج إعالمية جيدة منبثقة مف ثقافتنا  -ُ
 مختصكف يكثؽ في صحة فكرىـ .

التقييـ الجاد كالمراقبة المستمرة الدقيقة لمبرامج االعالمية كمحتكيات شبكات التكاصؿ ،  -ِ
 كالحد مما تحتكيو مف برامج سمبية تؤثر عمى األمف الفكرم لدل الناشئة .

شاىد في إطار ثقافة كقيـ المجتمع العمؿ عمى تقديـ برامج ىادفة ، تحتـر عقؿ الم -ّ
 المسمـ ، كال تستخؼ بعقمو أك تشعره بالتبعية أك الدكنية .

العمؿ عمى تكثيؼ البرامج التكعكية عمى شبكات االنترنت بطريقة جذابة كشخصيات  -ْ
 محبكبة مؤثرة كمتزنة فكريان . 
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كحقكؽ اآلخريف التأكيد مف خالؿ البرامج االعالمية عمى أىمية المحافظة عمى مكتسبات  -ٓ
 كممتمكاتيـ .

التأكيد مف خالؿ البرامج االعالمية عمى عدـ التعصب ، كيككف ذلؾ بإحقاؽ الحؽ اينما  -ٔ
كجد كالعمؿ بو ، كذلؾ ألف التعصب يؤدم إلى أىدار حقكؽ األخريف ، مما يككف سببان 

 لمفرقة بيف ابناء المجتمع الكاحد .
 -أٍه اليتائج :

كاألمف الفكرم خاصة مف المطالب األساسية التي جاء االسالـ إف األمف بجميع أنكاعو ،  -ُ
 لتحقيقيا في المجتمعات االنسانية .

بيف أنكاع األمف ، كخطكرة التفريط فيو عمى ىكية األمة  الفكرم نظران لمكانتوأىمية األمف  -ِ
كمستقبميا ، ال سيما في عصر العكلمة المتميز باالنفجار المعرفي ، كاالنفتاح الثقافي ، 

 . كالتطكر السريع في كسائؿ االتصاؿ كالتكاصؿ
الفة إف ميمة األمف الفكرم تتمثؿ في تكفير السالمة كالتحصيف ضد التيارات الفكرية المخ -ّ

 لمعقيدة االسالمية .
األمف الفكرم لباقي أنكاع األمف ىك بمثابة الرأس مف الجسد ، إذا اختؿ الرأس اختمت  -ْ

  معو أعضاء الجسد األخرل .
الذم يشعر فيو أفراده بحرمة الديف محفكظة مصانة ، ككذا حرمة النفكس ،  المجتمع -ٓ

 ظر االسالـ .كالعقكؿ ، كاالمكاؿ ، كاالعراض ىك المجتمع األمف في ن
المجتمع المسمـ بالكاقع الذم نعيشو اليـك ، بحاجة ماسة لحماية أمنو افكرم ، إذ تكالبت  -ٔ

 عمييـ األعداء محاكليف إبعادىـ عف المشيد الحضارم .
مف أىـ الدالالت التربكية المستنبطة مف اآليات كاألحاديث الكاردة في األمف الفكرم ،  -ٕ

النصر ، داللة الرحمة ، داللة البر كالصمة ، داللة الدعاء داللة اإليماف ، داللة الحمد ك 
كالذكر ، داللة اإلخالص هلل تعالى ، داللة العقؿ كالفكر ، داللة التعايش السممي ، داللة 

 الشكر ، داللة العبرة كالعظة ، داللة الكسطية ، الداللة االقتصادية .
المجتمع بحاجة إلى األمف الفكرم حتى في عصر العكلمة كاالنفتاح الثقافي اليائؿ ، أفراد  -ٖ

ؿ يتمكنكا مف التعامؿ مع المتغيرات كالمستجدات بكعي ، ييمكنيـ مف االستفادة مف ك
 سالمية ، كترؾ ما يخالفيا .جديد بما يتكافؽ مع العقيدة اإل
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أىمية مؤسسات المجتمع في تعزيز األمف الفكرم ، حيث ييناط بكؿ مؤسسة منيا دكر  -ٗ
 .يجب اف تؤديو 

 األمف الفكرم في المجتمع ، ينطمؽ مف ايماف المجتمع بقيمو كتمسكو بيا . -َُ
بعاده مف بيئتو التي تربى بيا ، ثـ مف  -ُُ يكتسب الفردة القدرة عمى فرز الفكر الدخيؿ كا 

المقررات التعميمية كاألساليب التربكية التي تعرض ليا ، كبذلؾ يتسمح الفرد بسالح العمـ 
 يتأثر بالفكر الدخيؿ . كالثقافة كالسمكؾ ، فال

 -التوصيات :
كضع آليات كخطط مدركسة تساعد عمى ترسيخ األمف الفكرم لدل الناشئة مف قبؿ جميع  -ُ

 مؤسسات المجتمع .
مؤسسات المجتمع كالتعاكف فيما بينيـ ، كتكجيييـ الى التربية المتكاممة ،  فالتنسيؽ بي -ِ

 كالتركيز عمى ما ييعزز األمف الفكرم لدل الناشئة .
إعداد التربكييف مف معمميف ، كأكلياء أمكر كغيرىـ ، لمتعامؿ مع ما يستجد في المجتمع  -ّ

تعامؿ معيا بطرؽ تربكية مف قضايا كمشكالت يجب تكعية الناشئة لمخاطرىا ، ككيفية ال
 راقية .

 -حبوخ مكرتحة :

 منيج القرآف كالسنة في تحقيؽ األمف الفكرم . -ُ
 معكقات األمف الفكرم كعالجيا في ضكء الكتاب كالسنة . -ِ
 الحصانة الفكرية في ضكء الكتاب كالسنة . -ّ
 كسائؿ القرآف الكريـ في تحقيؽ األمف الفكرم . -ْ
 الفكرم . دكر التفكير الناقد في تحقيؽ األمف -ٓ
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 املزادع
 القرآف الكريـ 
 د . ت ( . سنف ابف ماجة . تحقيؽ   محمد  عبداهلل محمد بف يزيد القزكيني. ابف ماجة ، أبك (

 فؤاد عبدالباقي ، فيصؿ عيسى البابي الحمبي   دار احياء الكتب العربية.
  ىػ ( . لساف العرب . ُُْْ) .ابف منظكر ، محمد بف مكـر بف عمي أبك الفضؿ جماؿ الديف

 . ّبيركت   دار صادر ، ط
  د . ت ( . بشير بف شداد األزدم السجستاني .أبي داكد ، سميماف بف األشعث بف اسحاؽ بف (

 سنف أبي داكد . تحقيؽ   محمد محي الديف عبدالحميد ، بيركت   المكتبة العصرية .
  ( . التربية ُِْْاألسمرم ، عبداهلل آؿ عايش . ) األمنية في االسالـ الحؿ األمثؿ لمكاجية ىػ

 ب ( . ف ( ، ) د. الفتف . ) د.
  (. نحك ثقافة اسالمية أصيمة . عماف   دار النفائس ، ُِّْاألشقر ، عمر سميماف .) ىػ

 . ُِط
  ( . األمف الفكرم كأسسو في السنة النبكية . َُّْبادم ، جماؿ ك شكقار ، إبراىيـ . ) ىػ

-ِِلكطني األكؿ لألمف الفكرم ) المفاىيـ كالتحديات ( ، خالؿ الفترة مف بحث مقدـ لممؤتمر ا
ىػ ، كرسي األمير نايؼ بف عبدالعزيز لدراسات األمف الفكرم ، بجامعة الممؾ َُّْ/  ٓ/  ِٓ

 سعكد .
  ( . صحيح األدب المفرد لإلماـ البخارم . ُُْٖالبخارم ، محمد بف اسماعيؿ بف ابراىيـ . ) ىػ

 و كعمؽ عميو   محمد ناصر الديف االلباني ، دار الصديؽ لمنشر كالتكزيع .حقؽ أحاديث
  ( . فصكؿ في التفكير المكضكعي . دمشؽ   دار القمـ ، طُُْٗبكار ، عبدالكريـ .) ِىػ . 
  ( . العكلمة } طبيعتيا ُِِْبكار ، عبدالكريـ . ) التعامؿ معيا {  –تحدياتيا  –كسائميا  –ىػ

 الـ لمنشر كالتكزيع .. عماف   دار االع
  (. األمف الفكرم كعناية المممكة العربية السعكدية بو ُِّْالتركي ، عبداهلل عبدالمحسف . ) ىػ

 . مكة المكرمة   مطابع رابطة العالـ االسالمي .
  ىػ ( . الجامع الكبير ُُْٖ)  .الترمذم ، محمد بف عيسى بف سكرة بف مكسى بف الضحاؾ

 ار عكاد ، بيركت   دار الغرب اإلسالمي .سنف الترمذم . تحقيؽ بش
  ( . مناىج البحث في التربية كعمـ النفس . ُّٗٗجابر ، عبدالحميد ك كاظـ ، أحمد . ) ىػ

 القاىرة   دار النيضة العربية .
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  ( . األمف الفكرم } أىمية التنسيؽ بيف مراكز البحكث ُِْٔالجحني ، عمي بف فايز . ) ىػ
لفكرم { . الرياض   جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية ، مركز لمتصدم لميددات األمف ا

 .ُْٗ-ُٕٓ، ص ص  ُالدراسات كالبحكث ، ط 
 ف ( ،  . األمف الفكرم في مكاجية المؤثرات الفكرية .) د.ىػ (ُِّْ، حيدر عبدالرحمف.)الحيدر

 . ُب ( ، ط ) د.
  ( . سنف الدارمي . تحقيؽ   حسيف ُُِْالدارمي ، أبك محمد عبداهلل بف عبدالرحمف . ) ىػ

 .  ُسميـ اسد الداراني ، المممكة العربية السعكدية   دار المغني لمنشر كالتكزيع  ، ط
  ( . األمف الفكرم } الشريعة االسالمية ُِْٔالسديس ، عبدالرحمف بف عبدالعزيز . ) ىػ

زيز األمف الفكرم { . الرياض   جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية ، مركز كدكرىا في تع
 .  ُٓ-ٕ، ص ص  ُالدراسات كالبحكث ، ط

  ( . مفيـك األمف كاألماف . مكقع اآللككة الشرعية ، َُّْالشريـ ، سعكد بف إبراىيـ . ) ىػ
 سجد الحراـ .قسـ آفاؽ الشريعة ، منبر الجمعة ، خيطب الحرميف الشريفيف ، خطب الم

  ( . مسند اإلماـ  ىػُُِْ)  .الشيباني ، أبك عبداهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىالؿ بف أسد
 . ُأحمد بف حنبؿ ، تحقيؽ  شعيب األرناؤكط كآخركف ، ط

  ىػ ( . المعجـ الكبير . تحقيؽ   ُُْٓ)  .الطبراني ، لمحافظ ابي القاسـ سميماف بف احمد
 .   ُالرياض   دار الصميعي ، ط  حمدم عبدالمجيد السمفي ،

  د . ت ( . المعجـ الكبير . تحقيؽ   حمدم  .الطبراني ، لمحافظ ابي القاسـ سميماف بف احمد (
 عبدالمجيد السمفي ،  القاىرة   مكتبة ابف تيمية  .

  ( . نحك أمف فكرم اسالمي . بدكف دار نشر ، طُُْٗالطالع ، رضكاف . ) ُىػ . 
 ىػ ( . مكسكعة عمـ النفس كالتحميؿ النفسي . القاىرة   دار ُِّْدر _ ) طو ، فرج عبدالقا

 . ِغريب ، ط
  ( . األمف الفكرم . مجمة األمف ، العددَُْٓالعبيداف ، حمد محمد . ) الرياض    ُُىػ ،

 كزارة الداخمية .
  ( . األمف الفكرم في الشريعة االسالمية . رسالة ماجُّّْفارس ، رامي تيسير . ) ستير ىػ

 غير منشكرة ، غزة   الجامعة االسالمية قسـ الفقو المقارف بكمية الشريعة كالقانكف .
  ىػ ( . القامكس المحيط . بيركت   مؤسسة ُِْٔ)  .الفيركز آبادم ، محمد بف يعقكب

 . ُالرسالة ، ط



  .فى الكتب والسنة ومدلوالته التربويةاألمن الفكرى 

- ُِٓ - 

  ( . األمف الفكرم } األمف الفكرم ماىيتو كضكابُِْٔالمكيحؽ ، عبدالرحمف معال . ) طو { . ىػ
-ّٓ، ص ص  ُالرياض   جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية ، مركز الدراسات كالبحكث ، ط 

ٕٓ. 
  ( .  األمف الفكرم   مفيكمو، ََِٗ –ق َُّْالمالكي ، عبد الحفيظ بف عبد اهلل . ) ـ

( . الرياض     ُٖكالمجمد  ّْكأىميتو ، كمتطمبات تحقيقو . مجمة البحكث األمنية . العدد 
 مركز البحكث كالدراسات . ) شعباف / أغسطس ( .  -كمية الممؾ فيد األمنية 

  ىػ ( . األمف الفكرم كالعقائدم . الندكة العممية الرابعة نحك َُْٖ)  .المجذكب ، أحمد
 استراتيجية عربية لمتدريب في المياديف األمنية ، الرياض   المركز العربي لمدراسات كالتدريب .

  ، ىػ ( . الكسطية في االسالـ كأثرىا في تحقيؽ األمف . ُِْٓسعيد بف فالح . ) المغامسي
المجمة العربية لمدراسات األمنية كالتدريب ، الرياض   جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية ، 

 . ِٖ، العدد  ُٗمجمد
  ( . السنف الكُُِْالنسائي ، أبك عبدالرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخرساني . ) برل . ىػ

 ، ط .رناؤكط ، بيركت   مؤسسة الرسالة  شعيب األ حسف عبدالمنعـ شمبي ، اشراؼتحقيؽ   
  ( . مفيـك األمف في االسالـ . رسالة ماجستير غير َُّْاليذيمي ، ماجد محمد عمي . ) ىػ

 منشكر ، المدينة المنكرة   الجامعة اإلسالمية .
  ( . ُُِْاليكيمؿ ، إبراىيـ سميماف . ) معكقات األمف في القرآف الكريـ . المجمة العربية ىػ

 ، الرياض   جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األكاديمية . ِٗلمدراسات األمنية كالتدريب ، العدد
  ( . مجمع الزكائد كمنبع الفكائد . تحقيؽ   ُُْْالييثمي ، أبك الحسف نكر الديف عمي . ) ىػ

 لقدسي .حساـ الديف القدسي ، القاىرة   مكتبة ا
  ( . األمف الفكرم االسالمي ػػ أىميتو كعكامؿ بنائو . ُُْٖالكادعي ، سعيد بف مسفر . ) ىػ

 ، الرياض   كمية نايؼ لمدراسات كالعمكـ األمنية . ُٕٖمجمة األمف كالحياة ، العدد 
  ( . مناىج البحث كتطبيقاتيا في التربية اإلسالمية . الرياض   ُُْٗيالجف ، مقداد . ) دار ىػ

 ُعالـ الكتب ، ط


