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 ٢

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  مقدمة

احلمد اهللا الرمحن ، خلق اإلنسان ، علمه البيان ، والصالة والسالم على من أويت جوامع الكلم           
  :به أمجعني ، أما بعد صلى اهللا عليه وعلى آله وصح، 

  وال حتصى  ، على أمة اإلسالم مبنن كثرية ، وتفضل عليهم بنعم ال تعد امنت سبحانه فإن اهللا        
} يمحر فُورلَغ ا إِنَّ اللّهوهصحالَ ت ةَ اللّهمواْ نِعدعإِن توإن من مناذج تلك املنن ]  ١٨/ النحل[ }و ،
والتحذير من الباطل ، ، والداللة عليه ،  به سبحانه من تسخري الكلمة يف بيان احلق ما امنت اهللا عظيمةال

 ؛ وذلك من خالل خطبة اجلمعة ، تلك الشعرية األسبوعية اليت يلتقي فيها خطيب اجلمعة باملصلني
  .باحلكمة واملوعظة احلسنة  ،ويذكرهم  ، ويوصيهم، وينصحهم  ، ليعظهم

بأسلوب مميز ، ، ووقتها ، ة أثرها العظيم ، مىت ما وظفها اخلطيب يف حملها إن خلطبة اجلمعو       
  .وبعده هدي قدوتنا ونبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم  ، مقتفياً قبل ذلك

األمن الفكري بات قضية تقض مضاجع ذوي الرأي والعقل ، وأصبح مهاً مشتركاً لوالة  نإوحيث      
 .الكلمة والقلم ، وخاصة يف هذه العصور  املتأخرة وأصحاب  ،  والعلماء، األمور 

، أمهيتـها  ، خطبة اجلمعـة  : ( حتت عنوان  يف كتابة حبثي استعنت باهللا سبحانه فإنِ املنطلق اهذومن 
تفعيل ( امللتقى العلمي األول لألئمة واخلطباء مشاركة يف حبوث  وذلك) وأثرها يف تعزيز األمن الفكري 

والذي يقيمه املعهد العايل لألئمة واخلطباء  )اء يف ضـوء املـتغيـرات املعاصـرة رسالة األئمة واخلطب
  )هـ ١٧/١٠/١٤٣٠-١٦( جبامعة طيبة يف الفترة 

 وأثرها يف تعزيز األمن الفكـري ، ألمهية خطبة اجلمعة  يف رصدوأمهيته وتتلخص فكرة البحث         
املتطلبات الـيت يقـوم    همأل وامع يف هذا املقام ، وذكرٍخطباء اجل ةمسؤولي، مع بيان لكافة أفراد اتمع

  .عليها تعزيز األمن الفكري يف خطبة اجلمعة 
 :وينطلق البحث من األهداف التالية 

 . أهداف امللتقىاملسامهة يف حتقيق  .١
 .وأثرها يف تعزيز األمن الفكري للمجتمع  ، التأكيد على الدور التكاملي خلطبة اجلمعة .٢
 .والبناء يف تعزيز األمن الفكري ، جيايب ودورهم اإل، خطباء اجلوامع  ةبيان مسؤولي  .٣
  .املتطلبات اليت يقوم عليها تعزيز األمن الفكري يف خطبة اجلمعة  همرصد أل .٤



 

 ٣

  :وسيكون منهجي يف البحث على النحو التايل 
 .بامللتقى السري على الضوابط املبلغة من اللجنة العلمية  .١
 .، لعدم اإلطالة يف احلواشي إىل السورة ورقم اآلية يف أصل البحث نسبة اآليات القرآنية  .٢
أو أحدمها اكتفيت بذلك ، وإن كان ، نسبة احلديث النبوي إىل مصدره ، فإن كان يف الصحيحني  .٣

 .مع احلكم عليه  ،  يف غريمها ، نسبته إىل واحد من املصادر احلديثية على األقل
االلتزام بالعدد احملدد لصفحات البحـث ،  وذلك رغبة يف ،  أفكار البحثطرح آثرت االختصار يف  .٤

 .-إن شاء اهللا  -لكن دون تأثري على مضمونه وجوهره 
 :سرت يف خطة البحث وحماوره وفق الرؤية التالية  .٥

  ) .أهدافه  -فكرته ( أمهية البحث  تشتمل علىمقدمة  -
 / مطلبني تتضمنو : توطئة  §
 .يف اإلسالم مكانة خطبة اجلمعة : املطلب األول  -
  . مفهوم األمن الفكري وأمهيته: املطلب الثاين  -
 .خطبة اجلمعة وتعزيز األمن الفكري : املبحث األول  §
  .معاين األمن الفكري يف خطب النيب صلى اهللا عليه وسلم  -
 .ويف تعزيز األمن الفكري على وجه اخلصوص  ، أثر خطبة اجلمعة يف حفظ األمن   -
  .تعزيز األمن الفكري خطيب اجلمعة يف  ةمسؤولي -
 .املتطلبات اليت يقوم عليها تعزيز األمن الفكري يف خطبة اجلمعة : املبحث الثاين  §
 /بنائية التطلبات امل -
 .إخالص النية هللا سبحانه وتعاىل / املطلب األول  •
  .إتباع املنهج النبوي يف خطبة اجلمعة /املطلب الثاين  •
  .خطبة اجلمعة  أمهية العلم الشرعي يف/ املطلب الثالث  •
  .العناية مبواصفات اإللقاء املتميز للخطبة / املطلب الرابع  •
 .التخطيط واإلعداد اجليد ، والعناية باملادة املقدمة يف خطبة اجلمعة / امس اخلاملطلب  •
 /وقائية التطلبات امل -

التمسك بكتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم عصمة مـن  / املطلب األول  •
 .االحنراف الضالل و



 

 ٤

 . بيان مكانة العلم والعلماء/ املطلب الثاين  •

التعامل األمثل مع التقنيات احلديثة مع بيان مناذج لألفكار املنحرفـة  /املطلب الثالث  •
 . والشبهات الضالة اليت حتتويها وحتصني الشباب ضدها

فكري على التأكيد على فداحة األضرار املترتبة على اختالل األمن ال/ املطلب الرابع  •
 . الفرد واتمع

 . بيان صفات أصحاب الفكر املنحرف/ املطلب اخلامس  •
 .العناية باملوضوعات اليت هلا عالقة مباشرة باألمن الفكري / املطلب السادس  •
 -األسـرة   -املسـجد  ( بيان أدوار مؤسسات التنشئة االجتماعية / املطلب السابع  •

 .الفكري يف تعزيز األمن ) املؤسسات التعليمية 

التحلـي   توصية أفراد اتمع للمحافظة على هويتهم وانتمائهم ، و/  لثامناملطلب ا •
 . مبقومات املواطنة الصاحلة يف ضوء تعاليم اإلسالم

 .اإلسالمية  التحذير من النظرة التشاؤمية لواقع األمة/  تاسعاملطلب ال •
  ..ي بيان أثر الدعاء ، يف حتقيق األمن الفكر/ املطلب العاشر •
 /عالجية التطلبات امل -

 . التوجيه املباشر/ املطلب األول  •
  ..التأكيد على متابعة األبناء وتوجيههم / املطلب الثاين  •
  التأكيد على أثر احلوار يف العالج/ املطلب  الثالث  •
 .اخلامتة  §
 .خالصة البحث    -
  .أهم النتائج  -
  . التوصيات  -
 .املصادر واملراجع  §
 .الفهرس  §

  .وال حول وال قوة إال به ، وعليه التكالن ، هو املستعان ف، وأمننا ،  أن حيفظ علينا ديننا واهللا أسأل
  حممد بن عدنان بن حممد السمان .د :الباحث                                              



 

 ٥

  توطئة
  :  تتناول هذه التوطئة مطلبني

  
 .مكانة خطبة اجلمعة يف اإلسالم : املطلب األول  •

 
شرط لصـحة  وهي اخلطبة اليت تلقى على املنرب يوم اجلمعة قبل صالة اجلمعة ،  تلك: خطبة اجلمعة    

  .١ - رمحهم اهللا تعاىل -وأمحد ، والشافعي  ،  ومالك، وبه قال األئمة أبو حنيفة ، اجلمعة 
  : وخلطبة اجلمعة يف اإلسالم مرتلة عظيمة ، يتبني ذلك من خالل ما يأيت        

وسابقة ،  صالة اجلمعة ، وجعلها أيضاً قرينة ل أعظم أيام األسبوع يف كان تشريع خطبة اجلمعة  : أوالً
من أول الدالئل اليت تدل على مكانـة   وتسميتها خبطبة اجلمعة، ، بل ونسبتها إىل هذا اليوم الفضيل هلا 

معة من خصائص هـذا اليـوم   خطبة اجل -رمحه اهللا  -بل عد اإلمام ابن القيم  ، هذه الشعرية العظيمة
فال خالف بني العلماء أن يوم اجلمعة أفضل أيام األسبوع ، و أنه خري يـوم طلعـت فيـه     ،  ٢الكرمي 

خري يوم طلعت فيه : ( قال  الشمس ، فعن أيب هريرة رضى اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم
و ال تقـوم  أدخل اجلنة ، و فيه أخرج منـها ،  هدم عليه السالم ، و فيآالشمس يوم اجلمعة ، فيه خلق 

  .٣رواه مسلم ) الساعة إال يف يوم اجلمعة 
  .لصحة اجلمعة كما قدمنا  -على الصحيح  -شرط  أن خطبة اجلمعة:  ثانياً

يا أَيهـا   {: ، كما يف قوله تعاىل  أن اهللا سبحانه وتعاىل ندب هلا ، وذم من انشغل عنها بغريها: ثالثاً 
ر لَّكُم إِن كُنتم ذين آمنوا إِذَا نودي للصلَاة من يومِ الْجمعة فَاسعوا إِلَى ذكْرِ اللَّه وذَروا الْبيع ذَلكُم خيالَّ

روا اللَّه كَـثرياً لَّعلَّكُـم   فَإِذَا قُضيت الصلَاةُ فَانتشروا في الْأَرضِ وابتغوا من فَضلِ اللَّه واذْكُ ]٩[تعلَمونَ
ومـن   وإِذَا رأَوا تجارةً أَو لَهواً انفَضوا إِلَيها وتركُوك قَائماً قُلْ ما عند اللَّه خير من اللَّهوِ ]١٠[تفْلحونَ

نيازِقالر ريخ اللَّهو ةارجفقد رجح اإلمام القرطيب وغريه أن املـراد   ،]  ١١ - ٩/  اجلمعة[ }] ١١[ الت
أي الصالة  :  ) إىل ذكر اهللا: (يف تفسري قول اهللا سبحانه خطبة اجلمعة ، حيث قال : بذكر اهللا يف اآلية 

                                                
عبد العزيز بن .احلجيالن ، د. ١٦ص  ، ١، ط دار الوطن ، الطبعة  سعود بن إبراهيم ، الشامل يف فقه اخلطيب واخلطبة.الشرمي ، د ١

 .٢٧ص ،  ١، ط وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ، ط حممد ، خطبة اجلمعة وأحكامها الفقهية 
  . ٣٩٨ص ،  ١٤قيم ، زاد املعاد يف هدي خري العباد ، ط مؤسسة الرسالة ، ط بن اجلوزية ، ا ٢
 .فضل يوم اجلمعة : اجلمعة ، باب : ، كتاب  ٥٨٥ص  ٢صحيح مسلم ج ٣



 

 ٦

وأولـه  ، العريب والصحيح أنه واجب يف اجلميـع  ١ بن ،  قاله سعيد بن جبري، وقيل اخلطبة واملواعظ ، 
  .٢... )  وبه قال علماؤنا، اخلطبة 
، فاإلمامة واخلطابـة مهـام    أن النيب صلى اهللا عليه وسلم اختار أن يتوىل خطبة اجلمعة بنفسه :رابعاً 

اختار النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يتوالها بنفسه ، وهذه مزية خلطبة اجلمعة أيضاً ، فعن ابن عمر رضي 
رواه ) كما تفعلـون   مث يقوم، مث يقعد ، اً كان النيب صلى اهللا عليه وسلم خيطب قائم: اهللا عنهما قال 

  .٣ البخاري ومسلم 
ورثها من بعده خلفاؤه الراشدون ، وهم أركان البالغة  "مث بعد أن مات النيب صلى اهللا عليه وسلم      

الفصاحة ، مث من بعدهم ملوك بين أمية وعماهلم ، مث خلفاء بين العباس ، مث  ، ودعائم البيان ، وسادات
 أصبحت يف العلماء واملشايخ ، إىل أن اتسع نطاقها ملا هو أبعد من ذلك حىت أصـبح يف  حىت اتسعت

  . ٤ "مصرٍ واحد يف هذا العصر أكثر من ألفي جامع ، وهللا احلمد واملنة
، فاخلطـب يف املسـجد اجلـامع ،     مكانة اخلطبة الرفيعة من مكانة املسجد يف اإلسالم :خامساً 

ظيمة يف اإلسالم ، فاملساجد أفضل بقاع األرض ، قال صلى اهللا عليه وسـلم   واملسجد له مكانته الع
، ومنها انطلق نور اإلسالم للبشرية ، وكانت ومازالـت هللا   ٥احلديث .. ) خري البقاع املساجد : ( 

   .احلمد دور العبادة، والطاعة ، والعلم ، والدعوة 
سلم للتبكري لالستماع هلا ، والتهيئة لذلك ، فقد وإن من مكانة خطبة اجلمعة ، أن ندب امل: سادساً 

 عنه اهللا رضي هريرة أيب عن، فالتبكري للحضور يوم اجلمعة أجراً عظيماً  رتب الشارع احلكيم على
 ، فكأمنـا  راح ، مث اجلنابة غسل اجلمعة يوم اغتسل من: ( قال  وسلّم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن

 قرب فكأمنا الثالثة الساعة يف راح ، ومن بقرة قرب فكأمنا الثانية الساعة يف راح ومن ، بدنة قرب

                                                
 ) وابن العريب ( ولعل هناك سقطاً فيكون الصحيح ) بن العريب ( كذا يف أصل الكتاب  ١
 .١٠٧ص ١٨ج ط دار الشعب ، ،القرطيب ، حممد بن أمحد ، تفسري القرطيب  ٢
: اجلمعة ، باب : ، كتاب  ٥٨٩ص  ٢صحيح مسلم ج ،اخلطبة قائماً : اجلمعة ، باب : ، كتاب  ٣١١ص  ١صحيح البخاري ج  ٣

 . ذكر اخلطبتني قبل الصالة وما فيهما من اجللسة 
عبد العزيز بن حممد ، خطبة اجلمعة .، داحلجيالن . ١٦سعود بن إبراهيم ، الشامل يف فقه اخلطيب واخلطبة ص .الشرمي ، د ٤

 .١٢وأحكامها الفقهية ص 
 .ومعجم الطرباين الكبري ، وعزاه ملستدرك احلاكم  ٢٦٠ص  ١صحيح اجلامع ، ج  ٥



 

 ٧

 فكأمنا اخلامسة الساعة يف راح ومن ،دجاجة  قرب فكأمنا الرابعة الساعة يف راح ومن ، أقرن  كبشاً
  ١)الذكر  يستمعون املالئكة حضرت اإلمام خرج فإذا، بيضة قرب

بة ، وحذر من التهاون يف ذلك ، قال صلى اهللا كما أن الشارع احلكيم حث على اإلنصات للخط   
مث أتى اجلمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينـه وبـني   ،  من توضأ فأحسن الوضوء   ( :  عليه وسلم 

إذا قلـت   (  صلى اهللا عليه وسلم قال ، و٢)  احلصى فقد لغا سومن م، وزيادة ثالثة أيام ، اجلمعة 
  . ٣رواه البخاري ومسلم )  لغوت   ب فقد لصاحبك يوم اجلمعة أنصت واإلمام خيط

أن جعل الـنيب صـلى اهللا   ومن املعاين اليت تستشعر فيها مكانة خطبة اجلمعة يف اإلسالم ، :  سابعاً
، فقد ثبت أن النيب صلى اهللا عليه وسلم اختذ منـرباً ،  عليه وسلم هلا مكاناً حمدداً ، ومنرباً خاصاً 

  .وخطب عليه 
د اهللا رضي اهللا عنهما أن النيب  صلى اهللا عليه وسلم  كان يقوم يوم اجلمعـة إىل  عن جابر بن عبف    

قال إن  ،  أال جنعل لك منرباً ، يا رسول اهللا ،  أو رجل ،  فقالت امرأة من األنصار، شجرة أو خنلة 
  . ٤ري احلديث ، رواه البخا... ) فلما كان يوم اجلمعة دفع إىل املنرب  فجعلوا له منرباً ،  شئتم
وقد دلت أحاديث كثرية على ذلك ، حىت حكى اإلمام النووي اإلمجاع على ذلك فقال رمحـه      
  :اهللا 
؛ لألحاديث الصحيحة اليت أشرنا إليهـا  ؛ أمجع العلماء على أنه يستحب كون اخلطبة على منرب " 

  .٥ " مهوألن الناس إذا شاهدوا اخلطيب كان أبلغ يف وعظ؛ وألنه أبلغ يف اإلعالم 
 ٦، فقد أظهرت نتائج دراسـة ) خطبة اجلمعة وأثرها يف تعزيز األمن الفكري ( وإذا كان حبثنا عن 

  .أكادميية حديثة درجة عالية ملا ينبغي للمسجد أن يقوم به يف سبيل حتقيق األمن الفكري 
  

                                                
: اجلمعة ، باب : ، كتاب  ٥٨٢ص  ٢صحيح مسلم ج ، فضل اجلمعة: اجلمعة ، باب : ، كتاب  ٣٠١ص  ١صحيح البخاري ج  ١

  .اجلمعة الطيب والسواك يوم 
 .فضل من استمع وأنصت يف اخلطبة :  باباجلمعة ، : ، كتاب  ٥٨٨ص  ٢صحيح مسلم ج ٢
صحيح  ،  نصتأ واإلمام خيطب وإذا قال لصاحبه اإلنصات يوم اجلمعة: اجلمعة ، باب : ، كتاب  ٣١٦ص  ١صحيح البخاري ج  ٣

 . يف اإلنصات يوم اجلمعة يف اخلطبة: باب اجلمعة ، : ، كتاب  ٥٨٣ص  ٢مسلم ج
 .عالمات النبوة يف اإلسالم  :  املناقب ،  باب: ، كتاب  ١٣١٤ص  ٣صحيح البخاري ج  ٤
 . ٤٤٦ص  ٤ج  ط دار الفكر ،،  شرح املهذب النووي ، حيي بن شرف ، اموع ٥
بن عبد اهللا ، حنو بناء إستراتيجية وطنية لتحقيق األمن الفكري يف مواجهة اإلرهاب ، أطروحة دكتوارة ،  ظفيعبد احل.املالكي ، د ٦

  .جامعة نايف العربية للعلوم األمنية 



 

 ٨

 .مفهوم األمن الفكري وأمهيته : املطلب الثاين  •
 

وهذا التعبري على  "منه معاجم اللغة العربية ،  يث معاصر ختلومصطلح األمن الفكري مصطلح حد       
،  ٢ولو أمعنت النظر إىل مصطلحات هلا بعد تارخيي قدمي كـالغلو  ، ١ "حداثة مبناه إال أنه قدمي املدلول 

 ووجدت أا ناجتة ابتداء من احنراف يف التفكري وسوء يف توظيف العقل مبا يتوافق مع الشرع ، ٣والتنطع
  . ) نسبة إىل الفكر (األمن ، والفكري : مركب من كلمتني مها  لح األمن الفكريمصط
باألمن والفكر ، ومها الكلمتان الـيت ركـب   الرتباطه  مكانتهاألمن الفكري  لقد اكتسب مفهوم     

  .منهما هذا املصطلح 
،  أ مـن اإلسـالم  ال يتجز ،  أيضاً جزٌء عظيموهو مطلب ضروري من مطالب اإلنسان ،  فاألمن     

وهلـذا  األمن من متام الدين، وال يتحقَّق اإلسالم إالّ باألمن، وال يعمل بشعائر الدين إال يف ظلِّ األمن، ف
وعد اللَّه الَّذين آمنوا منكُم وعملُـوا الصـالحات   {: قال اهللا تعاىل، كان من موعود اهللا لعباده املؤمنني 

فَنلختسلَيلَيو مى لَهضتي ارالَّذ مهيند ملَه نكِّنملَيو هِملن قَبم ينالَّذ لَفختا اسضِ كَمي الْأَرم فم ههلَندب
 ـمه كلَئفَأُو كذَل دعب ن كَفَرمئاً ويرِكُونَ بِي ششنِي لَا يوندبعناً يأَم هِمفوخ دعن بـقُونَ   مالْفَاس{   ]

أَولَم يروا أَنا جعلْنا حرما آمنـا  (   :وقد امنت اهللا تعاىل باألمن على أهل حرمه فقال تعاىل، ]  ٥٥/النور
هِملوح نم اسالن طَّفختي٦٧:العنكبوت[) و.[  

الَّذي أَطْعمهم من جـوعٍ  {: سبحانه قال ف الكبرية ،  أمنت على قريش ذه النعمة أيضاً مث إن اهللا     
 فوخ نم مهنآم٤قريش}و.  

فرغد الرزق واألمن من اخلوف من أكرب النعم الدنيوية املوجبة لشكر " :رمحه اهللا  ٤الشيخ السعدي قال  
  . " لشكر اهللا تعاىل

لذا قال صـلى اهللا    ،لدنيا اهذه احلياة املسلم وغريه يف فإذا كان ذلك كذلك ، فاألمن من مطالب     
له الدنيا ١فكأمنا حيزت ، عنده قوت يومه ، بدنه  يفمعاىف  ، ٥ سربه يفمن أصبح آمنا (   : عليه وسلم 
  .٢رواه الترمذي )  هافريالدنيا حبذا

                                                
 . ٦سعيد ، عبد الستار فتح اهللا ، الغزو الفكري والتيارات املعادية لإلسالم ، ط دار األنصار ، ص  ١
  .طلوب واملقدر شرعاً جماوزة احلد امل:الغلو  ٢
 .جماوزة احلد واخلروج عن حد الوسط : التنطع  ٣
 . ٨٦٤السعدي ، عبدالرمحن بن ناصر ، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ، ط مؤسسة الرسالة ، ص  ٤
بفتح السني أي يف مسلكه وطريقـه  املشهور كسر السني أي يف نفسه وقيل السرب اجلماعة فاملعىن يف أهله وعياله وقيل  : يف سربه  ٥

 ] . ٩ص/٧حتفة األحوذي ج[وقيل بفتحتني أي يف بيته 



 

 ٩

بِظُلْـمٍ  الَّذين آمنواْ ولَم يلْبِسـواْ إِميـانهم   {: بل هو أيضاً من مطالب اآلخرة للمسلم ، قال تعاىل       
  ]  . ٨٢/ األنعام[ }أُولَـئك لَهم اَألمن وهم مهتدونَ 

ومل يشركوا ، أي هؤالء الذين أخلصوا العبادة هللا وحده ال شريك له " :٣قال اإلمام ابن كثري رمحه اهللا 
  . " هم اآلمنون يوم القيامة،  به شيئاً

وأعلى مـن شـأنه ،   " ورفع من قيمته هتم اإلسالم ، ا الذي به مرتبط بالعقل ،فهو  ) الفكر( أما عن 
وجعل التعقل والتفكري من طرق املعرفة اإلسالمية ، يلزم كل مسلم أن يؤديها حقها ، وجعل العقل  هو 

  .يف القرآن يف أكثر من موضع ربنا سبحانه وذكره ، ٤ "مناط التكليف ووسيلة الفهم والتفكر 
جيعلنا أمام مصطلح من املصطلحات املهمة يف ) األمن الفكري ( هوم إن ربط الفكر باألمن يف مف       

ور وتقدم ، كان له األثر االجيايب والسليب يف بناء العالقات هذا العصر خاصة مع ما يشهده العامل من تط
    .املختلفة والتواصل مع األفكار واملعارف 

ونات الثقافية األصلية يف مواجهة التيارات احلفاظ على املك : يعين   )األمن الفكري ( مصطلح  و      
أو  ،  الثقافية من االختـراق ها حتصينو اهلوية  ة املشبوهة، وهو ذا يعين محايةالثقافية الوافدة أو األجنبي

  . االحتواء من اخلارج
نهجي ومحايته من م، إذن فاألمن الفكري تعبري دقيق رائع يصور لنا غاية االهتمام بفكر اإلنسان        

املسلم اإلفراط والتفريط ،  أو قل الغلو واالحنراف ، فاألمن الفكري كفيل بإذن اهللا يف حفظ فكر الفرد 
  .وجعله يف جادة الوسطية واالعتدال ومحايته ، 

مل تغفل  - رعاها اهللا -وإن مما يشرح الصدر عند البحث يف هذا األمر املهم أن حكومة هذه البالد 
، مبا يتناسب مع أمهيته وحجمه ، جتد ذلـك  واالهتمام به و تتهاون يف معاجلته أ، مثل هذا املوضوع 

وتوجيهام ، ولعل من املستحسن يف هذا املقام  أن  أنقـل   -وفقهم اهللا  -يف كلمات والة األمر 
وزير الداخلية ، صـاحب  النائب الثاين للقارئ الكرمي صورة مقتطفة من تغطية إعالمية لكلمة مسو 

نايف بن عبد العزيز آل سعود ، نقلتها صحيفة الشرق األوسـط ، عقـب   / مللكي األمري السمو ا
والذي أقيم يف دولة تونس الشقيقة  اجتماع جملس وزراء الداخلية العرب يف دورته الرابعة والعشرين

                                                                                                                                                            
 ] . ١٠ص/٧حتفة األحوذي ج[ أي مجعت  ،  بكسر حاء مهملة وسكون ياء مثناة بعدها زاي معجمة : حيزت  ١
توكل على اهللا ، وحسنه األلباين يف ال: الزهد عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، باب :  ، كتاب  ٥٧٤ص  ٤سنن الترمذي ج ٢

 . ٢٣٤٦يف صحيح سنن الترمذي ح 
 .٤٨٤، ص ١القرشي ، إمساعيل بن عمر بن كثري ، تفسري القرآن العظيم ، ط دار السالم ، ط  ٣
 . ٢٨االجتاهات العقالنية احلديثة ، ط دار الفضيلة ص  ناصر بن عبد الكرمي ، /د.أالعقل ، ٤



 

 ١٠

 تؤكد األمينوبني األمري نايف، أن استراتيجيات تنفيذ العمل  ( :هـ  ١٤٢٨حمرم  ١١يوم الثالثاء 
، مشـددا يف  اإلجراميـة يف جمملها على أمهية البعد الفكري يف املعاجلات األمنية للظواهر واحلاالت 

ـدف  «، وتوجهات سلبية ، ومتغريات فكرية  غزواً كلمته اليت ألقاها، أن العامل العريب جيابه حالياً
، والصراع ، والتحلل ، عنف استبداهلا بثقافة ال إىلعن ثوابتها وقيمها األصيلة والسعي  األمةإىل عزل 

مغـرر   أو، مأجورون  أشخاصحتت شعارات زائفة عملت على نشرها والترويج هلا جهات يديرها 
خمتلفة، ال ختفى على ذوي البصرية والعقول النرية،  وأقنعةجاهلون يتسترون وراء واجهات  أو، م 

ملحة ومصلحة عربيـة   إستراتيجيةرة مما جيعل من احملافظة على أمننا الفكري يف حميطنا العريب ضرو
  .١)  عليا، يتوقف على جناحنا يف حتقيقها بقاء أمتنا العربية متحدة قوية، آمنة مستقرة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . ٢٠٠٧ يناير ٣١هـ  ١٤٢٨حمـرم  ١٢ األربعاء، ١٠٢٩١عدد صحيفة الشرق األوسط ، ال ١



 

 ١١

 .خطبة اجلمعة وتعزيز األمن الفكري : املبحث األول 
 
  .معاين األمن الفكري يف خطب النيب صلى اهللا عليه وسلم  •

يف نفوس أصحابه ، وذلك ملا متيـز بـه    أثر عظيمصلى اهللا عليه وسلم  اهللاكان خلطبة رسول        
وقوة يف البيان ، باإلضافة إىل ما حتمله تلك اخلطب من ، صلى اهللا عليه وسلم من فصاحة يف اللسان 

  .    وينهل من معينه العذب ، يستظل حتت ظالله  ،  منهج حلياة املسلم
 وأمصطلح حمدث ، مبعىن أنه مل يرد يف الكتـاب   -كما قدمنا  -مصطلح األمن الفكري إن         

السنة ، ومل يكن متناوالً يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم ، لكن املعاين الكبرية اليت يشتمل عليهـا  
وميكننـا أن  ، جمموعة من خطب النيب صلى اهللا عليه وسلم كانت مندرجة يف مفهوم األمن الفكري 
، فاملستقرئ ملا صح نسـبته  ١النيب صلى اهللا عليه وسلم خطب ستقراء بعض ندرك ذلك من خالل ا

اليت ومحايته ، وتعزيزه ، للنيب صلى اهللا عليه وسلم من هذه اخلطب جيد أن من معاين األمن الفكري 
  :  يأيت ميكن التأكيد عليها يف هذا املبحث ما

  : منهجية التلقي/ أوالً 
وسـنة  ، لالستدالل عند أهل السنة واجلماعة على كتاب اهللا تعاىل يعتمد املنهج الشرعي "         

واختلف العلماء يف القياس ، .وإمجاع السلف رضي اهللا تعاىل عنهم ، نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم 
  . ٢ " ورجح اجلمهور اعتباره مصدراً من مصادر االستدالل ، إذا استوىف شروطه العلمية الصحيحة

تضح لنا وجه تأكيد النيب صلى اهللا عليه وسلم على هذا املعىن يف خطبـه ، ففـي   ومن هنا ي       
كان رسول اهللا  صلى اهللا : ( قال  رضي اهللا عنهما ،  عن جابر بن عبد اهللا :٣مسلم  اإلمام  صحيح

فـإن   ،  أما بعد: ويقول ، ...،واشتد غضبه ، وعال صوته ، عليه وسلم  إذا خطب امحرت عيناه 
مث ، وكل بدعة ضـاللة  ، وشر األمور حمدثاا ، حممد  يهد يوخري اهلد ،  يث كتاب اهللاخري احلد

،  ) ومن ترك دينا أو ضياعا فإيل وعلي، فألهله  من ترك ماالً، يقول أنا أوىل بكل مؤمن من نفسه 
ـ : (والشاهد من هذا احلديث يف مقامنا هذا قول النيب صلى اهللا عليه وسلم  اب فإن خري احلديث كت

  ) . حممد يهد يوخري اهلد ،  اهللا

                                                
طه عبداهللا العفيفي ، وكتاب : مجع وتعليق من خطب الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، : ومن تلك الكتب اليت مت استقراؤها ، كتاب  ١

 .خطب الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، حملمد خليل اخلطيب : 
 .  ٢٩، ط املنتدى اإلسالمي ، ص  ة، منهج التلقي واالستدالل بني أهل السنة واملبتدعبن عبد الرمحن  الصويان ، أمحد ٢

 .، كتاب اجلمعة ، باب ختفيف الصالة واخلطبة  ٥٩٢ص/٢صحيح مسلم ج ٣ 



 

 ١٢

 - نكفيالما والتمسك واالعتصام ، فالقرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة مها أصال منهج التلقي 
  .يف أمنه وفكره حلماية الفرد واتمع  -بإذن اهللا

  :التحذير من البدع واحملدثات يف الدين / ثانياً 
فقد جاء يف ، تضمنته خطب النيب صلى اهللا عليه وسلم الذي ري وهذا معىن آخر لألمن الفك        

 ،)   وكل بدعة ضاللة، وشر األمور حمدثاا : ( و املشار إليه قريبا١ًاحلديث الذي رواه اإلمام مسلم 
ما أحدث وال دليل له  ) :  كل بدعة ضاللة( واملراد بقوله  ى عن االبتداع ،  باإلتباعفبعد أن أمر 
  . ٢ - رمحه اهللا -ابن حجر اإلمام، كما ذكر ذلك  بطريق خاص وال عام من الشرع

، وتصيب أصحابه بـأنواع   يف اتمع األمن الفكري، دد  واالبتداع يف الدين آفة خطرية         
 ،  ٣)  النصـوص  باعاتال ، استحسان العقول  مردها إىل( ن البدعة أل ، من االضطراب يف التفكري

  .ن اخلطر يف النوع من التفكري الذي يؤدي بصاحبه إىل املهالك وهذا هو مكم
  :طاعة ويل األمر ولزوم مجاعة املسلمني / ثالثاً 

 ، املسائل العقدية املتفق عليها عند أهـل السـنة واجلماعـة    منوطاعة والة أمر املسلمني  "        
ال تنظم مصاحل العباد يف دينـهم   حيث، وعظم شأا ، لبالغ أمهيتها ؛ ويقرروا ، يؤكدون عليها 

ومن هنا ،  ٤ "ودنياهم إال بالسمع والطاعة ملن واله اهللا أمرهم ، فيما ليس فيه معصية هللا عز وجل 
حيث جاء يف إحدى خطبـه قولـه   ، كان اهتمام النيب صلى اهللا وسلم ذا األمر يف خطبته للجمعة 

إخالص العمل هللا ، و مناصحة : مسلم أبدا  ثالث خصال ال يغل عليهن قلب(صلى اهللا عليه وسلم 
  .٥رواه أمحد ... )  والة األمر ، و لزوم اجلماعة ، فإن دعوم حتيط من ورائهم

هلما تأثريمها الكبري على الفـرد   -ولزوم اجلماعة ، طاعة والة األمر  -وهذان األمران ، أعين       
  .  عدم استقرار األمن جبميع صوره يؤدي إىل أو بأحدمها ،  واإلخالل ما ،  واتمع

  
  

                                                
 .، كتاب اجلمعة ، باب ختفيف الصالة واخلطبة  ٥٩٢ص/٢صحيح مسلم ج  ١
  . ٢٥٤ص/١٣ج  ط دار املعرفة ، ح صحيح البخاري ،شر فتح الباريالعسقالين ، أمحد بن علي بن حجر ،  ٢
ورقة عمل مقدمة لندوة اتمع واألمن املنعقدة بكلية امللك فهد األمنية ،   الدور األمين للمسجدعادل بن علي ، . الشدي ، د ٣

 ٣، ص   هـ١٤٢٥من عام  ٢٤/٢حىت  ٢١/٢بالرياض من 
 . ٢٠٩ماعة يف ضوء الكتاب والسنة ، ط دار طيبة اخلضراء ، ص القحطاين ، سعيد بن مسفر ، عقيدة أهل السنة واجل ٤
، مسند األنصار رضي اهللا عنهم ، حديث زيد بن ثابت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وصححه  ١٨٣ص  ٥مسند اإلمام أمحد ج ٥

 . ٤٠٤األلباين يف السلسلة الصحيحة ح 



 

 ١٣

 
 .أثر خطبة اجلمعة يف حفظ األمن ، ويف تعزيز األمن الفكري على وجه اخلصوص   •

والداللة إىل طريق احلق والرشاد ، والتحذير  منارة أسبوعية لبث العلم واخلري ، معةاجلخطبة         
ليحدثهم حديث القلب ؛ لتقي باملصلني من طرق الضاللة والغواية ، وهي فرصة خلطيب اجلمعة أن ي

القلب ، وحديث الروح إىل الروح ، وإذا صاحب ذلك اجلودة يف الطرح ، واحلسن يف األسلوب إىل 
  . ال أذام فحسب ، ، والتمكن يف اإللقاء ، آتت اخلطبة أكلها ، وكان مستقرها أفئدة املصلني 

احلاضرين قد أتوا طواعية استجابة ألمر اهللا عز وجلّ  من كون ة خطبة اجلمعة يف اإلسالم وتربز أمهي "  
ع ذَلكُم يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا نودي للصالة من يومِ اجلُمعة فَاسعوا إِلَى ذكْرِ اللَّه وذَروا البي( الذي قال 

من (( رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ألمرومنصاعني  ، ]  ٩/ اجلمعة [  )خير لَّكُم إِن كُنتم تعلَمونَ 
أنفسهم لتلقـي   هيئواوألن هؤالء املصلني قد ١ رواه الترمذي ))ترك ثالث مجع اوناً طبع اهللا على قلبه 

أوامر اهللا عز وجلّ ترى أكثرهم قد اغتسلوا وتطيبوا وأتوا إىل املساجد بوجوه باشة وثيـاب نظيفـة ،   
  . ٢ "ما ميلي عليه الذوق السليم من نظافة املظهر الذي يدل على نظافة الباطنواستكملوا أمت 

ومن هنا تكمن أمهية خطبة اجلمعة يف إرساء دعائم حفظ األمن يف اتمعات املسـلمة ، مـن         
مفهوم األمـن ، ومـا يتعلـق بـه مـن      اليت تتعلق ذا املفهوم الواسع ،  املوضوعاتخالل تناول 
  : املقترحةح أن تفرد خبطبة للجمعة ، ومن تلك العناوين تصلموضوعات 

 .األمن يف الكتاب والسنة  .١
 .مفهوم األمن يف اإلسالم  .٢
 .األمن يف اتمع   .٣
 .نعمة األمن وخطر اإلخالل به   .٤
الفرد ، واألسـرة ، واملؤسسـة   ( اتمع عن األمن واحلفاظ عليه بكافة شرائحه  ةمسؤولي  .٥

 ... ) .، تربوية احملاضن الالتعليمية ، 
 .وواجبنا جتاهها ، دور املؤسسات األمنية يف احلفاظ على األمن  .٦
والفكـر  ، والتـدمري  ،  باإلرهابتناول بعض املوضوعات ذات العالقة  "ومن ذلك أيضاً   .٧

نعمة األمن، فتنة التكفري، خوارج العصر، : ومن األمثلة على ذلك، يف خطب اجلمعة  لالضا
                                                

  ما جاء يف ترك اجلمعة من غري عذر:  صلى اهللا عليه وسلم ، باب اجلمعة عن رسول اهللا: ، كتاب  ٣٧٣ص  ٢سنن الترمذي ج ١
 . ٥٠٠، وحسنه األلباين يف صحيح سنن الترمذي ح 

 . ٩املدري ، أمري بن حممد ، مخسون وصية ووصية لتكون خطيباً ناجحاً ، ص  ٢



 

 ١٤

املسلمني،  ، اخلوارج وتارخيهم، الغلو يف الدين، كيفية التعامل مع غريالفنتمن املسلم  موقف
.. والة األمر يف األرض حرمته وخطره وآثاره، حقوق اإلفسادحق املسلم على أخيه املسلم، 

 .١ " إىل غري ذلك
مث إذا كان األمن مبفهومه الشامل من القضايا اليت ينبغي أن تكون حاضرة يف خطبة اجلمعة ،     

اطمأنَّ الناس على  "فإنه إذا فإن األمن الفكري جزء آخر مهم ، ينبغي أن تكون له عناية خاصة ،
فقد حتقَّـق  ، ومبادئ ، ومثُلٍ ، وأمنوا على ما لديهم من قيم ، وثوابِت ،  ما عندهم من أصولٍ

، كارهم مببـادئ وافـدة   وأجلَى معانيه وأَنبلِ مراميه، وإذا تلوثت أف، هلم األمن يف أَمسى صورِه 
وحلَّ ، فقد جاس اخلوف خاللَ ديارهم ، وثقافات مستوردة ، وأفكارٍ منحرِفة ، ومناهج دخيلة 

  .٢ "ويقضي على مقومات بقائهم ، بني ظهرانيهم، ذلك اخلوف املعنوي الذي يهدد كيام 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

                                                

  ١٤٥٦٩العدد -م ٢٠٠٨مايو  ١٤-هـ ١٤٢٩مجادى األوىل ٩ ، صحيفة الرياض ، األربعاءتوفيق بن عبدالعزيز  .ديري ، دالس ١

، موقع  هـ٣/٨/١٤٢٥األمن الفكري ، يف املسجد احلرام ، بتاريخ : عبد الرمحن بن عبد العزيز ، خطبة مجعة بعنوان .السديس ، د ٢
 www.alminbar.netاملنرب على االنترنت ، 
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 ١٥

 .ري خطيب اجلمعة يف تعزيز األمن الفك ةمسؤولي •
، وأن وحتقيقـه  يف تعزيز األمن الفكـري  وأثرها أشرنا فيما سبق إىل أمهية خطبة اجلمعة             

  .األمن الفكري جزء ال يتجزأ من منظومة األمن مبفهومه الشامل 
خطباء اجلوامع جتاه قضية األمن الفكري مسؤولية كبرية ، يتضح ذلـك مـن خـالل     ةمسؤوليو  

  : ما يأيتاستشعار 
والعالج يف مثـل هـذه   ، والوقاية ، والبناء ، التأثري ثر خطبة اجلمعة ، ودورها الفاعل يف أ .١

 ) .األمن الفكري ( القضية املهمة قضية 
خطبـة اجلمعـة ،   ليخطب يف الناس املنرب خطبة اجلمعة هلا مكانتها يف اإلسالم ، ومن يعتلي  .٢

لشرعي ، وعليه فخطبة اجلمعة تتطـرق  ينبغي أن يكون مؤهالً هلذه املهمة ، متزوداً بالعلم ا
وخطيـب  وتعاجلها من منطلق ديين ، ، وتعززها لقضية األمن الفكري من منظور شرعي ، 

مـن الكتـاب    الشرعي يؤصل املسائل بالدليلفهو يستفاد من علمه ومسته ،  اجلمعة رجلٌ
 .ليزيل عنها الشبهات واألوهام  ؛و خياطب العقول واألفهاموالسنة ، 

مث إن بعض تلك الشبهات أو األفكار ينطلق أصحاا ليضللوا األمة مـن رؤى تنسـب إىل        
املتسلح بسالح العلم الشرعي ، أن يبني عـوار تلـك   ، الدين و الشرع ، فعلى اخلطيب املسدد 

 .احلجج ، ووهن تلك االدعاءات ، وزيف تلك الشبهات 
 التوجيهكون يف النصح واإلصالح ، ومسؤولية خطيب اجلمعة ، وأنه مطالب كغريه ممن يشار .٣

ينبغـي  وحتقيقه والعمل حلماية األمن الفكري والكلمة أمانة ، واإلرشاد ، فاملهمة مشتركة ، 
 .أن يكون تكاملياً ، كلٌ يبذل جهده يف جماله 

تـاج إىل  اليت حت، له داللته املتنوعة متشعب ،  مصطلح وأنه، أمهية موضوع األمن الفكري  .٤
 .الذي يصف الداء والدواء ، املتوازن ط مزيد من البس

وميس املرتكزات والقناعـات  خياطب العقل والفكر ،  فهو موضوع األمن الفكري ، خاصية .٥
 .مبثل هذه املوضوع ومن هنا تكمن ضرورة العناية اخلاصة العقلية ، 

الساعة ، له عالقته املباشـرة بأحـداث    ضوعاتأن موضوع األمن الفكري موضوع من مو .٦
 .، كاإلرهاب ، والعنف ، والتفجري ، والتخريب  بل متر على العامل،  ة متر على األمةكبري

سبوق على العامل من خالل املغري يف مجيع ااالت ، واالنفتاح  والتطور الكبري، أن التقدم   .٧
والفضائيات ، كل هذه التحوالت السريعة جتعل مـن  ، واالنترنت  ،  شبكات االتصاالت



 

 ١٦

مع تعـدد األفكـار   ، ملحاً ، قابالً لألطروحات اجلديدة  اًالفكري موضوعموضوع األمن 
 .وتنوعها املستوردة 

ألا تتعلـق بـأمن    ؛املسؤولية على خطباء اجلوامع وغريهم بأن قضية األمن الفكري ترمي  .٨
البالد ، وأرواح العباد ، فاإلخالل باألمن الفكري رافد من روافد الغلو أو االحنراف ، وهذا 

 .واستقرارها ، ذاك مضر باألمة ، وأمنها  أو
، التخريبيـة  ، وإباحـة العمليـات    املعصـومة  كالتكفري ، وإباحة الدماء؛ فالشبهات الكبرية 

قبل  -كل ذلك ناتج ،  واخلروج على والة األمور واإلفساد يف األرض ،، تدمري وال ،التفجريك
  .ه الباطل فرآه حقاً عن جادة الطريق ، زين لصاحبن فكر منحرف ع -كل شيء 

والتغريات النفسية ،  ١ "تعد مرحلة الشباب من أحرج املراحل اليت مير به اإلنسان يف حياته  " .٩
رهافة يف احلس ورقة يف الشعور وسرعة بالتأثر " ، واليت يتخللها يف الغالبللشابوالعاطفية 

، ومن هنا تكمن لتفكري يؤثر ذلك كله على طريقة ا ٢ "واندفاع شديد يف التحدي واملغامرة 
وفكـرهم هـو   ، األمة ووقودهـا   هم عمادف ، وبأمنهم الفكري، بالعناية بالشباب األمهية 
   .وبناؤها  مستقبلها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                

 . ١٥عبد اهللا بن ناصر ، وقت الفراغ وأثره يف احنراف الشباب ، ط مكتبة العبيكان ، ص .السدحان ، د ١
 . ١٧١-١٧٠حممد مصطفى ، النمو النفسي للطفل واملراهق ونظريات الشخصية ،  ط دار الشروق ، ص .زيدان ، د  ٢
  



 

 ١٧

 .املتطلبات اليت يقوم عليها تعزيز األمن الفكري يف خطبة اجلمعة : املبحث الثاين 
  

ن يف جناح ين األبرزي، ميثالن العنصراألداء املتميز  وأداءها، طبة اجلمعة خل اجليد عداداإلإن       
 سبحانه وتعاىل ، ولذا كان حري خبطيب اجلمعـة أن يعـتين   اخلطبة ، وتأثريها ، بعد توفيق اهللا

، وهو أيضاً موضوع متشعب لـه  ذين األمرين ، وإذا كنا أمام موضوع كبري كاألمن الفكري 
  .بالتطرق هلا طرق إىل األمن الفكري إال عالقات قوية مع مواضيع أخرى الميكن الت

العناصر اليت حيتاجها مثل هذا املوضـوع  و، املطالب و، املتطلبات  وهذا يدعونا إىل تقسيم     
هي  املطالب والعناصر ، وحتوي جمموعة من ، رئيسة متطلبات املهم يف خطبة اجلمعة ، إىل ثالثة 

  :على النحو التايل 
  

اليت يراعيها اخلطيـب أثنـاء   ، تلك املتطلبات األساسية  :، ويقصد ا  ةمتطلبات بنائي: أوالً 
  .وإلقائه خلطبة اجلمعة ، إعداده 

  
والوقايـة مـن   ، تلك املتطلبات اليت تساعد يف احلمايـة  :، ويقصد ا  متطلبات وقائية: ثانياً 

إعـداده خلطبـة    الذي هو ضد األمن الفكري ، واليت يراعيها اخلطيب أثناء ،االحنراف الفكري
  .اجلمعة 

  
، ويقصد ا تلك املتطلبات اليت تساعد يف عالج مظاهر من االحنراف  متطلبات عالجية/ ثالثاً 

  .الفكري ، واليت يراعيها اخلطيب أثناء إعداده خلطبة اجلمعة 
  

، تناول موضوع األمن الفكري من مجيع جوانبه  -إن شاء اهللا  -إن هذه املتطلبات حتقق         
أن هذه املتطلبـات  ب، علماً والعالج ، والوقاية ،  ، ويكون هلا األثر املطلوب يف البناء ومتعلقاته 

  .والترابط ما ال خيفى على فطنة القارئ الكرمي ، والتكامل  ، سيكون بينها من التداخل
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 املتطلبات البنائية
  

واالسـتمرار ،   ، واالنتظـام ، اين التأسيس اخلطط واملتطلبات البنائية دائماً ما حتمل مع إن          
اليت حيتاجها خطيب ، تطلبات املشتركة بني خطب اجلمعة جمموعة من املوالباحث يف هذا املقام يقدم 

خمصص خلطبـة   بعضهاكثري منها شامل لكل خطبة مجعة ، وووطريقة اإللقاء ، ، يف اإلعداد  اجلمعة
  .مواضيع ومفاهيم وما يشاه من ، اجلمعة عن األمن الفكري 

  :إخالص النية هللا سبحانه وتعاىل /  املطلب األول
اليت ينوي ا التقرب إىل اهللا سبحانه وتعـاىل أن يستحضـر   املسلم يف مجيع أحواله  جيب على     

وما أُمـروا إِلَّـا   { :قال اهللا سبحانه ، ١"أن ال يفعل املخلص فعالً إال هللا تعاىل  :هو" اإلخالص ،و
يل ةمالْقَي يند كذَلكَاةَ ووا الزتؤيلَاةَ ووا الصيمقيفَاء ونح ينالد لَه نيصلخم وا اللَّهدب٥/ البينة[ }ع  [
  .٢ ) بالنيات األعمالإمنا ( ويف احلديث املعروف، 

البد وهي قربة وعبادة  تهب، فخط إذا كان مطالباً ذا األمر يف كل شأنه وعملهاجلمعة وخطيب      
   .، وهذه أول خطوات القبول من اهللا ، مث من الناس يتأكد فيها إخالص النية هللا سبحانه وتعاىل أن 

فعلى خطيب اجلمعة أن جيدد نيته يف خطبته للجمعة ، وأن جيعلها خالصة هللا سبحانه ، يرجو منـها  
  .عباد اهللا والتذكري ل، والنصح  ،  ماعند اهللا ويقصد منها النفع

وإياه أن يأخذه "وحب الشهرة ، ، والعجب ، وعلى اخلطيب أيضاً جتنب آفات اإلخالص من الرياء 
وارتفاع الدرجة ، أو يغلبه الرياء والتطلع للثناء فإن ذلك مرض الواعظ القاضي ، الغرور بعلو املكانة 

 .٣"على سلطاا ، املانع من تأثريها ، بل عليه أن يراقب اهللا وحده 
  :اتباع املنهج النبوي يف خطبة اجلمعة /املطلب الثاين 

أن الـنيب   -قـدمنا   -أكمل اهلدي يف كل شيء ، وقد  هدي النيب صلى اهللا عليه وسلمإن         
صلى اهللا عليه وسلم ارتضى اخلطابة لنفسه ، فكان خطيب اجلمعة ، وقد نقل لنا أصحابه رضوان اهللا 

مجلة من هديه صلى اهللا  عليـه وسـلم يف   وسلم ، فعاله صلى اهللا عليه ، وأ هلمن خالل أقواعليهم 

                                                
بن محيد ، موسوعة نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي صلى  صاحل بن عبد اهللا/جمموعة من املختصني ، بإشراف الدكتور  ١

 .، ط دار الوسيلة للنشر والتوزيع ١٢٦ص٢اهللا عليه وسلم ، ج
باب اإلمارة ، : ، كتاب  ١٥١٥ص  ٣صحيح مسلم ج ، بدء الوحي:، باب  بدء الوحي: ، كتاب  ٣ص  ١صحيح البخاري ج  ٢

 .األعمال بالنية  إمنا : قوله صلى اهللا عليه وسلم : 
  .رمحه اهللا حممد رشيد رضا / للشيخ  الكالم ، ونسب ٤٤سعود بن إبراهيم ، الشامل يف فقه اخلطيب واخلطبة ، ص .الشرمي ، د ٣



 

 ١٩

وسـار   ، والطريق الرشيد ، الذي إذا اقتفاه ، خطبة اجلمعة ، واليت تبني خلطيب اجلمعة املنهج القومي
وإن من هذا اهلدي النبوي الذي نؤكد عليه يف هذا على دربه كان خلطبة اجلمعة تأثريها املطلوب ، 

  : ١يلي ملطلب ماا
ـ  ، فال تطويل ممل ، والاخلطبة  يقتصد يفكان من هديه صلى اهللا عليه وسلم أنه  .١ ، ل تقصري خم

 ،صلى اهللا عليـه وسـلم   ي مع رسول اهللا كنت أصل: ( فعن جابر بن مسرة رضي اهللا عنه قال 
بل كان صلى اهللا عليه وسلم حيث علـى   ،٢رواه مسلم )  وخطبته قصداً،  فكانت صالته قصداً

طـول صـالة   : ( تقصريها ، وجعل ذلك داللة على فقه اخلطيب ، قال صلى اهللا عليه وسلم 
)  واقصروا اخلطبة وإن من البيان سحراً،  فأطيلوا الصالة  ، من فقهه ٣ الرجل وقصر خطبته مئنة

 .٤رواه مسلم
من احلضور ،  تأثرياً يف النفوس ، وتقبالً، جيعل خلطبته  اخلطيبإن هذه الفقه الذي جيب أن يعيه 

 وخطيبـها  يف أن تقصري اخلطبة عالمة من عالمات فقه إمام اجلمعـة  -واهللا أعلم  -ولعل السر 
  :مور هي أل

  .أنه وافق سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم وهديه وهذا الفقه بعينه : األول 
ـ : الثاين  ذكري مـن  أن يف قصر اخلطبة ، عدم إمالل للمصلني ، وهذا أدعى لقبوهلم النصح والت

، يستحب تقصري اخلطبة للحـديث املـذكور   : ( خطيب اجلمعة ، قال اإلمام النووي رمحه اهللا 
  .٥)  وحىت ال ميلوها

 املعىن املطلـوب به يوصل  للخطيب بأن خيتار من الكالم ما أن يف قصر اخلطبة ، عظةٌ: الثالث 
  .، وعدم تشتيت أفكاره وهذا أدعى للتركيز يف املوضوع املطروح ، دون تكلف  بأوجز عبارة

يف االستدالل بالقرآن الكرمي ، فقد كان من هديه صلى اهللا عليه وسلم ، أن يسـتدل باآليـات    .٢
مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم  يقرأ على  : (عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال، فخطبة اجلمعة 

                                                
   ص ١يف كتابه زاد املعاد ج رمحه اهللا من كتب يف هدي النيب صلى اهللا عليه وسلم يف خطبة اجلمعة ، اإلمام ابن القيم  حسنمن أ ١

  .ففيه مزيد بسط وفائدة ؛ فلرياجع ) ٤٣١-٤٢٣
 .  ختفيف الصالة واخلطبة : باب اجلمعة ، :، كتاب  ٥٩١ص  ٢صحيح مسلم ج ٢
 .أي عالمة : مئنة  ٣
 .  ختفيف الصالة واخلطبة : باب اجلمعة ، :، كتاب  ٥٩٤ص  ٢صحيح مسلم ج ٤
 . ٤٤٨ص  ٤ج  ، شرح املهذب النووي ، حيي بن شرف ، اموع ٥



 

 ٢٠

، بـل   ١رواه البخاري ومسلم  ]٧٧/  الزخرف[ }ونادوا يا مالك ليقْضِ علَينا ربك {: املنرب 
،  ٢) ق ( بسورة كاملة ، فقد صح عنه صلى اهللا عليه وسلم ، قرآته لسـورة   يف خطبتهرمبا قرأ 

 .، وغريمها ٣وسورة امللك 
االستدالل بالنصوص الشـرعية يف  ء اجلوامع العناية ذا األمر ، وهو نؤكد على خطباومن هنا 

وأحاديث الرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم أعظـم العظـات   ، العظيم حملها ، فآيات القرآن 
  .وأبلغها 

تفاعل النيب صلى اهللا عليه وسلم مع ما يقول ، فريى ذلك التفاعل يف منطقه ، ومالمح وجهه ،  .٣
كـان  : ( قال رضي اهللا عنهما خطبة النيب صلى اهللا عليه وسلم ف جابر بن عبد اهللاوهلذا وصف 

حـىت  ، واشتد غضبه ، وعال صوته ، ى اهللا عليه وسلم  إذا خطب امحرت عيناه رسول اهللا  صل
 . ٤احلديث رواه مسلم ... ) كأنه منذر جيش

ذا التفاعل منه صلى اهللا عليه وسلم أثره البالغ يف إيصال مقصود اخلطبة ألصحابه وقد كان هل    
  . رضوان اهللا عليهم 

  : خطبة اجلمعة يف العلم الشرعيأمهية / لثالث طلب اامل
خطبة اجلمعة من الدعوة إىل اهللا سبحانه ، والدعوة إىل اهللا من أركاا أن تكون مبنية علـى       

قُلْ هـذه سبِيلي أَدعو إِلَى اللّه علَى بصرية أَناْ ومنِ اتبعنِي وسبحانَ { :علم وبصرية ، قال تعاىل 
والعلم الصحيح مرتكز على كتـاب اهللا ،  " ، ]  ١٠٨/ يوسف[ }مشرِكني اللّه وما أَناْ من الْ

وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم ، ألن كل علم يتلقى من غريمها جيب أن يعرض عليهما ، فإن 
  . ٥"وافق ما فيهما قبل ، وإن كان خمالفاً وجب رده 

وحتضريه خلطبة اجلمعـة ،   هادفالعلم الشرعي إذن هو مطلب حيتاجه خطيب اجلمعة يف إعد    
أله سـائل ، فيكـون أهـالً    قد تتعدى ما بعد خطبة اجلمعة ، فقد يس أيضاً العلمية هومسؤوليت
  .لإلجابة

                                                
،  )ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون ونادوا يا مالك( قوله  :تفسري القرآن  ، باب : ، كتاب ١٨٢١ص  ٤صحيح البخاري ج  ١

 .ختفيف الصالة واخلطبة  : باب اجلمعة ، :،  ٥٩٤ص  ٢صحيح مسلم ج
 ختفيف الصالة واخلطبة  : باب اجلمعة ، :،  ٥٩٥ص  ٢مسلم جصحيح   ٢
 . ٩١٩، وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجه ، ح باب ما جاء يف االستماع للخطبة واإلنصات هلا، ٣٥٢ص/١سنن ابن ماجه ج ٣
 .، كتاب اجلمعة ، باب ختفيف الصالة واخلطبة  ٥٩٢ص/٢صحيح مسلم ج ٤
 . ١٧مقومات الداعية الناجح يف ضوء الكتاب والسنة ، ط مطبعة سفري ، ص  سعيد بن علي ،.القحطاين ، د ٥



 

 ٢١

  :العناية مبواصفات اإللقاء املتميز للخطبة / املطلب الرابع 
لقائه للخطبة سبق من هدي النيب صلى اهللا عليه وسلم يف اخلطبة عنايته بطريقة إ قدمنا يف ما      

كان رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  : (  رضي اهللا عنهما بقوله جابر بن عبد اهللاوصفه  فلقد، 
احلديث رواه ... ) حىت كأنه منذر جيش، واشتد غضبه ، وعال صوته ، إذا خطب امحرت عيناه 

    ١مسلم 
يستحب للخطيب أن يفخم : ( ، تعليقاً على هذا احلديث  رمحه اهللا ولذا قال اإلمام النووي     

من ترغيب ، ويكون مطابقا للفصل الذي يتكلم فيه ، وجيزل كالمه ، ويرفع صوته  ،أمر اخلطبة
  .٢)  وحتديده خطبا جسيما، أمرا عظيما  إنذارهولعل اشتداد غضبه كان عند ، أو ترهيب ، 

  :مة يف خطبة اجلمعة  واإلعداد اجليد ، والعناية باملادة املقد، التخطيط / امس اخلاملطلب 
واملصاحل املرعيـة ،  ، إن التعامل مع موضوع كاألمن الفكري ، وفق االعتبارات الشرعية        

واألمنية ، حيتم على خطيب اجلمعة ، دراسة أطر هذا املوضوع املهم من كافة جوانبه ، الشرعية 
  .مفيداً ومؤثراً واالجتماعية ، لكي يقدم للمصلني  أمنوذجاً ، 
اإلعداد اجليد ملادة هذه اخلطبـة ،   علىن التأثري يف خطبة اجلمعة يعتمد بعد توفيق اهللا سبحانه إ

  :بالعناصر التالية وهذا يعين أن يعتين اخلطيب 
 .عنوان اخلطبة وموضوعها  .١
 .مجع املادة املناسبة للخطبة ، وصياغتها الصياغة املناسبة للموضوع  .٢
 .واألمر بالتقوى ، والثناء على اهللا جل جالله، دء باحلمد بالب، بناء اخلطبة البناء الشرعي  .٣
 . )  واألحاديث النبوية الصحيحة ، اآليات القرآنية( الدليل الشرعي العناية ب .٤
 .، ونسبتها إىل أصحاا واألقوال املدرجة يف اخلطبة ، العناية بالنقوالت  .٥
  .من الطرح  وإعطاء كل موضوع حجمه املناسباستخدام العبارات الواضحة ،  .٦
 .اجلودة يف صياغة املقدمة واالستهالل للخطبة  .٧
 .جتنب العبارات املومهة ، أو غري واضحة املدلول  .٨
 .التأكد من صحة املعلومة واملصدر  .٩
 .اجلودة يف صياغة اخلامتة  .١٠

                                                
 .ختفيف الصالة واخلطبة : ، كتاب اجلمعة ، باب  ٥٩٢ص/٢صحيح مسلم ج ١
 . ١٥٦ص ٦النووي ، حيي بن شرف ، شرح النووي على صحيح مسلم ، ط دار إحياء التراث العريب ، ج  ٢



 

 ٢٢

  :وإضافة إىل ماسبق ، فيتأكد يف إعداد خطبة اجلمعة عن األمن الفكري التايل         
كـاألمن   ، وخماطبة كافة شرائح اتمع مبا يتناسب معهم ، فموضـوع تنويع اخلطاب  .١

الفكري ، حيتاج إىل أكثر من خطبة للجمعة ، فالشرائح املستهدفة منه كثرية ومتنوعة ، 
من اخلطيب احلصيف وضع  يتطلبوتعدد وسائل الوقاية والعالج ، ، فتعدد املستهدفني 

طته ملوضوعات خطبة اجلمعة ، وال يلزم أن جمموعة من العناوين عن هذا املوضوع يف خ
 .تكون متتالية فالتنويع أمر مرغوب 

والفكـر  ، اإلرهاب و، األمن ك األمن الفكري له عالقة بكثري من املصطلحات واملفاهيم .٢
، وهلذا ينبغـي   وغريها ، والتعامل مع غري املسلمني، والتكفري  ، والغلو، والعنف، الضال

ص على أن تكون عباراتـه واضـحة عنـد تنـاول هـذه      على خطيب اجلمعة أن حير
 .مع البيان الشرعي ملوقف املسلم منها  ،  وتلك املفاهيم، املصطلحات 

كما أنه يتأكد على اخلطيب يف هذا املوضع أن تتناسب عباراته مع مدى ما يتحدث عنه   .٣
املنحرف  الذي يتبناه أصحاب الفكر ،  والتفجري ، والتخريب، واإلرهاب ، ، فاإلفساد 

 ، احلازمـة  الصرحية ، اجللية ، القوية، العبارات الواضحة  معه الضال ينبغي أن تستخدم
 .من هذا الفكر املنحرف الضال وشناعته  أليتضح للمصلني مدى اجلُرم الذي ينش

وليس املطلوب مـن اخلطبـة   " ن األمن الفكري له عالقة باملشهد السياسي ، إ وحيث .٤
ملستجدات السياسية املختلفة ، وإمنا التركيز على بيـان القضـية ،   التحليل والتعمق يف ا

، مبا خيدم  ١"واألخبار الصادقة عنها ، واملنهج الشرعي يف التعامل معها ، أو احلكم عليها 
 .أهداف اخلطبة دون اخلوض يف أطروحات ليس هلا عالقة بتلك األهداف 

الذي حنن جزء لثقافية ، اليت متر بالعامل ، وااألحداث اإلرهابية ، واملتغريات الفكرية ، إن  .٥
واطالعاً منه ، جيعل بني الفينة واألخرى ، ظهوراً موعة من األفكار املنحرفة الضالة ، 

من حماولة أرباب هذه األفكار املنحرفة نشر آفام بـني شـباب   على أساليب متجددة، 
مـن حيـث   ،  حلدثذلك حيتم على خطيب اجلمعة أن يكون على مستوى اواألمة ، 
منهجاً شرعياً بعـدم تـأخري    ،واإلنكار والتوضيح  ، ، ويف هذا البيانوالوقت ، الفكرة 

 .البيان عن وقت احلاجة ، وتنبيهاً لألمة عن كل خطب يف حينه
 

  
                                                

 .على االنترنت ) نت .إسالم أون الين( ائبة يف خطبة اجلمعة ، موقع شهاب ، محدي عبد العزيز، أبعاد غ ١



 

 ٢٣

  املتطلبات الوقائية
سـقة مـن   جمموعـة متنا " ، والوقاية) درهم وقاية خري من قنطار عالج ( جاء يف أمثال العرب         

وصيانتهم املقصودة اليت دف إىل حفظ أفراد أو مجاعات من الناس  ، والسلوكيات ،والطرق، الوسائل 
، وإذا كنـا  ١"أو تصرفات أفراد آخرين  ،  يتوقع حدوثه بسبب تصرفام، من ضرر مادي أو معنوي 

االحنـراف  :يقابلـه   -قدمنا  -أمام مشكلة كبرية متعلقة بفكر الناس وأفهامهم، فاألمن الفكري كما 
اختيـار  يف الفكري بصوره املختلفة ، وهذا األمر يتطلب من خطيب اجلمعة أن جيعـل مـن خطتـه    

ملرتبطة باجلانب الوقائي جانباً كبرياً من التحدث عن املوضوعات ا ، املوضوعات املتعلقة باألمن الفكري
  : ٢وبالغ تأثريه ، وذلك وفق املتطلبات التالية ، ، بل ويركز على هذا اجلانب ألمهيته

  : ٣التمسك بكتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم عصمة من الضالل واإلحنراف /املطلب األول 
ه العصمة من الضالل واإلحنـراف  تمسك بكتاب اهللا عز وجل وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم فيالإن 

لَا يأْتيه الْباطلُ من بينِ يديه ولَا من خلْفه ترتِيلٌ مـن  {: يف السلوك أو الفكر ، إلن كتاب ربنا سبحانه 
يدميمٍ حكا {، وسنة النيب صلى اهللا عليه وسلم ، هي أيضاً وحي من اهللا سبحانه ]  ٤٢/ فصلت[}حمو

نطى يونِ الْهع ى ،قوحي يحإِلَّا و وذين املصدرين صمام أمان ] ٤ -٣/النجم[  }إِنْ ه فربط الناس ،
  .لألمة من الزيغ أو االحنراف أو الضالل 

  :  ٤بيان مكانة العلم والعلماء/ املطلب الثاين 
وسؤاهلم عند احلاجـة ،  ، ليهم إينبغي الرجوع  وأهل العلم هم منالعلم له مكانته العظيمة يف اإلسالم ، 

[  }وما أَرسلْنا قَبلَك إِالَّ رِجاالً نوحي إِلَيهِم فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنـتم الَ تعلَمـونَ   {: قال تعاىل 
  ] . ٧/  األنبياء
العلم فلم يأخذوا  وخاصة من حديثي السن ، ، من الناس تجادة الطريق املستقيم فئاعن ولقد ضل      

 ،من أهله املعتربين ، املشهود هلم بالرسوخ يف العلم ، والوسطية واالعتدال يف الفهم ، والفقه يف الدين 

                                                
 ) ١٠٢(، العدد ،  دراسة نشرت يف جملة التدريب والتقنية) أفكار إدارة وتربوية (حممد بن عدنان ،الوقاية الطريق األول .السمان ، د ١
 استقيت منه كل مطلب ، واملرجع الذي أفادين يف التعليق سأذكر يف هامش عنوان هذه املتطلبات ، املرجع اليتاختصاراً للهوامش ،  ٢

  .على املطلب 
اخلليفي ، عبد الرمحن بن سليمان ، وظيفة العلماء والدعاة يف احتواء السلوك اإلرهايب ، حبث مقدم للمؤمتر العاملي عن موقف  ٣

 . مام حممد بن سعود اإلسالمية اإلسالم من اإلرهاب ، جامعة اإل
صاحل بن غامن ، أسباب اإلرهاب والعنف والتطرف ، حبث مقدم للمؤمتر العاملي عن موقف اإلسالم من اإلرهاب ، / د.أ السدالن ، ٤

  .، موقع محلة السكينة  جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية



 

 ٢٤

، ومالوا إىل من ، اليت متس األمة ، واملعرفة بالشبهات ، واملدهلمات  ىوخاصة يف القضايا الكرب
ال يزال الناس خبري ما أخذوا العلم عن "ي اهللا عنهرضيقول ابن مسعود بضاعتهم قليلة يف العلم الشرعي ، 

 ". وشرارهم هلكوا، أكابرهم وعن أمنائهم وعلمائهم فإذا أخذوه عن صغارهم 
ال يزال الناس خبري ما كان علماؤهم املشايخ ومل يكن : " يف تفسري ذلك  رمحه اهللاقال ابن قتيبة       

دة الشباب ومتعته وعجلته واستصحب التجربة يف أموره علماؤهم األحداث ألن الشيخ قد زالت عنه ح
فال تدخل عليه يف علمه الشبه وال يستميله اهلوى وال يستزله الشيطان، واحلَدثُ قد تدخل عليه هذه 

  ". األمور اليت أمنت على الشيخ
نحرفة األفكار املإن نقص العلم الشرعي عند أصحاب الفكر املنحرف من أول املسببات يف تفشي       

ئة موقوف يف اأجريت على أكثر من ستم ،الدارسني  أحد ا  قام  ١بينهم ، وقد أظهرت دراسة حديثة
مواجهات عسكرية، واليت كان من أبرز نتائجها  ية، ثالثة ومخسون منهم متورطون يفالسجون السعود

! ة ال دينية وال غري دينيـة  هي أن الغالبية منهم ال حيملون شهادات جامعي، الشرعي اليت تتعلق بالتعليم 
الشـرعي   منهم التحقوا حبلقات حتفيظ القرآن، باإلضافة إىل ضعف شديد لدى الغالبية يف العلـم  وقلة

  . والرباء، والوالء ، والتكفري  ، والسيما يف أبواب اجلهاد
  :وإين يف هذا املطلب أؤكد أيضاً على أمرين مهمني     

 ما يصدر عـن هيئـة  : ، مثل ٢يانات وفتاوى من املصادر العلمية الرمسية العناية مبا يصدر من ب:  األول 
وفقه اهللا ، وعرض ذلك على املصـلني يف  العام أو مساحة املفيت ،  فتاءكبار العلماء أو اللجنة الدائمة لإل

ـ  ، ترسيخ ملفهوم مكانة العلم والعلماء  خطبة اجلمعة ، ففي هذه البيانات العلمية  هوأخذ العلم عـن أهل
  .، وبيان للمسائل وفق العلم الشرعي الصحيح املعتربين 

يصدرها من ال يعتد بعلمه ، أو واألشرطة اليت واملواقع اإللكترونية التحذير من الكتب والفتاوى : الثاين 
علـيهم ،   أو التستر، ، ومن باب أوىل يكون التحذير األكيد من جمالستهم  ممن  عرف بفكره املنحرف

فيجعلوا من احملكمات ، وحيدثوم حبديث  ، شتبهاتنون ألتباعهم امليحلق بالباطل ، ويزفهم يلبسون ا
، ويرتلـق  ،  فهناك يغتر م من بضاعته يف العلم قليلة بعض القلوب  يستهويالذي قد ، العاطفة اردة 

  .الضارة  أفونةتباعاً يف أفكارهم امل

                                                
  ) ٣٠٥٩( عودية ، العدد،مقال يف  صحيفة الوطن الس)  ٢التعليم الديين (  املشوح ، خالد بن عبد اهللا ، مسببات  اإلرهاب ١
، بإشراف  www. asskeenh.com) محلة السكينة ( ميكن االستفادة يف االطالع على هذه البيانات وغريها من موقع  ٢

  .والدعوة واإلرشاد  فوزارة الشؤون اإلسالمية واألوقا



 

 ٢٥

والشبهات الضالة  ، بيان مناذج لألفكار املنحرفةمع ، احلديثة  التعامل األمثل مع التقنيات/املطلب الثالث 
  : ١وحتصني الشباب ضدها اليت حتتويها 

إن األفكار املنحرفة يف عصرنا تعددت طرقها ، وخاصة مع وجود التقنيات احلديثة ، كالفضائيات        
والتنبيه عليه ، اجلانب هذا راعاة ، واالنترنت،  واهلاتف النقال ، وغريها ، مما حيتم على خطيب اجلمعة م

، وحث الناس على التعامل األمثل مع هذه الوسائل ، فاألفكار املنحرفة كثرية وتبصري الناس ـا بـات   
  .يف ظل االنتشار الواسع ملصادر تلك األفكار  ، خاصة ضرورة

ن إالناس ، حيث ون حول بعض القضايا اليت قد تلتبس على بعض نإن أرباب الفكر املنحرف يدند     
لكنـهم  ، كثرياً من الشبهات اليت يتبنوا هي من هذا القبيل ، وهم يستفيدون من أصل املسألة الشرعي 

جيهلون قواعد االستدالل، وبعضهم يدفعه اهلوى والتهور إىل التغافل عن إعمال القواعد الضـرورية يف  
إىل احملكم، وال يعتدون بفقـه السـلف، وال   االستدالل، فقلما جيمعون بني األدلة، وال يردون املتشابه 

الـيت قـد   لم الشرعي ، فيبثون له الشبهة ، يستغلون ضعف املتلقي يف العمث ،  بفتاوى العلماء املعتربين
  . يلتقاها ويتبناها  ، وإن كثرياً من الشبهات تندرج حتت هذا  السياق 

  :ومن هنا فينبغي على خطيب اجلمعة مراعاة التايل      
، والفهم الشـرعي الصـحيح   ، بأسلوب متزن مبين على الدليل  ومناقشتها اد تلك الشبهاتإير .١

 :وخاصة تلك الشبهات اليت يكثر طرحها من قبل أرباب الفكر املنحرف مثل 
 .إخراج الكفار من جزيرة العرب  •
 .اإلنكار على ويل األمر  •
 .اإلذن يف اجلهاد  •
 .حدود اجلهاد الشرعي  •
 .ن حكم قتال رجال األم •
 .تفجري ممتلكات الكفار ، وغريها   •

، وهي كثرية ، ومعلومة وهللا  من أهل العلم املعتربين االستفادة من الفتاوى الشرعية يف هذا الباب .٢
 . ٢احلمد

                                                
 واألمن املنعقدة بكلية امللـك فهـد األمنيـة   ورقة عمل مقدمة لندوة اتمع ،   الدور األمين للمسجدعادل بن علي ، . الشدي ، د ١

 -، موقـع محلـة السـكينة     عند حلول الشبهات األصول الشرعيةآل الشيخ ، صاحل بن عبد العزيز ،  -هـ ١٤٢٥، عام  بالرياض
  . عبد الرمحن بن عبد اهللا ، وسائل اإلرهاب اإللكتروين ، موقع محلة السكينة .السند، د

   .والدعوة واإلرشاد  الفتاوى الشرعية يف القضايا العصرية ، ط وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقافاحلصني ، حممد بن فهد ،  ٢



 

 ٢٦

  :١التأكيد على فداحة األضرار املترتبة على اختالل األمن الفكري على الفرد واتمع/ املطلب الرابع 
 احلاضرين خلطبة اجلمعة مدى فداحة األضرار اليت حدثت ، واليت قد حتـدث  إن تصور املصلني        

، من أجنح أساليب الوقاية ، فاملصلي عنـدما  واحنرافه عن جادة الصواب ، عند اختالل األمن الفكري 
  .وأصحابهيستمع من إمامه اآلثار السلبية اليت تنتج من أرباب هذا الفكر املنحرف 

صل خالل السنوات القليلة املاضية ، يتضح أن االحنراف الفكري لدى بعض ومن استقراء ما ح     
وغريهـا ممـا ال   من قتل وختريب وتفجري جمموعة من األضرار على الفرد واتمع  الشباب أدى إىل

 .خيفى لبيب 
   :بيان صفات أصحاب الفكر املنحرف /املطلب اخلامس 

، أو االقتداء بأفعاهلم أو أفكارهم ، وإن كانت بعض  ويف هذا تنبيه للناس من التأثر م          
كحداثة السن مثالً ، ولقد حبـث  ، تلك الصفات ، تدل على عدم النضج العقلي لدى بعضهم 

ن خالل دراسة تفكريهم ومقارنته بأفعاهلم ، وقد حيمـل  واستقرؤوها م، أهل العلم يف صفام 
  .٢الواحد منهم صفة أو أكثر 

  :العناية باملوضوعات اليت هلا عالقة مباشرة باألمن الفكري / املطلب السادس 
هناك جمموعة من املوضوعات هلا عالقة باألمن الفكري من مجيع جوانبه ومتعلقاته ،          

وهلذا جيدر خبطيب اجلمعة أن تكون له يد السبق يف طرح مثل تلك املوضوعات ، وإفرادهـا  
وفق املنهج الذي قدمنا لـه يف هـذه   سط وتوضيح ، خبطبة أو أكثر ، وفق ما حتتاجه من ب

  :٣، وإن من أبرز تلك املوضوعات مايلي املتطلبات 
 .الشرح الوايف حلقيقة اإلسالم ، وأنه جاء حبفظ الضروريات اخلمس  .١
 .التحذير من اجلهل ، والدعوة إىل العلم الشرعي ، وضرورة أخذه من أهله املعتربين  .٢
 .مصادر التلقي واالستدالل  .٣
 .التحذير من البدع واحملدثات يف الدين  .٤
 .إظهار وسطية اإلسالم واعتداله ، ومساحته  .٥

                                                
عرين األمن ، العدد : سعيد بن صاحل ، االحنراف الفكري ونتائجه اخلطرية على اتمع ، مقال يف جملة / الغامدي ، العميد دكتور  ١

  ٢٣-٢٢، ص  ١٥
حممد بن عبد .الطبطبائي ،د -،موقع محلة السكينة خصائص منهج الغالة التكفرييني ومساته،  مي العقلناصر بن عبد الكر/د.العقل ، أ ٢

  . الرزاق ، التطرف يف الدين دراسة شرعية ، موقع محلة السكينة 
 .للكاتب ]  وذجاًاحلرمني الشريفني من منرب[املنرب يف مواجهة اإلرهاب ( بعنوان حتت الطباعة  استقيت هذه املوضوعات من دراسة ٣



 

 ٢٧

 .األمن وأمهيته يف اإلسالم ، والتحذير من اإلخالل به  .٦
 .املنهج الصحيح يف التعامل مع الفنت  .٧
 .الوقت وأمهيته ، واالستفادة من أوقات الفراغ  .٨
 :تلك القضايا شرح األحكام املتعلقة بالقضايا الكربى ، ومن  .٩
 .اجلهاد ، وأحكامه ، ومقاصده ، وبيان ما أدخل فيه مما ليس منه  •
 .حقوق ويل األمر وطاعته  •
 .عصمة دماء املسلمني  •
 .أحكام التعامل مع غري املسلمني  •
 .مفهوم الوالء والرباء  •
 .٢، و املعاهدين ١أحكام املستأمنني  •
 .فقه األمر باملعروف والنهي عن املنكر  •
 .رهاب ، ومفهومه حقيقة اإل •
 .الغلو ، مظاهره ، والتحذير منه  •
 .التكفري ، وأنواعه ، وأحكامه ، وضوابطه  •
  .فتنة اخلوارج ، أفكارهم ، ضالالم  •

التحلي مبقومات املواطنة  و، توصية أفراد اتمع للمحافظة على هويتهم وانتمائهم /  السابعاملطلب 
  : ٣الصاحلة يف ضوء تعاليم اإلسالم 

واهلويـة  ويعتز بدينـه العظـيم ،    ، لكل أمة هويتها اليت متيزها عن غريها ، واملسلم يفتخر       
اليت أكمل  ، وعقيدة التوحيد، وإىل دين اإلسالم ، اإلسالمية يف احلقيقة هي االنتماء إىل اهللا ورسوله 

  .  أمة أخرجت للناس وأمت علينا ا النعمة، وجعلنا ا األمة الوسط وخري، اهللا لنا ا الدين 
  .إن تبصري خطيب اجلمعة املصلني ذه اهلوية رافد مهم من روافد وقاية األمن الفكري 

مث إن من ما يتأكد يف هذه املقام ، وهو جزء أيضاً من االنتماء الفطري لإلنسان ، هو االنتماء إىل         
فيها مهبط الوحي ، واحلرمني الشريفني ، ة اململكة العربية السعودي: وطنه ، وكيف إذا كان الوطن هو 

                                                
 .ألداء مهمة مث يرجع إىل بلده بعد إائها ؛ املستأمن وهو الذي يدخل بالد املسلمني بأمان منهم : املستأمن هو  ١
  .الذي يدخل حتت صلح بني املسلمني والكفار : املعاهد  ٢
.                                     رار يف بالدنا ، موقع محلة السكينة سليمان بن عبد الرمحن ، متطلبات احملافظة على نعمة األمن واالستق/ د.احلقيل ، أ ٣



 

 ٢٨

التحلي مبقومات ، وهي مهوى أفئدة املسلمني يف كل مكان ، وعليه فإن تأكيد خطيب اجلمعة على 
   . رافد آخر مهم من روافد وقاية األمن الفكري ومحايتهاملواطنة الصاحلة يف ضوء تعاليم اإلسالم، 

) املؤسسات التعليميـة   -األسرة  -املسجد ( نشئة االجتماعية مؤسسات التأدوار بيان /  ثامناملطلب ال
  :  ١يف تعزيز األمن الفكري

من املصلني ، ميثلون يف الغالب مجيع شـرائح اتمـع ،    خيطب إمام اجلمعة خطبة اجلمعة يف مجعٍ      
صلة مبؤسسات التنشئة وغريهم مما له ، ففيهم إمام املسجد ، واألب ، واملريب ، واملعلم ، وأستاذ اجلامعة 
، فينبغي على خطيب اجلمعة أن يستفيد االجتماعية ، وكلٌ عليه دوره املناط به يف وقاية األمن الفكري 

من املناسبة ويحتقيقاً ومحايةً لألمن الفكري  ؛ر كل واحد باألدوار املطلوبة منه ذك.  
  :٢سالمية لواقع األمة اإلالتحذير من النظرة التشاؤمية  /تاسع املطلب ال

ممن وقع يف مصيدة الفكر املنحرف ، حيمل يف جعبته الفكرية كماً كـبرياً مـن اليـأس     اًكثريإن        
االحنطاط ، ويـذكي  و، والتشاؤم من الواقع الذي يعيشه ، فتراه يصف واقع األمة اإلسالمية بالتخلف 

، وهذا يـدعوه  يف بعض أحناء العامل  هذه النظرة السوداوية لديه ما يراه ويشاهده من اضطهاد للمسلمني
   .تباعاً إىل الولوج يف الفكر املنحرف 

  :ولذا كان من واجب خطيب اجلمعة جتاه هذا األمر التأكيد على الوسائل التالية        
 .النظرة الشرعية للحياة الدنيا ، وأن اهللا استخلف اإلنسان فيها إلعمارها  .١
 .بث روح التفاؤل و األمل ، والتحذير من اليأس والقنوط النبوي يف بيان املنهج القرآين و  .٢
 .واإلعداد الروحي  ،  املبين على التوازن بني اإلعداد املادي، بيان املقياس احلقيقي لتقدم األمم  .٣
 . ، دون إفراط أو تفريط  نواقع األمة اإلسالمية اآلبيان املنهج الشرعي يف التعامل مع  .٤
، ه األمة بالنصر والتمكني ، وذكر صور مشرقة من التمكني هلذا الـدين  التأكيد على موعود اهللا هلذ .٥

لعدة لغات ،  وترمجة معانيه، انتشار اإلسالم يف أرجاء املعمورة ، وطباعة املصحف الشريف : مثل 
  .على ماليني املسلمني ، وغريها من مظاهر انتشار اخلري بني املسلمني  وتوزيعه

                                                
بن عبد اهللا ، حنو بناء إستراتيجية وطنية لتحقيق األمن الفكري يف مواجهة اإلرهاب ، أطروحة دكتوارة ، جامعة نايف  ظعبد احلفي.املالكي ، د ١

الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد يف تعزيز األمن الفكري من  قومي جهود وزارةتالعبيسي ، سعد بن صاحل ،  -العربية للعلوم األمنية 
املويشري ، حممد بن أمحد ،  دور األسرة  -جامعة نايف العربية للعلوم األمنية  ، أطروحة ماجستري ، والدعاة واخلطباء مبدينة الرياض األئمةوجهة نظر 

علي بن فايز ، .اجلحين ، د - جامعة نايف العربية للعلوم األمنية أطروحة ماجستري ،، ]يقية على مدينة سكاكا دراسة تطب[يف حتقيق األمن الفكري 
  . دور التربية يف وقاية اتمع من االحنراف الفكري: حبث 

 
 . ١احلسيين ، عبد العزيز بن عبد اهللا ، ضعف األمة وهزميتها النفسية ، ط دار ابن األثري ، ط  ٢



 

 ٢٩

  : ١، يف حتقيق األمن الفكري  دعاءال بيان أثر/  عاشراملطلب ال
والنيب صلى اهللا عليه  ال كيفله أثر كبري يف تعزيز األمن الفكري واحلفاظ عليه ،  ،  الدعاء سالح عظيم

رضي   عائشة سئلت، سؤال اهللا اهلداية للحق وسلم وهو املسدد بالوحي ، كان من دعائه يف قيامه لليل 
:  شيء كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  يفتتح صالته إذا قام من الليـل ؟ فقالـت   بأي: اهللا عنها 

، فاطر السماوات  وإسرافيل وميكائيل جربيل اللهم رب: فقال  ( : كان إذا قام من الليل افتتح صالته 
حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون ، اهدين ملا اختلف فيه  واألرض ، عامل الغيب والشهادة ، أنت

  .٢رواه مسلم)  دي من تشاء إىل صراط مستقيم كمن احلق بإذنك ، إن
ل الدعاء يف كل وقت ، وأنه طريق فحري خبطيب اجلمعة أن يذكر نفسه ، وأخوانه املصلني بفض       

هلداية إىل الصواب ، وسلوك الطريق املستقيم ، والصراط القومي ، وال خيفى على لبيـب أن املسـلم ال   ا
، وذلـك يف كـل   ]   ٦/  الفاحتة[  }اهدنــــا الصراطَ املُستقيم {يكاد يكرر دعاًء مثل تكراره 

  . أو نافلة ، ركعة من صالة مفروضة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .، اإلرهاب يف ميزان الشريعة ، ط دار املشاعل عبد اهللا ن عادل ب.، د رد اجلباالعب ١
  . الدعاء يف صالة الليل وقيامه : ، باب صالة املسافرين وقصرها : ، كتاب  ٥٣٤ص  ١صحيح مسلم ج ٢



 

 ٣٠

  عالجيةالتطلبات امل
إن املعتقدات اخلاطئة اليت حيملها صاحب الفكر املنحرف يف بادئ األمر متثل مرضاً ينبغي عالجه ،       

 -العالج الناجح استطاع أن يغري هذه املعتقدات اخلاطئة ، كما أن العالج بعد  ومىت ما توصل املعاجل إىل
ووصوله إىل حالة ال حيمد عقاا ، ولذا فالنظرة الصحيحة لكثريٍ ، حيد من استفحال املرض –توفيق اهللا 

ـ " ممن تلوثت أفكارهم أم  يهم مرضى حمتاجون للعالج وليس على أم جمرمون ، واختالف النظرة إل
، فمنهم من حيتاج إىل عالج طويل باإلضافة إىل  ، فهم على عدة مستويات١"ينبين عليه اختالف التعامل

، ومـن   التدخل األمين ، وبعضهم حيتاج إىل عالج متوسط ، وبعضهم يفيد يف عالجه احلوار واإلقناع 
  : ملتطلبات التالية يأيت أثر خطبة اجلمعة ، يف خدمة هذا اجلانب املهم ، وذلك من خالل اهنا 

  :٢التوجيه املباشر / املطلب األول 
وتبيني اخلطـأ   ، رتكب خطأً يف حق نفسه ، وجمتمعه ، ودعوة املخطئإن صاحب الفكر املنحرف ي     

ومن مثة ببيان اآلثار والعواقب الوخيمة اليت ، فالفكر املنحرف يعاجل ببيانه إحدى مقاصد خطبة اجلمعة ، 
وفقهـم   -ة من أخطئ للرجوع عن خطئه ، ولعل دعوة قادة اململكة العربية السعودية تنتج منه ، ودعو

املستمرة ،  واملتكررة ، ملن سقط يف أوحال الفكر املنحرف ، بأن يراجع نفسه ، وأن يعـود إىل   –اهللا 
  . ، من هذا املنطلق العالجيرشده ، وأن يسلم نفسه للجهات املختصة إن كان من املطلوبني أمنياً 

رأى أنـه استحسـن   وإن مما يوصى به يف التوجيه املباشر ، التوجيه بأن من وجد يف نفسه علة ، أو     
أن  أو حىت تعاطفاً مع أصحاب الفكر املنحـرف ،  شبهة ، أو قوالً مل يقل به أحد من العلماء املعتربين ،

  ..اً اهللا التوفيق والتسديد وحياورهم بأدب ، طالباً احلق ، وداعي إىل أهل العلم املعتربين، يذهب

على  إشرافهامما يحمد ويشكر  لوزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ،  هكما أن    
 .)االنترنت (  محلة السكينة ، على الشبكة العاملية جهود

التأكيد على جي ، الذي يقوم به خطيب اجلمعة يف هذا املطلب العال التوجيه املباشرمث إنه أيضاً من      
عدم التستر على املطلوبني أمنياً ، بل والتبليغ عنهم لعالجهم ، واألخذ على يدهم ، ومحاية اتمع مـن  

  .آثار أفكارهم املنحرفة الضالة 
  

                                                
 . ٩اجلفري ، عصام بن هشام ، اإلرهاب األسباب والعالج ، موقع محلة السكينة ، ص  ١
املنـرب يف مواجهـة   ( حممد بن عـدنان ،  .السمان ، د – ٢٠٢عبد اهللا ، اإلرهاب يف ميزان الشريعة ص ن عادل ب.، د راالعبد اجلب ٢

 . ٣٣-٣٢ص  ] احلرمني الشريفني منوذجاً منرب[اإلرهاب 



 

 ٣١

  :١ لتأكيد على متابعة األبناء وتوجيههما/ املطلب الثاين 
وقد احنرف فكرياً ، أو تأثر بأرباب اً أن يرى ابنه األبناء هم فلذة األكباد ، ويعز على الوالد كثري         

فقده بسفره إىل موطن الصراع ، أو باعتقاله ، ولذا فإن ويل األمر الفكر املنحرف ، أو تعدى األمر إىل 
وخاصـة يف هـذه    واحلوار معهـم ،  وتربيتهم التربية الصاحلة يف كل وقت ،، مطالب بالعناية بأبنائه 
يها قنوات التوجيه ، وإنه من املستحسن أن يؤكد يف خطبة اجلمعة على هذا املعىن األوقات اليت تعددت ف

، وعلى متابعة األبناء وتوجيههم ، ومعرفة أصدقائهم ، وضبط دخوهلم ، وخروجهم من املرتل ، وعلى 
 ؛ األب احلصيف أن يتنبه أكثر ، عندما تتضح يف االبن معامل هي مظنة الحنراف أو خلـل يف فكـره    

  :ومن ذلك ،  -مع التأكيد على تقدمي الظن احلسن  –يتدارك العالج سريعاً ل
، وحماولة إخفائه املكـان الـذي   أو دراسته ، أو عن مكان عمله ، ب االبن عن املرتل كثرة غيا •

أو األصحاب الذين كان معهم ، وهذا ناتج عن أن من صفات أصحاب الفكـر   ، يذهب إليه
ويزعمون أم يفهمون ما ال يفهمـه  ،ات واالجتماعات السرية املنحرف ، حرصهم على التحزب

إذا رأيت قوماً يتناجون يف شيء (  :أهل العلم املعتربين ، ولذا قال عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا 
 ) .علم أم على تأسيس ضاللةاعامة فمن الدين دون ال

 ..ذكره احلكام أو العلماء بسوء مالحظة آثار التشدد على االبن ، بتحرميه أكثر األشياء ، أو ب •
  .ملن عرف باحنراف فكره  همدحي •

  :٢التأكيد على أثر احلوار يف العالج  /املطلب  الثالث 
احلوار أسلوب ناجح يف بناء املفاهيم الصحيحة ، وبيان احلق ، والرد علـى الشـبهات ، وإذا         

ة وهو يظن أنه على احلق ، فطريق كان صاحب الفكر ، أو من تعاطف معه ، يؤمن مبعتقدات خاطئ
يف بيان تلك املعتقدات والرد على ما يصاحبها من شبهات ، وقد نقلت لنا كتب احلوار طريق ناجع 

التاريخ حوار عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما مع اخلوارج الذين خرجوا على علي رضي اهللا عنه 
  .منهم إىل احلق ، وهلذا كان من نتيجة احلوار املقنع ، عودة ألفني 

  
  

                                                
السدالن  - ١٧-١٠ ، موقع محلة السكينة ، ص اإلرهاب دور التربية األسرية يف محاية األبناء منسارة بنت صاحل ، .اخلمشي ، د ١
 . ٩، موقع محلة السكينة ، ص  صاحل بن غامن ، أسباب اإلرهاب والعنف والتطرف/ د.أ
، عام املغامسي ، خالد بن حممد ، احلوار آدابه وتطبيقاته يف التربية اإلسالمية ، ط مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطين  ٢

 . ٢٩٩هـ، ص ١٤٢٥



 

 ٣٢

  خالصة البحث
  

  :احلمد هللا وحده ، والصالة والسالم على من ال نيب بعده ، وبعد     
،  املعهد العايل لألئمة واخلطبـاء ، وللقائمني على  طيبةففي ختام هذا البحث ، أقدم شكري اجلزيل 

لكتابة يف هذا املوضـوع  ، ملا وجدته أنا وزمالئي الباحثني من تشجيع على ا امللتقىوللقائمني على 
والقائمني على التعليم العـايل ـذا    -وفقهم اهللا  -وهذا له داللته على اهتمام والة األمر  املهم ،

  :وإنين أختم حبثي مبجموعة من النتائج والتوصيات  املطلب الرئيس ،
 .حتمية ، ومطلب شرعي ، ففيه حفظ احلياة املستقرة لألمة األمن ضرورة  .١
ي جزء مهم يف منظومة األمن العامة ، وباحلفاظ عليه ، ومحايته ، يتم حفظ األمن ، األمن الفكر .٢

 .واستقرار اتمع 
األمن الفكري موضوع كبري ،  ومتنوع ،  وحيتاج إىل جمموعة من البحوث و الدراسات الـيت   .٣

 . مبجموعها متثل حلقة التكامل املطلوب يف البناء ، والوقاية ، والعالج لألمن الفكري
خطبة اجلمعة هلا األثر البالغ ، والعالقة املباشرة باألمن الفكري ، وذلك مع تعـدد الشـرائح ،    .٤

 .والتخصصات ، اليت تستفيد من خطبة اجلمعة يف كل أسبوع 
وينبغي مراعاة هذا اجلانب يف إعداده وتقدميـه  له أثره البالغ يف األمن الفكري ، خطيب اجلمعة  .٥

 .خلطبة اجلمعة 
واخلطباء املميزين ، ويف مقدمة أولئك أئمة وخطباء احلرمني من أهل العلم املوثوقني ،  تفادةاالس .٦

 .الشريفني ، والذين سبق هلم طرح موضوع األمن الفكري 
االستفادة من األطروحات ، والبحوث ، والدراسات األكادميية وغريها ، اليت تناولـت األمـن    .٧

 .الفكري 
فكري ، وتقدم خلطيب اجلمعة مناذج للعناوين ،  واخلطـب ،   إنشاء مراكز حبث تعىن باألمن ال .٨

 .والدراسات ، اليت تفيده يف إعداد وتقدمي خطبته 
  فة أصيلة لدراسات األمن الفكري واهللا أسأل أن جيعل ما كتبت خالصاً لوجهه ، وأمتىن أن يكون إضا

  واهللا املوفق
  

  ،،،وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم 
  



 

 ٣٣

  و املصادر املراجع
  :املراجع واملصادر / أوالً 

، ط مركز ) دراسة حتليلية ( أمحد ، مهدي رزق اهللا ، السرية النبوية يف ضوء مصادرها األصلية  .١
 . ١امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية ، ط 

 .ط دار املعارف ، األلباين ، حممد ناصر الدين ، السلسلة الصحيحة  .٢
، ط املكتب اإلسالمي ) الفتح الكبري ( ، حممد ناصر الدين ، صحيح اجلامع الصغري وزيادته األلباين  .٣

. 
 . ١ط املكتب اإلسالمي ، ط ، صحيح سنن ابن ماجه ،  األلباين ، حممد ناصر الدين .٤
 . ١ط املكتب اإلسالمي ، ط األلباين ، حممد ناصر الدين ، صحيح سنن الترمذي ،  .٥
 . ٣اعيل ، صحيح البخاري ، ط دار ابن كثري ، ط البخاري ، حممد بن إمس .٦
 .الترمذي ، حممد بن عيسى ، سنن الترمذي ، ط دار إحياء التراث العريب  .٧
دور التربية يف وقاية اتمع من االحنراف الفكري ، منشور على : اجلحين ،علي بن فايز ، حبث  .٨

 .االنترنت 
 . والعالج ، منشور يف موقع محلة السكينة اإلرهاب األسباب : حبث اجلفري ، عصام بن هشام ، .٩
 .  ١٤اجلوزية ، ابن قيم ، زاد املعاد يف هدي خري العباد ، ط مؤسسة الرسالة ، ط  .١٠
  .اجلوزية ، ابن قيم ، الفوائد ، ط دار الكتب العلمية   .١١
ة احلجيالن ، عبد العزيز بن حممد ، خطبة اجلمعة وأحكامها الفقهية ، ط وزارة الشؤون اإلسالمي .١٢

 .١واألوقاف والدعوة واإلرشاد ، ط 
 . ١احلسيين ، عبد العزيز بن عبد اهللا ، ضعف األمة وهزميتها النفسية ، ط دار ابن األثري ، ط  .١٣
احلصني ، حممد بن فهد ، الفتاوى الشرعية يف القضايا العصرية ، ط وزارة الشؤون اإلسالمية  .١٤

 .واألوقاف والدعوة واإلرشاد 
عبد الرمحن ، متطلبات احملافظة على نعمة األمن واالستقرار يف بالدنا ،حبث احلقيل ، سليمان بن  .١٥

 .   منشور يف موقع محلة السكينة 
صاحل بن عبد اهللا ، بإشرافه ،  و إعداد جمموعة من املختصني ، موسوعة نضرة النعيم بن محيد ،  .١٦

 .لنشر والتوزيع يف مكارم أخالق الرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم ، ط دار الوسيلة ل
خطبة من كنوز الدرر  ٥٧٤اخلطيب ، حممد خليل ، خطب الرسول صلى اهللا عليه وسلم ،  .١٧

 .وجوامع الكلم ، ط دار الفضيلة 



 

 ٣٤

اخلليفي ، عبد الرمحن بن سليمان ، وظيفة العلماء والدعاة يف احتواء السلوك اإلرهايب ، حبث  .١٨
 .ب ، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  مقدم للمؤمتر العاملي عن موقف اإلسالم من اإلرها

، منشور يف موقع  اإلرهاب دور التربية األسرية يف محاية األبناء مناخلمشي ، سارة بنت صاحل ،  .١٩
 .محلة السكينة 

حممد مصطفى ، النمو النفسي للطفل واملراهق ونظريات الشخصية ،  ط دار الشروق  .زيدان ، د .٢٠
. 
 .ناصر ، وقت الفراغ وأثره يف احنراف الشباب ، ط مكتبة العبيكان  عبد اهللا بن.السدحان ، د .٢١
 .السدالن ، صاحل بن غامن ، أسباب اإلرهاب والعنف والتطرف ، منشور يف موقع محلة السكينة  .٢٢
السعدي ، عبدالرمحن بن ناصر ، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ، ط مؤسسة الرسالة  .٢٣

. 
 .فتح اهللا ، الغزو الفكري والتيارات املعادية لإلسالم ، ط دار األنصار سعيد ، عبد الستار  .٢٤
دراسة ]  احلرمني الشريفني منوذجاً منرب[املنرب يف مواجهة اإلرهاب السمان ، حممد بن عدنان ،  .٢٥

 .منشورة على االنترنت  
وقع محلة ممنشور يف وسائل اإلرهاب اإللكتروين ، : حبث السند، عبد الرمحن بن عبد اهللا ،  .٢٦

 . السكينة 
 . شركة اإلبداع الفكري، ط  فن اإللقاء الرائعالسويدان ، طارق بن حممد ،  .٢٧
ورقة عمل مقدمة لندوة اتمـع واألمـن   ،   الدور األمين للمسجدالشدي ، عادل بن علي ،  .٢٨

 .  هـ١٤٢٥من عام  ٢٤/٢حىت  ٢١/٢املنعقدة بكلية امللك فهد األمنية بالرياض من 
 . ١عود بن إبراهيم ، الشامل يف فقه اخلطيب واخلطبة ، ط دار الوطن ، الطبعة الشرمي ، س .٢٩
 .الشيباين ، أمحد بن حنبل ، مسند اإلمام أمحد ، ط مؤسسة قرطبة  .٣٠
موقع محلة منشور يف ،  عند حلول الشبهات األصول الشرعيةآل الشيخ ، صاحل بن عبد العزيز ،  .٣١

 .السكينة 
، ط املنتدى  ةن ، منهج التلقي واالستدالل بني أهل السنة واملبتدعالصويان ، أمحد بن عبد الرمح .٣٢

 .اإلسالمي 
موقع محلة منشور يف الطبطبائي ، حممد بن عبد الرزاق ، التطرف يف الدين دراسة شرعية ،  .٣٣

   . السكينة 
 .، عادل بن عبد اهللا ، اإلرهاب يف ميزان الشريعة ، ط دار املشاعل  رالعبد اجلبا .٣٤



 

 ٣٥

الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد  تقومي جهود وزارةعد بن صاحل ، العبيسي ، س .٣٥
، أطروحة ماجستري  والدعاة واخلطباء مبدينة الرياض األئمةيف تعزيز األمن الفكري من وجهة نظر 

 .منشور على موقع اجلامعة االلكتروين ، ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية 
 . شرح صحيح البخاري ، ط دار املعرفة  فتح الباريعلي بن حجر ، العسقالين ، أمحد بن  .٣٦
إمام املسجد ، ط وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف  ةعلي بن حسن ، مسؤولي.عسريي ، د .٣٧

 .والدعوة واإلرشاد 
 ، دار الرشاد العفيفي ، طه عبداهللا ، من خطب الرسول صلى اهللا عليه وسلم  .٣٨
 .االجتاهات العقالنية احلديثة ، ط دار الفضيلة  العقل ، ناصر بن عبد الكرمي ، .٣٩
موقع منشور يف  ، خصائص منهج الغالة التكفرييني ومساته،  العقل ، ناصر بن عبد الكرمي العقل .٤٠

 .محلة السكينة
 . ١القرشي ، إمساعيل بن عمر بن كثري ، تفسري القرآن العظيم ، ط دار السالم ، ط  .٤١
 .القرطيب ، ط دار الشعب القرطيب ، حممد بن أمحد ، تفسري  .٤٢
 .ط دار الفكر القزويين ، حممد بن يزيد ، سنن ابن ماجه ،  .٤٣
 .القحطاين ، سعيد بن علي ، مقومات الداعية الناجح يف ضوء الكتاب والسنة ، ط مطبعة سفري  .٤٤
القحطاين ، سعيد بن مسفر ، عقيدة أهل السنة واجلماعة يف ضوء الكتاب والسنة ، ط دار طيبة  .٤٥

 . اخلضراء
 . ، ط دار إحياء التراث صحيح مسلم القشريي ، مسلم بن احلجاج ،  .٤٦
 .فن اخلطابة ، ط دار ومكتبة اهلالل كارنيجي ، دايل ،  .٤٧
بن عبد اهللا ، حنو بناء إستراتيجية وطنية لتحقيق األمن الفكري يف مواجهة  ظاملالكي ، عبد احلفي .٤٨

منشور على موقع اجلامعة  ، لوم األمنيةاإلرهاب ، أطروحة دكتوارة ، جامعة نايف العربية للع
  .االلكتروين 

املباركفوري ، حممد بن عبد الرمحن ، حتفة األحوذي بشرح جامع الترمذي ، ط دار الكتب  .٤٩
  ١العلمية ، ط 

 .املدري ، أمري بن حممد ، مخسون وصية ووصية لتكون خطيباً ناجحاً ، ط اإلميان  .٥٠
به وتطبيقاته يف التربية اإلسالمية ، ط مركز امللك عبد املغامسي ، خالد بن حممد ، احلوار آدا .٥١

 .العزيز للحوار الوطين  



 

 ٣٦

دراسة تطبيقية على مدينة [دور األسرة يف حتقيق األمن الفكري ( املويشري ، حممد بن أمحد ،  .٥٢
، منشور على موقع اجلامعة ، أطروحة ماجستري ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ] سكاكا 
 .وين االلكتر

 .النووي ، حيي بن شرف ، شرح النووي على صحيح مسلم ، ط دار إحياء التراث العريب  .٥٣
  .النووي ، حيي بن شرف ، اموع شرح املهذب ، ط دار الفكر  .٥٤
 :الصحف واالت / ثانيا

 ) ٨ ( العدد جملة تصدر عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ، البحوث اإلسالمية ، .٥٥
 ١٠٢( ، العدد  والتقنية ، جملة تصدر عن املؤسسة العامة للتعليم الفين والتدريب املهين التدريب .٥٦

(   . 
 .)11781(العدد ، صحيفة سعودية ، اجلزيرة  .٥٧
 ). ١٤٥٦٩(  العددالرياض ، صحيفة سعودية ،   .٥٨
 .)١٠٢٩١ (العددصحيفة سعودية ، الشرق األوسط ،  .٥٩
 ). ١٥(د األمنية ، العدد  عرين األمن ، جملة تصدر عن كلية امللك فه .٦٠
 . ) ٣٠٥٩( ، العددصحيفة سعودية الوطن السعودية ،  .٦١

 :مواقع االنترنت / ثالثاً 
 . www.alminbar.net: موقع املنرب   .٦٢
: ) نت .إسالم أون الين( موقع  .٦٣

http://www.islamonline.net/Arabic/index.shtml  
 . www. asskeenh.com :  )محلة السكينة ( موقع  .٦٤
 .  http://www.al-islam.com/arb : وقع اإلسالمم .٦٥
 . http://www.aleqt.com: صحيفة االقتصادية االلكترونية موقع  .٦٦
  / www.dorar.net: موقع الدرر السنية  .٦٧
/ موقع جامعة نايف العربية للعلوم األمنية  .٦٨

http://www.nauss.edu.sa/NAUSS/Arabic/default.htm  
  الفهرس
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 ٣٧

  الصفحة  املوضوع
  ١  مقدمة
  توطئة

 مكانة خطبة اجلمعة يف اإلسالم: املطلب األول  •
  مفهوم األمن الفكري وأمهيته: املطلب الثاين  •

  
٤  
٨  

 خطبة اجلمعة وتعزيز األمن الفكري: املبحث األول 
 معاين األمن الفكري يف خطب النيب صلى اهللا عليه وسلم •

كري على أثر خطبة اجلمعة يف حفظ األمن ، ويف تعزيز األمن الف •
 وجه اخلصوص

  .خطيب اجلمعة يف تعزيز األمن الفكري  ةمسؤولي •

  
١١  
١٣  
  
١٥  

املتطلبات اليت يقوم عليها تعزيز األمن الفكري يف خطبة : املبحث الثاين 
 .اجلمعة 

 املتطلبات البنائية •
 املتطلبات الوقائية •
  املتطلبات العالجية •

١٧  
١٨  
٢٤  
٣٣  

  ٣٧  خالصة البحث
  ٣٨  ادرثبت املراجع واملص
  ٤٠  الفهرس

  


